
CONSELHO T]NI\IERSITIRIO

DcLiberagao n' 43lCOUR/2020

Reunido na lII" Sessio Ordi rie nos dias 11 e 12 de l{arqo de 2020, o Conselho Udi.ersitdrio

apreciou e de)iberou sobrc a proposrn do Regulamento da Faculdadc de Geoci6ncias. Da apteciaqio

resultou que a ptoposta 6 oportuna e estA em confonnidade com os llstarlrtos da Universidade e o

Regulamcnto Tipo das Faculdades, sendo pertinette e consentine,r c.nn o csragio e os desaEos

actuais e tutuos da Uff\.ersidade Rovuma.

,\o abrigo das competencias confcridas pela ,tinea ,, do rf 1, do artigo 45, dos Esteruros

Universidadc Rovuma, aproi.ado pelo Decreto n" 7 /2A19. de 18 de Fer:ereiro, do Conselho

Nlinistros, o Consclho Universit:irio dclibera:

1. E ,rprovado o Regulamento da Faculdade de Geoci€ncias, em ancro, que 6 parre

rn,granre da p"e e-r, DeLberu,ro.

2. A ptesente deliberagio enrra em vigor imedratamente.

Publque-se.

Deliberado na Cidade de Nampula, no dia 12 de Nfatgo dc 2020.

Presiderte

,\!edida losim llachel n" 256, Tel: 26215138 Far 2621a73A / 2621407 4. CI 5.r4 Nampula tloqxnbique
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Universidade Rovuma

REGUI-AMENTO DA FACULDADE DE GEOCIENCIAS

lprovrdo pela Dcliberacao d" 43/C()UR/2020. de 12 dc \Ia!!o, Reuflldo .a III'Se$io ( )rdinaria
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])ISPOSIQOES GERAIS
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UFNO\rrNAQAO. \.\ r r REZA. OBJrct t) r {\rRr r0

ARTIGO 1

@enominaglo e Nalureza Jutidica)

A Faculdade de Geociincias, abteriadamenre designada de FAG, 6 uma Unidade

Orginica Acad6mica da Universidade Ror.uru, dotada de autonomia pedag6gica,

cientifica, administratiwa e disciplinar no imbito dos cutsos que ministra.

2.

1.

2. A Faculdede de Gcoci6ncias goza, igualmente, de autonomia de gestlo

patrimonial e financeim, relativen.rentc aos seus pr6prios recursos derro dos linites

1eg, s.

ARTIGO 2

(Obiecro e imbiro)

:
O prcsente legr. emenio tem por obiecto estabelecer os ptincipios, nonnas de organizeq)o,

tuncionamento da Faculdade de Geoci6ncias e dos seus 6rgios constituidos.

O ptesente Regulamento aplica se ao Coryo Docent€, Corpo T6cnico e Adminisdarivo e

.or?o Dr.ce-re d FaLuldade de c,eocicrrc a .

\pro!'ado pela Deliber.qio n" .13 / C( )UR/2020. de 12 de llarqo, ltcunldo na III'Se$iio ()rdin:iria alL. 4,."\
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3. Scm ptejuizo da legislagio pertinente e dos acordos intergovernamc,rurs ou

interinstirucionais, esre regulamento apJica-se ainda, a todos os indiwiduos e instin:rqdes que.

nio fazerdo parte da Comunidadc Universitana, se rclacionem com :r Faculdade de

Geoci6ncras.

ARTIGO 3

(Sede)

A Feculdade de Geoci€ncias tcm a sua sede na Cidade de NampuJe, podendo estabelecer

subuodades, serdgos ou outras fonnas de representaqio em qualquer espago do te torio

srica, \o rr

PRINCiPIOS, OBJECTIVOS, MISSAO E \''ISAO

r\RTIGO 4

(Principios)

i\ Fac,.rldade de Geoci6ncias actua de:rcordo con.r os seguintcs ptincipios:

a) Respeito pela digddade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais a ele inerente;

U Denoc":cJr e p ull .r' u Jt crpre,.:o:

c\ Tgrrldrde. rolerJno: r nlo d cr.runac"o:

d) \ralorizeqio dos idears da patuia, ci6ncia, tecnologia e humanidade;

e) Libetdadc de criagao cu1tura1, artistica, cicntifica e recnol6gica;

c) Pafticipagao no desenvolr.imento econ6mico, cientifico, social e cultural do pais, da rcgiio e

do mundo;

d) Autonomia administratir.a, hoanceira, patdmonal e cientifico pedag6gica;

,\provado peh Deliber2qio n' 43 /C( )UR/2020. .le 12 de \Iai!o, Reunldo .a Ilf Sc$Ao (hdhirie 
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ARTIGO5

(Obiectivos)

1. A Faculdrde de Geoci6ncias prosseg:e objectivos gerais de fomaqno superior, irrestip5io

cientifrca, extensio uni\-ersitiria e prcstaqio de serviqos a comuddade.

2. Ne rerlizaqio desses objcctivos, a Faculdade de Geoci6ncias prossegue, dentre outros, os

seguin.es Objectiwos especificos:

) Formar ptofissionais de m.el superior com alto grau de qualificagao t6cnica e crenufica;

) Realizar inwestiggno que promova o desem,-olr.irrento socioecon6mico e o bem-est:rr da

sociedade;

) Disseminar o conhecimento e prticiprr em er.entos cientifrcos, de foma a promover a

criatividade e soluqdes irovadoras;

) Valorizar a cidadane mogambicana e a unidade nacioml;

) Penrritir a transfer6ncia, intercimbio e a r.alodzagio dc conhccimcntos cientiEcos c

tecnol6gicos atrav6s de desenr.olvin-rento de actividades de e:tcnsio;

) Incurir na comunidade acad6mica o elto sentido 6uco, dcontol6gico c cst6dco;

) Promor.er o tuterclmbio cultural, cientiEco e t6cnico com instiruiqoes nacionars e

cstlangeiras, atav6s da mobildrde de estudantes, colpo t6criico administatir.o e docentes.

) lromover o espniro para a mobitidade rcad6mic:r na produqno cientifica, dentro e fora do

tedt6io necional;

I r-orrribuir pal o de.ervolvrrnero .o: .ri r ":

) Incentivar a criaEno ciertiEca;

\ lro rover " Iibe-drd, Jc e:rprc aor

) l,romova valores de igualdade e equidade.

.\provrdo pela Del erad:o n' 43 /C( )UR/2020. de 12 de IIr.o, Reu.ldo n2 III Se$io ()rdiniri!



2.

1.

