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Exmo. Senhor

Presidente do SNESU
Ensino Superior

Av. 5 de outubro, no

1050-060 Lisboa

p-Sindicato Nacional do

. LO4

N/Oficio no. 13712019-GR Data: 23-07-2019

Assunto Proposta de Regulamento de Avaliageo do Desempenho de Docentes do ISCTE-IUL

Exmo. Senhor Presidente

JUnto se envia a Proposta de Regulamento de AvaliagSo de Desempenho dO Pessoal Docente do

ISCTE-Instituto UniversitSrio de Lisboa, para a devida audigSo sindical, no cumprimento do

disposto no n.o 1do artigo 74.o-A do Estatuto da Carreira Docente Unlversitdria, aprovado pelo

Decreto-Lei n,o 205/2009, de 31 de agosto, com as alterag6es da Lei n.o 8/2010, de 13 de maio'

Agradecemos o envio dos vossos coment5rios e/ou sugestdes, ate 20-09-2019.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos

A Reitora dO ISCTE.IUL

Maria de Lurdes Rodrigues
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Regulamento de Avalia9ao de Desempenho de Docentes do ISCTEIUL

PreSmbulo

O presente Regulamento de AvaliagSo de Desempenho de Docentes do ISCTE-IUL revoga o

anterior (Regulamento n.e 435/2014, publicado no Decreto Lei n.. 19612014, Serie ll de 2014-10-

10) depois de um processo participado de discussSo. As alteragoes introduzidas no documento,
para al6m de corrigirem problemas identificados durante a priitica do anterior regulamento,
pretendem:

. Valorizar a componente qualitativa da avaliagSo de desempenho de docentes

universit6rios, sem perder o seu cardter principalmente quantitativo. Esta alterageo foi
realizada em linha com as perspetivas internacionais mais recentes, como o Manifesto de

Leiden sobre a utilizaceo de m6tricas na avaliagSo da investigagSo (Noture, vol. 520, de

Abril de 2015);
. Valorizar nao s6 a componente individual do trabalho de docentes do ISCTE-IUL, mas

tambdm a sua contribuigeo para o coletivo, na participagSo em cargos de gestSo e na

construceo de equipas; Adotar uma perspetiva positiva, de valorizageo do trabalho
realizado, por oposigSo A anterior perspetiva negativa, que incluia a punigSo pelo

incumprimento.

Assim,

Promovida a discusseo pdblica, conforme estabelecido no n.e 3, do artigo 110.e da Lei n.e

62/2OO7, de 10 de setembro, em articulagSo com os normativos consagrados sobre esta mat6ria
nos artigos 100.e, n.e 3, alinea c), e 101.e do C6digo do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.e 4/2015, de 7 de janeiro;

Ouvidos os diretores dos departamentos do ISCTE-IUl- a Comisseo de Trabalhadores e as

organizag6es sindicais;

Ap6s prondncia do Conselho Cientifico do ISCTE -lUL;

No uso da competCncia que me 6 consagrada pela alinea s), n.e 1, do artigo 30.e, dos Estatutos
do ISCTE - Instituto Universit6rio de tisboa homologados por Despacho normativo n.e 11/2011,
de L4/04, publicado na 2.! s6rie do Diiirio da Repriblica, n.e 124, de 30 de junho;

Aprovo o Regulamento de Avaliageo de Desempenho dos Docentes do ISCTE-Instituto
Universitdrio de Lisboa, publicado em anexo ao presente despacho, e que dele faz parte
integrante.



capitulo I

DisPosig6es gerais

Attigo 1.e

Ambito de aplicagSo

O presente regulamento 6 aplicdvel a todos os docentes do ISCTE-lnstituto Universit6rio

de Lisboa, independentemente da natureza juridica pdblica ou privada do respetivo

vinculo contratual.

sem prejuizo da respetiva monitorizagSo anualizada, a avaliagSo trienal do desempenho

de docentes contratados a termo, apenas se realiza se se tiver verificado continuidade do

vinculo contratual nesse oeriodo.

ArtiEo 2.e

Objetivos e principios gerais

L. O regime de avaliagSo do desempenho estabelecido no presente Regulamento tem por

objetivo a melhoria da qualidade do desempenho de docentes do ISCTE-lUL e subordina-

se aos principios constantes do n.s 2, do artigo 74.9-A do Estatuto da Carreira Docente

Universitdria (ECDU), na redag5o do Decreto-Lei n.p 2O5/20O9, de 31 de agosto e da Lei

ne8/2010, de 13 de maio.

2. constituem ainda principios do regime de avaliagSo de desempenho:

al Universalidade, considerando todos os docentes de todas as unidades orgenicas do ISCTE-

IUL;

b) Obrigatoriedade, fixando a avaliagSo de todos os docentes do lSCTEiUt, dentro dos

prazos previstos, e garantindo o envolvimento ativo de todos os intervenientes no

processo de avaliaESo;

c) Transpar6ncia, garantindo que o processo de avaliag5o 6 claro em todas as suas fases e

que todas as normas reguladoras do processo de avaliagSo s5o divulgadas a todos os

intervenientes no processo;

d) lmparcialidade, assegurando a equidade e a isengao dos crit6rios usados no processo de

avaliagSo;

e) Flexibilidade, permitindo a adaptageo a diversidade das 5reas disciplinares do ISCTE-IUL.



3. A avaliaCeo de desempenho tem em considerageo todas as vertentes da atividade de docentes

enunciadas no ECDU bem como outras que sejam consagradas em regulamentos internos,
nomeadamente no Regulamento de Servico de docentes do ISCTE-lUL.

ArtiSo 3.e

Efeitos da avaliageo do desempenho

1. A avaliagSo do desempenho positiva 6 uma das condig6es que deve ser satisfeita para a:

a) Contratageo por tempo indeterminado dos professores auxiliares;

b) Renovaceo dos contratos a termo certo de docentes neo integrados na carreira, tendo em
atengeo a sua especificidade.

2. A avaliaCSo do desempenho tem ainda efeitos na alteraCao de posicionamento remunerat6rio
na categoria do/a docente, nos termos do Artigo 74.e-C do ECDU.

3. E obrigat6ria a alterageo do posicionamento remunerat6rio sempre que um/a docente, no
processo de avaliagSo do desempenho, tenha obtido, durante um periodo de dois tri6nios
consecutivos, a mengSo mdxima.

4. A alterageo do posicionamento remunerat6rio pode ainda ser determinada oor ato
gestion6rio, e estd condicionada ao cumprimento, cumulativo das seguintes condig6es:

a) ObtengSo de uma classificagSo minima de dez pontos;

b) Cabimento no montante mdximo dos encargos fixados para alteraCao de posicionamento
remunerat6rio, previamente estabelecido por despacho do Reitor/a;

c) Condicionantes legais decorrentes do cariter pdblico da Instituigeo.

5. As alterag6es do posicionamento remunerat6rio tam em conta o total de pontos acumulados
na posigSo remunerat6ria em que se encontram, contados a partir da dltima alteragao de
posicionamento remunerat6rio efetuada, n6o devendo para esse efeito serem consideradas
as alterag6es de posicionamento remunerat6rio que resultem da obtengeo do titulo de
agregado ou de provimento em categoria diferente, em virtude de concurso.

5. Em caso de avaliagSo do desempenho negativa em duas avaliag6es trienais consecutivas,6
aplic6vel o regime geral fixado para os trabalhadore/as que exercem fung6es priblicas.

Capitulo ll

Sistema de avaliageo



Artito 4.e

Objeto e modo da avaliageo

A avaliagSo tem como objeto o desempenho de docentes quanto is fung6es gerais que

estatutariamente lhes seo cometidas e 6 efetuada atrav6s da avaliageo das seguintes vertentes:

a) InvestigagSo;

b) Ensino;

c) Gestao universitdria;

d) Extensao universitdria.

Artigo 5.e

Investigagao

A vertente <tlnvestigog1o> considera o desempenho de atividades de investigageo cientifica,

criagSo cultural e artistica ou desenvolvimento tecnol6gico, nomeadamente atrav6s da produgSo

cientifica, nas suas mfltiplas vertentes, do reconhecimento da atividade cientifica e da

coordenagSo de grupos de investigageo e de proietos cientificos.

