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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de concorrer a 
projetos financiados 

 Necessidade de propor 
projetos de investigação 

 Necessidade de avaliar os 
projetos de investigação 

Investigação 

 Projetos aprovados e 
financiamento efetuado 

 Projetos de investigação 
finalizados e publicações 
efetuadas  

 Projetos de investigação 
avaliados 

Coordenador da UNIESEP 

 

Mapa do processo 

 

Caraterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Docentes/investigadores. 

 Estudantes de mestrado e 
doutoramento. 

 Laboratórios 

 Biblioteca 

 Locais de estágio 

 Aplicativos em uso 

 Sala de reuniões 

 Legislação 

 Regulamentos 

 Despachos 

 Conceber, planear, organizar, 
executar e avaliar os projetos 
de investigação. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Gestão académica 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de recursos humanos 
Gestão dos sistemas de informação  
Gestão documental 
Desempenho e melhoria 
Liderança e planeamento da qualidade 

Mobilidade 
Serviços à comunidade 
Gestão académica 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão de recursos humanos 
Gestão dos sistemas de informação 
Gestão documental 
Desempenho e melhoria 
Liderança e planeamento da qualidade 

 
 

Responsável/dono do processo Coordenador da UNIESP 

 

Procedimento PG.02 – Investigação 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
 Garantir a concretização dos projetos de investigação. 

 Garantir a publicação e disseminação de trabalhos 
científicos. 

Responsável pela monitorização e medição Presidente do CTC 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral. 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão. 

Indicadores 
Como se verifica/calcula (registos da UNIESEP; registos 
da DeGOIS e registos da ResearchGate) 

 Percentagem de aprovação de projetos  N.º de projetos aprovados / N.º total de projetos * 100 

 Percentagem de execução dos projetos 
 N.º de projetos concluídos / N.º de projetos aprovados 

* 100 

 Índice de publicações nacionais por docente 
 N.º de publicações em eventos científicos nacionais / 

N.º de docentes * 100 

 Índice de publicações internacionais por docente 
 N.º publicações em eventos científicos internacionais 

/ N.º de docentes * 100 

 Índice de orientações e coorientações de teses de 

doutoramento por docente 

 N.º de orientações e coorientações de teses de 

doutoramento / N.º de docentes doutorados * 100 

 Índice de orientações e coorientações de 

dissertações de mestrado por docente 

 N.º de orientações e coorientações de dissertações 

de mestrado / N.º de docentes doutorados * 100 

 Índice de assessorias de projetos por docente  N.º de assessorias de projetos / N.º de docentes * 100 

 Percentagem de projetos internacionais 

aprovados 

 N.º de projetos internacionais aprovados / N.º total de 

projetos internacionais apresentados * 100 

 Percentagem de execução de projetos 

internacionais 

 N.º de projetos internacionais concluídos / N.º de 

projetos internacionais aprovados * 100  

 N.º de projetos em que a unidade curricular é 

objeto de estudo 

 N.º de projetos em que a unidade curricular é objeto 

de estudo 


