
LEGENDA

Células a verde representam novos critérios na proposta 2013‐2015

Células a vermelho representam critérios removidos na proposta 2013‐2015

Células a amarelo representam critérios cuja remoção foi proposta em discussão pública

Nota: texto a verde representa novo texto na proposta 2013‐2015, e texto a laranja representa texto proposto a remover na proposta 2013‐2015

Nota: cada grupo de células a verde e vermelho deve ser visto conjuntamente, pois em quase todos os casos o que existe é a reformulação do critério (p.ex. alteração da redação)

Área Pond. Sub-área
Máximo 
teórico 

sub-área
Critérios Valor Unidade Valor Unidade

Licenciatura 1.67 1.67

Mestrado ou Título Especialista (DL 206/2009) 2.50 2.50

Doutoramento 3.33 3.33

Doutoramento e Mestrado 4.17 4.17

Agregação 5.00 5.00

Participação em congresso de investigação com 
comissão científica, com apresentação de 
comunicação oral

0.75
por 

conferência
15 11.25

Participação em congresso de investigação com 
apresentação de comunicação por poster (sem 
apresentação oral)

0.2
por 

conferência
6 1.2

Apresentação de comunicação oral em congresso 
de investigação com comissão científica 1.25

por 
conferência

15 18.75

Apresentação de comunicação por poster em 
participação em congresso de investigação (sem 
apresentação oral)

0.5
por 

conferência
6 3

Co-autoria de comunicação oral ou poster em 
congresso de investigação com comissão científica 
(não cumulativo com autoria)

0.3
por 

conferência
6 1.8

Publicação de artigo completo em actas de 
congresso de investigação, com comissão 
científica, indexada extended-ISI ou equivalente 1.25 por artigo 9 11.25 1.5 por artigo 15 22.5

Publicação de artigo completo em actas de
congresso de investigação, com comissão
científica, não indexada

1 por artigo 9 9 1.25 por artigo 15 18.75

Publicação de artigos em revista de circulação, 
nacional ou internacional, sem peer review 0.5  por artigo 9 4.5 0.5  por artigo 15 7.5

Publicação de artigos em revista científica, com 
peer review, não indexada ISI 2  por artigo 9 18 2  por artigo 9 18

Publicação de artigos em revista científica indexada 
ISI ou equivalente 3.5  por artigo 9 31.5 3.5  por artigo 15 52.5

Publicação de capítulos em livros de cariz científico 
de circulação nacional 0.75  por capítulo 6 4.5 1  por capítulo 9 9

Publicação de capítulos em livros de cariz científico
de circulação internacional 1.5  por capítulo 9 13.5 1.5  por capítulo 12 18

Autor ou co-autor de obra completa de cariz
científico (exclui-se a publicação directa de teses)
de âmbito nacional

1.5 por obra 3 4.5

Autor ou co-autor de obra completa de cariz
científico (exclui-se a publicação directa de teses)
de âmbito internacional

3.25 por obra 3 9.75

Autor ou co-autor de obra completa de cariz 
científico (exclui-se a publicação directa de teses) 2.5 por obra 3 7.5

Editor ou co-editor de obra multi-autor (excluindo a 
compilação de artigos já publicados) 1.5 por obra 6 9 1 por obra 6 6

Tradução de obras científicas 0.75 por obra 3 2.25 0.75 por obra 3 2.25

Editor ou co-editor de actas de conferências 
nacionais ou internacionais 1

por 
conferência

6 6 1
por 

conferência
3 3

Membro de comissões científicas de conferências 
com publicação de actas 0.5

por 
conferência

6 3 0.75
por 

conferência
6 4.5

Membro de comissões científicas de revistas 
científicas 0.5

por revista por 
ano

6 3 1
por revista por 

ano
6 6

Ad-hoc reviewer em revista de cariz científico 0.2
por revista por 

ano
9 1.8 0.25

por revista por 
ano

9 2.25

Editor ou co-editor principal de revista científica não 
indexada com peer review 0.75

por revista por 
ano

6 4.5 1.25
por revista por 

ano
6 7.5

Editor ou co-editor principal de revista científica 
indexada 1.5

por revista por 
ano

6 9 2
por revista por 

ano
6 12

Editor convidado de número especial ou número 
temático de revista científica 0.75 por revista 6 4.5 1 por revista 6 6

Orientação ou Co-orientação de Tese de Mestrado 
(concluída) 1.5  por orientação 9 13.5 2  por orientação 12 24

Orientação ou Co-orientação de Tese de
Doutoramento (concluída) 2.75 por orientação 3 8.25 4 por orientação 6 24

Arguente de Tese de Mestrado ou júri de
Especialista 0.75  por júri 9 6.75 1.25  por júri 9 11.25

Arguente de Tese de Doutoramento 1.5  por júri 6 9 1.75  por júri 6 10.5

Orientação de estágios, projetos finais de curso, e
júris de avaliação, não incluídos na distribuição de
serviço docente (concluídos)

