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Domínio de 
competências 

Peso 
Classificativo 

Competências associadas Indicadores de sucesso e formativos Instrumentos de avaliação Classificação 

Básicas 40% 

Quadro I 

 
Sucesso: 
Demonstração dos critérios mínimos em, 
pelo menos, 3 de 4 situações, por 
competência (nível de avaliação mínima de 3 
pontos em 3 das 4 situações) 
A inexistência dessa demonstração implica 
uma recuperação da aprendizagem. 
 
 
Classificação: 
Cada competência é avaliada pelos 
respetivos critérios de avaliação numa escala 
de 5 pontos: 
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. 

 
 
- 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 
 

Portfolio de aprendizagem: 
O portfolio integra por competência, 3 trabalhos, 
num mínimo de 4 trabalhos propostos, avaliados 
de acordo com os critérios de avaliação; 
- Os trabalhos avaliam as competências 
identificadas, na escala de 5 pontos; 
- Cada trabalho avalia várias competências de 
vários domínios; 
- Os trabalhos a incluir no portfolio são 
selecionados pelo aluno, bem como as 
competências que demonstram; 
- O mesmo trabalho pode ser selecionado para 
evidenciar várias competências; 
- O portfolio é classificado globalmente na escala 
de 0 a 20 valores, determinando a classificação 
final da UFCD; 
- Uma classificação de sucesso implica a 
comprovação dos critérios mínimos em todos os 
domínios. 
- A classificação do portfolio determina-se a partir 
da classificação das competências numa escala de 
5 pontos: 
5 – 3 avaliações de 5 pontos ou 2 de 5 e uma de 4; 
4- Uma avaliação de 5 pontos e 2 de 4, 3 de 4 ou 2 
de 4 e 1 de 3 pontos; 
3- 1 de 4 e 2 de 3, 3 de 3 ou 2 de 3 e 1 de 2 pontos; 
2- 1 de 3 e 2 de 2, 3 de 2, 2 de 2 e 1 de 1 ou 1 de 2 
e 2 de 1 pontos; 
1- 3 avaliações de 1 ponto  
Classificação Final: proporção entre nº 
competências X 5 pontos = 20 valores e a soma do 
valor total obtido na avaliação de todas as 
competências. 
 

Específicas 50% 

Sociais 10% 



 

Quadro I 
Competências Básicas, Específicas e Sociais Critérios de avaliação 

D Área Competências Associadas ao Perfil Técnico e Profissional Critérios Mínimos Critérios de aperfeiçoamento 

A.  

Leitura 

1. Consulta várias fontes sobre o assunto para obter maior conhecimento e capacidade de 
resposta; 
2. Lê cartas e e-mails de clientes e outros documentos, simulados, para apresentar respostas; 
3. Analisa, com detalhe, as questões colocadas por escrito para definir a resposta adequada. 

1. Interpretação com correção dos elementos recolhidos nas fontes;  
2. Interpretação de cartas e e-mails com pedido de resposta; 
3. Análise aprofundada de questões colocadas por escrito. 

1. Analise, com profundidade e 
autonomia, das fontes necessárias 
para preparar uma resposta ao 
cliente. 

Escrita 

1. Escreve respostas a pedidos de informação ou reclamação de clientes, em situação de 
simulação; 
2. Redige textos para relatórios e outros documentos escritos; 
3. Redige textos para apresentações orais sobre atendimento de clientes. 

1. Escrita com correção linguística e técnica de respostas a pedidos de 
informação e reclamação; 

2. Escrita com correção linguística e técnica em documentos técnicos; 
3. Escrita de textos para apresentações orais sobre atendimento. 

1. Construção de textos com correção 
técnica e linguística, adequada às 
situações, com autonomia. 

Comunicação 
Oral 

1. Ouve atentamente e responde de modo adequado; 
2. Utiliza os códigos de comunicação verbal e não verbal adequados a diferentes situações de 
atendimento; 
3. Utiliza uma postura de atendimento alinhada com as normas da situação. 

1. Utilização correta do modo de receção a clientes; 
2. Atendimento focado na audição do cliente; 
3. Assunção de uma postura de atendimento adequada às normas. 

1. Apresentação pública, autónoma e 
segura, com discurso oral adequado e 
com correção linguística e técnica. 

Uso 
Documental 
e estatístico 

1. Consulta várias fontes sobre o assunto em análise para garantir o conhecimento necessário à 
resposta; 
2. Seleciona fontes relevantes para a obtenção da informação necessária; 
3. Interpreta documentos necessários para garantir a melhor resposta. 

1. Pesquisa e recolha de dados; 
2. Seleção de fontes de informação adequadas aos objetivos; 
3. Análise aprofundada de documentos necessários à resposta. 

