
CONSELHO UNI\''ERSITARIO

re
,\vedidd Joslu llx.hel f 256, Tel:26215718 Fax: 262\5 .13a / 2621+011, C.P. 51+ Nrmpul. rlogrmbique

Deliberagao n" 52lCOUR/2020

Reunido na I1I" Sessio Ordidna nos dias 11 e 12 de NIarEo de 2020, o Conselho Univctsititio

apreciou e deJiberou sobre a proposta do Reg,:lamento da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais.

Da apreciaqio tcsultou que a proposta 6 oportura c csd em conformidade com os Estatutos da

Unii.ctsidade e o Regulamento-Tipo das Faculdadcs, seldo pertinente e consentinea com o esregio

e os desafios acruais e futuros da Uoir.etsidade Rovuma.

Ao abrigo das cornpetdncias conleddas pela aLnea ,, do n" 1, do arrigo 45, dos Estarutos da

Urii.crsidade Ror.uma, aprovado pelo Decrcto n" 7/2019, de 18 de Fer.ereilo, do Conselho de

Nlinisuos, o Conselho Uniwetsit6tio delibera:

E apio\.ado o Regulamento da Faculdade de Letras c Cieficias Sociais, em ane:ro, que e

parte integrante da presente DcLibcrageo.

A ptesente deliberagno entua em vigor imediaumente.

3.

4.

Publique se.

DcLibctado na Cidade de Nempula, flo dia 12 dc N{arEo de 2020.

Lino Uaraia
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Universidade Rovuma

REGUI-AMENTO DA FACULDADE DE LETRAS E CIENCIAS SOCIAIS

Apro!?do pell} n' 42lCOUR/2020, de 12 dc l\Iar!o, Reunido nx III'Sc$io



1.

l.

C \l,ll1l.o I

DISPOSIQOES GER-AIS

sLCq_\o I

DT1NOMINAQAO, NATIIREZA, OBJEC'IO E AMBITO

1.

ARTIGO 1

(Denominaqao e Natuleza Juridica)

A Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais, abreinadancnte designada de FLCS, 6 uma

Uddade Oganica Acad6nnca da Unir.ersidade Rovuma, dotada de autooomia
pedag6gica, cicotifica, adminstrativa e disciplinat no imbito dos cursos que ministre.

2. A Faculdade de Letras e Ciancias Sociais goza, igualmente, de

autonomia de gesreo patuimoflial e Emnccira, felati\.amente aos seus proprios
tecursos dentro dos lilmtes lcgais.

ARTIGO 2
(Obiecro e Ambiro)

O presente regulamcnto tem por objecto estabclccet os pdrcipios, romas de orgadzrE.io,
funcionamento da Iraculdade dc Lctras e Ci6ncias Sociais e dos seus 6rgaos constituidos.
O prcsente Regulamento aplica sc ao Coryo Docente, Corpo T6cnico c,\dministraoro e

Corpo Discente d:r Frcul&dc de Letras e CiEncias Sociais.

Sem prejuizo da legislagio pertinente e dos acordos intetgowetnamentars ou

interinstitucioneis, este regulanento aplca-se aifld,r, a todos os indii.iduos e nrstituigdes que,

nio fazcndo patte da Comunidade Urnvctsitiria, se relacionem con.r a Frculdade dc Lctras e

Ci6ncias Sociais.

ARTIGO 3

(Sede)

A Faculdade de Lettas e Ci6ncias Sociais tem a sua sede na Cidade de Nampula, podendo
cstabelecer subunidades! sc^-iEos ou outras fomxs de representagio em qualquer espago do

tetit6rio nacional.

Aprovado peh n'42/COUR/2020, de 12 de Mareo, Reunido oa III" Sessio ord]iririor },*);:,.. "d# ''."\



Sti(r: \() TI

PRTNCiPIOS, OBJECTTYOS, N{ISSAO E yrSAO

ARTIGO 4

(Principios)

i\ Faculdade de Lettas e Ci6ncias Sociais actua de acordo com os seguintes principios:

a) Rcspeito pela dignidadc da pessoa humana c pelos direitos fundancntais a ela inerenre,
b\ DFr o.Lc " e plur. Ii".lro a, c\l,re..ao:
r lgu.'d"de. ro erJ-ri" c ao dJ,c inirrq:-.
d) valodzaEio dos ideais dr pitria, ciancia, tecnologia e humanidade;
e) Liberdade de criaqAo cultural, attistica, cienrifica e tecrol6gica;
c) Patticipagno no dcsenvoh.imento econ6nxco, cientifico, sociel c cultural do pais, d:r regrio

do mundo;
d) Autonortu administrativa, financeira, patrimonial e cientiEco pedag6gica;

ARTIGO5
(Objectivos)

1. A FacLrldade de I-etras e Ci6ncias SociaG prossegue objectivos gerais de lotmaEio supenor,
ini-estigaEio cientifica, extersio universitiria e prcstagio de seniqos a comunidade.

2. Na reaLizaqao desses objectiros, a Faculd:rde de I-etras e Cidncias Sociais prossegrre, dentre
ot 'ro.. o egrrl,'. Oo:ecriro. e.n..rtco.:

) Fonnar profissiomis dc rrel superior com alto grau de qualificaEio t6cdca e cientifica;

) Realizar investigaqio que promove o descnwolvimenio socioecolr6mico e o bem-estar da

socicdade;

) DGseminxr o conhecimento e panicipar em er.entos cicntiEcos, de fonr-ra a ptomo'er a

cnatiwidade e so1u96es inor.ador:rs;

\raiorizar a cidadania moqambicana e a unidade rracional;

l,ermitit a transferEncia, intercimbio e a walodzario de conhecimentos cientiEcos e

tecnol6gicos atraw6s de desem.olwimento de acti\idades de exrensioi
Itcutir na comunidade acad6mica o alto sentido 6tico, dcontol6gico e est6tico;
Pronor.ct o intercimbio cultural, cientifico c t6cnico com instituigoes nacionais e

estrangeias, atraw6s da mobildade de esnrdantes, corpo r6cnico administratiwo e docentes.
Promover o espirito para a mobilidade acad6mica n:r produgio cientifica, dentro e lora do
territ6io nacional;

)

)

)

)

^ l^.
Aprovxdo peln n' 42lCOUti/2020, de 12 de N{2r9o, Reu,ido na III. Scsio Ordidilio



a) Conubuir para o desenwolvimento comunititio;
a) Incentivar a criaqao cientifica;

a) Promover a liberdade de exprcssao;

a) Pron.rover r.alorcs de igualdade e equidadc.

