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Regulamento de Servlgo dos docentes da lJAb
(RsDUAbl

t1.q ?a+

PREAMBULo

Aberta
Atrav6s do presente regulamento de sewieo dos docentes, dota_se a universidade
qualidade
da
sua
(adiante desrgnada por lJAb) de um importante instrumento para a afirmagSo
enquanto instituigao de ensino superior p[blica.
preiendendo afirmar a especificidade pedag6gica e metodol6gica da uAb, o re8ulamento de

quadro legislativo em
servigo dos docentes aSora aprovado visa igualmente criar, nos termos do
e
vigor, um conjunto de regras que promovam o desenvolvimento desta modalidade de ensino
valorizem, neste contexto, o trabalho desenvolvido pelos seus docentes
6 uma base
Este regulamento deve ser compreendido no seu contexto e finalidade Por um lado,
os Srandes
fixando
de
desempenho,
de
avaliagSo
imprescindivel para a aplicagSo do regulamento
p'omover
procura
lado,
Por
outro
da
UAb.
principios da organizageo do trabalho dos docentes
de
trabalho'
em
termos
um entendimento claro sobre o que se espera dosseus docentes
piblico, que
A UAb tem especificidades, no contexto do sistema portugues de ensino supe'ior

decorrem da sua hist6ria, metodologia de ensino e estrat6gia de desenvolvimento Este
regulamento contribui, de diveBos modos, para a identificatao dos docentes da uAb com a
m;s5o da instituigao e para a sua constituiceo como docentes de ensino a distancia sSo de
destacar, como tracos inovadores, a concegao alargada de servigo docente, abrangendo todas as
atividades dos docentes, na linha da disciplina do regulamento de avalia9eo do desempenho,
assim como a interpretafSo renovada do quadro tegal em vigor relativo is vertentes de atividade
dos docentes universitirios, por referencia a ci.cirnstancia e missSo da lJAb.
Espera-se, deste modo, dar um passo decisivo na afirma9ao estrat6gica da UAb como instituileo
de referancia no Ensino a Dist6ncia e e-leoming em Portugal.

Artigo 1 e
Ambito
O presente regulamento estabelece o regime que orBaniza e regula o servigo dos docentes da
Universidade Aberta (UAb), como universidade publica portuguesa de ensino a distAncia e e_
leoming, e aplica-se a lodos os seus docentes, independentemente da categorie e do regime de
vinculaCSo.
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Artigo 2._o
Objetivos
55o objetivos do presente regulamentoi

a)

tstabelecer os direitos e as obriga9des dos docentes da lJAb no ambito das diferentes

b)

componentes da sua atividade laboral;
Criar o enquadramento para a avaliag5o do desempenho dos docentes;
Promover a excelCncia das atividades de ensino, investjgageo, transferencia e valorizaC6o

c)

socialdo conhecimento e gestSo e outrastarefas;

d)

Promover a formafSo e a atualizacgo cientifica, pedag6gica e t6cnica dos docentes,
nomeadamente nas metodologias de ensino a dis$f],cia e eJeorning.

ArtiSo 3 s
Fun96es dos docentes
S5o fung6es gerais dos docentes da UAb, no quadro do Estatuto da Carreira Docente Universitiiria

{ECDU)

e do

desenvolvimento estratdgico institucional, tendo em conta

a sua natureza

e

especificjdadei

a)

Realizar atividades de investigaceo, de cria9ao cultural e cientifica ou de desenvolvimento

tecnol6gico;

b)

Prestar

o servigo docente que lhes for atribuldo, acompanhar e orientar

estudantes,

executando as tarefas dai decorrentes, bem como reali2ar outras atividades de ensino
definidas pelos 6rgaos competentes da instituiqSo;

c)
d)

Realizar atividades detransferCncia e valorizagSo socialdo conhecimento;

Realizar atividades de gesteo universitiiria atravds da participaceo, por eleieao ou
designatSo, em 6rgaos da instituigSo, bem como realizar atividades de coordenagao de
cursos

e ainda de coordenageo ou particjpagao em unidades de missao e Brupos

de

trabalho.

a)
b)

c)

