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Qualidade: nível 2 na lista ABS;
Outras: nível 1 na lista ABS e outras revistas internacionais com 

revisão pelos pares.

6 — Na vertente de capacidade pedagógica, a classificação dos can-
didatos é dada na escala de 0 a 100. Utiliza -se como referencial nas 
avaliações de prestação letiva: as avaliações dos alunos referentes aos 
cursos ministrados, prémios de qualidade de ensino, inovações pedagógi-
cas ou curriculares devidamente documentadas, e materiais pedagógicos 
produzidos e publicados por editoras prestigiadas.

7 — Na vertente de participação em outras atividades relevantes, a 
classificação dos candidatos é dada na escala de 0 a 100. Por “Outras 
atividades relevantes” entende -se pertença a Editorial Boards de revistas 
científicas de topo e de prestígio; prémios de carácter académico; ativida-
des de extensão universitária e a participação em órgãos académicos.

8 — A pontuação atribuída a cada critério deve refletir a grelha de 
avaliação que incidirá sobre o subconjunto específico dos indicadores 
seguidamente listados que vier a ser definido pelo júri do concurso.

Desempenho Científico
Nível A
Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas como 

de topo segundo a lista referida no ponto 5.
Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas como 

de prestígio segundo a lista referida no ponto 5.
Capacidade demonstrada de publicar regularmente no formato con-

sagrado pela AACSB como “teaching and learning scholarship” ou 
“applied or integration scholarship”.

Nível B
Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas como 

de prestígio segundo a lista referida no ponto 5.
Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas como 

de qualidade ou outras, segundo a lista referida no ponto 5.
Capacidade demonstrada de publicar no formato consagrado pela 

AACSB como “teaching and learning scholarship” ou “applied or in-
tegration scholarship”.

Nível C
Capacidade demonstrada de publicar em revistas classificadas como 

de qualidade segundo a lista referida no ponto 5.
Alguma atividade esporádica de publicação.

Nível D
Qualidade de investigação pouco expressiva em termos internacio-

nais.
Qualidade de publicação pouco expressiva.

Os rankings de referência poderão ser revistos, mediante aprovação 
do Conselho Científico, por forma a refletir informação mais atual que 
venha a estar disponível.

Capacidade Pedagógica
Nível A
Atividades de ensino numa diversidade significativa de programas e 

avaliações consistentemente excelentes
Atividade significativa de desenvolvimento de materiais e inovações 

pedagógicos.

Nível B
Atividades de ensino numa diversidade significativa de programas e 

avaliações consistentemente acima da média
Alguma atividade de desenvolvimento de materiais e inovações pe-

dagógicos.

Nível C
Avaliação ao nível de médio pelos estudantes.

Nível D
Avaliação pelos estudantes abaixo da média.

Participação em outras atividades relevantes
Nível A
Clara evidência de elevado sentido de cidadania organizacional.

Nível B
Alguma evidência de sentido de cidadania organizacional.

Nível C
Limitada evidência de sentido de cidadania organizacional.

Nível D
Envolvimento inexpressivo em atividades institucionais.

9 — Os pesos dos diferentes critérios serão propostos caso a caso 
pelo Conselho Científico para cada concurso específico. Em seguida 
indicam -se os intervalos de variação admissíveis desses pesos, bem 
como um guia de pontuação para cada critério: 

Critério Intervalo de variação 
da ponderação Guia de pontuação no critério

Desempenho Científico. . . 20 % a 90 % Nível A — entre 75 e 100
Nível B — entre 50 e 74
Nível C — entre 25 e 49
Nível D — entre 0 e 24

Capacidade Pedagógica. . . 5 % a 50 % Nível A — entre 75 e 100
Nível B — entre 50 e 74
Nível C — entre 25 e 49
Nível D — entre 0 e 24

Participação em outras ati-
vidades relevantes.

5 % a 30 % Nível A — entre 75 e 100
Nível B — entre 50 e 74
Nível C — entre 25 e 49
Nível D — entre 0 e 24
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 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho n.º 8996/2017
Por despacho do Reitor da Universidade do Minho de 29 de setembro 

de 2017:
Conforme deliberação n.º 2966/2009, publicada no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 209, de 28 de outubro de 2009, foram publicados 
os Estatutos dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, 
aprovados pelo Conselho Geral da Universidade do Minho na reunião 
de 28 de setembro de 2009, ao abrigo do n.º 2 do artigo 122.º (anterior 
artigo 107.º) dos Estatutos da Universidade do Minho, publicados por 
Despacho Normativo n.º 61/2008, de 14 de novembro, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 236, de 5 de dezembro de 2008, na sua redação 
atual dada pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, de 29 de agosto, pu-
blicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro 
de 2017.

Ao abrigo do disposto no artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços de Ação 
Social da Universidade do Minho, a composição do Conselho de Gestão 
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho é a seguinte:

Professor Doutor António Augusto Magalhães da Cunha, Reitor, 
que preside;

Engenheiro Carlos Duarte Oliveira e Silva, Administrador;
Mestre Susana Maria de Oliveira e Silva, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro;
Mestre Fernando Manuel Silva Parente, Diretor do Departamento 

Desportivo e Cultural;
Engenheira Carla da Conceição Martins de Lemos da Cunha Faria, 

Diretora do Departamento Alimentar.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, ficando, 
nesta data, revogado o Despacho n.º 5221/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 96, de 19 de maio de 2015.

29 de setembro de 2017. — O Administrador para a Ação Social, 
Carlos Duarte Oliveira e Silva.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho (extrato) n.º 8997/2017
Por meu despacho de 20 de setembro de 2017, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei 


