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Nota Introdutória 

Este manual destina-se a auxiliar os docentes do Instituto Superior Técnico na utilização do ficheiro Excel 

que foi preparado para a avaliação de desempenho com base no modelo multi-critério. A sua leitura não 

dispensa a consulta dos Regulamentos de Avaliação de Desempenho dos Docentes do IST e da UTL para 

esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas com os vários aspectos que não são contemplados 

neste manual. 

 

A avaliação do triénio 2013-2015 é regida pelo Regulamentos de Avaliação de Desempenho dos Docentes 

do IST publicado em DR (2ª série) em 7 de Janeiro no Despacho nº 262/2013, pelo Despacho nº 

15393/2015 de 22 de Dezembro, e pelo Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTL 

publicado em DR (2ª série) em 22 de janeiro no Despacho nº 2809/2010.  

 

Apesar de o preenchimento do ficheiro Excel ser auto-explicativo, foi criado um endereço de e-mail,  

(avaliacao-docentes@tecnico.ulisboa.pt), para onde os docentes podem enviar pedidos de esclarecimento 

para os assuntos que não estejam contemplados no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 

Docentes do IST ou no Repositório de Respostas a Perguntas Frequentes que está incluído em anexo. 

Recomenda-se, portanto, que os docentes leiam os regulamentos e o repositório antes de enviarem  

e-mails a solicitar esclarecimentos. 

 

O ficheiro Excel foi desenvolvido para versões do Microsoft Office iguais ou superiores ao Microsoft Office 

2003 e corre em computadores pessoais tipo PC ou Apple-MAC. 

 

O Repositório de Respostas a Perguntas Frequentes que está incluído em anexo foi construído a partir de 

perguntas que foram colocadas pelos docentes que utilizaram as versões de teste do ficheiro Excel que 

foram disponibilizadas à Escola desde Março de 2010 através da página do Conselho Científico. 
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1. Inserção de Dados 

1. Descarregue o ficheiro Excel a partir da página internet do Conselho Coordenador de Avaliação dos 

Docentes <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/units/2482491971449/ficheiros-para-avaliacao-2013-2015> 

e grave o ficheiro numa directoria do seu computador. 

 

2. Execute o ficheiro Excel a partir do seu computador.  

Após o comando de execução irá aparecer esta imagem no écrã do seu computador; 

 

 
 

 

3. Escolha ‘Inserção de Dados’ no menu inferior do ficheiro Excel de modo a aceder à pasta onde vai 

poder introduzir os dados relativos à sua avaliação de desempenho. 

 

Sugere-se que, durante o preenchimento do ficheiro Excel, efectue periodicamente gravações do 

ficheiro. 
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4. A primeira tarefa a fazer na ‘Inserção de Dados’ é o preenchimento dos quadros relacionados com o 

nome do docente, o número mecanográfico, a categoria profissional e a percentagem de contratação 

(que deverá ser 100% para todos os docentes excepto para a generalidade dos docentes convidados). O 

preenchimento da categoria profissional e a correcta indicação do Departamento/Área são 

fundamentais porque alguns valores dos parâmetros de avaliação variam com estes dados. Quando a 

categoria muda ao longo do período da avaliação, deverá carregar a categoria que prevaleceu durante 

mais tempo. Na especificação do Departamento/Área só estão explicitados os casos distintos da 

solução geral, pelo que deverá escolher “Outra” se a sua área não se encontrar listada. 

 

 
 

 

5. O período de avaliação (2013-2015) está definido por omissão. 
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6. No preenchimento das células relativas aos diferentes critérios pode adotar procedimentos diferentes 

consoante elas se refiram  

ao grupo I: 

 de conteúdos pedagógicos (1.a); 

 de propriedade industrial, legislação, normas e publicações técnicas (3.a); 

 de prestação de serviços, consultoria, concepção e projecto e divulgação de ciência e 
tecnologia (3.b) 

ou ao grupo II: 

 de acompanhamento e orientação de alunos (1.b); 

de unidades curriculares (1.c); 

de publicações internacionais (2.a);  

de projectos científicos (2.b). 

de gestão universitária (4.a). 