ARTIGO 6

(Viseo e Misseo)
1. Constitui Visno da Faculdade de Led?s e Ciincias Sociais, ser uma Faculdede teconhccida e

rcspcitada nacional e intemacionalmente, com infra estruturas e profissionais de excel6ncia

na fonraq:o dc qua&os superiores c na pesquisa nas ireas de lctras, ates e ci6ncras sociais.

2. A Faculdade dc Letras e Ci6ncias Sociais tem como Missio formar quadros superiores de

rcfet6ncia nas ireas de letras, artes e ci6ncias sociais, com pensamento teflexrvo, cnarir.o e

inovadot, bem como promoven a produgio e ransfet6ncia de conlecinento etra\-6s da

pesquisa e extcnsao que contribuam para o desenvoh'imento e bem estar da sociedade.

CAPITLTLO II

AUTONOMIA

ARTIGOT
(Autonomia ciefltifica)

1. No exercicio da auronomie ciertifica, a Faculdade Letfxs e Ciancias Sociais de6ne as suas linhas
de investiggio de acc,rdo com os limites da 1ei, dos Regulamentos da Uniwctsidade Rovuma, das

politicas c prioridades superiomentc estabelecidas.

2. A auronomia cientifica compreende ainda a prertogativa de:

a) Definir as ireas de estudo, cursos, planos, programas na qual Exari a! linhas de im,estigaqio
, icr oFc". cul-Lr.'. d..p-rEra e -rD d^..

b) Desenr.olr.er e realizar as actiridadcs de ensino, pcsquisa e exrensio no imbito das

ptiotidades poJiocas, socrais e econ<5micas do pais;

c) Programar e executar actiridades cientificas.

3. No exercicio da autonomia cienti8ca, a Faculdade de Letras e CiAncias Sociais, obriez-se,
nomeadaraente, a:

a) Obsetr-ar as politicas naciomis em mat6ias de educagio, ci€ncir, tecnologia e cultura;

Aprovado pela n' 42ICOUR/2020, de 12 de NIarso, tteu do n,] III. Sessio Odmirio



d)

Rcatizar actludades de e:itensio no quadro do principio da ligaqio Urni-ersidade

Comunidade e da ligagio do conhecimento te6rico pritico;

Reger se pelos padt6es de rigor dr comunidade cicnti6ca inrernacional;

Promover o estudo, investigagio e dil.u1gagio do impacto das apllcagoes da ci€nci.r oa

sociedade contemporiaea;

Respeitar os diteitos de propriedade intelectual.

ARTIGO B

(Autonomia Pedag6gica)

1. No exercicio da autonomia pedag6gica a F:rculdadc de I-ettas e Ci6ncias Sociais, tem e capacidadc

de:

a) Propot a criaqao, alteraq:o c suspensao do curso;

b) Propot m6todos de ensino, processos c meios de avaliagio de conhecir,-rentos,

c) Apresentar propostas de planos de estudo do cutso a ministrar, dos programas de discipJinas

e dos rcgimes de preced6ncia;

d) ?ropor es rcsres de acesso ao curso de p6s gaduagio;
c) Outros decorrentes do Regulamcntos da Universidade Rolrma e ouftos msrumentos

normativos.

2.A Faculdadc dc Lettas e Ci6ncias Sociais pode propor a etribuiqio das equir.aldncias c o
reconhecimento de habiltaE6es acad6micas, ben.r como de gtaus, tinrlos e distinq6es honodEcrs

ARTIGO 9
(Autonomia Adminisualiva, Regulamental e Disciplinar)

1. A Faculdadc de Letras e Ci6ncias Sociais pratica actos administmtivos, dentro dos Limites da lei.

2. No exercicio da autonomia administratir.a a Faculdade dc Lettas e Ci6ncias Sociais:

a) Propoe a cofltratacio e pfonrogeo de pessoal Doccntc, In'estigador e T6cnico
Administrativo, nos estritos Jrn-rites da permissao legaI.

b) Elabora a proposta do seu Plano e Orgamcrro anual ou l,rogramaEio Financeita do
respccuvo duoddcimor

c) Gcre i-erbas inscrites ro scu orcamento;
d) Arrecada receitas pr6prias pror.enienres das propinas c ouros e candiza ao Estado, scgundo

o disposto na Lei;

e) Gcre o patLitu6lio que the esti afecto, de entre bens m6r'eis e im6weis, matercis e im.rteri.ru,
nos termos da legishgeo em vigor.

2. A FacLndadc de l-e as e Ci6ncias Sociais apresenta o seu relat6rio arual
actiwidades. nos termos da 1ei.

Aprovado pela fl' ,12lCOUR/2020, de 12 de Nfa4o, Rcuddo na III" Sesseo Ordinrrio



3. A Faculdade dc I-ettas e Ci6ncias Sociais, goza igualmenre de autonomia rcgdamentat e

disciplinar, que consistem no seguinte:

I Autonomh regrilamentar - possibilidade de propor alterag6es ao presente regulamento e a

outros que estejam em yigor na Faculdade de Letras e Cidncias Sociais, bem como de

aprover normas dcgestno das suas nctividedes no cstrito limite do estabelecido nos Estatutos
da Universidade Rovuma;

g) Autonomia disciplinar susceptibildade de decidir a instarraqio dc proccdirncntos
discipJinares sobre o pcssoal afecto a Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais incluindo o
contratado, bem como sobre o Cotpo discente.

CA.PITULO III

6ncAos oe necuLDADE DE LETRAS E crENcrAS socrArs

AR:|IGOlt)
(Otgaos de Gesteo)

1. A gestio da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais 6 ercrcida pelos seguintes 6ryos:

a) Conselho de Faculdade;

b) Director da Faculdade;

c) Consclho de Direcsao.

d) Conselho Cienti6co;

ARTIGO 11

(Mandato)

1. Os mafldxtos r:los membros por iner6ncia duram enqualro .";, O.rrr*r...r."l ""
respcctivo cafgo.

2. O mandato dos membros eleitos ou design:rdos rem a durageo de 3 (rr6s) anos, devendo a

designagio ou eleigao de flovos mcmbros ser efedueda at6 triflta dias alrtecedentes eo tlll de

Os tepresentantes do Colpo Discente tem um mandato de 2 (dois) anos.

Em caso de renincia, perda de mandato ou ausEncia prolongada dos membros eleitos, o

respectivo 619o colegial proceder, a sr:bstitriigio pelo candldato imediatamente abairo da

iista, no prazo de qLrinze dias.

4.

Aprc{ado peln n' ,12/COUR/2020, de 12 de Mn4o, Reuoido m III'Scsao Ordinino



2.

l.

2.

1.