ARTIGO 6

(Visao e Misseo)

Consutui wisio da Faculdade de Geoci&rcias, .rer na Jaalrlade de q d/idadr, excr/A tid e ftfei tid

Mcia aJ t irlerrdda]lal ltdJomasna de nursat lnnam: q alalu,lu, a Pelqha e ru p\nolAa fu reruilo!

q"e ?alenim a d€n yab;/" 1/.o k:ff;laia/r d bitfid/ t$teltiul.

A Faculdade de Geoci6ncias, ten.r como rdsseo Pranlrer /m utka s"prnar de E a/iddle, ao nlrel

dd gradmyaa, pd! grlt,lbalaa e Jornala n /oqa da da. le:uunlur atiidadr it itueiigd\a e

dtnuollinefia, dilt d ra l)Nir/erto! ( lftitat &Nliturid tttnitd t iel.litv er?eidJi<nda n n1l"oilade,

nat tkninio: rla gngraJia, do a tjnnefia t gerfia dt l$rildia ! irbr, ddr palitivi dt d$e rahinenla e .Lt

ca?fia ltmlariil, do arbanina, da rnbte"tr, dat E&l,ll! ttu: trau, dn dninias e da otgdriT4na idn

CAP1TULO II

AUTONOMIA

i\RTIGOT

(Autonomia cientifica)

1. No exercicio da autonomie cientifica. a Faculdade de Geoci6ncias de6ne as suas finhas de

investigqio de acordo com os limitcs da 1ci, dos Rcgrnamcntos da Uniwetsidade Roi-un.ra, das

politicas e prioridades superiormente estabelecidas.

2. A autonomia cientiflca cornpreende ainda a prerrogativa de:

a) Definir as iteas de estudo, cursos, planos, ptogamas na qual fixati as linhas de investigaqio

c e orc.. c- -ur"l. de.porE\., F.,rE.Ec":

b) Desenvoh'er e realizar as ,ctilidadcs de ensino, pesquisa e externeo no inbito das

prioridedes potiticas, sociais e econ6micas do pais;

,{provado lell Delibelzeto n" ,13/couR/2020, .le 12 de rrl2reo, LGunldo na IIr'se$.o ordmdfla 
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c) l']rcgramar e executar actividades cientificas.

3. No exercicio da autonomia cientifica, a Faculdade de Geocidncias, obrige-se, norreadamente, a:

a) Obsen'ar as poLitscas naoonais em mrtiiias de educagio, ci6ncia, tecnologia e cultura;

b) Reatizar actir.idades de extens:o no qu:rdro do principlo da Jigagno Unii.etsidade

Comunidade e da Ligagio do conhccimcnto te6rico ptitico;

Reger-se pelos padrdes de rigor da comunidade cientifica internacional;

Promover o esodo, investigagio c dirrutgaqio do impacto das aplicagies da ci6ncia na

sociedade contemporinea;

c) Respertat os direitos de propdedade intelectual.

ARl'IGO8

(Autonomia Pedag6gica)

1. No cxcrcicio da autonomia pedag6gica a Faculdade de Geoci€ncias, tem a capacidade de:

a) Ptopor a cfiaqAo, altetaqio e suspensio do curso;

b) Propot m6todos de ensino, processos e meios de avaliaqno de conhecimentos;

c) Apresentrr propostas de planos de estudo do cutso a ministrar, dos progtamas de disciplims

e dos regimes de preced6ncia;

d) Propor as regras de acesso ao curso dc p6s gaduagio;

e) Outros dccorrcntes do Regulamentos da Universidade Rol'uma e outros rnstmmenros

normatir.os.

2.4 Faculdade de Geoci6ncias pode propor a atuibuiqno das equival6ncias e o reconhecimenro de

habilitagoes acad6micas, bem como de graus, ritulos e distirgdes hororificas

. \lt llCO 9

(AutonomiaAdnilistmtiva, Regulancntar c Disciplirrar)

d
d)

.\prolado pcla Dclibcrdcao n" +3/C()LrR/2020, de 12 de IIr9o, Reunldo na IIi' Sesio ()rdlniria



1. A Faculdade de Geoci6ncias pratica actos adn.rinistratir.os, dentro dos Limites da 1ci.

2. No exercicio da autonomia administratir.a a Faculdade de Geoci6ncias:

a) Prop6e r condataqio e promogao de pcssoal Docentc, Inwestigdor e T6cnico

Admintstratir.o, nos estritos timites dx permissio 1ega1.

b) Elabora a propost:r do seu Plaro c Orgamcnto anual ou Programagio Financeita do

respectivo duodicimo;

c) Gcre wetbas inscritas no seu orEamento;

d) lrtecada teceitas pr6prias prolenientes das propinas e outros e canaliza ao Estado, segundo

o disposto na I-ei;

c) Gere o patrim6nio que the esti afecto, dc cntre bens m6r'eis e im6r,eis, m:rteri.rrs e imaterir.,

nos termos da legislagio cm \-igor.

2. A Fac dade de Gcoci6ncias apresenta o seu relat6rio anual de contas c de actiwidades, nos temros

3. A Facddade de GeociAncias, goza igualmente de autonomia regulamentat e discipLirur, gue

consistem no scguintel

! Autonomia regulament:rr possibilidade de propor alteraqdes ao presente regulamento e a

outros que estejam et.r vigor na Faculdade de Geoci6ncirs, bem con.ro de aprowar nomas dc

ges6o d"s suas actiridades no esrito iimite do estabclccido nos Esraturos da Universidade

g) Autonomia disciplin2r susceptibiidade de decidir a instauraqio de procedimentos

disciplinares sobre o pessoal rfecto a Faculdade de Geoci6ncias incluindo o contrat:rdo, bem

como sobre o Corpo discertc.

CAI'I'I'I]LO III

6RGAoS DA FACt]LDADE DE GEoCIENCIAS

,\proedo pela Delibcntio n' ,11/C( )U R/2020. de 12 dc IIa!!o, Reunido .r IIr Se$io ( )rdiniria



\ltTtGOlrl

(6rgnos de Gestno)

1. A gestao da Faculdade de Geoci6ncias 6 exercida pelos seguintes 6rgios:

a) Conselho de Faculdade;

b) Ditectot da Faculdade;

c) Consetho de Direcqao.

d) Conselho Cientifico;

2.

1.

3.

4.

ARTIGO 11

(Mandaro)

Os n.randatos dos membtos por iner6ncia duram enquanto estes permanecerem no

O mandato dos membros eleitos ou designados tam a duragio de 3(tres) anos, devendo r

designaqao ou eleigio de novos membros ser electuada at6 tinta dras antecedertes eo tun de

Os representantes do Corpo Discente tem um mandato dc 2 (dois) anos.

