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Delibetaqao n' 51lCOUR/2020

Reunido na III'Sessio Ordinnna nos dias 11 e 12 dc llarqo de 2020, o Coflsclho Unir.ersitirio

aprcciou e deliberou sobrc a proposa do Rcgulamento da Faculdade de Citncias Econ6micas e

Emptesatiais. Da apreciagio resultou que e proposta 6 oponrna e esti em confomidade com os

Estatutos da Unirersidadc e o RegLrlamenro Tipo das lraculdades, sendo pertinente e con.endrca

com o estigio e os dcsaEos actuais e lutrros da Umversidade Roruma.

-\o rbrigo das competencies confcddxs pela rtinea ,, do n" 1, do :rrtigo 45, dos Estatutos da

Lnirctsidade Rolumr, aprolado pelo Decteto n" 7/2aD. de 1E dc Ferereiro, do Conselho dc

trlinistros, o Corselho Unir.ersititio delbera:

1. E aprorado o Regulamento da Faculdade de CiCrcias Econ6rnicas e Empresariais,

em anexo, que d parte ifltegrante da preseflte DeLibcraFeo.

\ ptcsente deliberaqno entra em vigor imediatamcnre.

Publique se.

Deliberado na Cidade de Nampula, no dia 12 de N,IarEo de 2020.
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Urivercidade Rovuma

REGUI-AMENTO DA FACULDADE DE CIENCIAS ECON6MICAS E

EMPRESARIAIS

-\provdo pelo Conselho Universltilio, 
^rxr6s 

da Dehbciateo.'51/COUR/2020, de 12 de

UE



Cr\?i rULo I

DISPOSIQOES GERAIS

-\t.tc(: \o l

r)ENONiINIQAO, NATf:REZA, OBJTTCl O E Ar{BrTO

ARTIGO 1

(Denominagao e Natuieza Juridica)

1. A Faculdade de Ci€ncias Econ6micas e Empresariais, abrewiadamcnte

desiguda de FACEE,6 urm Unidade Orginica Acad€mica da Urnvctsidade

Ror-uma, dotada de autonomia pedag6gica, cientifica, admitisuariva e disciplinar no

imbito dos cutsos que ministra.

2. -\ Facutdade de Cidncjas Econ6micas e Emptesatiars goza, igualrr.rente, de

autonomia de gestio patrimonial e Enanceira, telatir.amertc aos scus proprios

recursos dentro dos Lirnites legais.

i\11'r IGO 2

(Objecto c Ambito)

lproudo pelo Coffelho Universuirlo, xtmt.6s dx Delibc!.9io n" 51/COUR/2020. de 12 de



3.

A Facuidrde de Ciincias Econ6mices e Bmpresadais actua dc acofdo corn os seguinres

,\p-rado pelo Conselho Unilosiririo. ,taes dr Deliberxgio n" 51/COUlt/2020, de 12 de

O ptcscnte tegulamento tem por objecto estabelccct os pdncipios, notlnas de orgaruz,rgio,

tuncionamento da Faculdade de Ci€ncias Econ6micas e Empresariais e dos seus orgos

O prescrte Regulamento aplica-se ao Corpo Docente, Corpo T6cnico e Adtrinistretro e

Corpo Discente da Faculdade de CiEncias Econ6micas e Emptesadais.

Sem prejuizo da legislaqio peninente e dos acordos intergowetnamentais ou

interinstitucionais, estc tegulamento aplica-se ainda, a todos os individuos e institLriqdes qrre,

nao fazendo pate da Comunidade Universitiria, se relacionem con.r a Faculdade de Ci6rcias

Ecor6micas e F,mpresaiais.

ARTIGO 3

(sedo

,\ Faculdade de Ci6ncias Econ6micrs e Empresariais tem a sua sede na Cidade de Namprna,

podcrdo estabelecer subunidades, ses-lgos on outras lormas de representaqio em qualquer

espago do territ6io nacional.

sEirq,{o rr

PRINCiPIOS, OBJECTIVOS, MISSAO E \'ISAO

ARTIGO ,1

(Priflcipios)

1.



a) Respeito pcla dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais a ela inerente;

b\ DFro.r c ". p u. ti. ro Jc.,r1,rr. ;o:

c Tgueldrde. rol.-,rrc a e n o ni.cr -ru, aqao:

d) valorizaq:o dos ideais da pitria, citncia, tecnologia e humanidade;

e) Liberdade dc criagao cLrlturzl, artistica, c.ientihca e tecnol6gica;

c) Paticipagno no desem'olincnto econ6mico, ciertiEco, social e cultural do pais, da regiio e

do mlrndo;

d) .\utonomia adn.rinistrati\'3, financeira, pardrnonial e cientifico pedag6gica;

IRTIGO5

(Objectivos)

1. A Faculdadc de Ci6ncias Econ6micas e Emprcsaneis prosse$c objectitos gerais de fonnagno

superior, nl-cstigagAo cientifica, extensno universitdria e prestagio de sen-icos a comunjdade.

2. Na tealizaqio desses objectivos, a Faculdade de Cidncias Econ6micas e Empresadais pros.rsue,

dentre outros, os seguintes Objectivos espccificos:

Fonrrar profissioneis de nii.cl superior com alto grau de quaLifrcagio r6cnica e cientiE.,;

Rcalizar inr.estigaqio que promov:r o dcsenrohimento socioecon6mico e o bem estar da

Disseminar o conhecimento e parti+xr em e\.enros cientificos, de forma a prcmover a

criaoridade e solugdes inovadoms;

Valorizar a cidadania noqambicana e a uddadc nacional;

Permitir a uansfer6ncia, intercimbio e a valorizaqio de conhecimentoi cientlficos e

tecnoi6gicos a[ar,6s dc deseN'okimcnto de actividadcs de ertensio;

Incutir na comunid:rdc acaddmica o alto sentido 6tico, deontot6gico c esr6tico;

Promover o intercimbio cultutal, cientifico e ticnico com instituigoes nacionais e

esttangeires, atrar.is da mobilidade de estrdantcs, co+o r6cflico adminisrativo e docentes.

Promover o esprito prm e mobilidade ,rcad6nica na producio cientifica, dentuo c fora do

territ6io nacional;
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r) Coitribuir para o descnvol\.imento comunitAdo;

a) Incenti\.xm cdaqio cientific,;

a) Promovcf a liberdade de expressio:

a) Promover walores de igualdade e equidade.

1.

ARTIGO 6

(Viseo e Misseo)

Constitui r.isao dr Fro,ldrde de Ciincirq Econ6micas e Emprcsariais, ur ma e:cok de tegient

nr/ l|ftndfia, almtE!.h li.gdlia on ne dla:,Jonn o /ideru *nh tut ln .0,thel-i./"ern&, Labi/idddtr t

i\ Faculdade de Cidncias Econ6micas e Empresariais, tem como missio inp"bia ,t

ex.elillio tt/, Pequird, ;utrtAa e .lbnnacn| duuunheulo [|tleineklor e prnli1! ,te gufio, tuno

fer:?etiro !/oba/, p.rn ft$)| du desafo: econinnot e Midi! d0 ./r/t1d0 ath/.