ARTIGO 12

(Cofl\,ocat6tias)

As convocat6rias pata as teunioes ordinirias ou extraordin6rias dos 6r9os de gestao devem

scr assinadas pelos respectivos Prcsidentes, em nota, tendo a xgeflda da rculiio expedida

com pelo menos dcz (10) dias de anteced6flcia, salvo luvcndo ouuo prazo estabelecido pelo
6rgao e deve constar dela a data, hora, Iocel e agenda de trabalhos.

As reunidcs exttaordin6rias serio com.ocadas de acordo com o estipulado io numero
anterior, com a excepqio da anteced6ncia que, em caso de comprovada ug€ncia se poderi
reduzir se a oiro dias.

Todas es reuni6es devcm ser secretariadas c elaboradas 2s respectivas acias, que

posterionaelte devem ser Jrdas c aprowadas por todos os membros presentes.

ARTIGO 13

(Qu6rum e votag6o)

Na prheira convocat6da, os 6rgios da Faculdade de Letres e Ci6ncias Sociars reLinem e

delibctan validamente na ptcsenEa de mais da metade dos seus membrcs.
Na scgunda convocat6da sobre a mesma agenda, os 6rgnos da Faculdade reunem e

dcLbe-;r . aldamerre ron ^ r,rrcro d. pr. en.a. que .c reg. ar.

Nas reunioes dos 6rgios de gestao, sio adoptadas as deliberaE6es ou decis6es que rcunaLn

conscffo com o voro favorivcl da maioria dos membros ptcsentes.

ARTIGO 1,+

(Comissdes Especializadas)

Os 6rgios poden-r constltuit comiss6es especializadas de trabaiho, temporirias ou permancntes, que

apresertat-r o tcsultado do seu tabalho a cotrespondentes plenirios.

ARTIGO 15

(Secretariado)

1. O Secretariado dos Conselhos 6 designado pelo Dnector da Faculdade.
j rorle e ao S.crer,rr do do r o .clho.:

a) Receber toda a inlormaEio relatir.a aos conselhos, de maneita quc possa analisar, coordenlrr
a infonnaqio e prepatar os documentos de trabatho;

Apro\.ado pelx fl" 12/COUR/2020, de 12 de Nlarso, Rcutudo na lII'Sessio Odinirio



b)

9

2.

1.

1.

Elaborar as actas das sess6es dos conselhos informando das rarelas e decis6es que cabem

aos membros dos conseihos;

.t\ssistit o Director da !'aculdade ros actos que este desempenha con.ro membro dc qualquer

SECqAO I
CONSELHO DE FACULDADE

ARTIGO 16

(Natureza e Composieao)

O Consclho de Faculdade 6 a esttutura superior de deliberagio da Faculdade de Leras e

Ci€ncias Sociais.

O Conselho da Faculdade de Letuas e Cihcias Sociais tem a seguinte composiEio:
a) Director da lracLrldade dc Letras e Ci6ncias Sociais;

b) Directores Adjuntos da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais;

c) Chefes de Dcpartamentos;

d) Tres (3) membros eleitos de entre o copo docentc c de inwestigrdores;

e) Dois (2) representantes do Co+o Discente da Faculdadc de Letras e Ci6ncias Sociris e

serem indicados pelo micleo de estudantes da Faculdade;

0 Um (1) rcpreseritalrte, cleito de entre os menlbros do Corpo T6cnico e Adninisr.ln\ o;
g) Duas petsonalidades externes de rcconhecido m6dto nio pertenceflte i Faculdade de

Letras e Ci€ncias Sociais com conhecimenro e experiincia relevantes para esta Unidade, dos

quais um dele 6 eleito presidcnte;

h) Dois representantes da Sociedade Ciril dc reconhecido m6rito, com conhecirnentos e

experi6tcia telei.antes para a Faculdadc;

O Presidente do Conselho de Facr:1dade i elcito por maioria absoiutx, e disp6e de woto de

q r"lJd;de.

As du:rs personalidades ertemas de rccorhecido m6rito e da Socicdade Civil sio cooptadas

pelos restantes membros do Conselho da Facddade, sob ptoposta der.idamente
tundamentada do Director da Faculdadc.

r\t6 a eleiqao do Presidente do Consclho de Facu.idade a Presiddncia 6 exercida
interinamente pelo Director da Faculdadc.

-\1tT1(;O1l
(Compet6ncias do Cotsclho de Faculdade)

Aprov2do pela n" 42/COUR/2020. de 12 de l{nrqo, Reutudo na III" Sc$io Ordinirio



1. Compere ao Conselho de Faculdade:

a) Ptopor ao Reitor a nomeacio do Drcctor da Faculdade de Letras e Ciincias Sociais, numa
l. " r1L.cd. ome. r"ovinc-rlarra:

b) Propor ros 6rgios superiores alterag5es a esuutura organica e o quadro do pessoal da
racu d. de de Le ru . e a iiror. Sorra.;

c) Propor altetag6es aos cunicuios dos cursos ministrados na Facddade de Lerras e Ci6ncias

Sociais e dat parecer sobre :r cdagio c cxtlnqio de cursos;

d) Analisat ptogramas e propostas de pesquisa c dc extensao realizadas na Faculdade, definit as

linhas prioritirias e as tcspectiwas medidas para o seu dcscnvoh-imenro;
e) Propor aos 6rgaos superiores o plano de desenwolvimento do corpo docente e t6cnico

administrativo, nomcadamentel progmmas de foflnacao;
q Propor aos 6igeos superiores altetag6cs aos regulamentos da Unii'crsidade;
g) Pronunciar+e sobtc o nii.el e a qualidade de ensino ministrado e aproi-ar mcdidas para a sua

progressiva elevaqno;

h) Pronunciar se sobre o p1ano, org2mento e relar6rios anuais apresentados pela Dnecgao da

i ,.Lld. de d. l.( r... . Lrer ciJ. So- .j.,
i) Debrugar-se sobre queisquer outuos assuntos apresertados pela Direcgio da ltraculdade de

Letras e Ci€ncias Sociais, ou por qualquer un dos seus membros.

ARTIGOl8
(Reuni6es)

O Conselho dc Faculdade rerine, ordinariamente, uma vez em cada scmestte e, exrraordinariamente,
sempre que convocado pelo seu Presidente ou por um tcrco dos seus membros.

S]]CC,\O 11

DIRECTOR DA FACI-TLDADE

ARTIGO 19

(Nomeageo)

1. O Director da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais 6 nomeado pelo Reitor da Universidade.
2. Sob a oricntaqao do Conselho da Faculdade, o Director tepresenta e dirige a Facuidade, regendo-
se pelos estatutos e regulamentos aplicni,eis na Unir.ersidade Rou:ma, e demais legrstaq:o em ugor.
3. O Dlrector da Faculdade 6 coadjuvado por Diectores-Adjuntos! 11os tcrfnos do disposto no
ptcsente tegulamento.