0.4 por orientação 6 2.4

Júri de Outras Provas Académicas Públicas de 
concursos de pessoal docente politécnico ou 
universitário

0.75  por júri 6 4.5 1  por júri 6 6

Responsável de projecto de investigação com 
financiamento através de concurso público 2.25

por projecto e 
por ano

6 13.5 3.5
por projecto e 

por ano
6 21

Membro da equipa de projecto de investigação com 
financiamento através de concurso público 0.75

por projecto e 
por ano

6 4.5 1.5
por projecto e 

por ano
6 9

Responsável de projecto de investigação com 
financiamento externo directo 1

por projecto e 
por ano

6 6 2
por projecto e 

por ano
6 12

Membro da equipa de projecto de investigação com 
financiamento externo directo 0.5

por projecto e 
por ano

6 3 1.25
por projecto e 

por ano
6 7.5

Prémio ou Distinção Nacional ou Internacional por 
entidade de reconhecido prestígio 1.75  por prémio 6 10.5 2.5  por prémio 6 15

Participante como autor em exposições individuais 
ou autor de obra original de reconhecido mérito 1 por exposição 3 3 1.5 por exposição 3 4.5

Participante como autor em exposições colectivas
0.75 por exposição 3 2.25 1.25 por exposição 3 3.75

Patentes registadas 5 por patente 3 15 4 por patente 3 12

Experiência profissional no ensino superior 
politécnico ou universitário 0.7 por ano 10 7 0.5 por ano 10 5

Leccionação de disciplinas em 2º ciclo ou 3º ciclo
0.75 por disciplina 6 4.5 0.5 por disciplina 6 3

Manuais originais e textos de apoio ao ensino
originais, se editados pela escola ou entidade de
reconhecido prestígio

2.5 por obra 3 7.5 2 por obra 3 6
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1515
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(júri) de trabalhos e 

projectos de investigação;  
Desenvolvimento de 

Projectos de Investigação, 
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Experiência e Dedicação 
à Docência

Formação 
académica/Profisssional 

(graus e provas)

Máximo de 

elementos

Máximo de 

elementos

Só conta o 
mais 

elevado

162
Resultados da Actividade 

de Investigação

por ano



Software didático original, se editado pela Escola
ou entidade de reconhecido prestígio 2.5 por obra 3 7.5 2 por obra 3 6

Cursos e/ou Diplomas de actualização pedagógica
ou profissional 0.1

 por hora de 
formação

90 9

Formações para actualização pedagógica ou
profissional relevante para as atividades do docente 0.05

 por hora de 
formação

60 3

Participação em conferências (externas) com ou
sem comunicação

0.4

por dia de 
conferência 

(máx. 3 dias / 
conf.)

27 10.8 0.3

por dia de 
conferência 

(máx. 3 dias / 
conf.)

27 8.1

Responsável por grupos ou comissões
académicas, incluídas as de avaliação institucional,
com apresentação de relatórios, provas públicas,
comissões p/ criação de cursos, etc (não acumula
com "participação")

2
por comissão/ 

grupo / ano
6 12 1.25

por comissão/ 
grupo / ano

6 7.5

Participação em grupos ou comissões académicas,
incluídas as de avaliação institucional, com
apresentação de relatórios, provas públicas,
comissões p/ criação de cursos, etc

1
por comissão/ 

grupo / ano
6 6 0.5

por comissão/ 
grupo / ano

6 3

Organização de visitas de estudos 0.2  por visita 9 1.8 0.25  por visita 9 2.25

Leccionação de seminários, cursos de formação, e 
UCs extra-curriculares sem remuneração nem 
inclusão no serviço docente 0.3

por cada 4h 
da acção

15 4.5 0.2
por cada 4h 

da acção
15 3

Responsável da comissão de organização de 
conferências, seminários, jornadas, exposições ou 
acções formativas locais (não acumula com 
"membro de")

1  por evento 6 6 1.25  por evento 6 7.5

Membro de comissão organizadora de 
conferências, seminários, jornadas, exposições ou 
acções formativas locais

0.5  por evento 9 4.5 0.5  por evento 9 4.5

Participação em programa de Mobilidade: Estadias 
docentes e de investigação (tipo Sócrates)  

2 por mês 3 6 1.5 por mês 3 4.5

Qualidade do 
Desempenho Docente 

14
Resultados da avaliação pelos alunos

14
proporcional à 
média das UC

14 14
proporcional à 
média das UC

14

4 de registos = 0 o 4 4 de registos = 0 o 4

2 de registos = 2 o 2 2 de registos = 2 o 2

0 Nº de registos >3 0 0 Nº de registos >3 0

Responsável 1  por actividade 6 6 1  por actividade 6 6

Participação em 0.5 por actividade 6 3 0.75 por actividade 6 4.5

Presidente de órgãos estatutários ou equivalentes
(CTC, CP, CG, CCA; Provedor, etc) (não
cumulativo com "membro de"), excluindo cargos
remunerados ou redução lectiva (>=30%)