Artigo 5.e

Ensino

A vertente (fnsrno> considera o desempenho da atividade de docencia de unidades curriculares,

orientaeeo de dissertagdes e projetos de mestrado e de teses de doutoramento, publicag6es

pedag6gicas, atividade relativa a acompanhamento de estdgios, bem como outras iniciativas e

eventos peda96gicos.

ArtiSo 7.e

GestSo Universit6ria

A vertente <Gestdo universit'rio) considera o desempenho de cargos em 6rg5os da lnstituigSo,

atividades de coordenagSo e outras tarefas distribuidas pelos 6196os de gestao competentes, e

oue se incluam no ambito da atividade de docente universit6rio.

Artito 8.e

Extenseo universitiria



A vedente t<Extens1o universitdrioD considera o desemoenho de atividades de extensa-o

universitdria, divulgagSo cientifica e valorizagSo econ6mica e social do conhecimento,
nomeadamente cursos neo conferentes de grau, ag6es de forma95o,/cursos de ensino a distancia,
publicag6es de divulgagSo geral, pedidos provis6rios de patentes, registo de patentes, atividades
de consultoria/presta96o de servieos especializados e atividades em outros servigos prestados i
comunidade.

Artigo 9.e

Periodicidade

1. A avaliagao do desempenho realiza-se em periodos trienais e reporta-se ao desempenho
relativo aos tres anos civis completos imediatamente anteriores dquele em que 6 efetuada,
tendo por base objetivos anualizados.

2. O processo de avaliagSo do desempenho de docentes decorre nos meses de janeiro a junho
do ano imediatamente seguinte ao tri6nio em avaliagSo.

3. No caso de docente que constitua relagSo juridica de emprego com o ISCTE-|UL no decurso de

um tri6nio, a avaliageo do desempenho reporta-se ao peraodo efetivo de presta96o de servigo
nesse tri6nio sempre que o docente nele tenha prestado pelo menos dezoito meses de servigo
efetivo, realizando-se conjuntamente com a avaliagdo do tri6nio seguinte nos casos em que o
docente haja prestado menos de dezoito meses de servigo efetivo no tri6nio em avaliageo.

4. No caso de docente que, por qualquer motivo, designadamente doenga ou parentalidade, se

tenha encontrado impedido de exercer as suas fungdes por periodo superior a dezoito meses

do tri6nio em avaliagSo, aplica-se o disposto no ndmero anterior, podendo, excecionalmente
e mediante requerimento dirigido ao Reitor/a devidamente fundamentado, ser-lhe aplicivel
o regime consagrado no art.e 109 do presente Regulamento.

5. Nas situagoes referidas nos n[meros 3 do presente artigo, os pontos obtidos pelo docente seo

corrigidos proporcionalmente ao tri6nio.

5. A proporcionalidade referida no ndmero anterior 6 calculada de acordo com a seguinte
f6rmula:

lT\
P= (.rt''l 'D

em que:

P = Numero de pontos a considerar no tri6nio

T = Total de pontos obtidos no periodo considerado, inferior ou superior a um tri6nio



N = N0mero total de dias dteis de trabalho em que obteve os T pontos

D = N[mero de dias fteis de um tri6nio. Este valor 6 calculado a oartir do valor anual de horas

de servigo definido no Arte11-1, a) do Regulamento de Servigo de docentes do ISCrE -lUL

(1575h), dividido pelo nrimero de horas de trabalho di6rio (7h), e depois multiplicado por tres

para obter o valor para o tri6nio. o valor de referancia 6 assim de 675 dias 0teis no tri6nio.

Artito 10.e

Regime da avaliageo

1. A avaliaCao de desempenho 6 efetuada nos termos do presente Regulamento e de acordo com

o regime definido nos seus Anexos.

2.Sem prejuizo dos regimes excecionais referidos no artigo 12.e, a avaliageo do desempenho

tem, por regra, natureza quantitativa, podendo, nos casos previstos no art.g 269 do presente

Regulamento, ter natureza qualitativa.

3. A avaliagao quantitativa baseia-se nos indicadores de desempenho constantes dos Anexos ao

presente Regulamento.

4. A avaliagSo qualitativa 6 realizada por Pain6is de Avaliadores nos termos do artigo 17.e do

presente Regula mento.

Artigo 11.e

Resultado da avaliagao

1. O resultado da avalia96o do desempenho do tri6nio 6 obtido de acordo com o m6todo e

crit6rios definidos no presente Regulamento e respetivos Anexos e 6 expresso numa

classificagSo global com cinco niveis - Inadequado, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente -
sendo o nivel "lnadequado" considerado avaliagSo negativa do desempenho e, os restantes,

avaliageo positiva.

2. Para os efeitos previstos no artigo 3e, o nivel "lnadequado" corresponde a zero pontos, o nivel

"suficiente" corresponde a um ponto, o nivel "Bom" corresponde a dois pontos", o nivel

"Muito Bom" corresponde a quatro pontos e o nivel "Excelente" corresponde a seis pontos.



Artigo 12.e

Regimes excecionais de avaliagSo

Neo seo avaliados nos termos do artigo 10.e, no periodo de exercicio de fung6es, os

desempenhos delas decorrentes de docentes que:

a) Exeream fungoes previstas no artigo 73.9 do ECDU, ou outras fung6es reconhecidas para

o efeito pelo Reitor/a como de elevada relevdncia no ambito do ISCTE-IUL;

b) Exergam fung6es nos cargos de Reitor/a e Vice-Reitor/a;
c) Exergam fungdes nos cargos de Presidente do Conselho Cientifico e Presidente do

Conselho Pedag6gico;

d) Exergam fung6es em outros cargos de gestSo universitdria identificados no Anexo 4 deste
regulamento;

e) Tenham beneficiado de licenga sabdtica ou de equiparag5o a bolseiro no tri6nio em

avaliacSo.

2. Para efeitos do disposto nas alineas a) e b) do ndmero anterior, o periodo de fung6es nele

referido engloba ainda, sendo caso disso, o tempo de dispensa especial de servigo docente
previsto no arti8o 77.e-A do ECDU.

3. No caso de o periodo de exercicio das fung6es referidas nos n0meros L e 2, ter durageo

inferior ao t.i6nio em avaliaCSo, aplica-se para efeitos de cdlculo da pontuageo, a f6rmula
constante no n.9 5 do art.g 99.

4. Os docentes abrangidos pela alinea a) do n.e l do presente artigo seo apenas avaliados pelo
periodo do tri6nio em que tenham exercido fungoes a tempo integral no ISCTE-IUL, nos

termos do arte 9 ne 3, ne5 e n96. Se mantiverem fung6es a tempo parcial, aplica-se o

disposto no artigo 22 ne 4.

5. Os docentes que ocupam os cargos referidos nas alineas b), c) e d) do n.s 1 do presente artigo,
a que correspondem as cargas hordrias descritas nos Anexos do Regulamento do Servigo

Docente, obtCm uma pontuaCeo calculada conforme se descreve no Anexo 4 do presente

regulamento.

6. Podem os docentes referidos na alinea b) do ndmero l requerer, em alternativa ao ndmero
anterior, que lhes seja relevada a avaliageo obtida no tri6nio imediatamente anterior, desde
que devidamente homologada ou que sejam submetidos a um processo de avaliagdo
qualitativa a realizar por um Painel de Avaliadores especificamente constituido para o efeito.



7. O Painel de Avaliadores referido no nfmero anterior, designado pelo Conselho Coordenador

de Avaliageo de Desempenho de Docentes 6 constituido por tres ou cinco professores

catedrdticos que integrem o Conselho cientifico e/ou o Conselho Geral, e o procedimento

segue os tramites definidos neste regulamento para a avaliagSo qualitativa.

8. A avaliagao de docentes que, no tri6nio em avaliagSo, beneficiem de uma licenga sab5tica ou

de uma equiparaESo a bolseiro 6 corrigida, adicionando, apenas na vertente "Ensino", a m6dia

mensalcorrespondente ao periodo em causa da pontuagSo por m6s obtida nesta vertente, no

dltimo tri6nio avaliado.

