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Introdução 

A Universidade do Minho preza-se por ser uma universidade 

dinâmica, vanguardista e ativa na busca pela excelência. Parte do 

orgulho Minhoto deve-se às metodologias, iniciativas e estratégias de 

ensino implementadas. Assim sendo, a demanda por melhoria e 

progresso é, não só apanágio da Universidade do Minho, mas 

também do MIEGI. A constante busca pela melhoria foi o que 

moveu esta iniciativa, cujo objetivo é contribuir para que os alunos 

possam reconhecer docentes que, na sua opinião, desenvolvam 

estratégias que tenham um impacto efetivo na qualidade do ensino 

e, consequentemente, na qualidade dos engenheiros do futuro. 

É, portanto, no contexto de melhoria e evolução que surge a proposta 

de se desenvolver uma Iniciativa de Reconhecimento de Docentes 

que consiste na criação de um mecanismo que reconheça os docentes 

que mais se destacam, que optam por métodos de ensino dinâmicos, 

inovadores e direcionados aos interesses e necessidades dos alunos. 
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Porquê? 

O projeto irá promover todos os docentes que lecionam no MIEGI, visando a promoção das suas 

metodologias com todos os envolvidos no projeto, para que estas possam ser, se os outros 

docentes assim o entenderem, implementadas nas mais diversas Unidades Curriculares. Desta 

forma, esta Iniciativa de Reconhecimento tem como intuito promover um ciclo positivo de 

melhoria e de evolução. 

Esta iniciativa permite não só o aumento da motivação por parte dos docentes, que têm a 

possibilidade de serem reconhecidos, de forma direta pelos estudantes, pelo seu desempenho 

e trabalho louvável que executam diariamente, como também é um mecanismo de motivação 

dos alunos que se sentem ouvidos e envolvidos. Para além disso, é uma oportunidade única para 

os estudantes valorizarem a dedicação e empenho dos docentes. 

Como? 

Esta iniciativa terá por base uma matriz de reconhecimento que deverá ser preenchida por 

cada aluno. A matriz estará dividida em 6 categorias: Interesse e inspiração, Clareza e dinamismo, 

Acessibilidade e disponibilidade, Preparação para o Futuro, Criatividade e Inovação, Global. Para 

cada categoria deverá ser indicado pelo aluno qual o docente que mais se destacou com 

esse perfil, podendo haver docentes repetidos, ou seja, é possível indicar o mesmo docente para 

mais do que uma categoria.  

Quando? 

Este formulário, específico para cada ano, será disponibilizado aos alunos no final de cada 

semestre, para que no rescaldo do mesmo possam indicar os docentes que mais se destacaram 

nesse período de tempo. Contudo, apesar dos dados serem recolhidos duas vezes por ano, estes 

serão agregados para que se reconheça um docente por ano, para cada ano curricular do 

MIEGI, ou seja, serão 5 os docentes por ano letivo cujo trabalho e empenho será reconhecido. O 

seguinte esquema explicita o processo de recolha de dados e apuramento de resultados. 
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Sistema de pontuação 

No que concerne ao sistema de pontuação, serão atribuídos ao docente 2 pontos, por cada vez 

que for indicado para cada categoria, exceto para a categoria “Global”. Aos docentes destacados 

na secção “Global” serão atribuídos 5 pontos. Esta diferenciação tem em vista identificar e 

valorizar o docente que, na generalidade, se tenha destacado mais no cumprimento das suas 

funções. De notar que esta matriz tomará a forma de um formulário típico, cujas secções 

comportam cada uma das categorias mencionadas. 

Naturalmente, com vista a tornar o método de pontuação equilibrado e justo, a classificação final 

de cada docente é apurada pela percentagem dos seus pontos tendo em conta o total de pontos 

em jogo. Por outras palavras, os pontos obtidos por cada docente serão divididos pelo total 

de pontos atribuídos por todos os alunos do ano em questão. A título de exemplo, para 

determinado ano, se preencheram o formulário cinco alunos, no total terão sido atribuídos 75 

pontos (5 × ((5 × 2) + 5)  = 75). Se determinado docente tiver obtido uma pontuação de 20 

pontos, a sua classificação final será de 26,7% (20/75 = 26,7%). De forma a se obter resultados 

fidedignos e que representem uma parcela significativa dos alunos do MIEGI, é necessário que, 

para cada ano, participem nesta iniciativa pelo menos 20% dos alunos desse ano. Caso esta 

condição não se verifique, não será possível contabilizar os resultados do ano curricular em 

questão. 

Relativamente à pontuação atribuída aos docentes que lecionem Unidades Curriculares 

Opcionais, de forma a produzir resultados com significância estatística, é necessário que estejam 

inscritos nessa UC pelo menos 10% dos alunos inscritos em MIEGI no ano curricular em que se 

leciona essa UC. Só deste modo é possível considerar essa Unidade Curricular no apuramento 

de resultados. 
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Critérios de Desempate 

Em caso de empate na pontuação de um ou mais docentes devem-se aplicar os seguintes 

critérios de desempate com vista a apurar o docente reconhecido: 

 Caso dois ou mais docentes obtenham a mesma pontuação relativa, o docente 

reconhecido será aquele que for mais vezes reconhecido na categoria “Global”. Por 

outras palavras, se dois docentes tiverem 10 pontos e se o docente X tiver obtido essa 

pontuação por meio de duas seleções na categoria “Global” e o docente Y por meio de 5 

seleções em qualquer outra categoria que não a “Global”, o docente reconhecido será o 

docente X. 

 Caso o mesmo docente obtenha a maior pontuação relativa em mais do que um ano 

curricular diferente, deve-se reconhecer esse docente e o segundo classificado com a 

menor diferença para o primeiro lugar. Isto é, se docente X tem 50 pontos relativos ao 

ano 3 e ao ano 4, e o docente Y, em segundo lugar do 3ºano, tem 45 pontos e o docente 

W do 4º ano tem 30 pontos, deverá ser reconhecido o docente X pelo 4ºano e pelo 3º ano 

é reconhecido o docente Y. 

Quem? 

Esta iniciativa tem um carácter voluntário, e está assente na boa-vontade, sinceridade e 

integridade de todos, tendo como único objetivo o reconhecimento e agradecimento aos 

docentes envolvidos. Como tal, apela-se à sensatez e idoneidade dos alunos que têm o condão 

de destacar os docentes que, na sua opinião, merecem um reconhecimento formal pelas boas-

práticas letivas implementadas. 