7. Relativamente aos critérios do grupo I, deve começar a preencher as células amarelas nos termos 

especificados a seguir, a título de exemplo, para o critério de conteúdos pedagógicos.  

 
Escolha a primeira célula da coluna ‘Tipo 

de Conteúdo Pedagógico’ e ficará com 

acesso a um conjunto de opções que 

correspondem à tabela 1 do artº 14 do 

Regulamento de Avaliação de 

Desempenho dos Docentes do IST 

(RADIST).  

 
Seleccione o ‘Tipo de Conteúdo 

Pedagógico’ pretendido, introduza o 

‘Número de Autores’ na célula da coluna 

ao lado e identifique a peça do 

curriculum na célula da coluna intitulada ‘Descrição’. 

Por exemplo, se escolheu um ‘Livro de apoio ao ensino’, deverá inserir a referência apropriada a esse 

livro na célula ‘Descrição’ (ex: nome dos autores, título, editora e ano de publicação).  

A descrição dos outros tipos de conteúdos pedagógicos efectua-se de forma análoga com as devidas 

adaptações.  

A célula 'Descrição' deve incluir uma ligação para a versão electrónica do conteúdo pedagógico (por 

exemplo no repositório SOTIS ou na página web individual do avaliado) que assim permita ao 

avaliador consultar o conteúdo pedagógico.  

 
À medida que vai preenchendo as células a amarelo, vão aparecendo números nas células a laranja das 

colunas do lado direito da folha de cálculo. Estes números são automaticamente calculados pelo Excel e 

estão relacionados com a componente quantitativa do critério e com a transformação de desempenho 

em valor. 

 
No caso de ter uma peça do seu curriculum vitae relativa a conteúdos pedagógicos que não saiba 

classificar no conjunto de opções previstas no ‘Tipo de Conteúdo Pedagógico’, seleccione ‘Outro (valor 

a atribuir pelo avaliador)’. Ao proceder desta maneira deixa a tarefa de classificação para o seu 
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avaliador ficando, portanto, por calcular nas células laranja o desempenho relativo a esta peça do seu 

curriculum vitae. Quando o avaliador preencher a célula a verde escuro correspondente à peça que foi 

classificada como ‘Outro (valor a atribuir pelo avaliador)’ o Excel encarrega-se de efectuar os cálculos. 

Em face do exposto, tenha em atenção que as células a verde escuro são sempre para preenchimento 

pelo avaliador. 

Sempre que necessitar de acrescentar linhas nas tabelas do ficheiro ‘Excel’, não se esqueça de copiar 

para as novas linhas as fórmulas da tabela ‘Cálculos Efectuados’. Este procedimento é fundamental 

para que todos os items possam ser contabilizados pelo algoritmo do ficheiro Excel. 

 
O preenchimento das células referentes aos outros critérios do grupo I efectua-se de uma forma 

análoga à que foi descrita para o critério de conteúdos pedagógicos embora a opção ‘Outro (valor a 

atribuir pelo avaliador)’ apenas esteja disponível no critério de conteúdos pedagógicos. 

 
8. Sem prejuízo de se poder optar pelo procedimento descrito no ponto anterior, encoraja-se o 

preenchimento dos critérios do grupo II com base na informação reunida na sua página pessoal no 

Fenix, seguindo a trajectória Docência →→→→ avaliação de desempenho →→→→ Avaliado →→→→ Ver informação do 

docente.  

 

A informação relativa ao critério das publicações internacionais é importada pelo Fenix a partir do 

SOTIS, sendo o respectivo carregamento da responsabilidade dos docentes. No SOTIS, a identificação 

dos autores do IST deve ser feita com o nome que consta na página pessoal. Na manipulação do SOTIS, 

não se deve recorrer ao Internet Explorer. 

 

A informação contida no Fenix pode ser utilizada fazendo directamente copy&paste para as colunas a 

verde claro do critério correspondente. Deve ter o cuidado de selecionar um número de colunas de 

destino igual ao da informação reunida no Fenix. 

 

As colunas a amarelo que subsistem nos critérios do grupo II são preenchidas de uma forma análoga à 

que foi descrita para o critério de conteúdos pedagógicos. O mesmo é válido para informação relevante 

que possa não estar reunida no Fenix (e.g., alguns cargos de gestão universitária descritos nas tabelas 9 

e 10).  