Em caso de rennncia, perda de mandato ou aus6ncia prolongada dos n.rembros eleitos, o

rcspectiwo 6tgno colegial procederi a substituigio pclo candidato imediatamente abaixo da

lista, no prazo dc quinze dias.

,\1Il IGO 12

2"-
)l?i-
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(Convocat6rias)

1. As convocat6ras para as reuni6es ordinirias ou exttaotdinirias dos 6rgios de gestno dewetr

ser assinadas pelos respecdr.os Presidentes, em rota! tendo:r agenda da reuniao crpedida

com pclo menos dez (10) dias de anteced6ncia, sah'o harendo outro prazo estabelecido pelo

6rgao e dewe corstar dela a date, hore,local e agenda de tabalhos.

2. As reuni6es extraordinirias serio con\.ocadas de acordo com o estipulado no nimcro

anredor, com a excepgio da antcceddncia que, em caso de comprovada urg6ncia se podeni

reduzir se a oito dias.

3. Todas as reunides der.em ser secretariadas e elaboradas ,s respecrrvr ictas. que

postedomeflte devem ser lidas e apror.adas por todos os membros presentes.

ARTIGO 13

(Qu6rum e votageo)

1. Na ptimcira conwocat6ia, os i,rgaos da Faculdade de Geoci&rcies renflem e deliberam,

validamente, na presenga de mais da metade dos seus membtos.

2. Na segunda convocat6da sobre a mesma agenda, os 6rgnos da Faculdade rcuncm c

deliberam r.alidamente com o nLimero de presenEas que se regisrar.

3. Nas reuni6es dc,s 6gios de gcstio, sio adoptadas as deLberaq6es ou decisdes que reLinam

coflsenso com o loto falori\.cl da maioria dos membros presentes.

ARTIGO 14

(Comissdes Especializadas)

Os 6rgaos podem constituir comissies cspccializadas de ftabalho, temporirias ou permanentes, que

apresentam o resultado do seu trabalho a correspondentes plenndos.

-\prov.do peLa DeLberasno n" .r3/ C( )U R/2020. dc l2 dc IIarSo, Rcunido n. Ill'Sc$io Ordinaria
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ARTIGO 15

(Secretariado)

1. O Secretariado dos Conselhos 6 designado pelo Director da lraculdade.

). Co"npe e ao secrerar"do do. Lor.e'\os:

a) Recebet toda a informagio rclauva aos consclhos, dc mancita quc possa analisar, coordenar

a infotmagio e pteparar os documcntos de trabalho;

b) Elabotat as actas das sessoes dos conselhos inlormando das rarefas e decisoes que cabem

eos membros dos conselhos;

c) Assisti o Director da l"aculdade nos actos que este desempenha con.ro membro de qualquer

SECQAO I

CONSELHO DE FACULDADE

AITTIGO 16

(Natureza e Composigao)

1. O Conselho de FacLrldade 6 r estrutura superior de deliberagio da Faculdade de Geocienci,rs.

2 ,-t cor e ho d.: L.Lld"dc dc t,coc i cr,. em , .egun e compo.icao

, Di\.ror dr FacLld,de de Ccociencj" .

b) Diectores Adjuntos da Facu.ldade de Geoci6ncias;

c) Cheles de Departamentos;

d) Tt6s (3) membros eleitos de enttc o corpo docente e de invesrigadores;

0 Dois (2) representantes do Corpo Disce:rte da lraculdade de Geoci€ncras a scrcm

indicados pelo nucleo de estudantes de Faculdade;

q Um (1) representantc, eleito de ente os menbros do Corpo T6cnico e Admiru.trau.o;

0
-\prc\?do pela Dellberxsio n' ,11/C()UR/2020, dc 12 de NIargo. Reuddo na IIr Se$io ()rdinirria



3.

1.

g) Duas personalidades externas de teconhecido mdrito nio pcrtenccntc i Faculdade de

Geoci€ncias com cothccimento e experiEncia relevantes para esta Unidade, dos quars um

dele 6 eleito presidente;

h) Dois representantes dr Sociedade Cir.i1 de reconhecido n.r6rito, com conhecimentos e

experiArcia relevantes pata a Facul&dc;

O Presidente do Comclho dc Faculdade 6 eleito por maioLia absoluta, e disp6e dc voto dc

qualidade.

As duas petsonalidades externas de reconhecido m6rito e da Sociedade Ciril sio cooptadas

pelos restantes membros do Conselho da Faculdadc, sob proposta der.idamente

lundamentada do Director d:r F:rculdade.

At6 a eleigio do Ptesidente do Conselho de Faculdade a l,resid€ncia 6 exercida

interinemerte pelo Dircctor da Faculdade.

ARTIGOlT

(Compet€ncias do Conselho de Faculdade)

1. Compete ao Conselho de F-aculdade:

a) Propor ao Reitor a norrerqio do Dilector da Faculdade de Geociancias, numa lisra dplice

de nomes nio r.inculatiwa;

b) Propor aos 6ry:ros superiorcs altctag6cs a estrutura orginica e o quadro do pessoal da

Faculd:rde de Geociincias;

c) Propor alterag6es aos curiculos dos cursos mitistados na Faculdade de Geoci6ncias e dar

parecer sobre a criaqeo e extinqio de cursos;

d) ,{naLisar programas e propostas de pesquise e de extelsio realizadas na Faculdade, definir as

linhas prioritirias e as respectivas mcdidas para o seu desenvoh.imerito;

0 Propor aos 6rgios superiotcs o plano de desenvolvin.rento do coLpo docence e tecnLco

adrdnistrativo, romcadamente, prograrras de fomagio;

I Propor aos 6r9os superiores alteragdes aos regdamertos da Uniwersidade;

-\prcudo pela Deliberasao n" ,13/C( )UR/2020, de 12 de Nlargo, Rcunido na III'Sesio ()rdinirix



g) Pronunciar+e sobre o nivel e r qualidade de ensino ministrado e aprovar medidas para a sua

progressir.a elevagio;

h) Prcnunciar-se sobre o plano, orqamento e retat6rios anuais apresentados pela DirecEao da

Faculdade de Geociincias;

i) Debruqar-se sobre quaisquer outros assuntos apresentados pela Dnecano da Facddade de

Geoci€nci:rs ou por qualqrier un.r dos seus n.ren.rbros.

ARTIGOl S

(Reunioes)

O Conselho de Faculdade tenne, otdiruriamcnte, uma wez em cada semesrre e1 extraordinariamen.e,

sempre que convocado pelo seu Presidcntc ou pot um tcrgo dos seus membtos.

