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A) Investigação  

1. Publicações científicas, criação artística e resultados de desenvolvimento tecnológico 

a) Artigos publicados em revistas com comissão científica e revisão por pares 0-40 

b) Publicações com comissão científica: artigos; artigos em atas de conferências ou congressos; capítulos em 
livros científicos e/ou artísticos; coordenação de catálogos, atas de conferências ou congresso 0-30 

c) Livros científicos e/ou artísticos com ISBN 0-35 

d) Texto em catálogo de exposição artística e/ou científica individual e/ou colectiva, e outras publicações 
0-10 

e) Realização de exposição individual e intervenção artística no espaço público e/ou na paisagem e/ou de arte 
pública e/ou criação audio-visual e/ou projeto de design e outras criações 

0-30 

f) Exposição internacional por convite ou com júri de seleção 0-30 

g) Participação em exposição colectiva e participação em residências artísticas, workshops, simpósios, festivais, 
eventos de dessign e/ou feiras com comissão científica/ júri de seleção 

0-10 

h) Edição de múltiplos, protótipos e séries 0-20 

i) Registo de patentes, modelos industriais e de marcas 0-40 

 

2. Projetos e grupos de investigação científicos e artísticos 

a) Direção e coordenação de projetos de I&D, unidades de investigação e/ ou laboratórios 0-40 

b) Participação em projetos de I&D, unidades de investigação e/ ou laboratórios 0-20 

c) Participação em candidaturas de projetos de investigação no âmbito da FCT ou da União Europeia 0-5 

 

3. Comunicações 

a) Orador convidado em congressos, conferências e encontros científicos e/ou artísticos 0-20 

b) Apresentação de comunicações livres ou posters em encontros científicos e/ou artísticos 0-15 

c) Participação na moderação de congressos, conferências e encontros científicos e/ou artísticos 0-5 

 

4. Organização de eventos científicos e artísticos, divulgação científica, artística e cultural 

a) Coordenação de congressos, conferências, curador de exposição artística e/ ou coordenador de residências 
artísticas, simpósios e/ou workshops 

0-40 

b) Membro da comissão organizadora de congressos, simpósios, exposições, residências e/ ou workshops 0-15 

 

5. Consultoria científica e artística 

a) Diretor ou editor de revistas com comissão científica 0-40 

b) Membro de órgão científico ou editorial de revistas com comissão científica e revisão por pares 0-20 

c) Revisor de revistas internacionais ou nacionais 0-10 

d) Membro de júris, comissões e/ ou corpos sociais de academias, sociedades e associações científicas e/ou 
artísticas e redes de I&D 

0-10 

 

6. Prémios e distinções  

a) Prémios e distinções científicas e/ou artísticas 0-40 

 

7. Graus e categorias académicas  

a) Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica 10 

b) Mestrado 20 

c) Doutoramento 40 

d) Pós-doutoramento 20 

e) Agregação 25 
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B) Ensino 

1. Aulas e seminários 

a) Atividade docente de unidades curriculares e/ou seminários (carga horária e número de alunos) 0-50 

b) Enquadramento e apoio aos estudantes 0-15 

c) Serviço da aulas em outras instituições de ensino, outras ações de formação contínua ou profissional de 
âmbito académico e em cursos de especialização e divulgação aprovados pelos órgãos da FBAUL 0-10 

 

2. Coordenação e gestão de cursos e programas de ensino 

a) Coordenação de Área científica 0-25 

b) Coordenação de curso de Doutoramento, de curso Mestrado, de curso de Licenciatura, de curso de natureza 
interdisciplinar e/ou interuniversitária 

0-20 

c) Responsável de unidades curriculares 0-10 

e) Concepção e/ou organização de cursos de formação contínua ou profissional e de outros cursos de 
especialização e divulgação aprovados pelos órgãos da FBAUL 

0-10 

 

3. Supervisão de formação avançada 

a) Supervisão de projetos pós-doutoramento
1
 0-15 

b) Orientação de teses de doutoramento
1
 0-35 

c) Orientação de dissertações ou relatórios de mestrado
1
 0-25 

d) Orientação de trabalhos finais de cursos e de estágios
1
 0-10 

1 Contabilizar 50% no caso de coorientações 

4. Participação em júris de concursos e provas académicas  

a) Arguente em júris de agregação, de doutoramento e de mestrado 0-25 

b) Membro de júri de concursos e de provas académicas 0-15 

c) Avaliador de projeto de I&D 0-10 

 

