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4.1.6. Divulgação/promoção de intervenientes com resultados exemplares
Finalmente, e como fator de promoção de Boas Práticas os docentes que apresentem
resultados exemplares serão reconhecidos publicamente pelos Órgãos de Gestão do IST,
e incentivados a partilhar as suas experiências pedagógicas com a comunidade
académica em eventos especificamente promovidos para o efeito, da responsabilidade
do Conselho Pedagógico.
Um docente é considerado um Docente Excelente se apresentar resultados e condições
que preencham os seguintes requisitos:
 Ter um desempenho “excelente” num par UC-tipo de aula;
 Sem desempenho “a melhorar” / “inadequado” noutros pares UC- tipo de aula;
 Ter, pelo menos, 80% dos sumários lançados em todas as UC lecionadas até ao
final do prazo estipulado;
 Ter notas das UC lançadas até ao final do prazo estipulado (para os docentes
responsáveis);
 Preencher os relatórios de Docente e Regente respetivos.

O elenco de Docentes Excelentes em cada semestre será divulgado após o terminus do
preenchimento dos Relatórios do Docente e de Regente. Serão atribuídos, em cerimónia
pública, diplomas de excelência aos Docentes Excelentes.
Atribuição do Prémio Excelência
Foi criado um prémio individual, que consiste numa medalha e num diploma, a atribuir
anualmente, em cerimónia pública, a um docente/investigador de carreira14, de 1º e 2º
Ciclo15, de acordo com os critérios
 Tenha obtido, no âmbito do sistema QUC relativo ao ano letivo anterior, um

resultado de “Docente Excelente” em trios (docente/investigador-tipo de aulaUC) de tipologia Teórica, Problemas ou Laboratorial;
 Com o valor mais alto, arredondado às centésimas, de entre todos os trios, do

respetivo ciclo, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

14

Docentes de carreira: Professor Catedrático, Professor Associado e Professor Auxiliar; Investigadores de carreira: Investigador
Coordenador, Investigador Principal, Investigador Auxiliar.
15
UC de 1º Ciclo: Licenciatura ou 1º, 2º e 3º anos de Mestrado Integrado. UC de 2º Ciclo: Mestrado ou 4º e 5º anos de Mestrado
Integrado.
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Média das respostas às perg. trio × 0,95 + max

º

à

.

; 1 × 0,05

 Não tenha recebido este prémio nos últimos cinco anos.

Em caso de empate, o prémio será atribuído ex aequo.
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4.2

Procedimentos e critérios (ID)

À data da revisão do regulamento, ainda não foram definidos planos de atuação face aos
resultados apurados dos inquéritos aos alunos inscritos em Dissertação.
No entanto, cabe ao Conselho Pedagógico analisar os resultados por forma a detetar
resultados extremos, ou preocupantes, e tomar as medidas que considere adequadas
para identificar eventuais problemas e encontrar soluções.
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