SECqAO II

DIRECTOR DA FACULDADE

,{RTIGO 19

(Nomeaeao)

1. O Director da Faculdade de Gcocidncias 6 nomeado pelo Reitor da Universidade.

2. Sob a orientaqio do Conselho da Faculdade, o Director represenra c dirge a Faculdade, regendo-

se peios estatutos e regulamentos aplicivcis na Unii.ersidade Ror.uma, e demais legisl,C;^ em ugor.

3. O Director da Fac,:ldade 6 coadjuvado por Dnecrotes Adjuntos, nos termos do disposto no

presente rcgulemerto.

-{provado pela Deliberaqio d .13/C()UR/2020, dc 12 dc lldgo, R.unido Dn III" Scssiio ()rdlnii2



ARTIGO 20

(Compet6ncias do Dilectot da Faculdade)

1. Sio competdncias do Directot:

a) Representar a Faculdade de Geocitncias perante os demais 6r9os da lnstituiqio e perznre o

Presid o Conselho Cientifico c dc Dirccaio da Faculdade dc Gcocilncias;

Propor ao Reitor a romcagno dos Ditcctores Adjuntos c dos Chcfcs de Dcpartamento e de

Repartigao da Faculdade;

Ptopor ao Conselho de Facuidade as Jinhas gerais de desenwolr.imento da Faculdade, os

planos e orqamentos anuais e os telat6rios anuais de actividades e de cortes;

Assegurar a cotecta execuEio dos actos decis6rios dos 6tgios da Uni\-ersidade Ro\rma, drs

tcconendaq6es aprovadas pelos Conselhos da Faculdade de Geoci€ncias e dos regulamentos

e normas em vigor;

Didgir a gestio acad6mica, administtativa c financc'im da Faculdadc de Gcoci6ncias;

Orientar e promower o relacionamento &r Frculdade de Geoci€nci:rs com organismos ou

ernd"de. r:c^-:..r.Lrr c('-Jscr '.. acron"i,r

Aprovat o horirio das tatefas lectir.as, our.idos o Conselho Cientilico da F-aculdade;

Propor ao Conselho de Faculdade o plano de actividades cientificas e as Linhas de pesquis,r

da Faculdade, em consonincia com as linhas de odentaqio esrar6gica da Unir.ersidade;

l)

b)

0

11)

,

j) Exetcer as demais ftnq6es previstas na 1ei e nos estatutos da Uniwcrsidade;

k) Exetcer as tun96es que Ihe sejrm delegadas pclo Reitot.

2. O Director da Faculdadc de Geoci6ncias pode deleg:rr algLtnas das suas compcrcncL:s

pr6pLias aos Directores-Adjuntos <,u chcfcs dc deparramentos.

i\pronxdo pelx Delileraieo n' 13 /C( )UR/2020, .le 12 .lc llargo, Reuni.lo nx III" Sesio ()rdnrnrla
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J\IITIGO 21

(Directoies-Adiuntos)

1. No exctcicio das suas fiinc6cs o Diector da Faculdade de

seguintes Directores-Adjurtos:

a) Director-AdjLrnto Acaddmico;

b) Dnector-Adjunto de l'esquisa, Extensio e lnovaEio;

Geociincias pode ser coadjuvado pelos

ARTIGO 22

(Director-Adiunro Academico)

1. O Dnector Adjunto Acad6mico tem como fungoes apoiar e assessorar o Director da Faculdade

na gesdo pedeg6gica nos seguintes assuntos:

a) Cumprimento do RegLrlamenro Acad6mico da Universidade;

b) Supervisao e pubLicaqno dos resultados das avaliasdes;

c) Planificacio dc cstudos e m6todos dc ensino;

d) Superwisao &s actividades de Registo Acad6mico na Faculdade;

e) Acompanhamento da awaliaEao de desempenho de Docentes e Nlonitores;

I Acompadumento da distribuigio dc scn'iEo docente;

g) Elaboragao de proposta de conrrataEio de docentes e monitores; "

h) Elaboragao e gestio do horirio acad6mico na Faculdade;

i) Controlo da qualidade do ensino e aprendizagem;

j) Elaboraqao de prosamas dc supcnnsio pedag6gica;

k) Relizagio de estudo de inabiLidade e proposta de criaeio dc cursos de graduaq:o,

2. Os Ditectores Adjuntos sio nomeados pelo Reitor sob proposta do Director da FecLrldade.

-lprovxdo pcla Dcliberagiio f 43/C()UR/2!20, dc 12 d. Nlargo, Reunido nx III" Sesio ()rdlnirla



P)

n)

c)

d

,

Acompanhat-rento das ptopostas de planos de estudos para coutrolo de sen

cestio d2 orgarizaqio e tuncionamento dos cursos de P6s graduaqio;

Pronrmciamento sobre a proposta de nomeaqio de jnLis dos cntsos de Graduaqio e P6s-

Gtaduagio;

Pronunciamcnto sobte a dcsigragio de orieltadores de trabalhos de culminaqio de cutsos de

Graduaqno e P6s-Graduagio;

Gestio de assuntos relacionados com o cumprimento dos prcgramas c planos de actividade

de l']6s-graduagao, ar.aliagno de estudantes, rel.iseo e anulaqio de testes e cxames,

homologgAo de docentes e carga hor6ria;

tr{onitoria do processo de admissio aos cursos de graduacio;

Acompanhamcnto das ptopostas da criagio dc crrsos de graduagio e p6s-graduagno;

Acompanhamento do processo de selecgao de candidatos para admissio aos cutsos de p6s-

graduaqio;

l{onitoria do processo de controlo de assid dade e do cumprimento das actiwidades

ARTIGO 23

(Dilector-Adjunto de Pesquisa, Exrensao e Inovaeao)

O Diector Adjunto de Pesquisa, Extensio e Inovagio tem como tunq6es apoiar e 2ssessorar o

Ditector da Faculdade na gestno da pesquisr. exrensio e ioovaqlo nos seguinres ,ssun.os:

a) Erecuqio de projectos, investigaqio, extensio e sua pubticagio;

b) l,roposta do plano arual de pesguisa c dc cxtcnsio;

c) Contratacio de im.cstigadores e pessoal t6crico administativo para as actiudades cientificas;

d) Preparaqio e public:rqio & Ro.ista Cicntifica da Faculdade;

e) Aquisigao c uso de equipamento cientifrco e bibliotecirio;
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! Prestagao de sennEos i comunidade;

g) Coordenagio da actiindade de inr.estigagio, exteisio c ptestacao de sen'igos a comunidade;

h) N{onitoria ra acluisiqao de equipamentos c cmissao de iistruEoes sobre a sua utfizaqio c

i) N{onitoda da execu_cio de actiridades cientificas e de lnvesrigaEio;

j) Flomologageo de nomexcio dc J[ri de er.entos cientificos e de cursos de I,6s greduafAo;

k) Proposte de desiglacio de orientadores de disseltagoes de I,6s,gradualao;

1) Contolo do processo de produgio cientifica do corpo docente;

m) ElabouEno dc relat6rios mensais da irea de pesquisa, extensio e inor.aqio.