ArtiSo 4 e
Direitos dos docentes
Dispor de liberdade, no exercicio das suas atividades, para expor e apreciar as teorias e
fados cientificos, econ6micos, culturait sociais e artisticos;
Dispor dos recursos adequados para o desenvolvimento das suasfung6es;
Participar nas eleigdes para os 6rg5os de Soverno e gestSo da universidade, com o direito

de eleger e de ser eleito, nos termos estabelecidos pelos estatutos da UAb e pelos
regulamentos internos;

d)

Participar em programas de forma9ao, nomeadamente em educa9eo a distancia, para
melhorar e atualizar as suas compet6ncias e conhecimentos cientificos, pedag6gicos e
t6cnicos, no quadro da estrat6gia da univeEidade;
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e)

f)

fins da UAb' para
Apresentar projetos e iniciativas para contribuir. no ambito da misseo e
a consecugSo dos objetivos individuais e institucionaisi
produzidos no
Dispor da propriedade intelectual ou industrial dos materiais pedag6gicos
pela
exercicio das suas Iun96es, sem prejuizo das utili2ag6es licitas dos mesmos
universidade, nas condig6es previstas na leie nos regulamentos internos;

h)

que
Obter e participar numa avalia9ao criteriosa e lundamentada do seu desempenho'
possa produzirefeitos no seu posicionamento remunerat6rio;
ver reconhecido o seu m6rito, para efeitos de progressao na carreira, pelo seu

i)

empenhamento na prossecugao dos desGnios estrat€gicos da UAb;
Aceder a informageo atualizada sobre a uAb.

g)

Artigo 5

e

Deveres dos docentes
a)

Desenvolver investigaceo e manter_se atuali2ado nos seus dominios de conhecimento e
de ensino;

b)

Promover a sua integrageo num centro de investigagSo, prelerencialmente acr€ditado
pela FCT;

c)
d)

e)

f)

Aplicar e aprofundar os m€todos de ensino a distancia e e_reorning na sua pr5tica letiva e
produzir reflexSo pr6pria sobre essa pretica;
Colaborar ativamente na construgSo de uma universidade centrada no estudante, de
acordo com o proleto educativo, cientifico e cultural da uAb;
Respeitar as orientag6es e instrug6es dos titulares dos 6rgaos de governo e de gestSo;
Respeitar as normas de urbanidade e cordialidade no trato com todas as pessoas

d'

comunidede educativa da UAb:

g)

lnscrever a sua filiatao como docente da UAb, em lugar de destaque, em todas as
publicacoes e intervenc6es de ambito acad6mico;

h)

contribuir ativamente para

i)

Colaborar no desenvolvimento de a96es de concretizaqao dos objetivos estrat6gicos da

a sustentabilidade da universidade;

UAb;

j)

Frequentar com

o m6ximo empenho os cursos de formaceo e atualiza!5o promovidos

pela UAb.

Artigo 6

e

Componentes do servigo dos docentes
Seo componentes do servigo dos docentes:
1 O (Ensinor, que abrange as atividades de doc€ncia de unidades curriculares de cursos
formait no contexto da aprendizagem ao lon8o da vida (AtV), a orientageo de trabelhos
cientificos, formacao e aperfeieoamento pedag6gico em eJeorning, e produgeo de materiais

-
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pedag68icos especialmente para o ensino a distAnaia ee-leoning, a.oncegeo e desenvolvimento
de cursos e unidades curriculares, a participagao, como docente, em redes interuniversit6rias de
mobilidade acad6mica. a pa(icipagao em jUris acad6micos e em atividades retativas ao
acompanhamento de estudantes, assim como a realizageo ou participagao em outras atividades
de ine8evel relevo para a UAb.

2 - A (lnvestigagaor, que abrange as atividades de investigag5o cientifica, criaqao cultural e
artistica ou desenvolvimento tecnol6gico, nomeadamente atrav6s da produeeo cientifica, nas
suas m tiplas vertentes, do reconhecimento da atividade cjentifica e da coordenaCAo de grupos
de investigacao e de projetos cientificos.