5. Inovação e dinâmica pedagógica  

a) Publicação de livro de autor de apoio ao ensino, texto pedagógico, capítulo de livro e/ou artigo de natureza 
pedagógica publicado em revista 

0-30 

b) Utilização de plataformas de e-learning da UL, ou outras plataformas electrónicas, na gestão de disciplinas e 
no apoio à realização de unidades curriculares 

0-5 

c) Implementação de novas unidades curriculares decorrentes da inovação artística, científica e tecnológica 0-10 
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C) Serviço à Universidade 

1. Cargos e funções exercidos nos órgãos da Universidade ou da unidade orgânica  
a) Cargo reitoral ou Diretor da FBAUL 0-50 

b) Subdiretor; Membro do Conselho Geral ou Presidente do Conselho de Coordenação da Área Estratégia da UL; 
Presidente da Assembleia, Presidente do Conselho Científico, Presidente do Conselho Pedagógico 0-40 

c) Membro do Senado Universitário; Membro da Assembleia, do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico da 
FBAUL; Membro do Conselho Curatorial da FBAUL 

0-20 

d) Diretor do CIEBA ou de outro centro de investigação pertencente ao Sistema Nacional de Investigação 
Científica 

0-30 

e) Membro dirigente de instituição de arte, ciência ou cultura 0-30 

 

2. Coordenação e participação em comissões e grupos de trabalho  

a) Coordenador de grupo de trabalho ou comissão criada no âmbito da UL e/ou FBAUL 0-25 

b) Membro de grupo de trabalho ou comissão criada no âmbito da UL e/ou FBAUL 0-15 

c) Coordenador e/ou membro de grupo de trabalho ou comissão em entidade externa, em representação da 
UL/FBAUL 

0-25 

 

 

D) Extensão universitária  

1. Cargos e funções em instituições de ciência e cultura nacionais ou internacionais 

a) Exercício de cargos e funções em entidades públicas ou privadas ao serviço da FBAUL ou da UL 0-20 

b) Membro de comissões de avaliação de cursos ou projetos de índole académico 0-20 

c) Membro dirigente de instituição de arte, ciência ou cultura 0-20 

 

2. Participação em iniciativas de âmbito artístico e cultural 

a) Consultadoria a instituições públicas ou privadas, atividade de formação e/ou cooperação na comunidade 0-15 

b) Realização de ações de formação 0-10 

c) Atividades de natureza artística, científica e/ou cultural junto de públicos diversificados 0-10 

d) Membro de júri de concursos 0-15 

 

3. Dinamização de programas de cooperação 

a) Organização e/ou participação em programas de cooperação internacional e/ou transnacional no âmbito 
académico, artístico, cultural e/ou científico 

0-20 

b) Organização e/ou participação em programas de cooperação nacional no âmbito académico, artístico, cultural 
e/ou científico 

0-15 

 

(NOTA: A pontuação máxima em cada vertente está limitada a um máximo de 100 pontos e a classificação é 

atribuída em múltiplos de 5 valores) 
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Critérios de Avaliação Qualitativa 

 

O Relatório de Atividades do Docente deverá ser avaliado relativamente aos seguintes critérios 

qualitativos: 

 

- Inovação; 
- Contributo original; 
- Atualidade; 
-Impacto dos resultados ao nível da comunidade académica, artística e científica nacional e 
internacional; 
- Resultado dos inquéritos pedagógicos; 
- Produção de documentos orientadores; 
- Consonância com o plano estratégico da área científica e/ou da FBAUL; 
- Articulação da leccionação com projetos de investigação e desenvolvimento; 
- Acompanhamento aos estudantes; 
- Natureza, responsabilidade e relevância das funções exercidas; 
- Relevância para os domínios da criação, da reflexão e da formação artística. 

 

A avaliação destes critérios traduz-se na atribuição de um factor qualitativo de acordo com a 
seguinte correspondência:  

 
Q0 – Suficiente;  
Q1 – Bom;  
Q2 – Muito Bom;  
Q3 – Excelente.  


