
 
 

Avaliação Unidades 2007 

 
Organização das visitas dos painéis de avaliação as Unidades 

 
 
Este documento pretende definir um modelo global para a forma como devem 
decorrer as visitas dos painéis de avaliação as Unidades.  
 
Embora a maior parte das Unidades será visitada no seu local de trabalho, é 
possível que em nalguns casos em que isto não se justifique o painel de 
avaliação solicite a deslocação dos membros da Unidade para um local a 
designar onde decorrerá a apresentação/discussão dos relatórios. 
 
As visitas serão marcadas com bastante antecedência de forma a informar 
devidamente as Unidades das datas em que serão realizadas. Contudo, a FCT 
informa que, devido às disponibilidades dos avaliadores e ao elevado número 
de Unidades a visitar, não será possível flexibilizar estas datas solicitando a 
todos os membros das Unidades a sua compreensão e colaboração para que 
este parte do processo de avaliação decorra o mais rapidamente possível.  
 
Cada Unidade será visitada de acordo com a sua dimensão, permitindo tempo 
suficiente para estabelecer um contacto alargado com os membros do painel 
de avaliação.  
 
Durante a visita deverão estar presentes: o Coordenador da Unidade, todos os 
Investigadores responsáveis pelos grupos de investigação ou um doutorado 
por eles designado que faça parte do grupo de investigação, os doutorados 
integrados na Unidade, todos os alunos de doutoramento, assim como outros 
elementos da equipa de investigação. 
 
Modelo de visita: 
 
Apresentação da Unidade pelo coordenador 
Discussão individual com os Grupos de Investigação 
Encontro com os outros investigadores e alunos de Doutoramento 
Visita às instalações (quando se justifique) 
Encontro com a direcção da Unidade 
 
A FCT solicita, que tanto quanto possível este modelo de visita seja mantido e 
informa que o painel de avaliação pode solicitar a sua conformidade quando 
isto não se verifique, nomeadamente quando exista uma alteração substancial 
que não tenha sido acordada com o painel logo no início da visita. 
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