3

-

A <Transferencia e valorizacSo social do conhecimento), que abrange as atividades de
extensSo universitiria, divulgacao cientifica e valorizaceo econ6mica e social do conhecimento,
nomeadamente atrav6s da dinamiraqSo das redes locais de aprendizagem da universidade, da
concegeo e bcionagao de cursos livres, "workshops,,e outras atividades inscritas no lnesmo
ambito, publicac6es de divulga!5o geral (t6cnicas, culturais, artisticas e da sociedade), pedidos e
registo de patentes/ atividades de consultoria/presta9ao de servigos especiatizados e atividades
em outres entidades ou instituic6es de relevo da comunidade nacional e int€rnacional. No
contexto das respetivas 6reas cientiflcas, os docentes devem procurar valorizar o ensino a
dislencia e e-leorning, nas suas miltiplas expressOes.

4

-

A

<Gesteo universitAria

e outras tarefasr, que abrange quer as atividades de
o desempenho de cargos em 6rgaos de

universiteria propriamente ditas. ou seja,

gestao
gestao

acad6mica, seja por eleiqeo ou por designaqao, quer tarefas distribuidas pelos 6rg5os de gestAo e
que se incluam no ambito da atividade do docente universiterio, quer ainda outras tarefas que

estejam dependentes do exercicio da atividade docente, sobretudo atividades de coordenagao
cientifi co-pedaE6gica e t6cnica.

ArtiSo 7 e
Principios da atribuitSo de servigo
1.

Os principios a observar na atribuigeo de servigo aos docentes seo:

a)

O respeito pela misseo da UAb,talcomo estabelecida nos seus estatutos;

b) A conson6ncia com os objetivos e as prioridades do plano estrat6gico e do plano de
atividades da UAb, assim como dos planos de atividades das unidades 0rg6nicas em que
os docentes prestam servilo;
c)

A consideratSo de crat6rios de eficiencia e de sustentabilidade econdmica e financeira da
UAb;

d) A equidade e o equillbrio inter e intradepartamental, tendo

em conta o indjce de

referencia do anexo 1do presente regulamento;

e)

A consideragSo das diferentes componentes do servigo dos docentes.
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2.

vertentes de
Entende-se por atribuieao de servigo aos docentes os atos, relativos as
ou
por
determinaleo
atividade definidas no artiSo 4.a do ECDIJ, que consubstanciam,
reconhecimento dos 6rgeos legalmente competentes

3.

da uAb, o desempenho

de

atividades concretas por parte dos docentes.
das atividades
A atribuigao de servigo 6 definida tendo em conta a relevancia instittlcional

concretamente realizadas pelos docentes, nos termos do numero aflterior'
independentemente da vertente ou vertentes em que se inscrevam, sendo estas
consideradas de igual valor.

4.

de
Como 6rgao miiximo da instituigao, o reitor tem, por defini9ao, a atribuigao mexima
servi9o. Este principio aplica-se a todos os docent€s, atendendo a sua circunstancia e as
atividades que concretamente sao chamados a desempenher.

5.

A atribuigao de servigo letivo 6 feita anualmente. Nos outros casos, 6 feita de acordo com

as circunstencias e necessidades da UAb, devendo, sempre que possivel. ser feita
anualmente.

Artigo S e
Regimes de presta!5o de seNico dos docentes
1 - O pessoal docente de carreira exerce as fung6es em regime de tempo integral, em regime de
tempo parcialou em regime de dedicatao exclusiva.
2 - A escolha da modalldade de exercicio de funf6es docentes depende de manifestagSo do
interessado e da consequente aceitaeao pelos 6rgeos competentes da UAb.
3 -O regime de dedicaCso exclusiva pressup6e uma relagSo de compromisso e empenho efetivos
com a instituieao, visando a prossecugSo ativa dos seus objetivos de desenvolvimento

estrat6gico.

A prestafao de funC0es em regime de tempo integral est6 sujeita as mesmas regras da
presta9ao defung6es em regime de dedicacSo exclusiva.
5 - No regime de tempo parcial, o numero total de horas de servito dos docentes 6 fixado nos
respetivos contratos.