9. Sempre que requerido a CCADD, a pontuagao final deveri ser majorada em fungao da situacSo

familiar de docentes e do seu ciclo de vida da seguinte forma:

a) Em caso de incapacidade e/ou de doenga cr6nica grave, a majoragSo corresponde )
percentagem de incapacidade atribuida ou da avaliagao efetuada pelo servigo de

medicina do trabalho.

b) Quando os docentes tiverem a seu cargo filhos at6 12 anos, filhos com necessidades de

sadde especiais ou doengas incapacitantes/graves, ou quando os docentes forem

cuidadores de ascendentes ou colaterais (em 1e grau) em situacSo de

incapacidade/depend€ncia comprovada, serd atribuida uma majorageo at6 15 %

Capitulo lll

Inten enientes no processo de avaliagSo

Artigo 13.e

lntervenientes

IntervCm diretamente no processo de avaliagSo do desempenho:

a) O Avaliado;

b) O Diretor do Departamento;

c) O Conselho Cientifico do ISCTE-IUL;

d) O Painel de Avaliadores;

e) O Conselho Coordenador da Avalia96o do Desempenho de docentes;

f) O Reitor/a.

Artigo 14,e



Avaliado

1. O docente tem direito i avaliagSo do seu desempenho, como elemento integrante do seu

desenvolvimento profissional, devendo ser-lhe garantidos os meios e as condig6es necess5rias

ao desempenho das fung6es que estatutariamente lhe s5o cometidas e sobre as quais incide
a avaliagSo do desempenho.

2. Cabe ao docente avaliado, autonomamente e por sua iniciativa, manter atualizados no sistema

de informagSo do ISCTE-IUL os dados relevantes para a sua avaliag6o de desempenho
referente ao periodo em avaliagSo, sendo igualmente responsSvel por preencher anualmente
e lacrar os formu16rios nos periodos e prazos que os 6rg5os competentes tenham definido.

3. Caso se verifique que neo foi dado cumprimento ao referido no ndmero anterior,6 o docente
notificado pelo diretor do Departamento para, no prazo de cinco dias inserir a informagSo

relevante, e lacrara avaliagSo.

4. Salvaguardando-se eventual inoperancia t6cnica no periodo em causa, a n5o introdugeo no

sistema de informa96o, no prazo referido no n0mero anterior, dos elementos relativos a cada

um dos indicadores, significa a assungSo, pelo avaliado, da aus€ncia de atividade quanto a

esse indicador, sendo a situagSo comunicada, pelo Diretor de Departamento, ao Conselho

Coordenador da AvaliagSo do Desempenho de docentes (CCADD) para os efeitos do disposto
na alinea f) do n.e3 do art.e 18e

5. Em casos devidamente fundamentados, pode o docente solicitar ao presidente do CCADD que

lhe seja permitida a insergSo da informacSo em falta.

Artito 15.e

Diretol de Departamento

Cabe ao Diretor/a de Departamento:

a) Propor ao Conselho Cientifico, ouvida a Comisseo Cientifica do Departamento, os membros
dos Pain6is de AvaliagSo para cada 6rea cientifica, nos termos do artigo 17.e do presente

Regulamento;

b) Validar a informa96o de autoavaliagSo inserida pelos docentes;
c) Proceder, sempre que necessdrio, is notificagdes referidas nos n.es 3 e 4 do artigo anterior;
d) Integrar o Conselho Coordenador da AvaliagSo do Desempenho de docentes, podendo

desiBnar um representante;



e) Enviar, anualmente, informag6o ao ccADD de aspetos relevantes do processo de avaliaceo

no ambito do respetivo Departamento, com vista i avaliagSo do processo de avalia9eo do

desempenho prevista na alinea g) do n.e 3 do art.e 18e do presente Regulamento.

Artigo 16.e

Conselho Cientifico

1. Ao Conselho Cientifico compete propor orientaC6es gerais, tendo em atengeo a especificidade

das 6reas cientificas, para a correta aplicageo do sistema de avaliagSo, na observancia do

presente Regulamento e do estabelecido nos seus Anexos.

2. Cabe ao Conselho Cientifico:

a) Pronunciar-se sobre a neo utilizagSo de algum ou alguns dos indicadores de avaliagSo;

b) Deliberar sobre a proposta dos Diretores de Departamento relativas e composigSo dos

Pain6is de Avaliadores;

c) Validar as propostas de avalia96o do desempenho de docentes;

d) Apreciar as reclamaC6es, interpostas em sede de audiencia de interessados, das propostas

de avaliagSo do desempenho de docentes.

Artigo 17.e

Painel de Avaliadores

1.O Painel de Avaliadores 6 proposto pelo Diretor/a do Departamento, ouvida a respetiva

Comisseo Cientifica, e aprovado pelo conselho Cientifico.

2. Os membros do Painel de Avaliadores s6 podem avaliar docentes de cateSoria inferior aquela

a que pertencem, ou igual quando se trate de Professor catedrdtico.

3. O Painel de Avaliadores 6 composto por tras ou cinco professore/as de carreira, incluindo o

Diretor/a de Departamento.

4. Caso o Diretor/a de Departamento nao cumpra o estipulado no n.9 2 do presente artigo, deve

ser substituido por um docente que o cumpra.

5. Salvo casos devidamente fundamentados, os membros do Painel de Avaliadores pertencem

ao Departamento e 5rea cientifica dos docentes a avaliar.



6. Compete ao Painel de Avaliadores realizar, sempre que tenha sido requerida, ou determinada
pelo Reitor/a, a avaliagSo qualitativa do desempenho de docentes, nos termos do Art.e 25e

do presente Regulamento.

7. Em caso de aus6ncia ou impedimento de alguns dos elementos do Painel de Avaliadores, deve

proceder-se i respetiva substituigSo, nos moldes referidos no n.e 1do presente artigo.

Artigo 18.e

Conselho Coordenador da Avaliageo do Desempenho de Docentes

1. O Conselho Coordenador da Avaliageo do Desempenho de Docentes 6 composto por:

a) Presidente do Conselho Cientifico, que preside;

b) Presidente do Conselho Pedag6gico;

c) Diretore/as das Escolas;

d) Diretore/as dos Departamentos.

2. O Conselho Coordenador da AvaliagSo do Desempenho de Docentes, para assegurar com

eficiencia o cumprimento das suas competencias, pode organizar -se em secAoes.

3. Ao Conselho Coordenador da Avaliageo do Desempenho de Docentes, compete:

a) Validar a informageo da autoavaliageo dos Diretore/as de Departamento;

b) Emitir diretrizes e orientagoes gerais para uma aplicagSo consistente do sistema de

avaliageo do desempenho no ISCTE -lUL, i luz dos principios referidos no artigo 2.e do
presente Regulamento;

c) Emitir parecer, a submeter a apreciageo do Reitor/a, sobre os procedimentos a aplicar
no inicio de cada periodo de avaliagao;

d) Aprovar a composig5o do Painel de Avaliadores referido no n.e 5 do art.e 12.-o do
presente Regulamento;

e) Emitir parecer sobre todas as reclamagoes e recursos apresentados perante o
Reitor/a, ou perante quem tenha competCncia delegada para os decidir, podendo

para o efeito, e se assim o entender, ouvir os Paindis de Avaliadores que tenham tido
intervengao no processo avaliativo;

f) Monitorizar anualmente a concretizagSo da avaliagSo do desempenho de docentes,

identificando situag6es de n5o insergSo de informagSo no sistema, nomeadamente as

que lhe forem reportadas nos termos do n.-o 4 do art.g 149, e dar conhecimento ao/a
Reitor/a das situag6es detetadas;
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g) Proceder i avaliagSo do processo de avaliagdo do desempenho no final de cada

tri6nio:

h) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que o Reitor/a entenda levar a este Conselho,

relacionados com a avalia96o de docentes do ISCTE -lUL.

4. Estando em causa o disposto na alinea d) do n.s 3 do presente artigo, o Diretor/a do

Departamento a que pertenga o reclamante ou recorrente, no caso de pertencer ao Painel de

Avaliadores, estii impedido de participar na deliberagSo conducente i emissSo do referido

Darecer.

5. O reclamante ou recorrente pode solicitar, nos termos gerais de direito, a aplicagSo das regras

de impedimento ou suspeigeo relativas aos membros do painel de avaliadores.

Artito 19.e

Reitor/a

1. Compete ao Reitor/a:

a) Definir o objetivo geral nos termos do disposto no art.e 22e do presente Regulamento;

b) Garantir a adequagao dos sistemas de gestSo e avaliaceo do desempenho )s realidades

especificas de cada Departamento;

c) Apreciar os pareceres emitidos pelo Conselho Coordenador da Avaliageo do Desempenho

de Docentes no ambito das respetivas competencias;

d) Homologar as avaliag6es bem como mandar repetir o processo nos termos do n.e 2 do

artigo 29.e do presente Regulamento;

e) Decidir sobre reclamagdes e recursos que lhe sejam presentes.