CAPfTULo II

dUTONOMIA

ARTIGOT

(Autonomia cierrifica)

1. No exercicio da autonomia cientifica, a Facrndade de Cidncias Econr5micas e Emptesariais define

as sLns linhas de im'estigagao de acordo corn os Limites da lei, dos Regulamentos da Universidade

Roruma, das poLiticas e prioridadcs superiormentc estabelecidas.

2. A autonomia cientifica compreende anrda a prerogativa de:

a) DeEnir as ireas de estudo, cursos, planos, progiamas nos quais f,xari as linh:rs de

inr.estig:rqio cientifica, cultutal, desportiv:r e attistica;

2.

.\lrovado pelo Conselho Unire$itirio, xEavis da Deliberagno n" 51/C()UR/2020, de 12 dc -i['-r,qiL



b) Desem.ok'er e ralizr as actilidades de ensino, pcsquisa e extenseo flo in.rbito das

pdordades politicas, sociais e econ6rLicas do pais;

c) Progamar e executer actividades cientificas.

3. No exercicio da autonomia cientifica, a Faculdade de Ci6ncias Econ6ricas e Emptesariais,

obdga se, nor.neadrmente, a:

a) Obsen'ar as politicas nacionais em mat6rias de cducagao, ciencia, tecnologia e cultur:r;

b) Realizar actvidades de c\tcnsio no quadro do principio da ligasao Universidade

Comunidade e da )igqio do conhecimento te6rico pritico;

c) Reger se pelos p,&6es dc igor da comunidade cientifica inrernacional;

d) Pro1]1olcr o estudo, in\.estigaEio c dinnggio do impacto das aplicagdes da ci6ncia na

sociedade contemporinea;

e) Respeitar os diteitos de propriedade intclectual.

I\RTIGOs

(Auroromia Pedag6gica)

1. No cxcrcicio da rutonomia pcdas6gica:r Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e Empres,rnar<, rcrr

a capecidadc de:

I,ropor a criagio, alteraEio e suspensio do curso;

Ptopot m€todos de ensino, proccssos e meios de ai-atiaqio dc conhecimentos;

Apresentar ptopostas dc planos de esrudo do curso a milisrrar, dos programas de disciplinas

c dos regimes de precedAncia;

Propor as regas dc acesso ao curso de p6s graduaEio;

Outros decolrentcs do Regulamentos da Unir.ersidade RonL.na r: outros instn_rmentos

2.4 Faculdade dc Citncias Econ6micas e Empresadais podc propor a atdbuiqeo das equiwatincias e

o reconheciraento dc habilitagdes acad6micas, bem como dc srrus, tirulos e distirq6cs honorif,cas

\1t1IG() {)

(Autuno i^ Administrativa, Regul,rmcntar c I)isciplinar)

,)

b)

")

d)

.)

\promdo pelo Conselio Uflilesitido, atr!!6s da Delibetalno d 51/C()Lli/2020, de 12 de ,L



1. A Faculdade de Ci6ncias Econ6micas c Empresariais pratica actos adminisrratiwos, dentro dos

fimites da 1ci.

2. No exercicio da auronomia adniflistuetiva a Faculdade dc Cidncras Econ6micas e Emt'rcs,nrs:

a) l,ropde x contratacio c ptonoqio de pessoal Docente, Investigador e T6cnico

Adninisttativo, nos estitos Limit€s da pemissio 1egal.

b) Elabora a proposta do seu Plano e Orqxmento anual ou Programaqao Financeira do

tespectir.o duod6cimo;

c) Gete rerbas hscritas no seLl orqamento;

d) Arrecadr receitas pt6prias proi.cnientes das prcpinas e outos e canaliza ao F,stado, segundo

o disposto fla I-ci;

c) Gete o patnm6nio que the esti afecto, de cntrc bcns m6\.eis e im6r,eis, matenars e Lmateriars,

nos termos da legislaqio em rigot.

2. A Faculdrde de Ci6ncias Econ6mrcas e Empresariais apresenra o seu reler6rio anual de contas e

de actiridadcs. nos tetmos dr lei.

3. A Faculdade de Ci€ncias Econ6micas e Empresaiais, goza igualmente de autonomia regulamentar

e disciplim, que consistem no seguinte:

I r\utonomia regulamentar possibilidadc de propor alteraqoes ao presente regulemento e a

outros que estejam em rigor na Faculdade de Ci6ncias hcon6micas e Empreseriais, bem

como de aprorar oormas de gestio das suas actividades no cstrito Limitc do cstabclccido nos

Estatutos da Univcrsidade Ror.uma;

g) r\utonotnia disciplinar - susceptibildade de dccidir a instauraqio de procedimentos

disciplioates sobre o pessoal alecto a Faculdade de Ciincias Econ6micas e Empresariais,

incluindo o contratado, bem como sobte o Corpo discente.

CA?ITULO TI

6RGAoS DA FACULDADE DE CIENCIAS ECoN6MICAS E EMPRES4,31AI/x
.\pro\-ado pelo Consclho Universitirio, xtrxras da Deliberalio n' 51/COUR/2020, .le 12 de NIa({ Leutudo



.\lt1ICO10

(6rgnos dc Gcstno)

1. A gestio d:r Faculdadc de Ci6ncias Dcon6nicas e Empresariais 6 exercida pelos seguintes 6rgios:

a) Conselho de Faculdade;

b) Direcror da Faculdade;

c) Conselho de Dircccno.

d) Conselho Cicnti6co;

ARTIGO 11

(Mardato)

1. Os mandatos dos membros por inerancia dutam enquanto estes permanecerem no

respectiro car8o.

2. O mandato dos membros eleitos ou dcsignados t6m a duraEio de 3(u€s) a[os, der.cndo a

dcsiglaqio ou eleiqno de nor.os mcrnbros ser efectuada ari trinta dias antecedentes ao fim de

cada mandato.

3. Os representantes do Co4ro DGcente tem um mxndaro de 2 (doG) xnos.

4. Jlm caso de rcnnncia. perda de mandato ou ausincia prolongada dos merrbros eleitos, o

respectivo Ligio colegial procedern a subsrituigio pelo candidato imediatarncnte abal.;o da

1ista, ro ptazo de quinze dias.

_\IiTtGO 12

(Con\'ocat6rias)

.lprcrdo pero.@$lho uoiversit;uio, atrar'6s da Delirenero n"51/couR/2020,..,r." 
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2.

3.

2.

3.

1.

1. Is conwocat6rias para as reuni6es ordinirias ou extraordinidas dos 6rgios de gestio devem

ser assinadas pelos respectir.os Presideates, em nota, rendo a agcnda da reuniio expedrda

com pelo menos dez (10) di,s de xntcced6ncia, salvo ha\.endo outro prazo cstabelecido pelo

<irgio e dewe constat dela a data, hota, local e agenda de rabalhos.

i\s reuni6es ertaordiniries serio convocadas de acordo com o estipulado

anterior, con.r a cxcepqio da rntccedencix que, em caso de comprovada urgAncia se poderi

reduzit se a oito dias.