4

-

ArtiSo 9 e
Dedicagao dos docentes

O total do trabalho de um docente, de acordo com o regime de vjncula9ao, corresponde a
anualizagao do ndmero de horas de servigo semanais previstas no artiSo 68.9 do ECDU, o qual,
para efeitos da aplicaEso do presente regulamento, 6 estabelecido tomando como base um ano
letivo padreo funcionando normalmente e 6 operacionalizado do seguinte modo:
a) A atividade docente que se traduz na lecionacao de unidades curriculares 6 fixada de
acordo com a f6rmula de cdlcuto do indice de carga docente (lcc), constante no Anexo 1
O lcc assume os valores de 8oo e 12oo/ano a titulo de, respetivamente, indice de
referCncia e majorante absoluto;
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b)

As outras atividades dos docentes, tanto da vertente Ensino como das outras vertentes,

independentemente de serem atribuidas ou n;o pelos 6rg5os legalmente competentes
da UAb, sao as que constam nos Anexos 2 e 3. n5o prejudicando o seu exercicio, salvo o
disposto no artigo seguinte, a distribuifSo de servigo letivo feita de acordo com a alinea
anterior;

c)

Para os docentes com vinculo contratual a tempo parcaalr o nrimero de horas 6 igual a
respetiva percentagem.

Artigo 10.a
Dispensa de carga letiva
Os membros da equipa reitoral, os diretores das unidades organicas ou equiparlveis, assim como
aqueles que, por periodos determinados de tempo, exertam atividades de investigagao ou outras
consideradas legalmente relevantes, podem ser dispensados, total ou parcialmente, do exercicio
de atividades letivas, sem prejuizo para a sua carreira.
Artigo 11e
Revisao e entrada em vigor
1- O presente regulamento podeser revisto at6 seis meses antes do inicio de cada ano letivo.
2-O regulamento entra em vjgor no dia seguinte ao da sua aprovacSo pelo reitor,

apEetl
\,,"..
rmp 03-25_A03

A
tiy
PdB.5 de 13

fit

AbERTA

www.uab.pt
Anexos ao Regulamento de servico dos oocentes da UAb

(RsouAb)

Anexo 1

cilculo do indi.e de caiSa Docente
O indice de carga docente (lCG) 6 calculado de acordo com a seguinte f6rmu la:

tcc =.\lltzo , a'z + A'1 ,
de
onde as variiiveis U (indice de unidades curriculares) e A (indice de Estudantes) seo apuradas
acordo com as se8uintes regras
U

-

indice de Unidades Curriculares

O indice de unidades curriculares do docente D 6 dado por

Yab - Nalr ^ ^-Coh, ,
U_V+1.5N t2R+2.5(_ ---:: +t.5_ {U.Z)_
t_

onde:

v

nnmero de

N

- nUmero de

UC

at

444

buidas a D, e i5 l4ionadas por ele tom os mesmos materiais'
a D pela primeira vez, mas que ji lolam l€cionadat por outro docente e cuios

UC atribuldas

materiais transitam para D.

nlmero de UC atribuidas a D com reformula!56 profunda dos conteftos proramiticos em processo
devidamente insruido junto do dnetordo departamento evalidado pelo conselho coordenador do departamento'
C- nimero de UC novas atribuldasa D e que requerem a produqao de raD dot materiais base'
valv- numero de ECTS de at6esALVatribuidas a D, e jii leiona&t porele coh os mesmos materiais'

R

jl foram lecionadas por outro
Nalv - ndmerc de tcrs de aq6es AlV atribuidas a D pela primeiG vez, mas que
docente e cujos materiaistansitam para D.
CaD- nnmero de ECrt de ae6es ALv novas atribuidas a O e que requeem a prcdutao de raiz dos m'teriais
A

o Indi.e de Estudantes do docente 0

A=
P- Nomero

4 dado

P +0.157

-

indice de Estudanies

lor

+2M +0.3MT +2Al +0.3Alt +2Dt '

de Estudantet nas turmasdo docente em UCde 1q ciclo

T- Ndmero de Estudantes nasturmas dos tutoret em UCde 1q ciclo
M - NUmero de Estudantes nas tormas do docente em Ucde 2s ciclo

Mr-

Ndmero de Estudentes nasturmasdostutores em UCde 2q ciclo

Al- Numero de Estudantes nasturmas do docente em ALv
Alt- N[mero de E tudantes nasturmas dos tutores em ALv
Dt-NUmero de Estudantes nat

UC de 3q

ciclo.