2. o Reitor/a pode ouvir o Senado sempre que o considere necessdrio para o exercicio das

competancias referidas no n.9 1do presente artigo.

capltulo lV

Processo da avaliaCao

Artito 20.e

Procedimentos pr6vios
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1. At6 ao inicio do tri6nio a avaliar, o Reitor/a fixa o obietivo geral para o tri6nio.

2. At6 15 de novembro do (ltimo ano do tri6nio em avaliagSo, o Diretor/a do Departamento
prop6e ao Conselho Cientifico a composigSo dos Pain6is de Avaliadores, caso se encontrem
previstas avaliae6es qualitativas no respetivo Departamento.

3. Atd 30 de novembro do riltimo ano do tri6nio em avaliagSo, o Conselho Cientifico aprova a

composigeo dos Paineis de Avaliadores.

4. At€ 15 de dezembro do riltimo ano do tri6nio em avaliagSo, o Conselho Coordenador da

Avaliageo do Desempenho de Docentes aprova a composigSo dos Pain6is de Avaliadores a que

se refere o n.9 6 do art.9 12e.

5. At6 31 de dezembro do ano em avaliagSo, o avaliado solicita ao Reitor/a, com conhecimento

ao respetivo Diretor/a de Departamento, que lhe sejam consideradas, para efeitos da

avaliagSo de desempenho, atividades que neo se encontram previstas no presente

Regulamento nem no Regulamento de ServiCo de Docentes do ISCTE-IUL, fundamentando o
pedido e justificando a necessidade e relevancia dessas atividades.

6. At6 15 de janeiro do ano seguinte o Reitor/a, ouvido o Diretor/a de Departamento, emite
despacho sobre o pedido referido no nUmero anterior e da decisSo 6 dado conhecimento ao

avaliado/a, ao Diretor/a de Departamento e ao Presidente do CCADD.

7. Os prazos referidos no presente artigo podem ser ajustados pelo Reitor/a com base em
fundamentagao especifica.

Artigo 21.e

Fases

O processo de avaliagSo de docentes compreende as seguintes fases:

a) DefinigSo do objetivo geral para o tri6nio;
b) AutoavaliagSo;

c) Validagdo da autoavaliageo;

d) Avaliagdo;

e) Validageo da avaliag6o;

f) Audiancia de interessados;

g) HomologaCao;

h) Notifica9eo da avaliaceo.

Artigo 22,e



DefinigSo do objetivo geral

1. A definigSo do objetivo geral consiste na fixagao de uma pontuageo minima a ser atingida no

tri6nio oor cada docente.

2. O objetivo geral 6 estabelecido pelo Reitor/a, at6 ao inicio de cada tri6nio, tendo em atengeo

os planos estrat6gicos e as linhas gerais de orientagSo aprovados pelo Conselho Geral, bem

como o hist6rico do desempenho e da avaliagSo na instituigao.

3. O objetivo geral pode refletir-se em objetivos especificos nas vSrias vertentes na percentagem

acordada com cada docente, aquando da distribuigSo do serviqo docente nos termos do

Regulamento do Servico Docente.

4. Para docentes contratados a tempo parcial, o objetivo geralfixado tem em conta as vertentes

de desempenho efetivamente abrangidas pelo seu contrato e a proporgao do tempo de

trabalho contratualizado.

Artigo 23.e

Autoavaliageo

1. A autoavaliagSo tem como objetivo envolver o docente no processo de avaliageo e concretiza-

se do seguinte modo:

a) Insergao anual no l-MERITUS (ou ferramenta informdtica disponibilizada pelo ISCTE-IUL

para o efeito) dos elementos que o docente considere relevantes tendo em conta os

objetivos acordados para o tri6nio;

b) Quando requerida a avaliaceo qualitativa, por Painel de Avaliadores, o docente deve ainda

indicar os elementos complementares da atividade desenvolvida em cada uma das

vertentes que, do seu ponto de vista, considere mais relevantes.

2. A insergeo dos elementos referidos na alinea a) do nfmero anterior, bem como, quando

aplicdvel, a indicagSo dos elementos constantes da alinea b) do mesmo nfmero, seo

efetuadas, por cada docente, at6 15 de fevereiro do ano imediatamente seguinte, sem

prejuizo da sua obrigagSo em manter permanentemente atualizados os dados relevantes no

sistema de informagSo de gesteo do ISCTE-lUL.
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3. Os docentes podem, dentro do prazo referido no nUmero anterior, inscrever no espaEo para o

efeito disponibilizado no l-MERlTuS, os coment6rios e apreciaCOes que considerem relevantes

sobre o seu desempenho, e os fatores que o influenciaram.

4. O Reitor/a pode prorrogar, por despacho, os prazos fixados nos nUmeros anteriores.

ArtiSo 24'e

Validafao da autoavaliagSo

1. O Diretor de Departamento procede, de 16 de fevereiro a 1.5 de margo do ano seguinte ao do

termo do tri6nio em avaliagSo, a validaeeo da informagSo inserida pelo avaliado e d6

conhecimento formal dessa validaSeo ao CCADD, notificando o avaliado.

2. O CCADD procede, de 16 de fevereiro a 15 de margo do ano seguinte ao do termo do tri6nio
em avaliagSo, d validagSo da autoavaliagSo inserida pelos Diretores de Departamento e dd

conhecimento formal dessa validagSo aos avaliados.

3. No caso de o Diretor/a de Departamento, ou o CCADD quando for o caso, considerar incorretos
ou n5o relevantes alguns dos dados inseridos, deve assinalar os elementos em causa,

fundamentando essa ooiniao.

Artito 25.e

AvaliagSo

1. Ap6s a validagSo da informagao nos termos do artigo anterior, o CCADD aciona o processo de

cdlculo da pontuagao interm6dia total obtida por cada docente no tri6nio. Esta pontuagao

deverd levar em considerageo as correg6es previstas nos artigos 9e e 12e deste regulamento.

2. A pontuageo referida no ndmero anterior obt6m-se pela adigeo dos pontos alcangados nas

vSrias vertentes da atividade docente, ap6s as devidas correEdes.

3. Depois de calculada a pontuaCSo interm6dia total de cada docente no tri6nio, o CCADD

procede d respetiva classificagSo de acordo com os seguintes paremetros:

a) A docentes com pontuaceo inferior a 95% do objetivo geral fixado 6 atribulda a

classificageo de "lnadequado";

b) A docentes com pontuaCSo igual ou superior a 95% e inferior a L30% do objetivo geral

fixado 6 atribuida a classificagSo de "Suficiente";

c) A docentes com pontuageo igual ou superior L30% e inferior a 1600/o do objetivo Beral
fixado 6 atribuida a classificag6o de "Bom";



d) A docentes com pontuagSo igual ou superior a L6Oo,6 e inferior a 190% do objetivo geral

fixado 6 atribuida a classificagSo de "Muito Bom";

e) Adocentes com pontuageo igual ou superior a 190% do objetivo geralfixado 6 atribu ida a

classif icagdo de "Excelente"

4. Todos os avaliado/as devem ter contribuig6es de, pelo menos, 2 vertentes do desempenho

(ensino, investigagao, transferencia de conhecimento, gesteo universit6ria) sendo que a

pontuagSo total obtida nas 3 vertentes com menor pontuagSo deve ser superior ou igual a

10% do objetivo geral para o tri6nio.

5. Nos casos em que o disposto no ndmero anterior n5o seja observado, o docente dever5

apresentar uma justificaeeo no espago disponibilizado no l-MERITUS e referido no nImero 3

do Artigo 23e.

5. A justificageo referida no ponto anterior poderd incluir situagoes devidamente formalizadas e

autorizadas pelo Reitor/a, designadamente ocupagSo de cargos de gesteo e dedicageo

predominante a investigaceo, sendo a respetiva alteragSo especificada no despacho de

autorizaCeo.

7. Depois de obtidas as classificag6es, o CCADD remete as mesmas ao Conselho Cientifico para

validagSo.

8. Para os efeitos da avaliagSo de desempenho previsto na lei e na regulamentageo aplic6vel

apenas releva a classificagSo global final especificada nos artigos 3.e e 11.e deste regulamento,

n6o sendo a pontuageo interm6dia nem o cdlculo total dos pontos obtidos utilizdvel para

seriar os docentes ou para quaisquer outros efeitos al6m da classificagSo global referida.