Todes as teunioes dcvem ser sectetauadas e elaboradas as respectir.as actas, iluc

posterionnente devem ser lidas e aprovadas por todos os membros ptescntes.

ART]GO 13

(Qu6rum e votagao)

Na pimeira co 'ocat6ria! os 6rgaos da Faculdade de Ci€ncias Econ6micas e En.rprcsanars

rerjnem e deliberam rzlidamente na presenga de mais da metadc dos seus membros.

Na scgunda coilvocat6de sobre a mesma agerda, os 6rgios da Faculdade reLinem c

d,lbcram rrLd:rr.rre tor o -Llrelo de o.e c., rs q-e .e rgr. r-.
Nas reunides dos 6rgios dc gestio, sno adopradas as deliberag6es ou decis6es quc reunam

consenso com o \.oto fafotir.e1 da meiori:r dos membros Dreseffcs.

_\1l1IGO 1.1

(Comiss6€s Especializadas)

Os 6rgaos podem constiruir comiss6es espccializadas de trabalho, temporirias ou pemaflentcs, que

apresentrm o tesultado do seu rrabalho a cotespordcntes pten:irios.

ARTIGO 15

(Sccretariado)

lpro*do pelo Conselho Unil-erslrddo, 
^tmv6s 

da Dellberilio n" 51/COUR/2020, de 12 dc



1. O Secretatiado dos Conselhos 6 designado pelo Directot da Faculdade.

2 f--p.rc,o se".errr'"do ou. Lon e \o-.

a) Recebet toda a nrfomragio tclativa aos conselhos, de mareira que possa anelisar, coordenan

a informagio e preparar os documentos de tuabalho;

b) Elaborar as actas das sess6es dos conselhos hfomando das rrtefrs e decjs6es que cabem

aos membros dos conselhos;

c) Assist o Ditcctor da Faculdadc nos actos que este desempcnhe como memllo de qualqucr

SECQAO I

CONSELHO DE FACULDA-DE

ARTIGO 16

(Natureza e Composigeo)

1. O Corxclho de Faculdade 6 a esftutum superior de deliberagio da Faculdade de Ci6ncias

Econ6micas c Empresariais.

r. O,,n.,o d- I,-rJrJ, de r r;1.i . t.,n..... . U,'p.*"lri
composigno:

a) Director da Frculdade de Ci6ncias Econi,micxs e Empresariais;

b) Directores r\djuntos da Faculdade de Ci6ncias Econ6rnicas e Empresariais;

c) Chefes de Dcpaikmentos;

Ll) 'Ires (3) membros elcitos de entre o corpo docente e de intestigadores;

-{prov^do peLo Conselho Liniversltiio, xtrxv6s da Dcliberacao n" 51/COUR/2020, dc 12 de



3.

1.

c) Dois (2) represertan.cs do Coryo Discente da Facddade de Ci6ncias Econ6nlcas e

Empresaiais a serern indicados pelo nircleo de estudentes da Faculdade;

q Um (1) representante, eleito de enne os membros do Corpo'f6cnico e Administretivo;

g) Duas penonalidades ertcrnas de teconhecido m6nto rlio pcrtcllcente i Faculdade de

Ci6ncias Econ6rdcas e EmpresariaG com conhecimento e cxpcd€ncia relevantes para esta

Unidade, dos quais um dele 6 eleito presidente;

h) Dois rcplesentantes da Sociedadc Cid de reconhecido m6rito, com conhecimentos e

experiEncia rclevantes para a Faculdadc;

O Ptesidcnte do Conselho dc Faculdade 6 eleito por maioria absolute, e dispde de voto de

qualidadc.

As duas personalidades externas de reconhecido n6riro e da Sociedadc Cird sao cooptadas

pelos restantes membros do Conselho da Faculdade, sob ptoposta devidamente

fundamcntada do Director da Faculdade.

At6 a cleigio do Presidentc do Conselho de F,culdade a lresid6ncia 6 exetcr&

interinamente pelo Director da Fnculd:rde.

ARTIGOlT

(CompetCncias do Conselho de Faculdade)

1. Compete ao Conselho de Faculdade:

a) Propor ao Reitor a nomeaqio do Director da Faculdade de Ci6ncias Econ6nicas c

Emprcsaaais, nurna lista tripLice de nomes nio rinculatira;

b) Propor aos 6€2os supeliores alteraqdes a estmtura orginica e o qua&o do pcssoal da

Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e Empresariais;

c) Propot alteragdes aos cuniculos dos cutsos minisrados na F-aculdade de Ciincias

Econ6micas e Empreseriais e dar parccer sobre a cflaEio e cxirngao de cursos;

d) Analisat programas e propostas de pesquisa e de ertensio realizadas na Faculdade, definir as

Lnhas prioritirias e as respectivas mcdidas para o seu descnr.oh-imento;

e) Propor aos 6rpos superiorcs o plano de descrroh.imento do cotpo docente e t6cnico

administratir.o, nomeadarnente, programas dc fonnagio;

0 Propor aos 6rgaos superiores alterag6cs aos regulamentos da Uriversidade;

-\provxdo pelo Conselho Unil'e$itirio, aaa\.is d^ DeLibrrnlio n" s1lCOUl(/2020, de 12 de NI
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g) Pronuncirr se sobte o nivel e :r qualidadc de ensino rdnisttado e aprovar medidas para a sua

progressiva clcvacio;

h) Pronunciar-se sobrc o plano, orEamento e rclat6tios anuais apresentados pela Direcgao da

F- Lndrde d- Ci, nc r. f.onorx, r e Lrpl r'1. .:

i) DebruEar se sobre quaisquer outros assuntos apresentados pela Direcqno pela Faculdade de

Ci6ncias Econ5micas e Empresariais ou por qualquer um dos seus mcmbros.

AR1]GO18

(Reufli5es)

O Conselho de Faculdade renne, ordinan:rmente, uma vez em cada semesttc e, extraordinariamente,

sempre que convocado pelo seu Presidenre ou pot um tergo dos seus membros.

SF-'L \O 1]

DIRECTOR DA FACI]LDADE

IRIICO 19

(Nomeaqao)

1. O Director da Faculdade de Ci€ncias Econ6micas e F.mpresariais 6 no-meado peto Reitoi da

Uni, er,idrcle.

2. Sob a orientaqno do Consclho da F:rcu1&dc, o Director reptcscnta e dirige e Faculdadc, regendo-

se pelos estatutos e tegulamentos apliciiweis na Unir.ersidade Rovuma, e demais legislecio em r:gor.