O ICG essume os seguintes valoresl
lcc - 8Oo (valor de .efer€ncia do indice de ca€a docente)
lcc - 12oo (ma iorante abeluto do Indice de carga do.ente)
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Anexo 2
lndlcadores para a vertente "Ensino,,
Os indicadores para e vertente "ensino" compreendem o desempenho da atividade de docencja
de unidades cuariculares de cursos formais, no contexto de aprendizagem ao longo da vida (ALV),

a orientaCeo de trabalhos cientiticos, formagao e aperfeifoamento pedag6}ico em eleorning, a
produgSo de materiais pedag6gicos especialmente para o ensino a distencia e eleaning, a
conc€iao e desenvolvimento de cursos e unidades curriculares, a participagao, como docente,
em redes interuniversitArias de mobilidade acad6mica, a participafeo em j6.is acad6micos e em
atividades relativas ao acompanhamento de estudantet assim como a realizag5o ou participagao
em outras atividades de inegevel relevo para a UAb.

Ensino de unidade cu ricula r

orientacao de dks€rtageo/projeto/relat6rio de 2.s ci€lo
Coorientag:o de dissetaceo/projeto/relat6rio de 2.! ciclo
Orientagao de tese de 3.e ciclo

Coorientateo de tese de

3.-o

ciclo

Publicaeao pedag6gica r€gistada no r€posit6rio aberto da UAb
Recursos de apr€ndizagem para o ensino a distancia e

e+orr,ing registados no reposit6rio aberto da UAb

Organizageodo Ensino: coordenagSo pedag6gica d€culso {1.p,2.e e 3., ciclo}
OrgankagSodo Ensino: vice{oordenacSo pedag6gica decurso (1.c,2.s e 3.sciclo)
OrganizaC5odo Ensino: coordenaeso pedag6gica de curso (p6s-graduae6o ou ALv)

OrientagSo de traba lho curicular,
OrientagSo de p6s-doutoramento

Participa!:o, comodocente, em redes interuniversit6rias de mobilidade academica
ConceCao, preparagao e submissSode propostas de programas de enudos (ALV e p6s-graduagSes)

Concefao, preparagao e submisseode propostas de proCramas de estudos (1q,2e, 3eciclos)
Formagao profissional € aperf€i9oamento pedat6gico em e learning
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Anexo 3

lndlcadores para a vertente "lnvestigafgo"

Os indicadores para a veftente "investigaeeo" traduzem o desempenho de etividades de
investigaCso cientifica, cria!6o cultural e artistica ou desenvolvimento tecnol6gico,
nomeadamente atrav6s da produtio cientifica, nas suas mUltiplas vertentes, do reconhecimento
da atividade cientifica e da coordenaceo de grupos de investiga9eo e de projetos cientifico
IiIDICADORES

autoria de livro internaciona I com avaliaceo cientifica
Autoria de livro nacional.om aEliacao cientifica
Edigao de

liwo internacional

EdiCeo de livro nacional

capitulo de livro internacional
Capitulo de livro nacional
Artigo em peri.5dico cientlfico internacional com arbitragem
ArtiSo em peri6dico cientifico nacionalcom arbitragem

Artigo em atas de encontrot cientificos internacionais com arbitragem
Anigo em atasdeencontros clentificos nacionais com arbitragem

Edig5o de peri6di€o cientifico internacional
Edigeo de ped6dico cientifico nacional

Edig;o de nirmero especialou temdtico de peri6dico cientifico intemacional
Editao d€ n(mero especial ou temdtico de pe.i6dico cientifico nacional
Outras publicagSes
Comunicac6es orais por convite em encontros cientificos internacionais
comunicaq6es orais porconvite em encontros €ientfficos nacionais
com unicaE6es orais em encont.os cientificos internacionais

Comunicae6es orais em encontros cientificos nacionais
Comunicacoes em p6ster em encontros cientificos internacionais
comunicag6es em p6ster€m encontros cientlficos nacionah
Participageo como avaliadot keferce, reviewe t)
Corpo editorial de publ;ca95o peri6dica internacional
Corpo editorial de publicado peri6dica nacional
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Organizatao de evento cientif ico

