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-\venida-losina }Iachel n" 256,Tei.:2621,5738 Fax: 26215738/ 26214011, C.P. 5,+.t Nampula Nlocamlrique

Delibetagio n" 39lCOUP. / 2020

Reur-rido na III" Sessio (Jrdin6ria nos dias 11 e 12 dc NIarEo de 2020, o Conselho Unir-ersitirio

aprecioll c dcliberou sobre a proposta do Regulamento da Faculdades de Direito. Da apreciacdcr

rcsultou que a proposta 6 oportuna e est6 em confonr-ridade com os Estatutos da Unir.ersidade e o

Regulamento-fipo das Faculdades, sendo pertinente e consentenea com o est6gio e os clesafios

actuais e futuros da Urur.ersidade Ror-uma.

-\o abrigo das compet6ncias conferidas pela alinea i), do

Lrur-ersidadc Rovuma, apror-ado pclo Decreto n" 7f2019,

\ftnistros. o Conselho Unir.ersit6rio delibera:

Publique-se.

Deliberado na Cidade de Nampula, no dia 12 de NIarEo de 2020.

residente

1, do artigo 45. dos Estatutos

18 de lrevereiro, do Conselho

da

de

n

dc

1.

2.

Ir apror-ado o Regulamento da Faculdade de Direito, em anexo, que 6 parte intestante da

prescntc Dcliberacao.

r\ presente deliberaqao cntre em vi.qor imediatamente.

Principe Lino

fue

!r
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Univetsidade Rovuma

REGULAMENTO

DA

FACULDADE DE DIREITO
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CAPITULO I

DrsPosre6Bs ceners

secqAo r

DENoMrNeEAo, NATUREzL, oBJrcTo E Arasrto

ARTIGO 1

(Denominaglo e Natureza Juddica)

A Faculdade de Direito, abrcr-iadamente dcsignada de FADIUR, 6 uma Urudade

Orgiruca Acad6mica da Uruversrdadc Ror-uma, dotada de autonomia pedag6gica,

cientiftca, admrrustrativa e disciplinar no imbito dos cursos que ministra.

2. '\ Faculdade dc Direito goza, igualmente, dc autonomia dc gestao

patrimonial e financeira, relativamente aos seus pr6pnos recursos dentro clos [nites

legais.

ARf'IGO 2

(Obf ecto . A-t ito;

O presente regulamento tem por objecto estabeleccr os principios, nolrnas de oreanizagio,

funcionamento da Faculdade de Direito c dos seus 6rgios constituidos.

C) presente Rcgulamento aplica-se ao Corpo Docente, Corpo T6cruco e Administra[ir-o e

Corpo Discentc da Faculdade de Direito.

Sem prcjuizo da legtslaEio pertinente e dos acorclos lnterqo\-crnamenrais ou

interinstitucionais, estc rcsulamento apJica-se ainda, a todos os indir-iduos e instittiigdes que,

nio fazendr) parte da Comurudadc Unir.ersit6ria, se relacioncm com a Faculdade de Direito.

ARTIGO 3

(Sede)

L

1,.

2.

3.

r
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,\ Faculdade de Direito tem a sua scdc na Crdade de Nampula, podendo estabelecer

sr,rbunidadcs, seniqos oL1 outras formas de representaEio em qualquer espaqo do territ6rio

nacional.

SECQAO II
pRrNCipIOS, OBJECTTVOS, MTSSAO E VISAO

ARTIGO 4

(Pdncipios)

A Faculdadc dc l)ireito actua de acordo com os seguintes pnncipios:

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

b) l)cmocracia e piuralismo de expressao;

c) Igualdadc. tolerincia e nio discrimtnagio;

d) \ralorizagio dos idcais da p6tria, ci6ncia, tecnologia e humanidade;

e) Liberdade de cnaEao cultural, ardstica. cientifica c tecnol6gica;

c) Participacio no desenr-olvimento econ6mico, cientifico, social e culrura1 do pais, da regiio e

do mundo;

d) i\utonomia admirristratir.a, financeira, patr-imonial e cientifico-pcdag6gica;

ARTIGO5

(Obiectivos)

1. A traculdade de Direito prossegue objcctir-os gerars de fornacdo superior, investigacio cientifica,

extensio universit6ria e prestacio de sen'igos a comunidade.