SECQAO IV

CONSELHO CIENTiFICO

ARTIGO 24

(Natureza e Composigio do Conselho Cientifico)

O Conselho Cicntifico da liaclrldade dc Geoci6ncias 6 o 619o consulrii.o do Director e

Conselho de !-aculdade.

O Conselho Cientiflco da Faculdadc 6 constiruido petos seguintes membros:

a) Director da Faculdrde dc Geocidncias, que 6 o Pfesidente;

b) Ditectores-Adjuntos da Faculdade dc Geoci6ncias;

c) Chefes de Departamentos Acad6micos & Faculdade de Geoci6ncias;

d) Seis (6) Professotcs com mvel de doutoramento ou mestrado, em exercicio efectiro

ftrn96es na Unidade, eleitos dcotre o pessoal da Carteira de Docente Unii,ersrrino e

Assistente Unilersitirio;

2.

1.

de

de
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E Tr6s (3) Invesrigadores, em exercicio efectivo de tun96es na Faculdadc de Geoci6ncias,

eleito den[e o Colpo de Investigrdores;

3. Pode ainda integrar o Conselho Cientihco at6 quatro membros com.idados de entre Prolessores

e lnvestigdores da Facddade ou de outtas irxtituig6cs, ou ainda personalidedes de reconhecida

corpcrercJ. ro.rnLi-o d" ni .ro d- in.riruic.io.

,1. O Coflselho Cientifico da Iraculdade renne se, ordinariamcntc, uma wez em cada semesue e

exiraotdineriamente senpte quc conr.ocado pelo seu Presidente ou por um terqo dos seus

AI{TIGO 25

(Compelencias do Conselho Cientifico)

Compete ao Conselho Cientifico da Faculdade de Geoci6ncias, designadamente:

a) Apreciar o plano de actividrdes cientificrs dr F-aculdrde de Geoci6ncias;

b) Pronunciat sc sobre a criagio, transformag?o ou extinqio dc depanamefltos e uflidxdes

cientifico pedag6gicas da Faculdade de Ge6ci6ncias;

c) Propor ou pronunciar-se sobre a cleqio de ciclos de estudos e eprovar os plenos de

es.udos dos ciclos de estudos ministrados:

d) DeLibetar sobte a distdbuiqio do scnigo doccnte, a submetcr a homologagio do Ditector

da Faculdadc dc Geoci6ncias;

e) Propot ou pronunciar se sobre a concessio de titdos ou distlng6es honotifrcas;

$Propot a composigio dos iirris de ptowas e de concursos acad6micos;

g) Propor ou pronunciar+e sobre a redizaqio de acordos e" parceries nrcionais e

internacionais;

h) Designar os membtos da Comissio de Ar.aliaEao e Qualidade da ltraculdade,

i) Praticar os outuos actos preristos ra 1ci rclaui.os i carreira docente e de inrestig,:c;o e;o
recrutafi-rento de pessoal docente e de investigagio.
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SECqAO N
CONSELHO DE DIRECEAO

ARTIGO26

(Natureza e composigao)

1. O Conselho de Direcaao da Unidade Orginica 6 o 6rgno consulur.o do Director para a

ge r,o corren,e dd -. " id:de de C.o"ierci. ..

2. O Conselho dc Direcqio da Faculdadc dc Geoci6ncias tem:r seguinte composigno:

a) Ditectot da Faculdadc;

b) Dnectores-,Ldjuntos;

c) Cheles dos Depattamentos Acad6micos;

d) . \et , do. Deprarne-,o \.[nini.uJrilo.

O Conselho de Dnecaao dr Faculdade de Geoci6ncias 6 presidido pclo Director da

I'aculdade, que nas suas ausEncias ou impedtrrentos 6 substituido pol um dos Dircctores

Adjuntos por ele indicado.

O Conselho de Direcaao da Faculdade renne se, ordinaiamente, duas vezes em cada

serncstre e! cittaordinaiamcntc, scnlprc quc convocado pclo seu Presider,te ou por um

tergo dos seus membtos.

.\llTI(i() 2r

(Competencias)

1. Compete ao Conselho de Direcaio da Faculdade de Geoci6ncias pronunciar se sobre

assuntos quc scjam agendados pelo Director ou, por qualquer outro membro do Conselho.

.t.
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2. Compete, especialnente, ao Conselho de Direcano da Faculdadc dc Gcoci6ncias:

a) Torrar as rredrdas necessims para a elaboraqio do pIano, orgamcnto ,: rclat6rios anuais

da Faculdade de Ceocidncias;

b) Analisar o luncionamento dos Departamentos c outras unidades subordinadas;

c) Analisar o luncionamento dos cursos da responsabllidadc da Faculdade de Geoci6ncias;

d) Propor quest6es a serem analisadas pelo Conselho da Faculdade de Geociincirs;

ptoblcmas de f6trm cicntifico, pedag5gico, disciplinar, de recursos humanos,

administratii.o e fi nanceiro.

! Conduzir a gesteo administuati'a, patrimonial, financcira e dos tccursos hununos da

Faculdade de Geoci6ncias, sendo-lhe rplic,lvel a Iegislaqno em vigor para os org, smos

piblicos dotados de autonomL:r rdrrinistrativa;

g) Promovcr a ucionaLizagio c a c6ci6ncia dos Scnngos da Faculdade de Geocienci,rs;

h) Iloritorat a exccugao do ptano dc actiiidadcs da Facuidade de Geocidncirs, realizando o

balango ped6dico e divulgando os resultados e experiencias adquiridas;

CAPiTULO I
Esttutura Otganica da Faculdade

ARTIGO28

(Estmuta da Faculdade de Geoci€trcias)

1.A Faculdade estutura se em Departerrentos da irea ,A.cad6mica, Administrativa e de Pesquisa,

Errer..o e Ir or:q:o.

2.Constituem departarrentos da irca ,\cadimica da Faculdade de Geoci€ncias, os segunres

a) Depattamctto de Departamento de Ci6ncias da Ter:ra, que ittegra:

i. Repettig6cs quc correspondem aos cursos ministrados,'
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b) Departamento de Depattamcnto dc Ci€ncias do An.rbiente e Desenvohimento, que

integra:

i. RepartiE6cs quc corresponden-r aos cursos ministrados;

c) Departamento de Regtsto Acad6mico;

3. Integra a arca Admiflistrativa da Faculdede de Geoci6ncias:

a) Departamento de Administr:rgno e Finangas;

b) Departemento de documentaEio e informaqno;

c) Secretaria;

,{. Integra a irea de lesquisa, Extensio e Inovagio da Faculdade dc Gcoci€ncias:

, Dep,.rme'lro de F xten..o c Inor ".jo:
b) Depaitamento de ?esquisa e PLrblicagio, que integre:

' R, p. r Eclo J, P, rp r nubL, .rci.: e

n. N.lceoseL"borato-:o. t Pt,qL, a

5. FLrncionam ainda junto a Faculdade uma Comissio de i\waliagno c Quatidade designada pelo

Corselho Cientifrco.