  

9. Para o preenchimento dos campos dos vários critérios, independentemente de pertencerem ao grupo I 

ou ao grupo II, deve consultar o Anexo para detalhes relativos a cada uma das componentes de 

avaliação. 
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2. Auto-Avaliação 

1. Terminado o carregamento da informação relativa a cada critério, pode efectuar o preenchimento da 

sua auto-avaliação seleccionando a opção ‘Auto-Avaliação’ no menu inferior do ficheiro Excel. 

 

2. A informação a incluir neste campo pode, por exemplo, ser copiada a partir de um ficheiro Word e 

deverá estar limitada a um máximo de 3000 caracteres (cerca de uma página A4 para um espaçamento 

entre linhas igual a 1,5). 
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3. Informação Complementar 

1. Poderá ainda preencher um campo facultativo que foi criado para receber informações 

complementares que queira transmitir ao seu avaliador por considerar que essas informações podem 

ser relevantes para o seu processo de avaliação, nomeadamente para a análise da componente 

qualitativa da avaliação de desempenho.  

Por exemplo, se quiser, pode colocar o endereço da página internet onde tem disponíveis as peças do 

seu curriculum que considera mais relevantes para a avaliação de desempenho. Todos os docentes têm 

uma página pessoal no Fenix cujo endereço é o segunte: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/homepage/ist1abcd em que ‘abcd’ é o número mecanográfico e que 

permite o acesso à base de dados de publicações que estão introduzidas no Fenix. 

2. Para ter acesso a este campo de preenchimento, tem de seleccionar ‘Informação Complementar’ no 

menu inferior do ficheiro Excel. 

3. A informação a incluir neste campo pode, por exemplo, ser copiada a partir de um ficheiro Word e 

deverá estar limitada a um máximo de 6000 caracteres (cerca de duas páginas A4 para um 

espaçamento entre linhas igual a 1,5) 
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4. Resultado 

1. Terminado o preenchimento das pastas ‘Inserção de Dados’, ‘Auto-Avaliação’ e ‘Informação 

Complementar’, pode escolher a pasta ‘Resultado’ para ficar a conhecer a classificação intermédia que 

obteve antes de o seu avaliador proceder à análise da componente qualitativa da actividade em cada 

um dos critérios. 

 

2. O conteúdo da pasta ‘Resultado’ não deve ser modificado sob pena de involuntariamente se poder vir 

a comprometer a integridade do ficheiro e do procedimento de avaliação. 
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5. Considerações Finais 

1. Os ficheiros Excel devem ser gravados com a designação que se indica a seguir antes de serem 

carregados para a sua página pessoal do Fénix: 

 

Avaliação 2013-2015 : dnumero_1315.xls (por exemplo, d9876_1315.xls) 

 

2. A pasta ‘Justificações’ destina-se aos avaliadores tal como todas as células a verde. 

 

3. O conteúdo das pastas ‘Parâmetros’ e ‘Optimização’ não deve ser modificado sob pena de 

involuntariamente se poder vir a comprometer a integridade do ficheiro e do procedimento de 

avaliação. 
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6. Informações para Avaliadores 

1. Sempre que o avaliador entender que uma determinada peça incluída num critério não deve ser 

contabilizada para efeitos de avaliação de desempenho deve seleccionar ‘Item não considerado pelo 

Avaliador’.  

Exemplifica-se para o critério de conteúdos pedagógicos em ‘Tipo de Conteúdo Pedagógico’. 

 

 
 

2. A componente qualitativa da avaliação em cada critério é efectuada por intermédio da escolha dos 

níveis de qualidade indicados na figura seguinte. A escolha de níveis diferentes de ‘Neutro’ afecta a 

valoração final da actividade do avaliado no critério em causa. 
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3. A escolha do nível de qualidade em cada critério deve ser acompanhada das respectivas justificações na 

pasta ‘Justificações’. 

 

 
 

 

4. Concluída a avaliação, o avaliador deve carregar o ficheiro Excel – sem alterar a sua designação – na 

sua área pessoal do Fénix. 