3
por ano 

completo
3 9 3

por ano 
completo

6 18

Secretário de órgãos estatutários ou equivalentes
(CTC, CP)  (não cumulativo com "membro de") 2

por ano 
completo

3 6 1.75
por ano 

completo
6 10.5

Membro de órgãos estatutários ou equivalentes
(CTC, CP, CG, etc); excepto directores de curso no
CP

1.5
por órgão 

(ano 
completo)

6 9 1.5
por órgão 

(ano 
completo)

9 13.5

Director de Centro Investigação reconhecido pela
FCT 2.5 por ano completo 3 7.5 2.5 por ano completo 3 7.5

Presidente do Conselho Científico de Centro de
Investigação do IPCA 1 por ano completo 3 3 1.75 por ano completo 3 5.25

Director de Departamento 2.5 por ano completo 3 7.5 2.5 por ano completo 3 7.5

Director de curso (1º ou 2º ciclo) 1.75 por ano completo 3 5.25 2.25 por ano completo 6 13.5

Director de CET 1.25 por ano completo 3 3.75 1 por ano completo 3 3

Coordenador de pós-graduação 1 por ano completo 3 3 1 por ano completo 3 3

Membro de comissão directiva (mestrado) 1 por ano completo 3 3 1.25 por ano completo 3 3.75

Responsável por unidade/serviços (GQ, Erasmus, 
etc) 1.25 por ano completo 3 3.75 1.5 por ano completo 3 4.5

Responsável por grupo disciplinar 1 por ano completo 3 3 1.25 por ano completo 3 3.75

Presidente de júri de selecção/ seriação (ex. 
concursos especiais, concursos > 23 anos, 
creditação ECTS, etc) (não comulativo com 
"membro de")

2.75
por júri por 

ano
6 16.5

Membro júri de selecção/ seriação/ avaliação de 
pessoal (ex. concursos especiais, concursos > 23 
anos, creditação ECTS, SIADAP, etc)

1
por júri por 

ano
9 9

Presidente de júri de selecção/ seriação 
permanentes (creditação ECTS, etc) (não 
cumulativo com "membro de")

1.5
por júri por 

ano
6 9

Membro de júri de selecção/ seriação permanentes 
(creditação ECTS, etc) (não cumulativo com 
"membro de")

0.75
por júri por 

ano
9 6.75

Presidente de júri de selecção/ seriação pontuais 
(concursos especiais, concursos > 23, etc) (não 
cumulativo com "membro de")

0.75
por júri por 

ano
6 4.5

Membro de júri de selecção/ seriação pontuais 
(concursos especiais, concursos > 23, etc) (não 
cumulativo com "membro de")

0.5
por júri por 

ano
9 4.5

Presidente de outros júris (exº recrutamento 
pessoal não docente, aquisição bens e serviços , 
etc) (não cumulativo com "membro de")

1.5
por júri por 

ano
6 9 1

por júri por 
ano

6 6

Participação em outros júris (exº recrutamento 
pessoal não docente, aquisição bens e serviços e 
empreitadas, etc)

1
por júri por 

ano
9 9 0.5

por júri por 
ano

9 4.5

Membro de outras comissões institucionais 
(elaboração de regulamentos, planeamento 
estratégico, etc)

1 por comissão 9 9 0.5 por comissão 9 4.5

Responsável pela organização de eventos 
científicos nacionais 1.5 por evento 6 9 1 por evento 6 6

Responsável pela organização de eventos 
científicos internacionais 2 por evento 6 12 2 por evento 6 12

Membro da comissão organizadora de eventos 
científicos nacionais/internacionais 0.5 por evento 6 3 0.75 por evento 6 4.5

Responsável pela organização de exposições 
artísticas 1 por exposição 3 3 1 por exposição 3 3

Membro da comissão organizadora de exposições
0.25 por exposição 3 0.75 0.25 por exposição 3 0.75

Organização de eventos de disseminação 
institucional 0.75 por evento 9 6.75 0.5 por evento 9 4.5

Participação em acções de divulgação e promoção 
institucional (excl. directores de curso) 0.5 por acção 15 7.5 0.5 por acção 15 7.5

Cumprimento de prazos e 
outras obrigações 

profissionais

75.6

4

167.25

Outras actividades

Participação em órgãos 
de gestão administrativa

Participação em Órgãos 
Colegiais e 

Responsabilidade 
académica 

Assiduidade (sumários, programas, lançamento de 
notas, assinatura de termos, assiduidade às aulas, 
avaliações, vigilâncias) e pontualidade
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Prestação de serviços ao 
exterior, estudos/projectos 
ou pareceres elaborados

Elaboração de Material 
Didáctico, Cursos de 

formação ou actualização 
frequentados e 

Participação em 
actividades académicas

P
ed

ag
óg

ic
a

#REF!