1. Seleção e análise de dados 
estatísticos, gráficos e outros 
adequados aos contextos, com 
iniciativa e autonomia. 

Uso de 
tecnologias 

digitais 

1. Usa software de comunicação para melhor assistir o cliente; 
2. Usa o processador de texto para elaborar textos, usando os recursos de formatação 
adequados; 
3. Usa ferramentas digitais para complementar uma situação de assistência. 

1. Uso adequado do software de comunicação; 
2. Uso adequado do processador de texto, com apoio; 
3. Uso adequado de ferramentas digitais para complementar a 

assistência, com apoio. 

1. Uso autónomo, adequado e 
correto das ferramentas digitais 
necessárias e adequadas a situações 
de atendimento a clientes. 

Pesquisa de 
Informação 

1. Identifica fontes e localiza informações como apoio em situações simuladas de assistência; 
2. Encontra informações relevantes sobre os assuntos colocados no atendimento; 
3. Procura e analisa exemplos de soluções em situações problemáticas de atendimento. 

1. Recolha da informação necessária às situações de assistência; 
2. Identificação da informação relevante à solução da situação de 

atendimento; 
3. Analise aprofundada de soluções eficazes para situações 

problemáticas de atendimento. 

1. Seleção, com autonomia, das 
informações adequadas em situações 
de atendimento.  

B.  

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

1. Distingue diferentes tipos de contextos de atendimento e assistência a clientes; 
2. Identifica diferentes tipos de público num contexto de atendimento; 
3. Utiliza as características essenciais de um atendedor em situações de atendimento, 
simuladas; 
4. Atende, assegurando a adoção das regras de cortesia, etiqueta e protocolo do serviço. 

1. Identificação dos conceitos teóricos e técnicos presentes numa 
situação/problema; 

2. Explicação com correção dos conceitos teóricos e técnicos 
identificados numa situação/problema; 

3. Interpretação das situações /problemas com os conceitos teóricos e 
técnicos adequados. 

1. Determinação de soluções para a 
situação apresentada, de padrão não 
familiar, mas similar aos estudados, 
utilizando os conhecimentos teóricos 
e técnicos adequados. 

Pensamento 
Crítico 

1. Avalia adequadamente a situação de atendimento simulado e assume as características 
adequadas do atendedor; 
2. Avalia o decorrer da situação simulada de modo a garantir a satisfação do cliente; 
3. Articula o protocolo com as características dos clientes, para resolver um problema. 

1. Identificação das características de uma situação, com a adoção das 
soluções adequadas; 

2. Avaliação adequada da situação; 
3. Adoção de uma postura de acordo com as normas adequadas. 

1. Autoavaliação e sua utilização para 
correção de estratégias não eficazes. 

Tomada de 
Decisão 

1. Seleciona, com autonomia, os procedimentos de comunicação mais adequados para um 
atendimento de qualidade; 
2. Escolhe e aplica os facilitadores de comunicação mais adequados em situações imprevistas; 
3. Partilha com outros uma decisão, em situações de trabalho coletivo. 

1. Compreensão da situação, avaliando com correção os procedimentos 
mais adequados a adotar; 

2. Escolha adequada dos facilitadores de comunicação; 
3. Audição da equipa e partilha da sua opinião na tomada de decisão. 

1. Aplicação, de procedimentos 
técnicos e teóricos adequados em 
situações imprevistas. 
 

Uso 
significativo 
de memória 

1. Lembra-se, em termos gerais do que correu bem e mal em situações anteriores, para 
melhorar; 
2. Lembra-se de mensagens-chave, factos, números e partes de textos a serem usados durante 
apresentações; 
3. Lembra-se de elementos teóricos relevantes para usar em novas produções e onde pesquisar 
os elementos em falta. 

1. Correção de erros cometidos numa situação; 
2. Utilização de palavras-chave, factos e números de pesquisa nas 

apresentações; 
3. Utilização explicita dos conceitos teóricos adequados. 

1. Utilização dos conceitos técnicos e 
teóricos adequados à situação, como 
base da explicação e argumentação. 

C.  
Sociais 

1. É responsável; 
2. Respeita os outros e a si mesmo; 
3. Tem espírito de superação; 
4. Apresenta índices de assiduidade e pontualidade que promovem o desenvolvimento do 
trabalho. 

1. Cumprimento das tarefas nos prazos definidos; 
2. Cumprimento das normas de funcionamento da aula; 
3. Correção erros e insuficiências, quando solicitado; 
4. Presente e pontual em, pelo menos, 85% das aulas. 

 1.Aceitação os erros e sua correção, 
com iniciativa e autonomia; 
2.Presente e pontual em, pelo menos, 
95% das aulas. 

Nota: D – Domínio de Competências: A- Competências Básicas; B- Competências Específicas; C – Competências Sociais                                                                (a vigorar a partir de 2019/2010) 

 