3. O Diector da Faculdadc 6 coadjuYado por Diredores Adjuntos, nos ternos do disposto no

ptcsente regulamel to.

lprovado pelo Conselho Unive6liido, 
^trxv6s 

dx DeLbcratio n" 51/COUR/2020, de 12 de NIrr!.,
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ARTIGO 20

(Competencias do Director da Faculdade)

1. Sio comper6ncias do Director:

a) Reprcscntar a Faculdade de Ci6ncias Econ5micas e Empresatiais perante os demais 6rgios

da Instituiqio e perante o exterior;

b) Prcsidi o Conselho Cientifico e de Direcgio da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e

Emprl.sariais;

c) Propor ao Reitor a nomcacio dos Directores ,{djuntos e dos Chefes de Departamenro e de

Repartigio da Faculdade;

d) Propor ao Conselho de Faculdade as linhas gerais de desenroh.imenro da Facuidrde, os

planos c orgamentos anuais e os r€let6rios anuais de actr.idades e de contas;

e) Assegurar a corecte exccucao dos actos decis6ios dos 6rgaos da Unir.ersidade Ror-uma, das

recomendasdes aproradas pelos Conselhos d:r Faculdadc dc Ciincias Econ6micas e

mprcsar,r' e do. -eg, "me-r". c.o-maq Lm \rBor:

! Dinglr a gesdo acad6mica, adminisrradr.a e financeua da Faculdade dc Ci6ncias Econ6micas

e Empresariais;

g) Orientar e promorer o relacionamenro de l.rcLrldade de Ci6ncias Econ6micas e Empresariais

.or o-#r .-no. or enrid:de. - r ,-ei ,. -angc r". e rn ernrciorri.:

h) r\prolar o horArio das tarefas iectiras, ouudos o Conselho CientiEco da FacLrl&de;

i) lropor ro Conselho dc Faculdade o plano de actiridades cientiEcas e as hnhas dc pcsquisa

da Faculdade, em consonincia com as liohas de orientaqio estmt6gica da Unir.ersidade;

1) Exercer as demais func6cs predstas l1a lei e nos estetlitos de Uniwefsidade;

k) Exercer as ftrnq6es que Ihe sejam delegadrs pelo Reitot.

2. O Duector da Faculdade de CiEncias Econ6micas e Empresariais podc dclegar algumas das suas

competAncias pr6prias aos Ditectores-Adjuntos ou cheles de departen.refltos.

.\provado pelo Consclho Unilersnirio. ,tr2v€s dx Del'bqaliio n" 51/COUR/2020, de 12 de



ARTIGO 21

(Diiectoles-Adiuntos)

1. No cxetcicio das suas lunE6es o Dircctor da Faculdade de Ciincias Econ6micas c Emptesariais

pode ser coadjuvado pelos seguirtes Directores Adju:rtos:

a) Director-AdjuntoAmd6mico;

b) Director r\djunto de lesquisa, Extensao c Inovageo;

2. Os Dircctorcs Adiuntos sio nomeados peto Reitor sob proposta do Dlredor da Faculdade.

ARTIGO 22

(Ditector-Adjunto Acad6mico)

1. O Dnector-,ldjunto ,{cad&nico tem como funqdes apoiar e assessorar o Director da Faculdade

n, gcstao pedag6gic, nos seguintcs assuntos:

a) Cumpdmento do Regulameflro r\cad6mico da Unir.ersidade;

b) Supenisao e pub[casio dos resultados das araliaE6es;

c) Planificaqio de estudos e m6rodos de ensino;

d) Supenisio des actiiidadcs de Registo Acrd6mico oa Faculdade;

e) ,\companharncnto da avaliaqio de dcsempenho de Docenres e l\{ooitores;

! .\companhamento da distribrngno de seniso docente;

g) Elaborrgio de proposta de contnraEio de docentes e monitores;

h) Elaboragao e gestio do horlrio acad6mico na Faculdade;

i) Conttolo da qualidede do ensino e aprendizagerq

j) Elaboragao de programas de supen'isio pcdagdgica;

k) Realizaq:o dc cstudo de viabllidade e propost:r de criagio de cursos de gmduaqio,

1) r\companhrmento das propostrs de planos de estudos para controlo de scu

Gcsrio da organizaqio e tuncionamento dos cursos de P6s-gradurqio;

a proposta de nomeaqio de jriris dos cursos dc Graduasio e P6s-Pronunciamento sobre

GraduaEio;

.\pro\'2do pelo Co.sclho Unire^ittuio, airalas dx Deliber.gio d 51/COUR/2020, de 12 de



o) Pronunciemento sobre x designagao de orientadores de trabalhos de culminaqio de cursos dc

Graduagio e P6s Graduagio;

p) Gestao de assuntos relacionados com o cumptimento dos programas e planos de acti\.idade

de P6s graduagao, avaliagio de esmdattcs, rcisio e anulagio de testes e erarres,

' omologl:, . o de do, e rt e. e .i-e, l-u-i r :

d Nlonitoia do processo de admissno aos cursos de gmduaqno;

r) Acompanhamento das propostas da cria_cio de cursos de graduagio e p6s graduag)o;

s) Acompanhamento do processo de selecqno de catdidatos para admisseo aos cursos de p6s-

graduaqio;

t) N{oflitoria do processo de controlo dc assiduidade e do cumprimento das actir.idades

\ltl IC() 2l

(Ditector-Adjunto dc Pcsquisa, Extensio e hovagio)

O Diectot Adjunto de }esquise, Ixtenseo e Inovagio tem como tunqdes apoiar e assessorar o

Ditectot da Faculdade nr gesrio da pesguisa, cx.ensao e inor.xgno nos seguittes assuntos:

a) Execugao de projectos, im esrgaEio, extensio e sua pubLicagio;

b) Proposta do plano anual de pesqursa e de extcnsio;

c) Coottatagio de inresrigadores e pessoal t6cnlco administratilo para as actiridades cientificas;

d) Preparagao e publicagio da Reiista Cientifica da FacLrld:rde;

e) Aguisigio e uso de equipamento cientifico c bibliorecAdo;

Q r-.. 25. o de .en i-o J.or.,ud"de:

g) Coordenaqao da actii-idadc de investigagio, ertensio c pr,:sueeo de seniEos a comunidader

h) I{onitoria na aquisiqao de equipemertos e emissao de insrugdes sobrc a sua utilizaqao e

i) N{onitoria da exccuEao de actiridades cicntificas e de inr.estigaqio;

j) llomologaqao de nomeaEio de]nd de eventos cientificos e dc cursos dc P6s gaduaqio;

k) Iropost:r de desienitao de odentadores de dissettag6cs de P6s graduagio;

l) Controlo do processo de ptoduqao cientifica do corpo doccntc;

Aprolado pelo Consclho Unn'e6itirio, xriras .lx Delibcratio n' 51/C()UR/2020, de 12 de rI



m) Elaboragao de relat6rios mensais da itea de pesquisa, extensio e inor.aqno.

1.

2.

.t.

,lprovxdo pelo Conselho Unlve$lririo. arx\.€s da DcLberacio n" 51/COUR/2020, de 12 de NI

SECQAO IV

CONSELHO CIENTiFICO

ARTIGO 24

(Natuteza e Composigao do Coflselho Cientifico)

O Conselho Cientifico da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e Empresariais e o orgio

consuldro do Direoor e do Conselho de Faculdade.

