
Etapas Intervenientes Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos

Requerimento para observação de aulas (artº 18º DR nº 

26/2012). 

Avaliados 

(Facultativo)
x x x

Requerimento para recuperação da observação de aulas do 

ciclo avaliativo anterior (artº 30º DR nº 26/2012).

Avaliados 

(Facultativo)
x x x x x

Requerimento para dispensa de avaliação (artº 27º DR nº 

26/2012).

Avaliados 

(Facultativo)
x x x x x

Designação dos avaliadores internos (artº 14º DR nº 

26/2012).

Coordenador do 

Departamento 

Curricular

x x x x x

Entrega do Projeto Docente (artº 17º DR nº 26/2012).
Avaliados 

(opcional)
x x x x x

Entrega do Requerimento para avaliação por ponderação 

curricular.

Avaliados 

(opcional)
x x x x x

Apreciação do projeto docente e Comunicação da 

apreciação do projeto docente (artº 17º DR nº 26/2012).

Avaliadores 

Internos
x

Entrega de cópia dos documentos necessários à ponderação 

curricular (artº 5º DR nº 26/2012).
Avaliados x

Entrega do Relatório de Autoavaliação - docentes sujeitos 

ao processo de avaliação no ano de 2018/2019 (artº 19º e 

27º DR nº 26/2012).

Avaliados
x 1        

junho

Emissão de parecer sobre o Relatório de Autoavaliação (artº 

27º DR nº 26/2012).
SADDCP

x 

(até19)

Elaboração da proposta de avaliação.
Avaliadores 

Internos
x 

(até19)

Reunião entre avaliado e avaliador
Avaliador e 

Avaliado

x 

(22a24)
X

. Análise das propostas dos avaliadores e avaliação do 

desempenho por ponderação curricular; 

. Harmonização das avaliações (Docentes QA/E e 

Contratados.

SADDCP
x 

(25a30)
X

Comunicação da avaliação aos avaliados (artº 21º DR nº 

26/2012).
Diretor/SADDCP x  (1a3)

Entrega do Relatório de Autoavaliação – docentes não 

sujeitos ao processo de avaliação no ano letivo 2018/2019 

(artº 19º e 27º DR nº 26/2012).

Avaliados
x 

(até15)

Reclamação (artº 24º DR nº 26/2012). Avaliados

Decisão da reclamação (art.º 24.º DR nº 26/2012). Diretor/SADDCP

Recurso para Júri Especial (artº 25º DR nº 26/2012). Avaliados

Proposta de decisão do recurso (artº 25º DR nº 26/2012) Júri especial

Homologação da proposta de decisão e Comunicação da 

decisão do recurso (artº 25º DR nº 26/2012)

Pres.Conselho 

Geral

Póvoa de Lanhoso 29 de setembro de 2019 

A SADDCP____________________________________

CALENDÁRIO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE ANO LETIVO 2019/2020

Nos 10 dias úteis após conhecimento, por escrito, da avaliação final

Nos 15 dias subsequentes após a receção da reclamação

10 dias úteis após a decisão final da reclamação

Até 5 dias após a receção da proposta

Nos 10 dias úteis subsequentes

2019 2020