ARTIGO 29

(Natuteza e Estrutura dos Departamefitos)

Os Dcpartamcrtos Acadimicos c da irea de pesqlLisa, Extensio e Iflovaqno sno dnigidos por

un.r Chefe de Depxrtamento ,A.cad6mico de InstittLiqio de Ensino Supedor nomeado pelo

Reitot e descnvoh-em acur-idadcs de ensino, pesquisa, extcnsio e dcptcstaEio de seniqos da

sua irca cm csttcita de conhecimenro em coordenagno com a Direcano da Faculdade.

Os Departamentos realizam a gestno dos recursos colocados a sua disposigio da sua irea em

estreita cootdenaqio com os coordenadores dos cursos.

2.
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3. Cada docente lunq6es em um dos dois Departamentos Acad6micos onde

s)

desem,olve as suas actividades em coordelagio corr os colegas da mesma irea cientifica.

Os Departamentos Acad6micos integram la sua estrutura os cutsos que constituern

Repartiqoes Acad6micas, Laborat6dos e Nicleos de pesquisa ambos dirigidos por um Chefe

de Repardqio Acad6mica de Insrituiqio de Ensino Superior nomcado pclo Rertor.

Os Departarrentos Administrarivos sio dirigldos por um Chele de Departamenro Cenual.

A-ttigo 30

(Fung6es dos Departamento Acaddmicos)

Sio lunq6es dos Depatan.rentos ,\cad6micos, n:r respectiva irea do saber, is seguintes funqSes:

a) Cootdenar as actir-idadcs de Ensino e Pesquisa de docentes a niwel do Departamcnto;

b) Contuol o cumprimento do plano dc actiwidades de Ensino, Pesquisa, Extensio c Inor.agio

relacionadas com as ireas cientificas de vocaqio exdusir.a do Departamento;

c) Apresentar prcpostas xo Directol da Faculdade/Escola/Instituto Superior sobre a

distribuiqio do serdgo docenre com a respectiva indicaqao dos regenres e assisten.e;

d) Protunciat se sobre equii.alEncia de discipLinas integrrntes dos cusos mrrstados no

Depattamcnto ou sobre qualquer outro assunto que seja solicitado;

Elabotat propostas dc aquisigao de equipamento para o funcionamento do Departamento;

Gerir questdes relatir.as ao processo de ensino aprcndizagerq nomeadamente

acompanh:rmento do cumpdmcnto do ptogtama e plano de actividades;

Solicitar a apteciagio e aprovagno dos planos de lormagno de docente afectos ao

Deprrt2mento;

Assegurat a ar.aliagdo dos funcionirios e agentes efectos no Depertan-rento.

Elaborar telat6rios semestrais e anuais do Departamcnto c submet€ los a apreciagio da

Ditecaio da Faculdade;

I
I

h)

,)
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Assegurar a adrrinistragio de recursos humanos, materiais e nnanceiros que thcs estio

afectos promor-endo o melhor aproveitarrento e desenvolvimento dos mesmos tendo etn

conta os objecnvos e :rcrividades do Deparmmento.

Artigo 31

(Fungoes das Repattiqao Acad6micas)

Sno funq6es da Repartiqno Acad6mica de IES as seguintes:

a) Oidgi as actividades de cutso dc graduagio, p6s gtaduagio c cxtensao, na liflhx getJ d,r

politica g1oba1 deEnida pcla Unir-crsidadc;

b)

t

s)

h\

d)

I

,
i)

Organizar, coordenar e controlar a elaboragio e execuEio de planos anuais e pluianuais de

actividades de curso, bem como os respectivos e submere-os i apror.aqio superior;

Assegurar a representaq:o d:r repartiqio acrd6mica bem con.ro o intercimbio como ourras

instinriqies de cosino supcriot;

Participar na elabomgao de potiricas e de planos esdat6gicos da Universidade;

Responde pela organizagio, dLsciplina e eficncia das actrvidades do curso e sua inredigaEio

com outrxs estuLrturas:

Assegumr a avalirqio dos funcior tios c egcrtcs afcctos eo curso;

Zelat pelas actiwidades Ensino, Pesquisa, Extensio e Inovaqio que garanrem o

tuncionarnento pleno do curso, sem prejuizo de sua participagao como membro do gn:po de

pesquise.

Gerir aspectos aud6micos de Ensino, Pesquisa, Exteflsio e lnovagio relecionados com o

firncionamento do curso sob a sua rcsponsabilidadc, monitorando a opetacioruLidade dos

neio. e r rr.o. po ro drsp...;o.

Orgrlizar os horiiios das aulas e das actir,-idades conelatas;

,\utotizar a pubticageo dos resultados das ar.alia96es, cm coordenagno com a Dtecaio da

Faculdade;

Organizer e propor jiris de avalieqno e apreciaqio dos tcsuitados de defesas de Ttabalhos de

Culn.Lin:rcio de C[rso, Relat6rios de Estigios, Projetos, Dissert:rqdes eTeses; e
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1) Elaborar rclat6dos semestrais e anuais do Curso e submet€ los ao Chefe do Departamcnto

ARTIGO 32

(Fulg6es do Deparamento de Extenseo e Inovaqeo)

Sio fr]11E6es do Departarnento de Extensio e Inovaqio, as segulntcs

a) Zelar e Coordenar as actir,'idades de F-xtcnsio e Inovagao que garantem o funcionarrento

plmo do Departamento;

b) Elaborar propostas do Plano Anual de Extensio e Inor.agio do Deparamento, e do

oicamento;

c) Elabotat propostas de actir.idades de Prestagio dc Scnigo i comunidade;

d) Ptomoi.ct a publicaqao e apresenteqio ptibLica dc Extensno, lnowaqao e Prestaqno de

Serwigos i comunidade;

e) Promover a captagio de lundos atrar,6s de trabalhos de Extensio c Inovaqio, e Prestagao de

Senigos;

g Asseguft a rv,liagno dos luncionnrios e agentes aFcctos ao Departamentol

g) Gcri aspecros de Extensio e Ino\.ario relacionados com o funcionamento das actii-idades

sob sua responsabilidade, monitorando a operaciondidade dos meios e recr.u\os postos a

disposigio;

h) Elaborar relat6rios scmestlais e anuais do Dep,trtameflto c submetdlos a DirecEio &
Faculdade;

i) Controlar o cumprimento do plano dc actiwidades de Extensno e Inovaqio relacionadas com

as ercas cienti6c2s de vocaqio cxclusiva da Faculdade.

a) Elabotat propostas de aqtnsigao de equipamento para o luncionamento do Departamento; c
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b) Assegluar a admiIristraqio de recursos humanos, materiais e financeitos gue thes estio

afcctos ptornovendo o mclhor aproreitamento e desenr.oh'imento dos mesmos tcndo em

conte os objectivos e actividades do Departamento.

