
 
 

 

PRÉMIO ANUAL DE I&D do IPP 
Grelha de avaliação 

 

PRÉMIO ANUAL DE I&D  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

Nome:                                                                                                               
Data:      /       /   

 Ano: 

Atividades/Indicadores 
           Pontuação 

 
Pts  Unidade N Pts 

1. Publicações e comunicações em encontros 
científicos   

      

1.1 Participação em congresso de investigação 
internacional com apresentação de comunicação 

1 por apresentação     

1.2 Participação em congresso de investigação nacional 
com apresentação de comunicação 

0,5 por apresentação     

1.3.1 Publicação de artigos em revista de circulação 
internacional, autor de capítulo em obra internacional 
– SCOPUS Q1 

6 por artigo     

1.3.2 Publicação de artigos em revista de circulação 
internacional, autor de capítulo em obra internacional 
– SCOPUS Q2 

5 por artigo   

1.3.3 Publicação de artigos em revista de circulação 
internacional, autor de capítulo em obra internacional 
– SCOPUS Q3 

4 por artigo   

1.3.4 Publicação de artigos em revista de circulação 
internacional, autor de capítulo em obra internacional 
– SCOPUS Q4 

3 por artigo   

1.3.5 Publicação de artigos em revista de circulação 
internacional, autor de capítulo em obra internacional 
sem indexação 

1 por artigo   

1.4 Publicação de artigos em revista de circulação 
nacional, autor de capítulo em obra nacional 

1 por artigo     

1.5 Publicação em atas de congressos internacionais 1 por comunicação     

1.6 Publicação em atas de congressos nacionais  0,5 por comunicação     

1.7 Autor ou coautor de obra completa 1,5 por obra     

1.8 Editor ou coeditor de obra multi-autor ou tradução 
de livros 

1 por obra     

1.9 Posters e participação em painéis e em mesas 
redondas 

0,25 por apresentação     

1.10 Membro de comissões científicas de 
congressos/seminários 

0,25 por participação     

2.     Desenvolvimento de Projetos de I&D         
2.1 Avaliador de projetos de investigação em entidades 

externas 
1,5 por projeto     

2.2.1 Responsável de projeto com financiamento externo 
– nível internacional 

4 por projeto     

2.2.2 Responsável de projeto com financiamento externo 
– nível nacional 

3 por projeto   

2.3 Responsável de projeto com financiamento interno 2 por projeto     

2.4.1 Colaborador de projeto com financiamento externo 
– nível internacional 

2 por projeto     

2.4.2 Colaborador de projeto com financiamento externo 
– nível nacional 

1,5 por projeto   

2.5 Colaborador de projeto com financiamento interno 
 

0,25 por projeto     

 



 
 

 

3. Orientação e arbitragem (júri) de trabalhos 
e projetos de investigação 

      

3.1 Orientação e/ou coorientação de tese de 
doutoramento 

4 por orientação     

3.3.1 Orientação de tese/projeto/relatório de mestrado – 
nível interno 

1 por orientação     

3.3.2 Orientação de tese/projeto/relatório de mestrado – 
nível externo 

2 por orientação   

3.4.1 Coorientação de tese/projeto/relatório de 
mestrado – nível interno 

0,5 por orientação     

3.4.2 Coorientação de tese/projeto/relatório de 
mestrado – nível externo 

1 por orientação   

3.5 Arguente de júri de tese de doutoramento 2 por participação     

3.6.1 Arguente de júri de tese/projeto/relatório de 
mestrado – nível interno 

0,75 por participação     

3.6.2 Arguente de júri de tese/projeto/relatório de 
mestrado – nível externo 

1 por participação   

3.7.1 Júri de outras provas académicas de concursos de 
pessoal docente politécnico ou universitário 
(agregação, especialista, etc…) – nível interno 

 

0,75 por participação     

3.7.2 Júri de outras provas académicas de concursos de 
pessoal docente politécnico ou universitário 
(agregação, especialista, etc…) – nível externo 

 

1 por participação   

4. Patentes registadas         

4.1 Patentes registadas 
 

6 por patente     

Total 
 

      

 