Artigo 25.e

AvaliagSo qualitativa

L. A avaliaceo qualitativa realiza-se mediante requerimento devidamente fundamentado do

docente ou por determinagSo do Reitor/a.

2. o requerimento referido no numero anterior 6 acompanhado de um relat6rio que evidencie

explicitamente quais as vertentes em que o docente pretende ser avaliado qualitativamente

bem como as justificag6es associadas a cada vertente, anexando-se todos os elementos que

considere necessdrios.



3. O requerimento 6 submetido ao Reitor/a at6 30 de junho do riltimo ano do tri6nio sujeito a

avaliagSo, devendo ser objeto de despacho e enviado ao CCADD at6 30 de setembro do

meSmo ano.

4. Ap6s recegSo do requerimento

At6 30 de abril do ano imediatamente seguinte ao do termo do tri6nio em avaliagSo, o

CCADD remete aos Paineis de Avaliadores a avaliagao quantitativa detalhada, nas

diferentes vertentes obtidas pelo docente a avaliar, o relat6rio bem como os restantes

elementos referidos no n.9 2 do presente artigo;

At6 15 de maio do ano imediatamente seguinte ao do termo do tri6nio em avaliagSo, os

Pain6is de Avaliadores deliberam, de forma fundamentada, sobre os pedidos de avaliagSo

qualitativa que lhes foram submetidos e remetem as respetivas propostas ao CCADD;

O CCADD toma conhecimento da proposta de avaliagSo qualitativa e remete-a ao

Conselho Cientifico Dara validacao.

b)

c)

5. Na avaliageo qualitativa do desempenho de docentes devem os Pain6is de AvaliaCeo ter em

consideragao:

a) A atividade associada aos indicadores de desempenho definidos nos Anexos ao presente

Regula mento;

b) A autoavaliaeao do docente efetuada nos termos do artigo 23.e deste Regulamento.

c) A inadequagSo da avaliageo quantitativa as circunstancias concretas.

6. O Painel de Avaliadores, em resultado da avaliaceo qualitativa do desempenho que efetuou,

prop6e a alteragSo ou neo, da avaliagao obtida por via quantitativa, estando esta alterageo

limitada a um n ivel.

7. A deliberagSo do Painel de Avaliadores deve constar de ata elaborada para o efeito, integrando

pareceres fundamentados de cada um dos membros do Painel de Avaliadores.

8. A avaliagao qualitativa pode ainda ser determinada pelo Reitor/a em casos de comprovado

incumprimento reiterado dos procedimentos estabelecidos, designadamente os definidos no

artigo 14.e do presente regulamento.

9. O CCADD deve manter um registo atualizado dos pedidos de avaliageo qualitatlva existentes,

elaborado de forma a permitir facilmente a verificageo das decis6es efetuadas, sendo o registo

constituido por: data do pedido, tri6nio a que diz respeito, vertentes a analisar, sintese da

fundamentagao, proposta da avaliagSo qualitativa do desempenho efetuada pelo Painel de

Avaliadores e deliberageo do CCADD.
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Capttulo V

Processo de validagio e homologagio da avaliagSo

Artigo 27.e

ValidagSo da atnliagio

As classificag6es obtidas nos termos do disposto nos artigos 25e e 25e s5o validadas pelo

Conselho Cientifico, e remetidas aos Diretore/as de Departamento a quem cabe providenciar a

notificaCeo dos avaliado/as em sede de audi6ncia dos interessados.

Arti8o 28.e

HomologagSo da avaliagSo

1. O Reitor/a deve proferir decisSo (homologaceo) no prazo de 15 dias ap6s a recegSo das

avaliag6es.

2. Quando o Reitor/a, fundamentadamente, nao homologar as avaliag6es atribuidas, manda

repetir o processo a partir do momento em que se verificou a situag5o determinante da nao

homologagSo.

3. Ap6s homologaceo, as avaliag6es s5o remetidas aos servigos competentes que procedem a

notif icagSo dos interessados.

Artito 29.e

Garantias

1. O docente disp6e do direito de se pronunciarsobre a validagSo da sua avaliagSo em sede de

audiancia de interessados.

2. O docente pode, igualmente, impugnar a homologageo da sua avaliageo atravds de:

a) ReclamagSo administrativa, para o autor do ato de homologageo da avaliagSo;

b) lmpugnageo judicial, nos termos gerais de direito.
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Artigo 30.e

Audiancia de interessados

1. O docente disp6e de 10 dias, ap6s a data da notificacSo, para se pronunciar, querendo, junto

do Consefho Cientifico sobre a classificagSo que lhe foi comunicada nos termos do artigo 27e.

2. Ap6s o decurso daquele prazo, e caso ocorra reclamagSo, cabe ao Conselho Cientifico, no prazo

mdximo de 20 dias, apreciar as raz6es invocadas pelo docente e formular proposta final de

avaliagSo de desempenho que remete ao Reitor/a para efeitos de homologagSo.

3.Sempre que entenda necess6rio, o Conselho Cientifico pode ouvir o CCADD e/ou os Paineis de

Avaliadores, quando estes tenham intervindo na avaliagSo.

Artigo 3l.e

Reclamagao

1. Comunicado que seja o ato de homologagSo da avaliaceo nos termos do ns 3 do artigo 28e, o

docente dispoe de 15 dias para reclamar iunto do Reitor/a, devendo a deciseo sobre essa

reclamagSo ser proferida no prazo de 30 dias ap6s a recegSo do parecer referido no ndmero

seguinte.

2. A decisSo sobre a reclamageo deve ser fundamentada e precedida de parecer do conselho

Cientifico, o qual dispoe de 20 dias para o efeito.

3. Para os efeitos referidos no ndmero anterior, o Conselho cientifico pode ouvir o CCADD, os

membros do Painel de Avaliadores e/ou o Diretor/a de Departamento.

Capitulo Vl

Disposig6es finais e transit6rias

Artigo 32.e

DelegagSo

O Reitor/a pode delegar no Presidente do Conselho Cientifico, sem poder de subdelegageo, todas

as fung6es e poderes que lhe s5o atribuidos neste Regulamento, com excegeo da homologagdo

dos resultados.
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ArtiSo 33.e

Reviseo do Regulamento

O Regulamento pode ser revisto:

a) No final de cada tri6nio de avaliacSo;

b) Em qualquer momento, por iniciativa do Reitor/a, ouvido o Conselho Cientifico do ISCTE-

tut.

ArtiSo 34's

Sistema informitico da avaliagSo

Os procedimentos da avaliageo bem como os atos a ele inerentes seo des materia lizados, sendo

praticados em aplicagSo informitica no quadro do sistema de informageo de gestao do lscTElUL

e dos eventuais subsistemas associados.

Artigo 35.e

Contagem de prazos

1. Todos os prazos previstos no presente Regulamento, relativos ao processo de avaliagSo,

referem-se a dias dteis e, portanto, neo correm em sSbados, domingos, feriados, municipais

ou nacionais.

2. Os prazos referidos no presente Regulamento para a prdtica de atos, apresentageo de

reclamagSo ou de recurso pelos docentes, comega a contar no dia Util imediatamente seBuinte

i notifica96o do docente.

Artigo 35.e

Notificag6es

Todas as notificagoes relativas ao processo de avaliagSo devem ser realizadas nos termos

previstos no C6digo de Procedimento Administrativo.

Artito 37.e

Norma revogat6ria

E revogado o Regulamento n.e 435/2O74, (Regulamento de AvaliagSo do Desempenho de

Docentes do jSCTE-IUL), publicado no DiArio do Replblico, 2.2 S6rie n.e 196, de 10 de outubro.
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Artigo 38.e

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2020.
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AVALIACAO DO DESEMPENHO DE DOCENTES DO ISCTE{UL

ANEXO 1. PONDERADORES

Consideram-se diversos crit6rios em cada uma das vertentes do servigo docente aos quais se

atribui uma pontuageo de base. Esses crit6rios podem ser qualificados com algum ou alguns dos

ponderadores ou majoradores que seguidamente se definem.

| - Ponderador relativo d internacionalizaCgo da atividade. (l): internacional = 3; nacional = 1.