Aprovado pela n' 42ICOUR/2020, de 12 de MrJqo, Reu do na lII"Sessio .'.^tJ\
qlol,,,



ARTIGO 20

(Compet€ncias do Direcror da Faculdide)

1. Sio compethcias do Direcior
a) Representar a Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais perante os demais 6tgios da Instituiqao

e Perantc o extedor;

b) Presidn o Consclho Cientifico e de DirccEio da Faculdade de Lettas e Ci€ncias Sociais;

c) Propor ao Reitor a nomergio dos Directores Adjurtos e dos Chefes de Departamento e de

Repartiqio da Facul&de;
d) Ptopor ao Conselho de Faculdade :rs Linhas gcrais de desem,olvimento da Faculdade, os

plaros e orcementos 2nuais c os telat6rios anuais dc actiwidades e de contas;

e) Assegurar a coffecta execuqio dos actos decis6rios dos 6rgios da Uniwersidade Ror..uma, das

recomendrqdes aptovadas pelos Conselhos da Faculdade de Letras e Cidncias Sociais e dos
regulamentos e nornus em r.igor;

f) Dirigr a ges6o acad6oxca, administratir-a e financeira da F-aculdadc de Letras e Ci6ncias
Sociais;

g) Orientar e promoyer o relacionamcnto da Faculdade dc Letfas e Ci€ncias Sociais com
olgani no, ^ re ,ndade. r:cio-ri e u .BLr". e ir-rF".lrc.o, "i,:

h) Aprovar o horrdo das tarefas lectrvas, our.idos o Conselho Cientifico da Fac,:1dadc;

i) Propor ao Conselho de Faculdade o plano de actir.idades cientificas e as linhas de pes<1ursa

da Facutdade, em consonlncia com as linhas de oricn.aEao esftr6gica da Unii.ersidade;
j) Exercer xs demais lunf6es pre\istas rla lei e nos estatutos da Uniwersidade;
k) Exercer as lunq6es que lhe sejam delegadas pelo Reitor.

2. O D ector da Faculdade de Letras c Ci6ncias Sociais pode delegar algumas das suas co,rpetincirs
pt6prias aos Directores Adjuntos ou chefes de departamentos.

ARTIGO 21

(Directotes-Adruqros)

1. No exetcicio das suas funE5es o Director da Faculdade de Letras e Ci€ncias Sociais pode ser
coadjuvado pelos seguintes Direciores-Adluntos:

a) Dircctot Adjunto Acadimico;
b) Director Adjuoto de Pesquisa, Ertenseo e Inoveqio;

Aprcvado pera n. 42lcouR/2020, de 12 de Marco, Reuido n. rrr sessao *-rkffgh



2. Os Dtrectores Adjurtos seo nomeados pclo Reitor sob proposta do Director da Faculdade.

ARTIGO 22

(Diiector-Adiurto Acad6mico)

1. O Dieoor-Adjunto Acad&rico tem como funE6es apoiat e assessorar o Director da Faculdade

fla gestao pedag6gica nos seguintes assuntos:

a) Cumprimento do Regulamento Acad6mico da Universidade;
b) Super,isao e pubficaqio dos tesultados das avaliaE6cs;

c) Pladficaqio de estudos e m6todos de ensino;

d) Supcnisao das actilidades de Registo Acad6mico na Faculdade;

e) Acompanhamento d.r araLiaEio dc desempenho de Docentes e Monitores;
f) Acompanhamento & distribuiqno de seriqo docente;
g) ElaboraEao de proposta de colrrataqio de docentcs e monitores;
h) Elabotagio e gestio do horirio acad6mico na l,'aculdade;

i) Controlo da qualidade do ensino e:rprcrdizagem;
j) Elaboraqno de programas de supenrsno pedag6gica;

k) Reaiizagio de estudo de r.irbildade e proposta de criaqio de cursos de graduagao,

1) Acompanhamento das propostas de planos de estudos para conuolo de seu

cumprimcnto;

m) Gestio da orgnizacao e tuflcioflamcnto dos cusos de P6s giadu3geol
n) Pronuncixmento sobre a proposta de nomeaq:o de juris dos cLrsos de Gtaduagno e P6s

craduaqao;

o) Ptonunciamenro sobre a designaqao de orientadores de rrabalhos de crnminagio de cursos de

Grxduaqao c P6s Grxdu2qio;

p) Gestio de assrurtos relacionados com o cumprimento dos programas e planos de ect ,'rdxde

de P6s-gr:rduaqio. araliaqao de estndantes, r€visao e andaEno de testcs e exames,

I1o-ro op,.: ' J, docele. e c,rgr l-..rar":

d lvlonitoria do processo dc adflissao aos cursos dc graduagao;

r) Acompanlamento das propostas & cdagio de cursos de greduagno e p6s graduaqao;

s) Acompanhamento do ptocesso de selecaio dc candidatos para admissio aos cursos de p6s
graduaqio;

t) Nlonitoria do pmcesso de controlo dc assiduidade

\lt r la;o 2i
(Director Adiunto de l,esquisa, Extcrsno e Inovagao)

e do cumprimento das actividadcs
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O Ditector-Adjr.mto de Pesquisa, Extensio e Inowaqio tem cot.ro tunq6es apoiar e assessorar o
Ditector da Faculdadc na gestao da pesqri.,r, extcn\;o c novrcio nos seguintes rssuntos:

a) Execuqio de projectos, io\.estigacao, extenseo e sua publiceq:o;

b) Ptoposta do plano anual de pesquisa e de extemio;
c) Contataqio de ini-estigadotes e pessoal t6cnico administrativo para as actir.idades crentiEcas;

d) PtcpataEio e publicagno da Reusta Cientihca da Facrndade;

e) Aquisiqio e uso de cquipamento cientifico e bibliotecirio;
f) Prestaqno de seniqos i comunidadc;

g) CoordenaEao da actir-idade de investiggio, exteosao € ptestaceo de senigos a comunidade;
h) N{onitoria na aqursigno de cquipamentos e emiss:o de irsmrg6es sobre a sua utilizagno e

conseff,rEio;

i) N{onitoria da execuqio dc acdvidades cientificas e de ini'estigacio;
j) Flomologagno de nomeaqio de Juri de cventos cientificos e de cursos de P6s graduaqao;

k) Proposta de dcsigragio de orientadores de dissettag6es de P6s-graduaEio;

1) Controlo do processo de ptoduqao cientifica do corpo docente;
m) ElaboraEao de relat6dos meflsais da area de pesquisa, extensio e inoraqio.