2. Na realizagdo desses objectir.os, a Faculdade de Direito prossegue, dentre outros, os seguintes

Objcctrr.os especificos:

a) Formar profissionais de nivcl superior com alto grau de qualificagio t6cnica e cientifica;
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^) Realizar inr-estigagio qlle promoya o desenr-olr'imento socioecon6mico e o bem-estar da

sociedade;

) Dissenrrnar o conhecimento e parucipar cm e\rentos cicntificos, de lorma a promover a

criatir.idade e solucdes inor-adoras;

) \'alorizar a cidadarua mocambican^ e 
^ 

urudade nacional;

) Pcrmitir a transfcr6ncia, intercAmbio e a r-alorizacio de conhccimentos cientificos e

tccnol6gicos atra\:6s de descnvolvimento dc acurrdades de e\tensio;

) Incutit na comunidade acad6mica o alto scntido 6tico, deontol6gico e cst6tico;

) Promover o intercAmbio cultural, cientifico e t6cnico com instituiqdes nacionais e

cstrangeiras, attar-6s da mobilidadc de estudantcs, corpo t6cnico administrativo e docentcs.

) Promor-er o cspirito p^r^ a mobilidade acad6mica na producio cienLifica, dentro e fora do

territ6rio nacional;

) Contribuir p^ra o dcsenr.oh.imcnto comunit6rio;

) Incenur-ar a ciaqi.o cientifica;

) Promor-er a liberdadc de expressio;

) Promovcr valores de igualdadc e equidadc.

ARTIGO (I

(Visio e Miss6o)

1 . Ccrnstitr,u visio da Iiaculdade de Direito, crior, lrotr.rntitir e difindir c0ill)et)imefit0 e uftrrrd no domiilo

dat idtcia.r jtidicas e dat demais di.rcip/ittas nnt eld.r (lilexd-t, fonnardo jrrisla.r com um aho grut de

p rof .r.ri o tt ct /i s m o, co mp e ti n ci o e s e n ti c/ o ttili co.

2. A Facnldade de Dtreito, tcm como nisseo r'er //n/tt instituitio de exN/incia, com caroclerislicas

difereniodoras qua perutitirti o -rua o/irmdcio, no p/ouo ndcilildl e interuationa/, conto iruliturisio de

ref'erdnLitt no ensino rlo Direito e na f>rudttciio de rcnltecimettto cienttjco, ailim/attdo esle desi,Etio tlrl 0-l

objetittos da noderniiacio e inoaaydo, de efciirttia da ge.rtia e de aberhrra i cortuticldtle.

: '";;: 
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CAPfTULO II

AUTONOMIA

ARTIGOT

(Autonomia cientifica)

1. No excrcicio da autonomia cicntifica, a lraculdade dc Direito define as slras linhas de inr.estigacio

de acordo com os [mites da lci, dos Rcgulamentos da Unir.crsidade Roruma, das politicas c

priolidades supcliormentc estabelecidas.

2. A autonomia cientifica compreende ainda a prerrogatir-a de:

a) Defirur as 6reas clc esfudo, cursos, planos, programas nos quais fixar6 as linhas de

investiga gio cientifica, cultural, dc sportir-a e artistica;

b) l)esenvolver e realtzar as actiridades de ensino. pcsquisa e extcnsio no imbito das

prioridades politicas, ,.ociais e econ6micas do pais;

c) Programat e executar actividadcs cientificas.