Organiza9eo de

dento .i€nt,fico

nacional

Membro de comissao cientlfica intemacional
Membro de comisseo cientifi.a na.ional
Membro da direcaode associag6es cientifi(as
ParticipasSo em

j[ris (doutoramento/

PaticipagSo em

jirh

concursos

/ projetos /

avatiacao de cu6os)

mestrado

Outras formas de reconhecimento da atividad€ cientifica

CoordenacSode unidadede investigagao inscrita na FCI
Viceroordenac5o de unidade d€ investiSaeao inscrita na FCI
coordenaCao de linha/srupo de investigaCSo
Projeto de investigaCao
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Anexo 4

lndlcadores para a vertente -TEnsfe,6nala e valodzalEo do conhecimento"
Os indicadores para a vertente "transfer6ncia e valorizatSo socialdo conhecimento" abrangem o

desempenho

de atividades de extensao universitCria, divulgaceo cientifica e

valorizaEao

econ6mica e social do conhecimento, nomeadamente atrav6s da dinamizagSo das redes locais de
aprendizagem da universidade, da conce9ao e lecionacao de cursos livres, workshops e outras
atividades inscritas no mesmo 6mbito, publicag6es de divulgafSo Seral (t6cnicas, culturais,
artisticas e da sociedade), pedidos e registo de patentes, atividades de consultoria/prestagSo de
servieos especializados e atividades em outras entidades ou instituig6es de relevo da comunidade

internacional. No contexto das respetivas rreas cientificas, os docentes devem

nacional

e

procu

valorizar o ensino a distancia e eJeorrirg, nas suas mUltiplas express6e5

ra r

cutso liwel wotkshoploutrc atividade €quiparada
Comunicacao, conferancia, palestra ou debate em encontros pUblicos dedifusao para a sociedade

Orsanizadorou membrode comisseo organizadora de evento de difusSo de conhecimento
Publicaeeo gera I (divu lga95o cientifica, t6cnica, culturcl, artlstica, social)

Patentqf6rmula, modelo, instrumento, prot6tipo, projeto eobra de art€

atividade de consuhadoria/ prestageo de serviEos especializados
Participaceo em

jlri

de concurso para recrutamento e sele!5o de re{ursos humanos em instituiedes

p(bljcas
ParticipaCao em pain6is de avaliaeeo institucional
AC6es de

dinamiza!5o nos ctA

Outros serviqos prestados. comunidade
Exercicio decargos emorsanizac6es e instituig6es da sociedadecivil
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Anexo 5

lndicadores para a veftente "Gesteo Unlversitiria e outras Tarefas,,

Os indicadores para a vertente "GestSo universitaria e outras tarefas,, abrangem quer as
atividades de Bestao universit6ria propriamente ditas, ou seja, o desempenho de cargos em
6rg5os de gesteo acad6mica, seja por eleigeo ou por designacao, quer tarefas distribuidas petos
6rg5os de Bestao e que se incluam no 6mbito da atividade do docente universit5rio, quer ainda
outras tarefas que estejam dependentes do exercicio da atividade docente, sobretudo atividades
de coordenagao cientifi co-pedag6gica e tdcnica.

6rs5os d€ governo
Conselho Geral (efetivo)

Reitor

Membro do conselho d€ Gesteo

orgeos de coord€naq5o cientffi.o-pedat6lka
Presidente do conselho cientifico
Vice-President€ do Conselho Cientifi€o

Membro do Conselho Cientifico (efetivo)
Presidente do Conselho Pedag6gi€o

Vice Presidente do Conselho P€dag6gico
Membrc do Conselho Pedas6sico {efetivo)
Unidades Oryanicas e Oryaniracionals

Diretor de Departamento
coordenador d€ Secaao

Membrodoconselhocoordenadorde

Departamento

Coordenador do lcl

Membrc doconselho editorial
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servifos d€sconcentrados
Diretor de DelegaGo
unidades de Misseo e Grupos deTrabalho
Coordenador d€ Unidadede Missao
Coordenador de Grupo de Trabalho
Membro de Unidade d€ Misseo
Membro de cru po de Trabalho

outlasfunC6es
President€ do conselho de avaliaceo do desempenho

Membro do conselho de avaliagSo do desempen ho
CoondenatSo de cursos, componente de t€st5o

coordenador de Culso {1e, 2! e 3e ciclo}

Vice{oordenador de Curso (1e,2q

e 3e ciclo)

Membro de comiss;o Cientifica {3eciclo)
coord€nador de cu rso (P6s-sraduacEo ou ALV, respetivamente com mais de 30 EcTs ou at€ 30 ECB)
vice-Coordenador de Curso (P6s-graduaceo ou AtV, respetivamente com mais de 30
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ECTS

ou at6 30

ECTS)
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