SECqAO IV
CONSELHO CIENTiFICO

AIIIIGO 24
(Natureza e Composiqao do Consetho Cie[tifico)

O Conselho Cientifico da Faculdadc de Letras e Ci6ncias Sociais 6 o 6rgio consultir.o do
Director e do Consclho de Faculdade.

O Conselho Cientifico da Faculdade 6 constituido pelos seguintes membros:
a) Director da Faculdade de Letuas e Ciencias Sociais, que 6 o l,residente;
b) Directores Adjuntos da Faculdade de Letras e Ci6ncirs Sociais;

c) Chefes dc Departamentos Aced6micos da Faculdade de Letras e C-idncias Socrars;

d) Seis (6) Professorcs com nivel de doutoramcn.o ou mesrado,.em exercicio efectir.o dc
funq6es na Unidade, eleitos dertJc o pessoal da Care a de Docente Universitirio e de

Assistente Ulivcrsitirio;

E Tres (3) Invcstigadores, eral exctcicio efectir.o de fiin96es na Faculdade de Letras e

Ciancias Sociais, eleito dentre o Cogo dc Investigadores;
Pode ainda integtar o Conselho Cicntiflco at6 quatro membros conridados de entre Professores

e hvestigadotcs da Faculdade ou de outas instituigoes, ou ainda personalidadcs dc tcconhecida
. onpe-e-cJ" ro -rbito d" rr..ao da ir druq.o.

1.

2.
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4. O Conselho Cieutifico da Faculdade renrc se, ordinadamente, uma vez ern cada semestre e

extraordinariemente scmpre que convocado pelo seu Presidenre ou por um tergo dos seus

ARTIGO 25

(Compctencias do Conselho Cientifi co)

Compete eo Conselho Cienti6co da Faculdade de Leues e Ci6ncias Sociais, designadamente:

a) Apreciar o plano de actiridades cicrtidcas da Faculdade de Letas e Ci6ncias Sociais;

b) l,ronuncirr-se sobte a criagio, transformaEio ou ertingio de depatamentos e unidades

cientifico pedag6gicas da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais;

c) Propor ou pronunciar-se sobre a criaqio dc ciclos de estudos e aprovar os planos de

estudos dos ciclos d€ estudos ministndosl
d) DeLiberar sobre r distribuigno do serwigo docente, a submeter a homologacio do Dircctor

da Faculdade de Letras e Ci6ncias Sociais;

c) Propor ou pronunciar-se sobre a conccssio de titulos ou distinq6es honorificrs,

!Ptopot a composigao dos inris de provas e dc concursos acad6micos;

g) Propor ou pronunciar sc sobre a realizagio de acordos e parccrias naclonars e

intemacionais;

h) Dcsignt os membros da Comissio de AwaliaEao e Qualidade da Frculdade;
i)Praticar os ouflos actos previstos na Iei relativos i catreita doccnre e de invesogagio e :o

recfutamento de pesso:l doccntc e de inwestigagio.

st,C( \() T\'

coNSLLHO DE DTRECQAO

.\]t l IC() ta
(Nanrteza e cornposigno)

1. O Conselho de Ditccgao da Umdade Orgirica 6 o 6rgno consulovo do Director para a
gestao corenie da Faculdade de Letras e Ci6[cias Sociais.

2. O Conselho de Dirccano da I]aculdade de Letras e Ci6ncias Sociais tem i seguinte

composigio:

a) Director da Faculdade;

b) Directores-Adjuntos;

c) Cheles dos Departamentos Acad6micos;

d) Chcfes dos Dcpattamentos Administratiwos;
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3. O Conselho de DirecEio da Faculdade de Letras e Ci6ncirs Sociais 6 presidido pelo Dircctor
da Faculdade, que nas suas ausancias ou irnpedimentos 6 subsrituido por um dos Directores
Adjuntos por e1e indicado.

O Conselho de Direcgeo da Faculdade teirne se, ordinariamente, duas vezes err cada

selnestre e! ertraordinadamenre. sempre que convocado pclo seu Presidelre ou por um
tetgo dos seus membros.

J\RTIGO 27

(ComperCncias)

Compete ao Conselho de Direcgno da Faculdadc de I-etras e Ci6ncias Sociais pronuncrar sc

sobre os assurtos que sejan-r agendados pelo Director olr, por qualquef ouro membro do
Conselho.

Compete, especialmentc, ao Conselho de DirecEao da Facr dsde de Letras e CiEncias Sociais:

a) Tomar as medrdas neccssArias para a elaboraqao do p1ano, orgamento e relatoros aruris
dr l"culdrdc de. crra e t rin"r:. :ooai ;

b) Analisar o funcionamcnto dos Departamentos e ouuas unidades subordinadas;

c) Analisar o funcionamento dos cursos da responsabildade de Faculdade de I-ctras e

Ci6ncias Sociaisr

d) l'ropor questdes a serem analisad2s pelo Consclho da Faculdade de Letras e Ci6ncias

Sociais;

2.

1.

s)

t,

.) Propor metodologias comuas a nir-e1 da Faculdade de Letas e Ci6ncias Sociais pata
tmtar de problemas de f6mm cientiflco, pedag6gico, discipLinar, dc recufsos humaxos,
administratir.o c fl nanceiro.

Conduzir a gestio administrativa, p:rtrimoniai, Eranceira e dos recursos humanos da

Faculdade de Letras e Ci€ncias Sociais, sendoJhe aplicivet a legislagio ern rigot pata os

organismos pLibticos dotados de autonomia adminisratir.a;
Ptotnor.er a racionalizaEio e a cfici6ncia dos Seniqos da Faculdade de Leras c Ci€ncus
Sociais;

N{onitotar a execugio do plano de actividedes da Faculdadc de Letras e Ci6ncias Socurs,

realizando o balango ped6drco e dii.ulgando os resulrados e expericncias adquiridas;

CAI'iTULO [I
Esttrltura Orgaflica da Faculdade

ARTIGO 28

(Estutula da Faculdade de Letas e Ciencias Sociais)
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1.4 Faculdade estrurura-se em Departamentos da irea Acad6mica, A&.rinistratir.a e dc Pesquisa,

Extensio e Inor.aqio.

2.Constituem departamcitos da nrea Acad6n.rica d:r Faculdade dc I-etras e Ci6ncias Sociais, os

seguinres:

a) Depattamento de Departamento de Ci6ncias Sociais e Filosofia, quc intcgfa:

i. Repatiq6es que corcspondem aos cursos ministrados,.

b) Departamcnto de Cidncias da Linguagem, Comunicagio e &cs, quc integra:
i. Repaniqdes que cotespondem aos cursos ministrados,.