 

A identificação de cada ficheiro Excel com a designação ‘dnumero_1315.xls’ é fundamental para se 

conseguir identificar a quem pertence o ficheiro Excel de avaliação e para armazenar a informação no 

Fenix. 
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ANEXO 

Repositório de Respostas a Perguntas Frequentes 

 

 

Questões gerais 

- Os monitores e os assistentes são aconselhados a escolher a avaliação por ponderação curricular na 

medida em que o modelo de avaliação multi-critério dificilmente lhes poderá ser aplicado. 

- Quando a categoria do avaliado muda ao longo do período da avaliação, deverá ser utilizada a categoria 

que prevaleceu durante mais tempo durante o período de avaliação. 

- As metas são corrigidas automaticamente no caso dos docentes convidados para entrar em linha de 

conta com a percentagem de contratação. 

 

Critério de conteúdos pedagógicos 

- Para cada um dos conteúdos pedagógicos deve ser incluída (na célula 'Descrição') uma ligação para a sua 

versão electrónica (por exemplo no repositório SOTIS ou na página web individual do avaliado) que assim 

permita ao avaliador consultar o conteúdo pedagógico.  

- Os acetatos e as apresentações de aulas (tipo ‘power-point’) não são contabilizados. 

- Um texto pedagógico completo não pode ser decomposto em capítulos para efeitos de avaliação. 

- Não são considerados distintas versões de textos pedagógicos publicadas em semestres ou anos letivos 

diferentes, e que apenas tenham alterações não significativas. 

- O valor a atribuir aos textos pedagógicos que não versem a totalidade das aulas teóricas, práticas ou 

laboratorias são contabilizados, devendo a sua valoração ser deixada ao cuidado do avaliador. 

Recomenda-se que o avaliado forneça informações sobre estas peças do curriculum vitae – incluindo a 

percentagem da matéria de uma UC que pretendem cobrir – na pasta de ‘informação complementar’. 

- Os textos pedagógicos elaborados para apoio a cursos de pós-graduação (por exemplo, Fundec) são 

contabilizados, devendo a sua valoração ser deixada ao cuidado do avaliador. Recomenda-se que o 

avaliado forneça informações sobre estas peças do curriculum vitae na pasta de ‘informação 

complementar’, nomeadamente as percentagens da matéria das unidades curriculares que são cobertas 

pelos textos pedagógicos. 

- As aplicações informáticas e os protótipos experimentais adoptados em unidades curriculares estão 

limitados a uma peça por semestre. 

 

Critério de acompanhamento e orientação de alunos 

- A informação relativa a este critério está reunida no Fenix. 

- Apenas são contabilizadas as supervisões e cosupervisões concluídas. 

- As orientações de programas de apoio à formação avançada de docentes do Ensino Superior Politécnico, 

de Técnicos Superiores de Segurança e Higiene do Trabalho e as de Bolseiros de Integração na 

Investigação, entre outras, não são contabilizadas. Porém, as acções de formação associadas a estas 

iniciativas são contabilizadas no critério de prestação de serviços, incluindo o valor do seu financiamento. 

 

Critério de unidades curriculares 

- A informação relativa a este critério está reunida no Fenix. 
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- Cada linha do ficheiro Excel contém uma leccionação semestral. 

- O ano civil de 2013 começa com as aulas do 2º semestre de 2012/2013 e termina com as aulas do 1º 

semestre de 2015/2016. 

- As células ‘Rácio Aluno/ Docente (UC)’ e ‘Rácio Aluno/ Docente (Dept.)’ que se encontram pintadas a 

branco no ficheiro Excel no início do preenchimento, não são preenchidas . 

- Se não tiver informação sobre o número de alunos da unidade curricular não preencha a célula ‘Número 

de Alunos’ porque isso equivale a Ti=1. Tenha presente que a informação a introduzir nesta célula é 

apenas relevante no caso de ter sido responsável pela unidade curricular.  

- Se não existir informação disponível no Fénix sobre o QUC da unidade curricular não preencha a célula 

‘Qualidade da U. C. (QUCi)’, porque isso equivale a QUC=5.  

 

Critério de publicações internacionais 

- A informação relativa a este critério deve ser carregada no SOTIS e é importável a partir do Fenix. 

