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Fluxograma:

Em fase de definição e implementação.

IT078 – Metodologia 

rapid screening score
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ENQUADRAMENTO

O processo P064 – Apoio à gestão do conhecimento integra o conjunto de atividades que contribuem para promover, dinamizar e apoiar o 

estabelecimento de relações, projetos e parcerias da Universidade de Coimbra com o mundo exterior, contribuindo para uma aproximação e 

aprendizagem recíprocas.

Gestor do processo: Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS).

PLANEAMENTO

As atividades no âmbito do P064 – Apoio à gestão do conhecimento são planeadas tendo por base as orientações definidas no Plano 

Estratégico e de Ação da Universidade de Coimbra (UC), cuja definição, monitorização e acompanhamento são realizados conforme descrito no 

P010 – Planeamento da Universidade de Coimbra.

Adicionalmente, é assegurado o planeamento operacional das atividades, que pode traduzir-se na definição de procedimentos ou instruções de 

trabalho, cronogramas de atividades e projetos, entre outros, com o objetivo de assegurar a implementação das ações necessárias ao 

funcionamento da Universidade de Coimbra e ao cumprimento das suas missões.

EXECUÇÃO

As atividades realizadas no âmbito do P064 – Apoio à gestão do conhecimento estão organizadas nas seguintes áreas de atuação:

I. Prestação de Serviços Especializados (PSE)

Integra o P033 - Prestação de Serviços Especializados, que é despoletado na sequência de uma solicitação de apoio a um processo de 

Prestação de Serviços Especializados.

II. Propriedade Intelectual

Integra o P029 - Gestão da Oferta e Procura de IDI com Potencial de Exploração Comercial, que resulta de uma solicitação relacionada 

com o apoio à procura e oferta de IDI com potencial de exploração comercial e que subsequentemente acionará o P184 - Gestão da 

Propriedade Intelectual (em fase de definição e implementação), caso envolva gestão de propriedade intelectual. 

Os processos que usam estes dois procedimentos de suporte poderão ainda, numa fase posterior, vir a acionar o P030 - Apoio à Criação de 

Spin-offs e Startups no caso de necessidade de dar apoio a inventores no âmbito da criação de empresas spin-off, baseadas na tecnologia 

que foi objeto de atenção da DITS. 

No âmbito do desenvolvimento destas atividades pode ser utilizada a IT078 – Metodologia rapid screening score.

III. Formação e Eventos

Integra o P031 - Formação em Empreendedorismo e Inovação, que resulta de uma solicitação de apoio na realização de uma atividade de 

formação em empreendedorismo e inovação e que se poderá articular com o P033 - Prestação de Serviços Especializados na eventualidade 

de ser simultaneamente uma prestação de serviços especializados ou com o P030 – Apoio à criação de Spin-offs e Startups no caso de 

subsequentemente, no âmbito da formação, houver a necessidade de dar apoio a empreendedores no âmbito da criação de empresas.

IV. Parcerias e spin-offs / startups

O P030 – Apoio à Criação de Spin-offs e Startups para além do seu uso de forma subsidiária aos procedimentos P031 - Formação em 

Empreendedorismo e Inovação e P029 - Gestão da Oferta e Procura de IDI com Potencial de Exploração Comercial, anteriormente 

mencionados, deverá ainda ser acionado de forma autónoma sempre que haja uma solicitação de qualquer das partes interessadas.

O P032 - Formalização e gestão de parcerias surge neste processo enquanto procedimento de suporte a todos os outros, como base para a 

contratualização de colaborações que necessariamente serão formalizadas no âmbito das colaborações estabelecidas em todos os demais 

procedimentos. Por este mesmo motivo, é acionado por todos os processos anteriormente mencionados.

No âmbito das atividades desenvolvidas com vista ao apoio à gestão da prestação de serviços, propriedade intelectual e valorização de 

resultados são utilizados os Im0268 - Formulário de descrição de projeto e Im0269 - Apoio à gestão global de projetos, para controlo e 

apoio à monitorização dos processos.
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Revisão Data Motivo

1.0

2.0

27-07-2010

Elaborado

25-01-2012

Versão inicial

Inserção de nota de rodapé referindo o P017

Ana Quental

Marisa Silva

3.0 18-02-2013

Raquel Rodrigues

Revisão geral do procedimento e adaptação ao novo template

João Simões

Raquel Rodrigues
4.0 27-06-2013 Integração de descritivo

Raquel Rodrigues5.0 26-09-2013 Alteração da designação do P017

Jorge Figueira

Helena Rolas
6.0 20-02-2015 Integração do Im0268 e do Im0269

Equipa DAMC7.0 09-03-2016

Introdução de melhorias ao nível da representação e descrição do ciclo 

PDCA. Alteração da designação do Im0268 no descritivo, Integração do 

P072 - Avaliação Institucional.

MONITORIZAÇÃO

As atividades críticas  desenvolvidas no âmbito do P064 – Apoio à gestão do conhecimento são monitorizadas regularmente, sendo 

acompanhados os indicadores de desempenho definidos no âmbito do Plano Estratégico e de Ação.

Adicionalmente, são ainda monitorizados os seguintes indicadores operacionais:

- número de elogios, sugestões e reclamações recebidos;

- número de não conformidades, áreas sensíveis ou oportunidades de melhoria;

- satisfação das partes interessadas, avaliada através da aplicação de inquéritos, nomeadamente o Im0060 - Questionário de avaliação da 

formação em empreendedorismo e inovação ou outro modelo definido.

A monitorização e acompanhamento dos indicadores operacionais é realizada conforme definido no P006 - Monitorização do desempenho do 

sistema.

AVALIAÇÃO

Anualmente, no âmbito do P072 - Avaliação institucional, é produzido o Im1163 - Relatório de autoavaliação da unidade/serviço, que 

descreve as atividades/projetos desenvolvidos no âmbito do apoio à gestão do conhecimento no ano n-1.

Neste contexto, a DITS assegura a realização de uma reflexão crítica relativamente às atividades desenvolvidas, registando as forças e 

fragilidades do processo, bem como identificando ações de melhoria que permitam atuar nas fragilidades registadas.

MELHORIA

Na sequência dos processos de monitorização e avaliação, são identificadas ações de melhoria a implementar no âmbito do apoio à gestão do 

conhecimento.

Depois da identificação e registo, é assegurada uma análise da sua criticidade e complexidade de implementação, integrando-as em 2 

categorias:

- ações estratégicas: são analisadas no âmbito do procedimento de planeamento estratégico e podem dar origem à revisão do Plano 

Estratégico e de Ação, seguindo novamente o definido no P010 – Planeamento da UC.

- ações operacionais: estas são registadas conforme definido no P005 – Ferramentas de melhoria contínua, seguindo as atividades aí 

descritas.
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