3. Integra a irea Administtatiwa da Faculdade de Letras c Ci6ncias Sociais:

a) Departamento de AdrLinistagio e Finanqas;

b) Departamento de Documentxqio e Infoflnacao;
c) Secretaria;

4. Integra a irea de Pesquisa, F.xteosio e Inowaqno da Faculdade de Letras e Ci6ocias Sociais:

.: D, pr-L:ncn o de Fxren.Jo e lrn\ "r:o:
b\ Dcpananerr o de 'e.qu., , P-blicac.io. q-e rnreg-J

t. Rcpa-ucao de I'e"q r : , P-bl ca,,.lo: e

ii. Centro de Linguas

r \,.leo. e L,bo-, orro..le.q"r.z.
5. Funcionan ainda junto a Faculdade uma Comissio de AvaLiagio c Qualidade designada pelo

Conselho Cienti6co.

c) Departan.rento dc Registo Acad6mico;

1.

3.

5.

ART]GO 29

(Natureza e Estrutura dos Departamentos)

Os Dcpartamentos Acad6micos e da irca de pesquisa, Extensio e InovaE:o sio dirigidos por
um Chefe de Dcpartamento Acad6mico de Instlruigno de Ensino Superior nomeado pelo

Reitor c dcsenwolvem actir,.idades de cnsino, pesquisa, extensno e de prestalio de scrwigos da

sua riirea em esttcita de conhecifrento em coorderegio com a Direcqig da Faculdade.

Os Departementos tealizam a gesrio dos recursos colocados a sua disposigno d:r sua irua em
estueita coordenaceo com os coordenadotes dos cursos.

Cada docente fung6es em um dos dois Dep,rrtementos t\cad6micos onde
desenvolve as suas actir.idades em coordenagio com os colegas da mesma ,rea cientifrca.

Os Departamentos Acad6micos integram ra sua esrutur2 os cu$os quc coosntuem
Repartigdcs lcaddmicas, Laborat6tios e Nicleos de pesqtrisa ambos dirigidos por um Chefe

de Repartiqio Acad6mica de Instittiqio de Ensino Superior non.reado pelo Reior.
Os Departamentos Admimstrativos sio dirigidos por um Chefe de Departarrento Cenral.
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Artigo 30

(Fungiles dos Depaitamento Academicos)

Seo funq6es dos Departamcntos Acad6micos, na respectiva irea do sabcr, is scguintes tun96es:

a) Coordenar as actir.idades de Ensino c Pesquisa de docentes a nivel do Departamento;
b) Controlar o cumpLimeuto do plano de actir,idades de Ersino, Pcsquisa, Extensio e Ioor.agio

relacionadas com as ireas cientificas de wocaqao exclusivn do Depar.amellto;
c) Iprcsentar propostas ao Director da Faculdade/Escola/Instituto Superior sobre a

drstribuiqno do serwigo docente com a respectila indicagio dos regentes e assistentel

d) ?ionunciar se sobre eqrnval6ncia de disciplinas inregrantes dos cursos ministrados no
Departamento ou sobrc qualquer outro assunto que seja solicitadol

c) F-laborar propostas de aquisig:o de equipamento para o funcionamcnto do Depaftamento;
q Getu questdes relativas ao processo de ensino-aprendizagem, nomexdamente

acompanhamento do cumprimento do programa e plano de actir-idades;

g) Solicitar a apreciagio e aprovaqeo dos planos de formaqio de docente afectos ao

DeP2ftemento;

h) r\sscgutar a ar.atiagio dos funcionirios e agentes afeoos no Depar-ran.rento.

i) Elabotat relat6rios semestais e anuais do Departamento e submetE-los a apteciagio da

Direcgio da Faculdade;

j) Assegutar a admiflistuaq:o dc tecursos humanos, materiais e Enanceiros que thes estno

afcctos ptomovendo o melhor apfo\.eitamento e desenvoh.imerto dos mesmos tendo em
conta os objectiwos c actiwidades do Departamento.

Atigo 31

(FungSes das Reparigdo Acad6micas)

Sio futg6es & Repartiqao Acad6rnica de IES as seguintes:

a) Dirigir as actir.idedes dc curso de graduaqio, pris-graduaqio e cxtcnsao, na linha geral da

politica global defir.Lida pela Unii.crsidade;
Oganizar, coordenar e conttolar a elaboracio e erecuEio de planos -anuais e pluri:rnuais de

actiddades de curso, bem como os respectivos e submctc os i apror.agio supejior;
Asseguru a represcntegio da repartiEio acad6mica bem como o intetcimbio como oures
instinrigdes de ensino supcriot;
Participar na elaboragao de potitrcas e dc planos esirat6gicos da Uni\.efsidade;
Rcsponde pela orgnizagio, disciplina e elicicia &s acrir.idades do curso e sua intcrligacio
com ou 2s estruturas;

Assegurrr r ai.aliagio dos tuncionirios e agcntcs afectos ao curso;

hl

.)

d)
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s)

hl

t
j)

Zclar pelas actividades Ensho, Pesquisa, Extensno e Inowagao que garantem o
funcionan.rento pleno do curso, sem prejuizo de sua participaqno como nlembro do gupo de

pesquisa.

Gerit aspectos acad6micos de Ensino, Pesquisa, Extensio e hor-agio relacionados com o
funcionat.retto do curso sob a sua responsabildadc, monitorando a operacionalidade dos

meios e recursos postos i disposigao;

Orga11izar os hotitios das aulas e das actiridades corrclatas;

Autorizrr a pubLicagio dos tesultados das avaliag6es, cm coordenagao com a Drecqio da

Faculdade;

Orgaruar e propor jriris de ar.a)iaqio e apreciagao dos iesulrados de defesas de Trabalhos de

CulminaEao de Curso, Relrt6rios de Esdgios, l,rojectos, Disscrtaq6es e Teses; e

Elaborar relar6rios scmesffais e anuais do Curso e submet6los ao Chefe do Dcpartamento

ARTIGO 32

(Fu[!6es do Departamento de Extensao e Inovageo)

Sio lunE6es do Depatamento de Extensio e Inovagio, as seguintes

a) Zelar c Coordenar as actiwidadcs de Exrensio e InovaEio que gelantem o funcionamento
pleno do Departamento;

b) Elabotar propostas do Plano Anual de Exteflsio c Inor.aqio do Deparameflto, e do
orEamento;

c) Elaborar propostas dc acti\idades de Prestaqao dc Senieo i comunidade;
d) lromovcr a publicaqio e aprcscntaqio piblica de Extersao, Inor.aqio e Prestaqio de