O Consclho Cientifico da lraculdade 6 consdruido pelos seguintes membros:

a) Director dr liaculdadc de Ci6ncias Econ6mrcas e Empresariais;

b) Dnectores-Adjuntos da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas c Empresariais;

c) Chefcs de Departamentos Acadinicos da Facrndade de CiEncias Economcas e

F-mpresariais;

d) Sen (6) I,rcfessores com vel de doutommeflto ou mestrado, em exercicio efectivo de

funE6es na Unidade, elcltos dentre o pessoal da Caffeira dc Docenre Unir.ersitirio e de

,{ssistente UnirersirAiol

4 Tr& (3) Im.estigadores, em cxcrcicio etectivo de lunqdes na Faculdadc dc Cidncjas

Econ6micrs e Enpresariars, eleito dentre o Corpo de lnvestigadores;

Pode ainda integtat o Conselho Cienti6co at6 quatro membros convidados de efltle Professorcs

e Inwestigadores da laculdedc ou de outlas instituiq6es, ou ainda personalidades de reconhecida

.onpe inci. ro rrb ^ c, r'sao d, r'1.u,1i, jo.

O Conselho CientlEco da Faculdade rcrine se, ordinanemente, unra vez enr cada semestre e

extraordinadamente sempte que conr.ocado pclo seu Presideflte ou por uln tergo dos seus

'c" 'rt



-.\RTIGO 25

(Competcncias do Corselho Cientifi co)

Competc ao Conselho Cientifico da Fac,:1dade de Citncias Econ6micas e Empresariais,

dcsignadamenre:

a) Apreciar o plano de actiwidades cientificas da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e

Empresadais;

b) Pronuflciar se sobte a criaqao, tuxnslomaEao ou extingio de departamentos e unid:rdes

ciertiEco pedag6gic,s da Factndadc de Ciincias Econ6rnicrs e Empresarinrs;

c) Propor ou ptonunciar-se sobre a cdacao de ciclos de estudos e aprowar os planos de

estudos dos ciclos de cstudos ministmdos;

d) Deliberar sobre a disttibuiqao do seffiqo docente, a submctcr a homologagio do Director

da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e Empresariais

e) Propor ou pronunciar-se sobre a concessio de titulos ou distinsdes honoriEcas;

lPmpor a composiqio dos jiris de pror.as e de concursos acad6nlcos;

g) Propor ou pronunciar sc sobre a re:lizaqio de acotdos e parcerias mciomis e

inretnacionais;

h) Dcsignar os membros da Cornisseo de Alali:lqno e Qualidadc da Faculdadc,

i)Praricr os ouuos actos prei.istos na lei relrtivos i ceffei$ docente e de investigaqio e ao

recrutamento de pessoal docente e de inr.estigaqio.

SECQAO Iv

CoNSELHO DE DTRECQaO

r\RTIGO26

(Natureza e composiqeo)

1. O Couselho de DirecEio da Ulidade OrgaIrica 6 o rlgio consultivo do Director para a

gestio corrente da Faculdade de Ciancias Econ6nncas e EmpresrdaisJ.

Aprc\'do pelo Conselho Uoiversidrio, atraves da Delibeegio n" 51ICOUR/2020, de 12 de



2. O Conselho de Dltccgio da FacLrldade de Ci6ncias Econ6nicas e Eorpresa als rem a

seguinte composiqaol

a) Dnector da F:rculdrde;

b) Directores-Adjuntos;

c) Chefes dos Departamentos Acad6micos;

d ' h,a,!d . D.talarenro. \dmiru. r"u,o..

3. O Conselho de Direcgno d:r Faculdadc dc Cidncias Econ6micas e Empresadais 6 presidido

pelo Director de Faculdadc, que nas suas ausEncias ou impedimentos 6 subsutuido por um

dos Directores-Adjuntos por ele iDdicado.

4. O Consclho dc Direcgno da FacLrldade rerinc sc, otdinariamente, duas vezes em cad:r

semesttc c, extraordinariamente, sempre que corrocado pelo seu Presidente ou por um

tergo dos seus membros.

ARTIGO 27

(Competencias)

Cot.rpete ao Conselho de Direcqno da Facrndadc de Ciincias Econ6micas e Lmpres.rriais

pronunciar se sobrc os assuntos que sejam ,gefldados pelo Director ou, por qurlquer outro

membrc do Conselho.

Compete, especialmente, ao Conselho de Direcqio da Faculdade de Ci€ncias Econorrucas e

Empresariais

a) Tomar as medidas necessirias para a ela):oragio do p1ano, orqamento c relat6nos anuers

da Faculdade de Ci6ncias Econ6micas e Emptesariais;

b) Analisal o funciommento dos Departamentos e outas unidades subordinadas;

c) Analisar o luncionamcnto dos cursos da respotsabiLidade da Facutdade de Ci6ncias

Econ6micas e Empresadeis;

d) Propor questdes a scrcm analisadas pelo Consclho da Faculdade de Ci6ncias Economicrs

e En.rpresaliais;

,\lrovado peLo Conselho Univeaitirlo, atravis da Deliberxeio n" 51/COUR/2020, dc 12 dc

2

1.



Propor netodologias comuns a nivel da Faculdade de Cidncias Econ6micas e

Emprcsariais para tmrar de problemas dc l6Lum cienrifico, pedag6gico, disciplinat, dc

-er u.o. hLrrrrrrn".rdn r.l.crao. o e fir an oro.

Conduzir a ges6o administrativa, patuimorial, financeira e dos recusos humanos da

Faculdade de Cidncias Econi,micas e Empresariais, scndo lhe aplicAi,el a legishqao em

rigor pata os otgaoismos pLiblicos dot:rdos de autonomia administrativa;

Promover a mcion izagno c a ef,ci6ncia dos Seni_cos da Faculdadc dc Ciincras

Econ6micas e Empresariais;

N{olitorar a execuEao do plano de actil'idades da Faculdade de Ci6ncias l-con6rdcas e

Empresrriais rea[zando o balango pen6dico e din:lgando os resulrados e experiencias

adquiridas;

CATiTULO NI

Estrutura Organica da Faculdade

ARTIGO 28

(Estrutula da Faculdade de Ciencias Econ6micas e Empresariais)

--\ Faculdade estrutura-se en Departamentos da nrea Acad6mica, Admilistratir.a e de Pesqursa,

E:tensio e lnov:rgio.

