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ESCLARECIMENTO ADICIONAL SOBRE O PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO DE IF 2013 

 

 

Recentemente, têm vindo a público supostas falhas graves no processo de avaliação 
das candidaturas ao concurso IF2013. Lamentavelmente, os pressupostos mencionados 
em vários meios de comunicação social, partem de premissas erradas. De uma análise 
à documentação fornecida pela FCT, é possivel concluir que: 
 

1- As candidaturas foram avaliadas em 3 componentes distintas, nomeadamente o 
currículo do candidato, o projeto científico proposto e o plano de desenvolvimento da 
carreira; 
 
2- Todas as candidaturas foram avaliadas por revisores externos, anónimos, peritos na 
respectiva área científica, que atribuíram uma classificação numérica às 3 componentes 
da candidatura, assim como um parecer fundamentado. 
 

3- A classificação obtida por todos os candidatos foi atribuída por um painel 
internacional de elevado mérito científico (público), que baseou a sua decisão no 
parecer fundamentado dos avaliadores externos. O painel reservou-se ao direito de não 
avaliar profundamente candidaturas cuja média atribuída pelos revisores externos foi 
inferior a 6.5. 
 

Ora, como tem sido amplamente discutido pela comunidade científica internacional, o 
processo de avaliação científica é alvo de várias falhas. Por um lado, critica-se a pura 
métrica, visto estar a tentar definir excelência através de uma fórmula matemática. Por 
outro lado critica-se a revisão por pares, visto introduzir demasiada subjetividade. No 
concurso IF 2013, optou-se pela revisão por pares (vulgo peer-review, em inglês), o 
que, desde logo já implica um grau de subjetividade na avaliação. A avaliação 
curricular é a que levanta menos subjetividade, mas mesmo assim não é isenta: um 
avaliador pode considerar excelente um candidato com 100 artigos, enquanto outro 
pode considerar que os 100 artigos não têm impato suficiente. Para agravar a questão 
da subjetividade, metade da classificação do IF2013 provém de dois parâmetros 
estritamente subjetivos. 
 

Ora, é também sabido que dos candidatos com melhor classificação, calculada através 
da média das avaliações pelos revisores externos, ocorreu um processo de decisão, 
novamente baseado no sistema por pares. Este passo introduziu o último elemento 
de subjetividade.  
 

Da reunião do painel, foram então seriados os candidatos, desde o melhor classificado, 
ao pior classificado. Dessa seriação, atribuíu-se então a classificação final, que não foi 
determinada por uma média aritmética das avaliações pelos revisores externos. 
Não é coincidência que o número de candidatos com classificação final de 9 é 
igual ao número de vagas que existiam a concurso (150). Também não é por 
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coincidência que os candidatos com classificação final de 8 coincidem com a verba 
máxima disponível pela FCT, para efetuar contratos em 2013 (a chamada lista de 
reserva). 
 

Imagine-se uma situação hipotética, em que existem 300 candidatos cujos avaliadores 
externos atribuíram classificações com médias arredondadas de 9. O painel de 
avaliação público teria que seriar os melhores candidatos e apenas os 150 melhores 
iriam ter a classificação final de 9, correspondente ao número de vagas abertas. 
 

Isto levanta um outro problema também já alertado pela ANICT, que é o não 
financiamento de candidatos excepcionais, devido a restrições orçamentais. Estamos 
certos que essa foi uma infeliz realidade no concurso IF2013. No entanto, é também 
claro que o processo de avaliação, com as limitações já enunciadas, correu tal como 
previsto. 