- A classificação dos artigos de revista internacional nos tipos A e B deve seguir a lista publicada na página 

web da CCAD (<https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/units/2482491971449/lista-de-revistas-e-conferencias-

2013-2015>) 

- As actas de conferências não são contabilizadas como capítulos de livros internacionais ainda que os 

livros tenham ISBN. 

 Os artigos de revistas nacionais e as atas de conferências nacionais, ainda que carregadas no SOTIS, não 

são contabilizáveis neste critério. 

- Um livro completo não pode ser decomposto em capítulos para efeitos de avaliação. 

- Prémios e distinções internacionais podem ser incluídos na pasta ‘Informação Complementar’. 

- O número de citações de artigos em revistas internacionais, livros internacionais, capítulos de livros 

internacionais, actas de congressos internacionais, etc. é, preferencialmente, obtido a partir do ISI e as 

auto-citações devem ser retiradas.  

Se as citações tiverem sido obtidas a partir do Scopus ou do Google Scholar, deve ser colocado na pasta 

‘Informação Complementar’ um endereço para uma página internet onde se encontra disponível para 

consulta a lista de todas as publicações que citam os trabalhos do avaliado. As auto-citações deverão ser 

retiradas desta lista. 

Se as citações tiverem sido obtidas a partir do ISI não tem que produzir esta lista. Apenas terá que 

eliminar as auto-citações. 

 

Critério de projectos científicos 

- A informação reunida no Fenix para este critério pretende auxiliar o preenchimento e poderá não ser 

exaustiva. 

- O preenchimento direto da descrição a partir do Fenix por copy & paste poderá apresentar dificuldade 

de formatação. 

- Os projectos científicos só são contabilizados no caso de terem sido concluídos no período em avaliação, 

sendo a totalidade do financiamento incluído nesse período, independentemente do que tenha sido 

efectuado em períodos anteriores. 

- A responsabilidade de projectos científicos deve ser interpretada da seguinte forma: Responsabilidade 

local = IST. Responsabilidade Geral = Portugal ou Europa (conforme o tipo de projecto). 
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- O termo ‘Instituição’, na determinação do montante de financiamento dos projectos de investigação, 

tanto pode ser entendido como unidade de investigação própria do IST ou associada do IST, tal como 

identificadas nos estatutos do IST . 

 O valor do financiamento deve ser preenchido em K€. 

- O valor atribuído à participação de um docente numa unidade de investigação classificada pela FCT com 

‘Muito Bom’, ‘Excelente’ ou 'Outstanding' só é considerado se o docente for membro elegível (e não 

colaborador) dessa unidade. O financiamento a indicar é ‘zero’ e apenas se deve fazer uma entrada 

para a totalidade do período em avaliação, tal como se faz para os projectos de investigação. 

- O valor do financiamento atribuído à supervisão de trabalhos de pós-doutoramento é ‘zero’. Este tipo de 

supervisão é apenas contabilizado uma vez e no final do trabalho de pós-doutoramento. 

- Os directores dos Programas de Doutoramento FCT (e apenas os directores) devem incluir como 

financiamento do projecto científico correspondente ao montante das bolsas de doutorandos inscritos 

no IST ao abrigo do Programa de Doutoramento, no período de avaliação 2013-2015. 

 

Critério de avaliação da propriedade industrial, legislação, normas e publicações técnicas 

- As edições de actas de congresso nacionais ou internacionais podem ser contabilizadas como livros de 

divulgação técnico-científica. 

- Em ‘outras publicações de divulgação técnico-científica’, podem-se colocar textos de palestras por 

convite, entre outros assuntos. 

- Relatórios de prestação de serviços/consultoria que envolveram financiamento não são contabilizados 

para evitar a sua contabilização em dois critérios distintos. 

- As patentes, projectos legislativos e normas técnicas só são contabilizadas no ano da sua publicação. 

- Os documentos elaborados para efeitos de reestruturações ou reformas curriculares não são projectos 

legislativos. 

- Em todas as situações relacionadas com este critério, o termo ‘autores’ é alargado a pessoas fora do IST e 

da unidade de investigação, ou seja, a todos aqueles que são os autores. 