2. Constituem depanamentos da 6rea Acrd6mica da Faculdade de Ci6ncias Economicrs e

Fmpre r-i. ". o. .cgr,:rrer

a) Depatancnto de Deplrtamento dc Ecoromia e Gestio, que integra:

i. Repxrog6es Acad6micas corespondentes aos cursos ministrados,.

b) Departamento de Depattamento de Contabildadc, Auditoria e Finangas, que inrcgra:

i. Repartig6es r\cad6micas correspondcntes aos cur.sos minis&dos;

c) Depattamento de Registo Acadtmico;

Aprovado lelo Conselho Unilesltilrio, .tlaras da DeLiberncio n" s1lCOUR/2020, de 12 de

")



3. Integra a irea Administrativa da lieculdadc de Ci6ncias tscon6micas e Ernpresariais:

a) Departamento de AdnrinistaEio e Finanqas;

b) Departamento de Docurncntagio e InformaEio;

c) Secretaria;

4.Integra a irea de Pesqdsa, Extcnsio e Inovxqio da Faculdade de Ci6ncias Econ6rncas c

Empresariais:

: Dcp.. amenro de L\ .rsao e Ino!,-:o:

b, D. p"- "menro de ae.9r .a e Prblicrcro. q.r. , r egu

i Rep:-oclo de Pe.qLri.r c P.bLca."o:

ii. Laborat6rio de pesquisa e estudos em Neg6cios Business Center; e

u N,.leo. e Lrb.rrLoro. de t,e.qu,a.

s. Funcionam aind, junto a Faculdade uma Comissno de Avaliaqno e QuaLidadc dcsignada pelo

Conselho Cientifico.

2.

3

.1.

1.

ARTIGO 29

(Natureza e Estrutura dos Depa{amcntos)

Os Dcpartamentos ,\cadimicos e dr irea de pesguisa, Extensio e Inolaeio sao dingidos por

um Chele de Depetarncnto Acad6mico dc Instituigio de Ensino Supcrior nomeado pelo

Reitor e desenrtlrcm actitrLrle< ,1e en<ino, pesqulsa, enteflsio e de prestageo de sefl,igos da

sua 6tea em estreite dc conhecjmento em coordenagno com e Diecqio da Faculdade.

Os Departamentos realizam a gestio dos recursos colocados a sua disposiqio da sua arca cm

estreita coordenacio com os coordcnadores dos cursos.

Cada doccnte exerce 2s suas funqdes en-r um dos dois Departamentos Acad6rdcos onde

desenvolve as suas actir,idades cnl coordenaqio com os colegs da mcsma drea cientifica.

Os Dcpatamentos Acad6micos integtam na sua esdlirura os cursos que consrirucm

Rcpartiqoes Acad6micas, Laborat6dos c Nideos de pesquisa atrbos dirgidos por um Chcfc

de Repaticio ,\cad6mica de Iflstituigio de Ensino Supetior nomeado pelo Rcitor.

5. Os Departamcntos Administratilos sao dlrigidos por un Chefe de D

,{promdo pclo Conselho Universlrlilo, arravds da Denberario n.51/COLR/2020.



Artigo 30

(Fung6es dos Departame[to Acddemicos)

Sio tunqoes dos Departrmertos Acad6micos, na respectiva itca do saber, is seguintes fungoes;

a) Cootdcrur as actir.idades de Ensino e Pesquisa de docentes a nir.e1 do Dcpartamenro;

b) Contolr o cumprimento do plano de actir.idades de Ensino, Pesqursa, Extensio e Inor.agio

relacionadas com as ireas cientificas de wocaEio elidusiva do Departamenro;

Aprcscntar propostas ao Director da Faculdadc/Escola/Instituto Superior sobtc a

distribuigio do serdco docente com a respectir-a indicaEio dos regentes e assistenre;

?ronunciar se sobrc equi\.alencia de disciplinas integrantes dos cuJsos ministrados no

Dcpattamento ou sobre qual<1ucr outro assunto que seja solicitado;

Elabotar propostas de aquisicio de equipamento para o tuncionamento do Depatamento;

Gerir questdes telatir.as ao processo de ensino-aprendizagem, nomcadamente

acompanhamento do cumprimento do ptograma e plano de actil.idedes;

Solicitar a apreciaqio e ,pro\.agno dos planos de formagio de docente afectos ao

Deparramento;

Assegurar a araliaqio dos funcionirios e agcotes afecros no Departat-rento.

Ehborar relat6rios scmestrais e 2nuais do Deperramento e submetE los a apreciaqao da

DitecEio da Faculdade;

.\sscgurar a administraEio dc recursos l,umanos, marcriais e financenos que the., c.,rau

afectos promovendo o melhor eproveiramento c desem.oh-imento dos mesrros tendo em

conta os objectivos e actiwidades do Departamento.

4

0

s)

,

d)

h)

,

Artigo 11

(Funqiles das Repartigno Acad€micas)

Sio tunqoes da Repartigio Acad6mica de IES as seguintes:

4 Diriglr as actiwidades de curso de graduaqio, p5s gtaduagao

politicr gIobaI definida pela Unirersidade;

e extensio, na Linha getal da

-lprovado pclo Conselho Utu\-e$firlo, xrx\.as d. Delibericio n" 51/CoU1t/2020, de 12 de



b)

I

d)

I

,
,

Organizat, cootdcnat e controlar a elabor:rgno e execucio de plaros anuais e pluianuais dc

actiridades de cutso, bem como os respectir.os c submctc os ; apnougio superiot;

Assegut:rt a representaqao da repartiEao acad6mica bem cofiro o interc,imbio como outuas

instituig6es de ensiro supctior;

Participar na claboragao de politicas e de phnos estuat6gicos de Universidade;

Respoade pela otganizaqao, disciplina e eftcicia das actii-idades do cLuso e sua interligaq:o

com outms estnrtums;

Assegurar a rvaliagno dos funcion ios c agentes afectos ao cruso;

Zelar pelas actii.rdadcs Ensino, Pesquisa, Extens:o e Ino\.aqao quc Arantcrn o

funcionamento plero do cutso, sem prejuizo de sua p:rrticipagio como mcmbro do gnpo de

pcsquisa.

Gerir aspectos acad6micos de Eflsiflo, Pesquisa, Extensio e Inor.agio relacionados com o

luncionamento do cutso sob a sua responsabilidade, monitorando a opemcionalid,.le ,16\

meios e recursos postos i disposigio;

Orgaruzar os hordrios das aulas e das actiridades corclatas;

:\utorizar a publicagio dos resultedos das aratiag6cs, cm coordenagio com a Direcqio da

Faculdade;

Otgarizar e ptopor juls de avaliaqio e apreciasio dos tcsuftados de defesas de Trabalhos de

Culminaqio de Curso, Relar6rios de Estigios, Projectos, Dissertaq6es e Teses; e

Elaborar relat6rios semestrais e enuais do Cuso c submet6 los ao Chefe do Departamento

ARTIGO 32

(Furgdes do Departamento de Extersio e Inovacao

Sao fL:nq6cs do Dcpartamento de E]{teffio e Inor.agio, as seguintes

a) Zclar c Cootdenar es actividades de Extensao e Inovagio que geiantem o luncionamenro

pleno do Depattamcnto;

b) I-hborar propostas do Plano Anual de Lrtensio e Iflovaqao do Departamcnto, c do

-\prov.do pelo Conselho Uoive6irario, ar.v6s da DelLemgio n" 51/COUR/2020, dc 12 dc \I



h)

f)

g,)

p) Controler o cumpimcnto do plano de acriridades de Pesquisa e Publicagio;

.\prolado pclo Conseho Univeisitiio, airavds d^ Deliberaqno n 51/COUR/2020, de 12 de

0
d)

,)

b)

Elabotar propostas de actiwidades de Prestaqio dc Seniqo i comunidade;

Promover a publicagao e apresentaqio priblica de Extensao, Inovaqio e Ptcstagio de

Scn igos i comunidade;

Ptomover a captagio de futdos atrav6s de trabalhos de Eatensio e Itrovagio, e Prestagio de

Senigos;

Assegurar a araliaqio dos funcionirios e agentes afcctos ao Departamenio;

Gerir aspcctos de Extensio e Inovagio relacionados con-r o funcionamcnto das acriwidades

sob sua tesponsabilidade, n-ronitotaodo a operacionalidade dos meios e recursos postos i
disposiceo;

Elaborat telar6dos semestrais e anuais do Deparramento e submeti-los a Ditccaio da

Faculdade;

Conrrolar o cumptimento do pleno de actii.idades de Brtensio e Inoraqio relacionadas com

as ircas cientificas de tocacio erclusire da Facuidade.