L - Ponderador relativo e lingua. (L): portugues = 1; em lingua inglesa = 2; outras linguas = 1,5.

Ns - Nivel de satisfageo dos estudantes com o desempenho do docente; ) pontuaCSo base adiciona -se o

resultado do rdcio entre o valor mddio do item sobre satisfageo global nos inqudritos de

monitoriza9eo pedag6gica e o valor mdximo da escala (dez). o cdlculo 6 feito por Uc; no caso de o

docente ter vdrias turmas da mesma Uc, calcula -se a respetiva m6dia.

OD - Pontuagao base relativa i orientageo de tese do 39 ciclo concluida:

Entregue no prazo regulamentar 10

Entregue fora do prazo regulamentar 8

Nao entregue 0

OM- PontuaCSo base relativa i orientaCeo de dissertacSo ou de projeto do 2q ciclo:

Defendida no prazo regulamentar 4
Defendida fora do prazo regulamentar 3

Nao defendida 0

P - Ponderador relativo ao cumprimento de prazos, segundo controlo do sistema de informagSo e/ou dos

servicos t6cnicos, lPli cumpre o ptazo lixodo pelos 6rgdos competentes = 7; n6o cumrye o prczo ote

oito dias= O,5; n6o cumpre o prczo em mois de oito dios = 0.

q- Ponderador relativo ao quartil da revista i data da publicaCao. O quartil corresponde ao melhor valor

nas diferentes categorias e bases de dados (WoS-JCR, A&HCl ou Scopus-Scimago) na qual a revista 6

indexada;

ts quartit (e1)
Zp quartit (e2)
3e quartit (e3)
4e quartil(Q4)
Sem quartil

8
6

2
1

R - PontuagSo a definir caso a caso pelo Reitor

V - Ponderador relativo ao valor do orgamento do projeto submetido, (vli entre 70.000 e 49.999 euros =

0,25; entre 50.000 e 99.999 eurcs = 0,5; entre 100.000 e 199.999 euros = 7; iguol ou supe or a 200.000

eurcs = 2.



ANEXO 2. ENSINO

Avertente (Ensmo) considera o desempenho da atividade de doc6ncia de unidades curriculares,

orientagSo de dissertagdes de mestrado e de teses de doutoramento, publicag6es pedag6gicas,

atividade relativa a acompanhamento de est6gios, bem como outras iniciativas e eventos
pedag6gicos. Esta vertente 6 avaliada de acordo com os indicadores, m6tricas e ponderadores

que se apresentam nas tabelas 2.7. e 2.2

A pontuageo base correspondente a cada um dos indicadores do Desempenho Letivo estd

indexada ao objetlvo anual.

Para um objetivo anualizado fixado em 135 pontos a tabela 2.1 assume os seguintes valores,

sendo que, para um objetivo de valor superior ou inferior 6 feita a respetiva proporgeo:

Tabela 2.1. Indicadores, m6tricas e ponderadores a avaliar na vertente 'rEnsino"
% (PB / objetivo

anual)
Pontuagao Base (PB) Ponderadores

A. GESTaO OA UC (1)

1. Disponibilizageo da FI.JC atualizada no prazo

fixado
o,0296 4

2. Disponibilizafeo do plano de aulas de cada UC

no prazo firado 0,0148 2 CP, P

3. Disponibiliza9So dos Sumiirios no prazo fixado 0,0296 4

4. DisponibilizagSo dos RUC no prazo fixado 0,0074 1 Neo

B. rEcroNAcAo(1)

5.Assiduidade do docente (ne de aulas dadas
HCd"d", / ne de aulas previstas HCo,ev6taJ

5.1. Licenciaturas 0,1111 N5o

5.2. Mestrados 0,1481 20 Nao

5.3. Doutoramentos 0,1852 25 Neo

6. SatisfaCeo com o docente (2)
3+NS CP

7. Lecionageo em lingua inglesa
0,0444 6 Neo

8. lecionageo em universidades estrangeiras (por
cada 6 horas)

0,0296 L

c. AvAr-rAgao e cooRDENAgAo de EQUrpas (1)

L Avaliageo e langamento das classificat6es no

Sistema no prazo fixado (por cada aluno

avaliado)

91. Licenciaturas 0,0019 Nao

9.2. Mestrados 0,0037 0,50 Neo
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9.3. Doutoramentos 0,0074 L Neo

10. CoordenaCao de UC em equipa com 2 ou

mais docentes
0,0148 2 Neo

Notas da Tabela 2.1.

{1) As pontuae6es dos indicadores relativos As subseca6es A. e B. da secaeo 1 que contribuem para o cdlculo do

Desempenho Letivo (DL) sao ajustados em fun9eo do coeficiente de ponderatao (CP).

CPi O coeticiente de ponderageo d calculado tomando como base uma uC padreo de 35 horas diurnas neo

lecionadas pela primeira vez, de acordo com o Regulamento do Servito de oocentes do ISCTE-IUL. O coeficiente

de ponderagao CP e calculado de acordo com a seguinte f6rmula:

CP=RUx(0,5+FR)

Em ouel

RU d o ricio entre as horas de contato da UC em causa e as horas da UC padrao, RU = (Huc / Huc_cmnlo).

FR e o fator de repetibilidade que pode ser 1, quando a UC 6 dada pela primeira vez ou 0,5 nos outros casos

(Anexo 1 do Regulamento de Servico Docente em vigor).

O desempenho letivo numa UC (OL) corresponde a soma dos tr€s indicadores de gestSo da UC ajustados pelo

coeficiente de ponderageo CP e pelo ponderador P, ) satisfagSo dos estudantes ponderada por CP, acrescido da

assiduidade ponderada pelo ciclo de estudos, mais a pontuacao relativa i lecionacao em inglCs, i avaliageo dos

estudantes e e coordenaCao de equipasl

DL = CP x (Pu x PBr + PD x PBr + Psr x PB3+ PB6)+ RC x PB5.i + PBa + PB? + PBe.i+ PB1o

Em que:

Pr, 6 o valor do ponderador relativo ao cumprimento de prazo para a disponibilizacao da FUC

P32 d o valor do ponderador relativo ao cumprimento de prazo para a disponibilizaceo do plano de aulas

Fa € o valor do ponderador relativo ao cumprimento de prazo para a disponibilizaceo dos sumirios

RC € o rCcio entre as horas de contato dadas e as previstas, RC = {HCd.d$ / HCF,."r,r.r, cujo valor ndo pode

exceder a unidade;

i d o ciclo de estudos em que se encontra a [JC: i=1: Licenciatura; i=2i Mestrado; i=3: Doutoramento

No caso de estarem envolvidos dois ou mais docentes, os pontos referentes A avaliaceo da totalidade dos

estudantes sao distribuidos por todos os docentes na proporgSo das suas horas de contacto coletivo.

(2) Este indicador sd deve ser calculado quando estiverem presentes as duas condig6es seguintes:

- o n(mero de estudantes que responde ao inqudrito de satistacSo for maior ou igual a 50% do nimero
de estudantes inscritos na UC

- o valor da satisfagao global dos estudantes nessa UC for igual ou superior a 5.



Tabela 2.2. Indicadores, m6tricas e ponderadores nas restantes componentes da vertente

"Ensino"

PontuagSo

Base
Ponderador€s

a. Estdgios de 1s ciclo 7 L

b. Estiigios de 2e ciclo 2 L

c. DissertaCSo/projeto de mestrado (1) OM L

d. Teses de 3e ciclo em curso com avaliagSo anual 11) 6 L

e. Teses de 3q ciclo OD L

f, OrientagSo de p6s-doc 0,s L

a. Livro / manual correspondente a temas lecionados em UCs do ISCTE-

IUL
6

b. Disponibilizagao, na plataforma de eiearning do ISCTE-lUL, de
materiais didiiticos e pedagd8icos (2)

1

c. Produtos inovadores em multimddia (validados pelo Diretor do

Departamento ouvida a respetiva Comisseo Cientifica)
2 L

d. Elaborag;o e publicagao de caso/problema (validados pelo Diretor

do Departamento ouvida a respetiva Comissao Cientifica)
2 L

e. ProducSo de outros materiais inovadores validados pelo Diretor do

Departamento ouvida a respetiva Comiss6o Cientifica e a homologar
pelo Reitor/a

2 LR

a. Provas de agregagao - arguente

b. Provas de doutoramento - arguente 4

c, Provas de Doutoramento e agregagSo - membro sem arguencia 1

d. Provas de mestrado - presidente 0,5

e. Provas de mestrado - arguente 1

a. Organizacao e coordenaCSo de cursos livres, escolas de vereo, etc.,
validados pelo Conselho Cientifico

4

b. CoordenaCeo de cursos de p6s-graduaCeo e mestrado com

ove.heods: por €1000 de resultados liquidos para o ISCTE-lUL
4

(1) PontuaCao a atribuir por cada estudante e por cada ano durante o prazo regulamentar. Nos casos de

cossupervisSo por dois ou mais docentes com vinculo contratual com o ISCTE-IUI- a pontuaCEo base d

dividida oor todos.