ARTIGO 33

(Funq6es do Departamento de Pesquisa e PublicaQao)

Sao fungoes do Depattamento de Pesquisa c Publicagio, as scgrittcs

j) Coordena as actiwidades de Pesquisa e PublicaEao;

k) Elabotat propostas do Plano Anual de Pesquisa c PubLicaEio do Depertan.rento, e do

orqernento;

1) Promovc a pubticagio e aprcscrtaqio pirbLica das pesquisas realizrdas a nivel da Faculdade;

m) Promor.cr a captagio dc fundos attai.6s dc ttabalhos de Pesquisa;

t) .\sscgutar a avaliaqio dos furclonirios c agcntcs efcctos ao Depxrtamento;

o) Elaborar relat6rios semestrais e anuais do Depatarnento e submet6 los a Direcaio da

Faculdade;

p) Controlar o curnptimcnto do plano dc actividadcs dc Pcsquisa c Publicaqio;

c) Elaborar propostas de aquisig:o dc cquipan.rerto para o funcionalnento do Departamento; e

d) Assegurar a administragno de recursos humanos, mateL.iais e financeiros que lhes estno

afectos promovendo o melhor aproveiramento e desenvolvimento dos mesmos tendo em

conta os objcctivos e actir-idades do Depattatrento.

ARTIGO 34

(Fung6es dos Departamentos Administrativos e de Apoio)

1. As FunE6es do Dcpartamcnro de AdmiristraEio e Finxnqas da iraculdade sno as seguintes:
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zr) Relativamenie a area de ,A.dministra9io, Planificagio c Dcscui-olyimento Institucional:

b)

i. Apresentar, atempadamente, a proposta do plato de rctit'idades e oLcamento

anual e quirquenal, incluindo o plano estrat6gico da Faculdade;

ii. Aprcsdrtxr relat6dos anL:ais de acrividades da Faculdade;

iii. Nlonitorar a execugio dos planos de actividades e de orgamentos de todos

departamenros da Faculdade e compila os relat6rios de actir.idades;

Relativamcnte ) irea de Reculsos LIumaflos:

i. Asscgurat o cumpLiucnto, a nircl da Faculdade, do Estatuto Geral dos

Frncionirios e Agcntcs do Estado e demais legislaqio aptcivel;

n. Assegurar a realizaqio da avaliagio de desempenho dos funcionirios e agentes

do estado afectos a Frculdade;

iii. Implementar as nornas c estuat6gias relativas a sande, higiene e seguranga no

uabalho a nir.e1 da F:rculd:rde;

ii.. Gerit o sistema de temunetag6es e beneficios dos funcionirios e agentes do

estado afectos a Faculdade;

1'. Implementer e controlar:r poJitica de desenvolr.imento dos recursos humatos

da Faculdade;

wi. Planificar, progrxmar e executal as acor-idadcs dc rccrutamento, selecqio e

afectagio dc pcssoal, com basc nas poLiticas e planos deEnidos pele lraculdade;

Relativemente i irea de Finanqas:

i. Controlar a ei-oluqio das despesas realiz:rd:rs n:r Faculdade;

ii. Apresentar, anualmente! um relat6rio circunstanciado das suas actirndadcs

induindo o rclat6io financciro da Faculdadc;

iii. Elaborar o otgamento anual da Faculdade. acompanhando e controLando a sua

execuqao, assim como a dos projectos frnanciedos com recursos adicionais;

iv. Conffolaf a gestao dos recursos financeiros, contabrlizar receites, despesas e

efectuar pagamentos autorizrdos a nitel das Faculdades;
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v. Preparar os docr.unentos de prestagno de contas a submeter i aprovaqao do

Conselho & Feculdade;

vi. l']romor.er a confirmaqio de cabimcnto orgamentzl pam o provimento c

recrxtamento de pessoal e para a rcaliz,qeo de ouuas despesas a nivcl da

Iraculdade;

vii. OperacionaLizar o processamento de vcncinentos e abonos em coordenaEio

com a Ditecaio dc Rccursos Flumrnos e DirecEio de Finanqas a uivel da

Fac,.ndade;

win. Manter o registo contabilistico de todos os actos administratiwos que criem ou

extingam direitos e obrigaqdes, ou ainda tenham rcpercussao imedixta ou mediata

sobre o patrim6nio e recursos financeiros da Facddade;

ix. N1anter, na Tesoularia, os serwiqos de pagxmentos e recebimentos e reaLizr as

conciliag6es bancirias a nii.c1 da Faculdade;

x. Elabotar os proccssos dc ptcstaq6cs de contes etr confomidade com as

erig6ncias Iegais ou conv6nios da Faculdade;

xi. Apresentar, atempedamente, a Direcqio de Finanqas os pedidos de pagamento

das despcsas da Faculdadc;

xli. F.labotat balancctcs orcnsais das actiudades financeiras da Faculdade.

pror denc:rndo c. 't. "crc."., :o. orgi,o. con pe e Lc :

d) Relativamente a irea de Pauim6nio e Desen'oh'in.rento de Infra-estrutura:

i. Adrtinistrat, cotttoler c fiscaLizar a utilizaqio do pauim6nio imobilirio e

mobiliitio da Faculdadc;

n. Planificar, coordcnel, exccutar e controlar os sen'igos de tmnsporte, os senrcos

de abastecimento, lavagem e lubrificagio de r.eiculos, tniquinas e eqrxpamEnto\

da Faculdade;

in. Coorderat, cxccutar c supen'rsionar os serwigos de r.igitincia, os serigos de

portaria e os seniqos de prer.enEio e combate ao hc6rdio da Faculdade;
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iv. Cootdcnat projectos, otgamentos e execufao de manutenqio e relorrrra de

cdificios e outras infra esrruturas da Faculdade;

v. Coordener, supetwisionar e fiscalizar os seniqos dc limpeza e rccolha de residuos

da Faculdade;

wi. Cootdcrut e executar as actiwidades de apoio relacionadas com ccrim6nias de

gaduaqio, semin6rios, congressos e afins da Faculdade;

vn. Coordenr e garantir o transporte interno, mobiliirio e equipamento da

Faculdade;

rnn. Coordenat e ciccutar a manutencao da rede de abastecimento de igua e

sanean.rerto bisico da Faculdade;

ix. Cootdenat e executar os senigos de urbanizaqio, ajatdinamento e paisagismo da