Servigos i comunidade;

e) Promover a captaqio de fundos attai.6s de trabalhos de Extcnsio e Inowagao, e Presraqio de

Seffiqos;

I Asscgural a awaliaqio dos tuncronirios e agentes afectos ao Depanamento;
g) Geft aspectos dc Extensao e Inovaqio rclacionados com o funciooamento das actividades

sob sua responsabfidadc, monitorando a opctacionalidade dos mbios e tccursos postos i
disposiqio;

h) Elaborar relat6rios scmesrrais e anuais do Departamento e submet6los e Direcq:o &
Faculdade;

i) Conttolar o cumptimento do plano de actiwidades de Extensio e Ino\.ageo retacionadas com
as ireas cientifrcas de vocaqio erclusir,z da Faculdade.

a) lrhborar propostas de aquisiqio dc equipamento para o luncionamento do Departamento; e
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b) i\ssegul a administraEio de recunos hLrmanos, mareriais e {inance os que Ihes estio
alectos plomo\.endo o melhor apror-citamento e desenvolvimento dos mesmos tendo em
conta os objectivos e actiwidades do Departamento.

ARTIGO 33

(FungSes do Depattamenro de Pesquisa e Publicagao)

Sio tunqoes do Deparramento dc Pesquisa e Pubhceqio, as seguintes

j) Cootdenar as actir.idades de Pesquisa e PublicaEeo;

k) Elaborar propostas do Plano Anual dc Pesquisa e Publicagio do Deparramento, e do

orqamento;

l) Promoi.ct a publicarao e epresentagao piblica das pesquisas realizadas e nivel da F-aculdade;

m) Prono\.cr a captagio de frndos attav6s de rab:rlhos de Pcs<1uisa;

n) Asseguar a ,vrliaq:o dos tuncionidos e agertes afectos ao Departemenro;
o) Eleborar relat6rios semestais c anuais do Departemento e submeta,los a DirecEno da

Faculdadel

p) Controlar o cumpdmento do plano de actir.idades de Pcsqursa e PubJicaqno;

c) Elaborar propostas dc aquisiqao de eqrnpamcnto para o funcionamento do Departamento; e

d) Assegurar a administraEao de recusos hunanos, materiais e Enanccitos que lhes estao

afectos promor.endo o mclhor aproveitamento e desenvol\.imento dos mesmos tendo en
conta os objectivos e actividades do Departamento.

ARTIGO 34
(FunqSes dos Departamentos Admiristrativos e de Apoio)

1. ls Fungoes do Departamcnto de AdministraEio e FirunEas da Faculdade sno as sesurnre..

a) Rclatii.ameate a ire:r de r\dministragno, Planificaqio e Desenr.olvimento Institucional:
i. Apresentar, atempadamente, a proposta do plano de :ritividades e orqameato

anual c quinquenal, incluindo o plano estrat6gico da Facrndade;
ii. Apresentar relat6dos anuais de actirndades da Faculdade;

iii. N{onitorar a execueno dos planos de :rctiindades e de orgamentos de todos
departamentos da Faculdade e compilar os relat6rios de actiudades;

b) Relatiwamente i irea de Rccursos Ilumanos:
i. Assegumr o cumpimento, a nivel da Facddade, do Estatuto Getat dos

Funcionirios e Agentes do Estado e demais legislaqio apliciwcl;
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ix

\1,

n. Assegurar r realizagao da awaliaEio de desen.rpenho dos turcionirios e agenres

do estado afectos a Faculdade;

Implcmentat as nolrnes e estr:tt6gias rclats\.as a saide, higiene e seguranqa no
trebalho a livel da Faculdade;

Getir o sistema de remuneraq6es e bcne6cios dos luncionirios e agentes do

estado afectos a Faculdade;

Impletnentar e controlar a politica dc dcsenvolvimen.o dos recutsos hu-manos

da Faculdade;

Planificar, programt e executer as actir.idades de recrutamento, sclecqio c

afcctagno de pessoal, com base rus poLiticas e planos definidos pela Ieculdade;

c) Relatiramente i drea de Finanqas:

i. Contolar a evolugno das despesas realizadas na Faculdade;

ii. Apresentar, anualmente, um relat,irio circunstanciedo das suas actii.idades

itcluindo o relat6rio hnanceiro da Faculdade;

Elaborar o orcamento anual d:r Faculdade, acompanhando e controtando a sua

execusio, assim corao a dos projectos financiados com recursos adicioruis;
Contmlar a g€sdo dos recursos financeitos, contabiLizar rcccitas, despesas e

efectuar pagamentos autorizados a nivel das Faculdades;

Prepa&r os documentos de prestagio dc conras a submeter i aprova_cio do

Conselho da Fac,:ldade;

Promover a confiflnagio de cabimento orgamcntal pam o pror.imenro e

recnrtamenro de pessoal e p^t^ ^ rc hzagdo de ouuas despesas a nii-e1 da

Faculdade;

Opetacionalizar o processamcnto de r.encimentos e abonos em cootdcru.cio
com a Direcaio de Recursos llumaflos e Direcqno de Finangas a nir.el da

Faculdade;

llantcr o registo cont:bfistico dc todos os actos administratitos que crien-r ou
estingam &eitos c obngagoes, ou ainda tenham repercussio imediata ou rnediata

sobrc o patrim6nio e reculsos financeiros da Faculdade;

Nlanter, na Tesourana, os seniqos de pagmentos e recebimentos e reaLizar as

conc L".oe L rrrr . r -u\(l oa I .. drde,
l laLoru- o. p.o. e . .o de p. . z. oe . de .""-,. "- i". r"-;"
exigtncias legars ou coni.6nios da Faculdadc;
Aprescntar, atempedamertc, a Direcqao de Finargas os pedidos de pag:rmenro
das despesas da Faculdadc;

Elaborar balancetes mensais das actir.idades hnanceifas da Faculdade,

pror.idenciando as suas rernessas aos 6rgios competentes;

in.

i.n.