3. No cxcrcicio da autonomia cientifica, a liaculdadc de Drreito obriga-se, nomeadamente, a:

Obsen-ar as politicas nacionais cm mat6rias de educacio, ci6ncia, tccnologia e cultura;

Rcalizar actividades de extensio no quadro do principio da LigaEio Unir.ersidade

Comunidade c da ligagao do conhecimenro te6rico-prd.tico;

c) Regcr'-se pelos padrdes dc rigor da comunidadc cientiflca inteuacional;

d) Promor-er o cstudo, invcstisacio c dir-r-rlgaqao do irrrpacto das apJrcaqoes da ci6ncia

sociedade contemporAnca;

e) Respcitar os dircitos de propnedade intelectual.

ARf'IGOB

(Autonomia Pedag6gica)

1. No exercicto da autonomia pedagoggca a Faculdade dc Drreito, tcm a capacidade de:

Propor a criaEio, altcragio e suspensio do curso;

Ptopor m6tcidos de ensino. Irr..ocessos e meios de ava[acio de conhccimentos;

4
b)

a)

b)

ffid
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c) Aprescntar propostas de planos de estudo do curso a ministrar, dos programas de disciplinas

e dos regimes de preccd6ncia;

d) Propor as regras de accsso ao curso de p6s-graduagdo;

e) Outros decorrentcs do Regulamentos da Unir-crsidade Ror.uma e outros i.nstrumentos

nofmatiYos.

2.A Iraculdade dc Dtreito pode propor a atribuiEio das equir.al6ncias e o reconhecimento de

habiLitac6es acad6micas, bem como de graus, titulos e drstingdes honorificas

ARTIC}O 9

(Autonomia Adminis t tati:v a, Re gulam entar e Dis ciplinar)

1. ,\ Faculdade de Dtreito pratica actos administratir.os, dentro dos hmitcs da lei.

2. No exercicro da autonomia admrnistrativa a I,aculdade de Direito:

a) Propoe a contrataEao e promogio de pessoal Doccntc, Invcstigador e T6cruco

Admrnistrati\-o, Ilos cstritos limttes da permissao legal.

b) Elabora a proposta do seu Plano e Orqamcnto anual ou Programagdo Financeira clcr

rcspectivo duod6cimo;

c) (lere verbas inscritas no seu orqamento;

d) Arrccada receitas pr6prias provenientes das propinas e outros e cana[z^ ao Estado, segundo

o disposto na Lei;

e) Gcrc o patnm6ruo que thc est6 afecto, de entrc bens m6veis e imcir.eis, materiais e imateriais,

nos termos da legislaEao em r-igot.

2. A traculdadc dc Direito aprcsenta o seu relatcilio anual de contas c de actir-rdades, nos termos da

1ci.

3. A Faculdaclc de Direito, goza i.gualmcnte de autonomia regulamentar c disciplinar, Llue consisrem

no seguinte:

0 Autonomia regulamcntar - possibilidade de plopol' alteracdes arl prcsente rcqulanrcnto e a

outros cluc cstejam em r-igor na Faculdade de Drreito, bem como de aprovar nomas de

--\provado pcla I)eliberaqao n" 39/C()UR/2020, de 12 c1e llarqo, Reurido na III" Scssio ()tdiniria



gcstao das suas actir.idades no cstrito limite do estabelecido nos Estafutos da Unir.ersidade

Ror-uma;

g) Autonomia drsciplinar - susceptibilidadc de decidrr a instauraqio de procedimentos

disciplinarcs sobre o pcssoal afecto a Faculdade de Direito, incluindo o contratado, bem

como sobre o Corpo discente.

CAPITULO ilI
ORGAOS DA FACULDADE DE DIREITO

r\R't'IGO10

(6rglos de Gestdo)

A sestio da Facr.ildade de Dircito 6 exercida pelos seguintes 6rgios:

a') Conselho dc liaculdade;

b) Dircctor da Faculdadc;

c) Conselho dc Dircccao.

d) Consclh,, Ciennficol

ARf'IGO 11

(Mandato)

1. Os mandatos dos membros por iner6ncia duram enquanto estes permanecerem no

respecdr , r car'Bo.