Faculdade;

r. Pmmol.er a cclcbracio dc contratos de seguros para m6r.eis e im6weis da

Faculdade;

xi. Elabotat c manter actuatzado o cadastro de bens m6veis e im6veis que a

qualquct titulo integem o patrim6nio da Faculdade;

xn. Analisar os pedidos dc exploragio de scnigos cm ponto f,xo por rerceuos,

avaliando a necessidadc dos mesmos, corlorme as normas da l.'acLrldade;

xin. Controlat as despesas dos sen'igos de telefonia, internet, de ;gua, de enetgra

e16ctdca, de teptogafia, cntte outras, da Faculdade;

xiw. Cootdenar a elaboragio de processos de alicnagio de bcns rn6i.cis cm gcral da

Faculdade;

Nlanter o controlo sobte contratos e seguros de bens m6veis e im6r'eis da

Faculdade;

xr,'i. Controlar os contratos de locacao de bens m6i-eis e im6wcis da Faculdade.

e) Relatiramcnte a 6rea de Licitaqio:

-lprolxdo pela Delibciatao n' +l/C()LrR/202r1. de 12 de l1r9o, Rcunldo n. III" Sess;:o ()rdhirs y)r
'b-



in.

\.i.

Gerir, executar e p:rrticipet em todas xs lases do ciclo dc conttatagio, desde a

planificaqio at€ i rccepf,o de obras, bers ou scrdgos e execurio pontud do

contrato dx F2culdlde.

Implementar e fazer rcspcit:rt as disposiqoes legis em vigor, relativas is actii-idades

de contretatao para fornecimento de bens c presragno de seniqos berrr como para a

execuqio de obras pliblicas a nii-el da Faculdade;

Redizar Jicitaq6es pata aquisiqno de materiais da Faculdade;

Lavrar contratos c Auaisguer outros actos relatir.os i aquisigio, alienaqio, cessaEio ou

bai:ra de material da Faculdade;

Manter actua[zado o catilogo de mxterial a dvel da Faculdade;

Fomecer; periodicamente, i Ditecano de 1,'inanqas o volume das despesas

empenhadas e nao pags, para cfcito de programasio hmnceita.

2. ,\s tunqoes dos denais Departarnentos Administrativos e de Apoio correspondem, no quc

fot apLiclwcl a tvel das Faculdadcs, as funq6es das Direcg6es e SeniEos Centrais.

ARTIGO 35

(Comissao dc Avaliaqeo e Qualidade)

1. Com viste ) realizacao dos uabalhos de araliaqio e Conuolc dc Qualidade, funciona na

Faculdade de ceoci€ncias uma Comissio dc Ava)iaqao e Qualidadc.

2. Comp6en a Comissio:

al 1ri. I doce-rc" d- lacLrld,d,. c oope)ome-o,r-dclc,do,ro,,;o.

,) Cheles de Departarnentos Ac:rdimicos da Faculdatlc;

,Um f.ncion6rio do Cotpo T6cnico e r\dministreti1.o; e

/) Um estudante, deito pelo copo discenre da Faculdade.

\provado lela D€libera!,io n' 4l/ C( )U R/2020, dc 12 dc ll2r!o. Reul11do na ItI. Scssio ()rdil ria



3. Os membtos tefeddos rns atincas do numcro zntcriot sio dcsigados pelo Conseliro

CientiEco da Faculdade, sob ptoposta do Dircctor da Faculdadc, com excepgAo do estudante.

4. A Comissio tem um n.rendato de dois rnos e 6 presidida pelo docente doutoredo membro da

.ut- 's:o. 
.-,r, r, riso e n erercr, io .l( lur,9o...

.\]t]',1(io36

(Articulaqno com outtas Lridades Otganicas)

Os crusos cedidos a outras unidades orgiricas dc cnslno ptcscncial ou de educaqao aberta e

i dtstXncia sno geridos pelas unidades orginicas onde funcionar.n os releridos cursos,

observando as instruq6es pedag6gicas e cientificas emanadas pela Faculdade.

Regulafirentos especifrcos dcr.cm prc\-er os mecaflismos dc actuaqao cofljufltx des

coordenaqdes de cursos pertenccntes r mais de Lrmaunidade Oginica Acad6mica, quando

relatir.amentc a cctta mat6rial se acharem relacionadas is ireas de saber, de especializagno,

recu*os possiveis dc partilha, de cntre ouuos aspectos.

1

2.

1.

CAIiTULO IY

NUCLEO DE ESTUDANTES

ARTIGO 37

(Recolrhecimerlto Insritucio[at)

A Faculdade de Geoci6ncias reconhece e valoriza a accio dos riclcos dc cstudantes na

prossecuqio dos objectii-os da Faculdade, desigladamente dos que resptiiter.n eos interesses dos

O Nucleo de EstLrdantes goza do direito a:2.

,\prov.do peli Delibera!:io n" 4llC( )Ult/2020. dc 12 dc 11.r!o, Reunido nx III'Sessio ( )rdhiria



")

b)

.)

Set inlomados pelos 6rgAos da Faculdade acerca do phno de estudos, dos m6todos de

ensino, do regime de avalirgno de conhecimentos e, em geral, sobre as mat6nas que mris

directarnente afectcm os interesscs dos estudantesi

Dispor, na medida do possivel, de nrstalag6es nos espagos da Faculdade;

Desiqnar os representantes dos estudartes que sejam comidados a participar como

obsen'adores ou membros em reuni6es dos 6rgios colegids da Faculdade

C,\PiTULO V

DISPOSIQ6ES FINAIS

Artigo 38

(Dtvidas e omiss6es)

As dnr-idas e omiss6es que se werificarem na aplLcagio e interpretaEio do presente reguhmento

serio rcsolwidas e esclarecidas por despacho do N{aeniEco Reitor

ARTIGO39

(Reviseo)

O presente Regulamento pode ser revisto mcdiantc proposta fundamentada do Director da

Faculdade ou do Conselho de Faculdadc.

ARTIGO4O

(Enrada em vigot)

O presente Regulamento entra em r.igor na data da sua aprovaqio.

-\prolado peL DeLibcmcio n" 43/C()Ult/2020, dc l2 dc ll.r!o. Reuddo na III'Se$io ()rdin:iriz
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