Elaborar propostas de aqrnsido de equipamento pata o funcionamenro do Departamenro; e

Assegurar a administragio de recursos humanos, materiais e Enanceiros gue lhes esr:o

afecros promo\ efldo o melhor aproreitamento e desenr.oh'imento dos mesmos tendo em

conte os objectitos e actiiidades do Depanancnto.

ARTIGO 33

(Furg6es do Departameflto de Pesquisa e Publicagao)

Sio tungdes do Depatamento de Pesquisa c Publicaqio, as seguintes

j) Cootdcnat as actir.idades de Pesquisa e PubJicrqio;

k) Elaborat ptopostas do Plano Anual de Pesquisa e Publicagao do- Departamento, e do

olEamenro;

1) Promoi.er a pub)icagio e apresentagno priblica das pesqusas realizadas a nivet da Faculdade;

m) Ptomor.er a captagno de fundos atai.6s de trabalhos de Pesguisa;

n) Asseguru a a\'rliaqno dos luncioninos e agentes afectos ao Departamento;

o) Elaborar relat6rios semesttais e amreis do Dcpartamento e submeti 1os a Direcgio da

Faculdade:



.)

d)

Elabota propostas de aqLrisiqio de cquipamento para o funcionamento do Depertamento; c

i\ssegurar a adninistmt:o de tccursos humanos, matei:ris e Enanceitos que thcs csrio

xfectos profior.endo o melhor aproYeitamento c dcscnr.ohimelto dos mesmos tendo em

conta os objectir.os e actividades do Dcpartamento.

ARTIGO 34

(Fung6es dos Departamentos Adoinistrativos e de Apoio)

1. As Funqdes do Depattanenro de Administraqio e Frnangas da Facuidade sio as segLrintes:

a) Rclatir.atnente a irea de Adninistraqao, Plani8cagio e Desenvoliimento Instintcional:

i. Apresentar, atempadarnenre, a proposta do plano de acrii.idadcs e orgemenro

rnual e quinquenal, incluindo o plxno estrardgico da Faculdade;

ii. Apresentat tclat6nos anuais de acrir.idades da Faculdade;

iii. N{onitorar a execug:o dos planos de acriridades e de orgamcntos de rodos

departrmefltos da Faculdade e compihr os relat6rios de acrridades;

b) Relaoramente i irea dc Recursos llumanos:

in.

ir-.

;.

i. '\sseguru o cumpdmento, a nirel dr Faculdade, do Estetuto Geral dos

FLrncionirios e Agentcs do Estado e demais legislaqio aplicir.cl:

Assegurar a realizaqio da ataliagio dc desernpenho dos tuncionirios e agentes

do estado afcctos a Faculdade;

Implemcntar as nonnes e estuetegias rclatii.as a sande, higiene e seguranqa no

'.tbalhoaru e d: I r.ulo r<,

Gerir o ststema dc remunerxc6es e beneficios dos lulcionirios e agentes do

estado alectos :r Faculdade;

Inplementar e controlar a politica de deseni'oh.imento dos recursos humanos

dr Faculdade;

Planilicar, programar e cxecutar as actividades de recrutamento, selecEio e

afcctagio de pessoal, com base nas politicas e planos dehnidos peia Faculdade;

-lprovrdo pelo Conselho Universuirlo, xrr!6s da Deiibclegio n" 51/C()LR/2020. .1e 12 de



c) Rch.immente ) ;rex dc Finangas:

i. Controlat a evolugio das dcspesas realizadas na Facuidade;

ii. Apresentar, anualmente, um relat6rio circunstanciado das suas actiwidades

incluindo o relat6do financeiro d:r Faculdadc;

iii. Lleborat o orgemerto amral da Faculdade, acompanhando e cofltrolando a sua

execu_cio, assim como a dos projcctos hnanciados com recursos adicionars;

ii.. Controlar a gestio dos recursos financeitos, contabilLzar receitas, despcsas e

cfectuar pagamentos autodzados r nivel das Faculdades;

i.. Prepamr os documentos de prestaqio de contas a submcter i apromqno do

Conselho da Faculdade;

vi. Promover a conErmagio de cabimento orgarnental para o prowimento e

recrartamenro de pessoal e para a reetizxqeo de ouras despesrs a ni\.cl da

Faculdade;

\n. OperacionaLizar o processrmento dc rencimenros e abonos em coordenaqio

com a Dtecqio de Recursos Llumanos e Ditecano de Finanqas a nivel da

I-'aculdadc;

viii. N{xnter o regisro contabilistico de todos os actos adminisuarjvos que criem ou

extingam direitos e obrigeg6cs, ou ainda tenham repcrcussno imediata ou mediate

sobte o patrim6nio e tecursos fiaanceiros da Faculdade;

ix. llrflter, na Tesoumri:r, os scnigos de pagamenros e recebimentos e reaLizar as

concilaqdes barcinas a nir.el da Faculdade;

Elabor:r os processos de ptcstagdes de contas em conformidade com as

eigArcias legais ou coni,inios da Faculdade;

Apresentar, atempadamente, a Ditccqio de financas os pedldos de pagamento

d" de p..a. dr rrLrJd-J.:

d. Elaborar balancetes mensais das actir-idades financeiras da Faculdade,

p-o. idenri,rdo .. orsio. .4.rp(rcn e.:

d) Itelrtivrmcnte x Area de Patrim6no e Descnvolyimento de Itfta estrutura:

i. Administtat, cortlolar e Escalizar a Lrtilzacio do parrirn6rlio imobi[nrio e

rnobiliiio da Faculdade;

ri.