(2) Neo se consideram c6pias de acetatos/slides,

(3) Nas situag6es nao previstas ou em que neo seja aplicdvel ou mensur6vel, por raz6es alheias ao docente,

o definido na tabela 1 deste Anexo, a pontuaCao serd fixada pelo Reitor/a.
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ANEXO 3. EXTENSAO UNIVERS]rARIA

A vertente KExtensdo Universitdrio>t considera o desempenho de atividades de extenseo

universit6ria, difusSo e valorizagSo econ6mica e social do conhecimento, nomeadamente ag6es

de formagSo/cursos de p6s-graduageo, ensino a distancia, publicag6es de divulgagdo geral,

pedidos provis6rios de patentes, registo de patentes, atividades de consultoria/prestagio de

servigos especializados e atividades em outros servigos prestados i comunidade. para que as

atividades inseridas nesta vertente sejam consideradas no processo de avaliaceo, os seus agentes

t6m de ser claramente referenciados como membros do ISCTEIUL.

Esta vertente 6 avaliada de acordo com os indicadores, m6tricas e ponderadores que se

aoresentam na tabela 3.1deste Anexo.

Nos casos nao previstos ou em que n5o seja aplicSvel o definido na tabela l deste Anexo, a

pontuagSo a atribuir serd acordada com o Reitor/a em fungeo do desempenho do docente na

atividade considerada.

Tabela 3.1. Indicadores, m6tricas e ponderadores a avaliar na vertente .,Extenseo

Universitiria"

Pontuaeao base Ponderadores

a. Coordenageo de evento de difusao do conhecimento

a) para menos de 300 pessoas

b) para mais de 300 pessoas
2

4
b. Membro de comisseo organizadora de evento de difusSo do

conheclmento

a) para menos de 300 pessoas

b) para mais de 300 pessoas

1

2

c. Comunicageo/ConferCncia em encontros pdblicos de difusao
para a sociedade

2

d. Publicag6es de difusao geral para a sociedade (peri6dicos

generalistas, jornais, etc)

e. Publicaego de projeto (arquitetura)em edig6es de referCncia

com avaliaCeo

f. Participageo em atividades de normalizaeSo internacional,

revisSo de projetos europeus e similares
3
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g. OrganizaCeo e curadoria de exposiC6es, ciclos de cinemas,

festivais ou outros eventos artisticos

h. Participageo em exposig6es, ciclos de cinemas, festivais ou

outros eventos artisticos
2

a. Patentes, f6rmulas, modelos, instrumentos, prot6tipos,

projetos de arquitetura e obras de arte.

1) submisseo nacional

2) submissSo internacional
10+R

70+R

b. Royaltiesr Cada 1000 € de resultados liquidos para o lscTE-

IUL

c. Prestaceo de servigos: cada 1o0o € de resultados liquidos

para o lscTE-luL
4

a, Participacao como presidente em idride concurso para

recrutamento e seleg6o de recursos humanos em instituig6es

priblicas (cada concurso)

2 L

b. ParticipagSo como vogalem jdri deconcursopara

recrutamento e selegio de recursos humanos em instituiCOes

p(blicas (cada concurso)

c, Aspetos neo previstos mas oportunamente ob.ieto de decisSo

por parte do Reitor/a (R) e do Conselho cientifico (CC)
R+CC

d. Atividades ou acontecimentos nao previstos mas

considerados relevantes pelo Diretor do Departamento (DD),

com validagSo pelo Conselho Coordenador de Avaliag6o de

Desempenho de Docentes (ccADD) e homologaceo pelo

Reitor/a (R)

DD+CCADD+R

e. ParticipacSo em pain6is de avaliadores no ambito da

Avaliaceo de Desempenho (Artigo 17e) - por cada painel
1

f. ParticipaCeo em paindis de avaliageo institucional (por cada

avaliagao)
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ANEXO 4. GESTAO UNIVERSTTARIA

A vertente <<GestAo universitdrio)) considera o desempenho de cargos de 6rg5os da Instituigeo,
atividades de coordenagSo e outras em tarefas distribuidas pelos 6rg5os de gesteo competentes,
e que se incluam no embito da atividade de docente universit6rio.

1. O desempenho de docentes que exercem qua lquer dos cargos ou fung6es constantes do Anexo

do Regulamento do Servigo Docente, ou atividades equivalentes determinadas em despacho
pelo Reitor/a, para efeitos da avaliagdo objeto deste Regulamento,6 avaliado conforme se

estabelece nos pontos seBuintes.

2. Os docentes que ocupam os cargos de Presidente do Conselho Cientifico e presidente do
Conselho Pedag6gico obtem uma pontuageo na vertente de gestSo correspondente a 1,60 do
objetivo gerai anual.

3. Os docentes que ocupam cargos de gesteo universitdria nas escolas, unidades de investigaGao

ou equiparadas, a que correspondem as cargas hordrias descritas nos Anexos do Regulamento
do Servigo Docente, obtem uma pontuaCeo igual i m6dia de docentes/investigadores da

respetiva U nidade.

a) No caso dos diretores e subdiretores de escola a pontuagao de refer6ncia 6 a relativa e

vertente de ensino de docentes de carreira com cinquenta por cento ou mais de atividade
letiva na respetiva escola;

b) No caso dos diretores e subdiretores de unidades de investigaCSo a pontuagdo de refer€ncia
6 a relativa A vertente de investigaeao dos respetivos docentes/investjgadores com vinculo
ao ISCTEJUL e integrados na Unidade de Investigaeao;

c) No caso dos responsdveis das entidades participadas a pontuaeeo de referencia 6 a relativa
d vertente de transferencia de conhecimento de docentes/investigadores de carreira com
vinculo ao ISCTE-lUL;

4. O cSlculo da pontuageo referido nos nUmeros anteriores 6 realizado na proporgSo
(percentagem) da carga horSria atribuida ao cargo ou fun96o desempenhada, sendo essa
pontuageo adicionada i pontuagSo obtida, na respetiva vertente, nas atividades e resultados nAo

decorrentes dos respetivos cargos ou funE6es.

5. Nos restantes 6rgaos de gestao e coordenaeeo universitdria, a pontuagao para um dado cargo
de gestSo P_"u,co obt6m-se considerando o valor mais favordvel calculado das duas seguintes
formas, d data de 31 de dezembro de cada ano:

(a) majorando em 3oo/o a pontuagSo obtida nas restantes vertentes e no tempo em que foi
obtida, de acordo com a seguinte expressao:
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P_.",co = 1,30 x H_.r'go x P_out'"._u.nente' / H_outrar venenres

(b) Ou obtido atrav6s de uma pontuagSo direta indexada ao obietivo geral fixado para o

tri6nio a que se aplica o ponderador 1,30, de acordo com a seguinte expressSo:

P-ca.eo = 1,30 x H-."rgo x objetivo geral anual / H-trabarho-anual

em oue:

H_roreo = Horas atribuidas ao cargo em questao nos Anexos do Regulamento do Servigo

Docente

H-traaotno-onuat = Horas de trabalho total anual para docentes = 1575 horas atualmente

H-outros-venentes = H-rrauattro-anual - H-cargo

P-outros-venentes = Pontuageo obtida pelo docente nas restantes vertentes, exceptuando

a de gesteo, no tempo correspondente a H_out.ar_uenentes

6. Nos casos em que pela natureza da atividade ou em que nao seja aplic6vel o definido nos

nimeros anteriores, a pontuagao a atribuir serd acordada com o Reitor/a em fungeo do

desempenho do docente envolvido nessa atividade.