 

Critério de prestação de serviços, consultoria, concepção e projecto e divulgação de ciência e tecnologia 

- O ano de referência de uma prestação de serviços/consultoria técnica é o ano da facturação. Quando 

existirem várias facturações da mesma prestação de serviços/consultoria, estas devem ser agrupadas 

numa única prestação de serviços/consultoria, a não ser que correspondam efectivamente a trabalhos 

independentes. 

Um avaliador poderá sempre optar pelo agrupamento de facturações que considere pertencerem à 

mesma prestação de serviços/consultoria. Sempre que isto for efectuado, o valor total do financiamento 

é igual à soma dos valores parciais. 

- Como ‘colaboradores da mesma instituição’, entendem-se os docentes, os investigadores e os alunos do 

IST. 

- Participações em comissões organizadoras ou científicas de congressos (nacionais ou internacionais) não 

são contempladas de forma quantitativa mas podem ser transmitidas ao avaliador na pasta ‘Informação 

Complementar’. 

- As orientações de estágios para a Ordem dos Engenheiros ou dos Arquitectos não são contabilizadas, 

podendo ser referidas na pasta ‘Informação Complementar’. 

- As revisões de artigos de revistas ou de conferências nacionais ou internacionais não são contabilizadas, 

podendo ser referidas na pasta ‘Informação Complementar’. 
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Critério de gestão universitária 

- Parte da informação relativa a este critério está reunida no Fenix (ver 1.8 deste documento). 

- Cada linha do ficheiro Excel deve conter um cargo de gestão semestral. 

- A célula ‘Horas atribuídas por bolsas de cargos de gestão (Hsi)’ não é preenchida para a generalidade dos 

cargos de gestão. 

- A distribuição de horas relacionadas com cargos de gestão num Departamento, numa Coordenação de 

Curso, numa Área Disciplinar/Secção, numa Unidade de Investigação ou por outras tarefas atribuídas 

pelos Órgãos de Gestão são carregados directamente a partir do Fenix. (ver 1.8 deste documento). 

- Os valores a incluir no 2º semestre do ano civil de 2015 (1º semestre do ano lectivo 2015/2016) ainda 

não estão lançados no Fenix. Recomenda-se a utilização de um valor idêntico ao do semestre anterior no 

caso de um docente ter continuado em funções ou que contacte o Departamento para saber qual o valor 

a utilizar no caso de ter tomado posse no cargo durante o 2º semestre do ano civil de 2015 (1º semestre 

do ano lectivo 2015/2016). 

- Nos termos do RADIST os docentes não poderão acumular, para efeitos de avaliação, mais de 13,5 h 

semanais em cada semestre por exercício dos cargos da tabela 9 do artº 21, com excepção daqueles que 

exerçam um cargo a que corresponda um número de horas superior. 

- Quando, relativamente a vários cargos temporários de gestão universitária, existir uma designação que 

comece por ‘presidente e membro…’, esta deve ser interpretada como ‘presidente ou membro…’. 

- A participação em júris de concursos não-académicos para progressão na carreira profissional (dentro e 

fora do IST) não é contabilizada. Apenas são contabilizadas as presenças em júris de concursos 

académicos ou da carreira de investigação (e.g. provas de habilitação). 

- A presidência ou a participação em júris de provas de admissão à Ordem dos Engenheiros, dos 

Arquitectos ou em júris de atribuição de prémios (Secil, Gecorpa, IHRU, etc…) não é contabilizada.  

- Não é efectuada distinção entre arguente e membro de júris de Provas de Mestrado e Doutoramento. 

- As participações em júris de seminário de investigação de cursos de doutoramento ou mestrado ou de 

diplomas de formação avançada ou, por exemplo, de técnicos superiores de segurança e higiene no 

trabalho não são contabilizadas. 

- A participação em júris de concurso para monitores ou bolseiros de investigação não são contabilizadas. 

- Sempre que o avaliado entender que existem cargos de gestão em organizações nacionais ou 

internacionais e tarefas relevantes que não não estão contabilizadas neste critério poderá incluir uma 

referência apropriada à actividade realizada na pasta ‘Informação Complementar’. 

 


