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Domínio de 
competências 

Peso 
Classificativo 

Área de 
Competência 

Competências Associadas 
Instrumentos de 

avaliação 
Classificação 

A. 

Básicas 
40% 

Leitura 
▪ Interpreta com correção textos e 

elementos específicos de documentos 
técnicos 

 
 
 
- Resolução de 
problemas; 
- Atividades de 
descoberta guiada; 
- Estudo de casos; 
- Projetos; 
- Listas de verificação; 
- Grelhas de registo do 
aluno e do professor; 
- Testes de 
conhecimento; 
- Outros 
 
 
 
Procedimentos a adotar 
em momentos de 
avaliação: 
- Trabalhos individuais 
escritos e orais 
- Trabalhos de grupo 
 

 

A. À classificação das competências dos domínios A e B, 
aplica-se uma escala de 5 pontos em cada instrumento onde é 
observável: 

5- Demonstração integral;  

4- Demonstração bastante completa;  

3- Demonstração com algumas falhas não impeditivas da 

sua compreensão; 

2- Demonstração com falhas significativas;  

1- Demonstração inexistente. 
 

B. À classificação das competências do domínio C aplica-se a 
mesma escala de 5 pontos, de acordo com: 

1. Responsabilidade: cumprimento dos prazos de entrega e 
das orientações dos guiões dos trabalhos 

2. Espírito de superação: apresentação de correções aos 
trabalhos de acordo com a avaliação 

3. Assiduidade: no final da UFCD, pela verificação do 
cumprimento de assistência às aulas: (5- 95%); (4-90%); 
(3-85%); (2-80%); (1-<80%).  
 

C. Classificação final: 
1. Avaliação de cada competência num mínimo de 4 

trabalhos; 
2. Seleção dos melhores trabalhos por competência 

(mínimo de 3, sendo desconsiderada a pior avaliação) 
3. Média ponderada das avaliações em cada 

competência 
4. Classificação de cada domínio: correspondência à 

escala de 20 valores:  
5. Classificação Final: 

 determinada pelo peso relativo da classificação obtida 
em cada domínio arredondada às décimas:  
(Ax0,4) + (Bx0,5) + (Cx0,1) (arredondamento à unidade) 

Escrita 
▪ Escreve textos com correção e adequação 

linguística e técnica  

Comunicação Oral 
▪ Utiliza um discurso oral correto e adequado 

linguística e tecnicamente 

Uso de tecnologias 
digitais 

▪ Usa adequadamente ferramentas digitais: 
internet, processador de texto e software 
gráfico  

Pesquisa de 
Informação 

▪ Encontra informações relevantes e 
identifica as fontes respetivas 

B. 

Específicas 
50% 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

▪ Identifica os conceitos teóricos e técnicos 
presentes numa situação/problema 

▪ Explica com correção os conceitos teóricos e 
técnicos identificados numa 
situação/problema 

▪ Interpreta as situações /problemas com os 
conceitos teóricos e técnicos adequados 

Pensamento Crítico 
▪ Avalia a adequação das suas escolhas por 

referência ao conhecimento técnico e 
teórico em que se integram 

Tomada de Decisão 
▪ Escolhe os recursos técnicos e teóricos 

adequados à situação/problema 

Uso significativo de 
memória 

▪ Lembra-se de elementos teóricos relevantes 
para usar em novas produções e onde 
pesquisar os elementos em falta. 

C. 

Sociais 
10% Atitudes e 

Comportamentos 

▪ É responsável; 
▪ Tem espírito de superação; 
▪ Apresenta índices de assiduidade e 

pontualidade que promovem o 
desenvolvimento do trabalho. 