7. Os diretores de curso tem ainda acesso aos pontos discriminados na tabela 4.1.

Tabela 4.1. lndicadores e m6tdcas a avaliar na vertente "Gestao Universitiria"
% (PB / obietivo anual) PontuagSo Base (P8l

1. Disponibilizaceo dos RAC no prazo fixado 0,0074 1

2. ValidaeSo do corpo docente do curso no prazo fixado

(1)
0,0295

3. Preenchimento dos Gui6es de AutoavaliacSo no prazo

fixado l1)
o,o74r 10

4. Resposta, no prazo fixado, aos comentdrios da cAc aos

Gui6es de AutoavaliacSo (1)
0,0296 4

(1) Apenas nos anos em que os cursos estiverem em avaliageo
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ANEXO s. TNVESTTGACAO

A vertente <<lnvestigogdo> considera o desempenho de atividades de investigageo cientifica,
criageo cultural e artistica ou desenvolvimento tecnol6gico, nomeadamente atravds da produgeo

cientifica, nas suas miltiplas vertentes, do reconhecimento da atividade cientifica e da

coordenagSo de grupos de investigagSo e de projetos cientificos. Para que as atividades inseridas

nesta vertente sejam consideradas no processo de avaliaeSo, os seus autores/agentes t6m de ser
claramente referenciados como membros do ISCTE-lUl-.

Esta vertente 6 avaliada de acordo com os indicadores, m6tricas e ponderadores que se

apresentam nas tabelas 5.1a 5.3.

Nos casos em que pela natureza da atividade ou em que nao seja apliciivel o definido nas tabelas
5.1 a 5.3, a pontuaceo 6 atribu ida pelo Reitor/a em fu ngSo do desempenho do docente envolvido
nessa atividade.

Tabela 5.1 fndicadores, m6tricas e ponderadores a utilizar nas publica g6es W,SJCR, A&HCI

ou Scopus-Scimogo

Pontuafeo base

(P8l
Ponderadores

1. PUBLfCACOES WIS-ICR, A&HC| ou Scopus-Scimago (Il
a. Artigos em revistas indexadas WoS, A&HCI ou scopus-

Scimago
10

b. Mdximo do total de citag6es registadas no WTS-JCR ou
Scopus-Scimogo: nimero total de citagoes dos artigos
publicados ao longo do riltimo ano do tri6nio e dos nove anos

anteriores

2 por citagSo

c. Capltulo em Atas de conferCncia com avaliageo cientifica
indexadas no WISJCR, A&HCI ou Scopus-Scimogo (com tSBN)

(equivalente a le quartil)
10 Q3

(1) Quando houver vdrios autores, a pontuagSo base, ponderada quando for o caso, relativa is
publicac6es e comunicag6es 6 atribuida a cada um dos autores, independentemente da ordem e

da filiaceo, do seguinte modo: 100% da pontuaceo atd 3 autores inclusive; gO% at6 5 autores
inclusive;50% com 6 ou mais autores.
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Tabela 5,2. Indicadores, m6tricas e ponderadores a utilizar pela participacao em encontros,

projetos de investigagSo e em edigSo

PontuaCao base Ponderadores

a. ComunicacSo oral (1) 2

b. ComunicagSo em Poster (1) 1

c. conferenclsta (keynote speokerl 4

d. Comunicaceo em painel/mesa-redonda 2

e. Coordenaeeo geral de encontro cientifico (com comissao

cientifica) no ISCTE-lUL ou noutra InstituiCSo do Ensino

Superior

a) at6 50 pessoas

b) entre 50-300

c) mais de 300 pessoas

2

6

10

f. Membro de comisseo organizadora de encontro cientifico

a) at6 50 pessoas

b) entre 50-300

c) mais de 300 pessoas

L

3

g, Membro de comissSo cientifica de encontro cientifico 0,s

a, ResponsSvel de projeto de investigaqeo financiador por cada

€1000 de resultados liquidos para o ISCTE-lUL

b. Restantes membros da equipa de projeto de investigaeSo

financiado: por cada €1000 de resultados liquidos para o

tscrE-ruL

1

c, Investigador responsdvel por projeto de investi8agao

submetido com orcamento superior a 10 mil euros (2)

a) Aprovado

b) n5o aprovado mas avaliageo superior a 75%

c) n6o aprovado com avaliageo entre 50-75%

40

20

10
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d. Investigador responsdvel por uma parte de um projeto de

investigaCao submetido com orcamento superior a 10 mil

euros para o lscTE (2)

a) Aprovado

b) n6o aprovado mas avaliageo superior a 75%

c) n5o aprovado com avaliageo entre 50-75%

20

10

5

e, Membro da equipa de projeto de investigaCeo submetido
com or€amento superlor a 10 mil euros para o TSCTE (2)

a)Aprovado

b) n5o aprovado mas avaliagSo superior a 75%

c) neo aprovado com avaliaeeo entre 5O-75%

4

2

').

f. P16mioscientificos(artigos,comunicaC6es,concursos...)

atribuidos por entidades externas ao TSCTE-tUL
2

a. Editor de revista indexada WoS/ A&HCI /Scopus/ABS lpo( cada
12 mesesl

4

b. Membro de equipa editorial de revista indexada WoS/ A&HCI

/Scopus/ABS (cada uma por cada 12 meses)
2

c, Reviseo de artigos para revistas indexadas WoS/ A&HC\

/Scopus/ABS (por cada aftigol
7

d. ColocaeSo de textos no Repositorio do ISCTE-lUL (por cada) 1

(1) Quando houver vdrios autores, a pontuacso base, ponderada quando for o caso, relativa is
publicaCdes e comunicac6es 6 atribuida a cada um dos autores, independentemente da ordem e
da filiagSo, do seguinte modo: 1OO% da pontuag5o at6 3 autores inclusive; 80% at6 5 autores
inclusive; 60% com 5 ou mais autores.

(2) Estes pontos referem-se i submissSo de projetos e seo contabilizados no ano em que fica
disponivel o resultado da avaliageo do projeto.



Tabcla 5.3, Indicadores, mdtricas e ponderadorcs a ulllhar €m Seral nas publicag6es por 61ea alentlfica

(1) euando houver vdrios autores, a pontuaCSo base, ponderada quando for o caso, telativa )s publicae6es e comunicaeoes 6 atribuida a cada um d05 autores,

independentemente da ordem e da flllaCeo, do setuinte modo: 100% da pontuaceo at€ 3 autores inclusive; 80% at6 5 autores Induslve; 50o,6 com 5 ou mals

autores,

33

PuBucrcoEs (1)
DAU DC

ocP
DCTI DE OEP DF DH DM

Dlro DM

QGE

oMt oPs

o
ORfi

co D5

a. Artigos ern revlstas ou atas de conferCncia n5o indexadas na WoS-

JCR,A&HClou Scopus-Scimogo com reviseo cientifica ou anlSos de

revistas indexadas na Avery lndex to Architecturol Petiodlcols

10 15 14 6 9 10 8 18 1E 6 10

b. Arrtoria de livro com reviseo dentlfica lcom ISBN) 16 12 18 27 1rt 1a 18 E 13 14 15

c. Autoria de livros€m revrsao cientffic (com ISBNI 5 7 l0 0 10 5 2 5 E 6

d. coordenacto edrtorialde livro com avaliaFo cientifica (com ISBN)

ou o.ganizaCeo de ndmero temCtico de revista com revislo

cientlfica

5 10 5 10 9 5 6 5 5 6 6 l2 10 5

e. Coordenado editorialde livrosem revlsSo cientifica (com ISBN) 1 0 2 1 2 0 2 0 3 2 3

f. caoihilo de livro com reviszo cientmca {com ISBN) 10 6 10 7 9 9 E E 6 7 !2 a 10

g. Capitulo de llwo sem revisSo cientlflca (com ISBN) 3 3 0 I 2 3 1 3 ?

h Editorde Atas de conferCncia com revls5o cientific, {com ISBN) 3 0 0,5 1 0 2 2 2 2 2

i. Entrada/verbete elh obras de referencia (com lsBN) 2 0 0,5 0 0 0 0 z 0 0 0 0,5 1 I 0,5

j. working popet com rcviseo cie ntfflca, com publicaeeo onliner 3 0 0,5 0 2 E a 3 10 3 a 2 0,5 5

k. Autor de livro sem lsBN/lssN 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0

l. Recenslo d€ obra em revista com revlsSo cientilici 1 I 0 ! 0 I I 0 1 5 1 0 0,5 0,5 1 0,5