d) Relatir.rmente a Area dc Patdm6nio e Deseivoh-imcnto de Infta-estuuium:
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i. Administuar, controlar e frscalizar a utiJizagio do patrh6nio imobiliirio c
mobiLi6tio da Facrndade;

ii. l,Iani6car, coordenarJ erecutar e cofltuo1ar os seniqos de ttansporte, os serr,rgos

de abastecimento, lavagem c lubrif,cagio de r.eiculos, mnquinas e equprmentos
da Facirldade;

in. Coordenar, executat e supcn-isionar os serviqos de vig nncia, os senigos de

portadr c os se^.iEos de prevenqao e comb:rte ao inc6rdio da Faculdade;

iv. Coordenar projcctos, orEamentos e execuqio de manutenqeo e reforma de

cdificios e ourras infra esbuturas da Faculdade;

v. Coordenar, supcnisionar e fiscalizr os serigos de limpcza c recolha de residuos

da Faculdade;

d. Coordenar c e:iecutar as actir.idrdes de apoio relacionadas com ceim6nias de

graduagao, seminirios, congressos e ahns da Faculdade;

vn. Coordenar e garantir o transportc interno, moblliririo e equipamerto da

Ii:rculd:rde;

\-in. Coordenar e executaf a manuieng:o da rede de abastecimcnto de Agua e
sencamento b;sico da Fxculdade;

ix. Coordenar e executar os servicos de urbanizagio, ajardimmento e paisagismo da

Faculdade;

x. Promor.er a celebraEio de contratos de seguros para m6veis e im6veis da

Faculdade;

xi. Elaborar e manter actualjzado o cadastro de bens m6r.eis e im6rus que a

quelquer timlo integrem o pauin6flio da Faculdade;

J. Analsar os pedidos dc exploragio de seniqos em ponto 6xo por rerceiros,

avaliando a necessidade dos mesmos, conforme as normas da faculdade;
riii. Conffolar as despesas dos seniqos de telefonia, intetret, dc agua, de ene€ie

cl6ctrica, de reprogra6a, entre outras, da Faculdade;

nr. Coorderat a elaboragAo de processos de alienagio de bens m6veis em ger:1 da

Faculdade;

I{,rnter o co11ftolo sobre contntos e scgufos dc bens m6weG e in]5r'eis da

Faculdade;

xvi. Contlolaf os contuatos de locaqio de bcns m6r'eis e im6r'eis da Faculdade.

c) Relatir.amente a irea de LicitaEio:
i. Gerir, erecutat e perdcipar em todas as fases do ciclo de conratacio, desde a

planificaE:o ati a recepqio de obtas, bens ou seniqos e cxccuEao ponnral do
contrato da l,-rcnldadc

ii. Implemcntar e lazer respeitat as disposigSes Iegais em rigor, rclativas is acrir.idades

de condategao pata fomecin-rento dc bens e prestagno de sefl,iqos bem como pata a
execugio de obras priblicas a nivel da Faculdade;

iii. Re izat licltagoes para aquisisio de materiaG da Faculdade;

Aptor.ado pela n' 12ICOUR/2020, de 12 de NIxrCo, Rcunido m III" Sessio



Ler.tat contratos e quaisquer outros ectos rclatiwos d aquisigeo, alrenafio, cessafio
baila de n.ratedal da Faculdade;

tr{anter actualizado o catalogo de matedal a nivel da Iraculdxde;

Fomccer; periodicamente, i Ditecaio dc Finangas o volume das despesas

empenhadas e nio pagas, pata efeito de programagno financeira.

2. As fung6cs dos demais Departementos Administratir.os c de Apoio corespondem, no que

for apJrcivel a nii'e1 das Faculdades, as funEdes das Direcc6cs c Serigos Cenrais.

ARTIGO 35

(Comisseo de Avaliaceo e Qualidade)

1. Com r-ista i realizagio dos trabalhos de ar.aliagao e Controle de Qurlidade, tunciona
Faculdade de Letras e Ciincias Sociais uma Comissio dc Avaliagio e Qualidade.

,. Comp6em a Comissxo:

.rTrAs (3) docentes da Faculdadc, sendo pelo menos um deles doutorado;

4 Chefes de Departrmefltos i\cad6micos da F-aculdade;

./ Um tuncionirio do Corpo Ticnico e Administratir.o; c
d/ Um esrudante, eleito peio cotpo discenre da F-aculdade.

:. Os membros refeddos nas alineas do nrirreto arterior sio designados pelo Conselho
Cientifico da Faculdadc, sob proposta do Director da Faculdade, com excepEio do estudante.
.t . ,\ Comissio tem um mandato de dois anos e 6 presidida pelo docenre dourorado membro da
.orrx..:, Ta'. ?rugo en exc.crrio d, rrncoe.

r\RTIGO36
(Articulageo com outras Unidades Orgenicas)

Os cursos cedidos a outras unida<1es orgiocas de eo'rno pre'encirlo".le cdlrc,q;o aberta e

i distincia sio geridos pclas unidades orginicas onde firncionam os referidos cursos,
obsenando as lxtruq5es pedag6gicas e cientificas emanadas pela Faculdade.

Regulamentos especificos dei.crn prever os mecarismos de actuagio conjutta das

coordenaqdes de cursos pertencentes a mais de una Unidade Orgdnica Acad6mica, quando
telativamente a certa mat;ia, se acharem relacionadas is 6reas de saber, de especiatizacio,

tecuJsos possiveis de partilha, dc ente outros aspectos.

in.

1.

2.
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2.

CAIiTULO TV
NUCLEO DB ESTUDANTES

ARTIGO 37

(Recoohecimenlo Irstitucional)
A laculdade de Lcttas e Ci6ncias Sociais reconhcce e i.aloriza a acgao dos flicleos de cstudantes

na prossecuEeo dos objectivos da Faculdade, design:rdamente dos que respeitem aos interesses

O Nicleo de Estudantes goza do direito a:

,

b)

.)

Ser infomados pelos 6r9os da Facr.Lldade acerca do plano dc estudos, dos m6todos de

ensino, do rcgime de amtiaEio de conhecimentos e, em geral, sobre as mat6rias quc mars

dlreciamente afcc.em os interesses dos estudantes;

Dispot, na medida do possi\.el, de inst2taE6es nos cspagos & Faculdade;

Desr$ur os representantes dos estudantes que sejam conridados a pafticipar como
obserwadotcs ou membros em reuu6es dos 6rgios colegiais da Faculdade

CAPITULO \T

DISPOSIQOES FINAIS

Artigo 38

(D!.ividas e omissOes)
As driridas e omiss6es quc se werificarem na apLicaqdo e interyretaqno do ptesente regulamento
serio resolwidas e esclarecidas pot dcspacho do \{agdico Rcitor.

ARTIGO39
(Revisno)

O presente Rcgulamen.o pode ser tcwisto mediante proposta ftindamentada do Ditector da

Faculdade ou do Conselho de Faculdade.

AR'I'IG04O
(Entrada em vigor)

O preseltc Rcgrlerrmro tlrrm cm i igor na cl1tx .1. srn rpro'rcio.
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