,lprovxdo pelo Conselho Utu1-ersiririo, arravds dr Delberalio n.51/COUR/2020, de t2 dc



n. Planificar, coorden2r, executar c controlar os seniqos de transporte, os sen-iqos

de abastecirnento, lai-agcm e lubrificagao de veictrlos, niqurnas e equipamentos

da Faculdade;

iii. Cootdcnat, executar e supervisionar os scrvigos de r.ig ancia, os ser,-iqos de

pottaria e os sen'iqos de prer-enqio e combate ao incendro da laculd:rde;

ir-. Coordenar projectos, orqancntos e execugio de manutenqio e relotma de

edificios c outras infra-estr.uuas da Faculdade;

r'. Coordenat, supcrdsionar e fiscaLzar os seniqos de lirrrpeza e recolhr de residuos

de Faculdade;

li. Coordemr e executar as actiridades de apoio rehcionadas com cedmdnias de

gtaduaqio, seminirios, congressos e afins da Faculdade;

!n. Coordenar e garantir o transporte interno, rnobilirio e equipamento &
Faculdadc;

Yin. Coordcnar e executer a manutcrcio da rede de rbastecimento dc Ag1ra e

saneamento bisico da Faculdade;

ix. Coordenar e erecurar os seniqos de urbadzacio, alardlnamenro e paisagismo de

Faculdade;

\. Promo\.er a celebragio dc contratos de segLrros pata m6reis e im6r.eis da

Faculdade;

xi. Elaborar e manret actualizado o cadastro de bem rn6r.eis e im6veis que a

qu:rlquer titulo inregrem o pauim6nio da Facr,rldade;

!ii. -\na[sar os pedidos de explotagio de sen'iqos em ponto Exo por terceiros,

ai,aliando a necessidade dos mesmos, conforme as notmas da Faculdade;

xin. Cortrolar as despesas dos sen.rqos de telefonia, interner, de lgua, dc energra

cl6ctrica, de reprogta6a, entre outras, da Faculdade;

rir'. Coordenar a elabotaqio de processos dc alienaqio de bens m6weis em geral da

I"aculdade;

N{anter o colrtrolo sobre coituatos c seguros de bens m6veis e im6r.eis da

Faculdadc;

xrn. Conuolar os contratos de locaqao de bens nl6i'cis e im6veis da Faculdade.

e) Rclatirzmente a irea de Licitacao:

.\provado peLo Conselho U'nEAirado, arrvas da Deliberatao n'51/C()LrR/2020, de 12 de

0,



Gerir, executat c parti+ar em todes as fases do ciclo dc contratagio, desde a

planificaEio at6 a recepqeo de obras, bers ou scnigos e execugao pontual do

contrato da Feculdade.

Implefirentar e lazer respeitar as disposiq6es legaG em vigor, relatires is actlvidades

de contratagio pata fornecimento de bens e prestagno de senigos bem como para.-

execugio de obms piblicas a nivel da Faculdade;

Realizar licitag6es pata aqrisigio dc rnatcriais da Faculdade;

LaItar contratos e quaisquer outros actos relatiwos n aquisiEao, alienegio, cessaqio ou

baixe de materi:l da Fac,:ldade:

Manter actualizado o catalogo de matedal a dvel da Faculdadc;

Fornecet; periodicamente, i Direcqio de Firungas o volume das despesas

empcthadas e nio pagas, pera efeito de progtamaqio financeira.

2. As funqdes dos dcmais Departamentos ,\dminisrratiros c dc ,\polo correspondem, no que

for aplicivel r nivel das Facr dades, as tunqdes das Direcqdes e SeneEos Cenrais.

ARTIGO 35

(Comissao de Avaliagio e Qualidade)

1. Com \ista i realzaEio dos trabalhos dc alaliagao e Conrrole de QuaLidade, funcrona

Faculdade de Ci6ncirs l-con6micas c EmptesariaG uma Comissio de,\r':tiaEio e QuaLi&dc.

2. Comp6em a Comissao:

a. I r;. J , , ce-rr. Ja faculd.de. .e-do p.l" rr. ,o, -n dele. douror:do. 
-

2,7 Chefes de Departamentos Acad6micos da Faculdade;

17 Um tuncionndo do Corpo T6cnico e Adl.iinisuatir.o; e

d) Um estudartc, eleito pelo corpo discenrc da Faculdade.

3. Os membros releridos ras alineas do nimero anterior sio dcsigados pelo Co

Clcntiflco da Faculdade, sr.,b ptoposra do Director da Facutdrde, com exccpgao do es

,lprovado pelo Coroelho Univesnirlo, aravas d. Delbeegro n" 51lCoUR/2020, de 12 dc trIarco,



4. A Comissao tem um mandato de dois anos e 6 presidida pelo docente doutondo membro da

"nugo er exe.crcJ. J, r rnqo.".

i\RTICO36

(Articr agAo com outras Unidades Orgaficas)

Os crusos ccdidos a outras undades orginicas dc cnsino presencial ou de educaqao aberta e

i distincia seo geridos pelas unidades orginicas onde fLrncionam os tcfcridos cursos,

obsenando as instruqdes pedag6gicas c cientiEcas emanadas pela Facddadc.

Regulamentos especifrcos der-em prever os mecarismos de a*uagio conjunta das

coordenag6es de cursos perrencentes a mais de trna Unidade Orgdnica Acad6mica, quando

rciatir.amente a certa m2t6da. sc acharem relacionadas is nreas de saber, de especiaLizag:o,

rccursos possiveis de partilha, de entre ouros aspectos.

1.

2.

1.

-\prondo pelo Consclho Uniyersuirlo, rrir€s da Deliberagio.' 51/COUR/2020, de 12 de

CAPiTULO Iv
NUCLEO DE ESTUDANTES

ARTIGO 37

(Reconhecimento Iastituciotral)

A FacLndadc dc Ci€ncias Econ6micas e Emprcsariais reconhece e raloriza a acgio dos nrirleos

dc cstudaltes na prossecurio dos obiectiros da Faculdade, designad:rmente dos que tesp.rtem

aos intetesses dos estudantes.

O N,.leo hL.rr.drr,. go "dooner-or.

a) Ser infomados pelos 6rgios da Faculdade acerca do plano de csr:dos, dos m6todos de

ensino, do regnrc de aizliagno de conhccimentos e, em getal, sobte as mat6rias que mris

directamente afectem os interesscs dos esrudantes;

b) Dispor, na medida do possirel, dc instalagdes nos espaqos da Facr dade;

c) Designar os reprcscntentes dos estudentes quc sejam conidados e particLp.rr como

obsenadores ou menbros em reunides dos 6rgios colcsiais da Faculdxde

"r(, wlil.



CAPiTULO V

DISPOSIGOES FINAIS

Aitigo 38

(Dtvidas e omiss5es)

As dii.idas e omissdes que se r-crificarem na aplicaEio e intcrlretaceo do presente regulamento

scrio tesolvidas e esclarecidas pot despacho do Nlagrifrco Reitor

ARTIG039

(Revisao)

O presente Regulamento pode ser rei.isto mediante proposta fundamentada do Drector da

Faculdade ou do Conselho de lraculdade.

ARTIGO4O

(Entmda em vigor)

O presente Regulamento ertra cm rigor na data da sua aptoraEio.

.lprolado peLo Conselho Univealdrio, auras dr Deliber.cio n'51/COUR/2020, de 12 llrrqo. ,.udido ,,., 1l
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