2. O mandato dos membros eleitos ou designados t6m a duraEio de 3(tr6s) anos, devendo a

dcsiunagio ou eleicio de nor.os membros ser efecnrada at6 trinta dias antecedentes ao fim de

cada mandato.

C)s teprcsentantes do Corpo Discente tcm um mandato de 2 (dois) anos.

Em caso de renrincia, perda de mandato ou aus6ncia prolongada dos membros

respectir-o cirgao colegial procedcri a substituigio pelo candidato imediatamente

lista, no prazo dc quinze dias.

1.

.).

4.
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AR|IGO 13

(Qu6rum e votagao)

Na primeira conyocat6ria, os 6reios da Faculdade dc l)ireito

validamente na presenca de mais da mctade dos seus membros.

Na segunda conyocat5r-ia sobre a mesma agcnda, os cirgios da

deLiberam, r,-aLidamente, com o nfimero dc presencas quc se registar.

Nas reunidcs dos 6rgios de gestio, sao adoptadas as deLberacdes ou

conscnso com o r.oto favorir.cl c1a maioria dos membros prcsentes.

ARTIGO 14

(Comis s6es Especiali zadas)

C)s orgios podem constituir comiss6es especializadas de trabalho, tcmporirias ou

apresentarr o resultado do seu trabalho a corrcspondentes plenirios.

.).

ARTIGO 12

(Convocat6rias)

As convocat6rias para as reuni6es ordin6rias ou extraotdin6das dos 6rgios de gestio der-em

ser assinadas pelos rcspectir.os Prcsidentes, em nota, tendo a agenda da rcuniio expedida

com pclo menos dcz (10) dias dc anteced6ncia, sah.o har.endo outro prazo estabelecido pclo

6rgio e dcr-e constar dela a data, hora, 1oca1 e agenda de trabalhos.

As tcuniSes extraordin6rias serio convocadas de acordo com o estipulado no nirmercr

antcrior, com a cxcepcio da anteced6ncia que, em caso de comprcx.ada urg6ncia se poderi

rcduzir-se a oito dias.

'I'odas as reunides dcr.em ser sccretariadas c elaboradas as rcspectir-as actas. que

posteriormentc der-em scr li.das e aprovadas por todos os membros presentes.

1.

2.

J.

teirnem c deliberam

Faculdade reincm c

dccisdes que rer-inam
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ARTIGO 15

(Secretadado)

1. () Sccrctadado dos Conselhos 6 designado pclo l)irector da Faculdade.

2. Compctc ao Secretariado dos Conselhos:

a) Rcceber toda a informacio relativa aos conselhos, dc mlneira que possx analisat, coordenar

a infonr-iacio e prcparar os documentos de trabalho;

b) Illaborar as actas das sess6es dos consclhos informando das tarefas e decisdcs que cabem

aos membros dos conselhos;

c) Assistir o Dircctor da Faculdade nos actos que este dcscmpenha como mcmbro de qualquer

conselho.

SE,CQAO I

CONSELHO DE FACULDADE

ARI'IGO 16

(Natureza e Composiglo)

1. O Conselho dc Iraculdade 6 a estrufura supcrior de deliberaEao da Faculdade de Dircrto.

2. () Conselho da Faculdade de Direito tem e seguinte composicio:

a) Director da Faculdade dc Direito;

b) Directores - Adjuntos da Faculdade de Dueito;

c) Chefes de Departamcntos;

d) Tr6s (3) riembros eleitos dc entre o co1'po docentc e de inr.estigadotes;

e) Dois (2) rcpresentantes do Corpo Disccnte da Faculdade de Direito a serem indicados

pelo ntclco de estudantes da liaculdadc;

0 Um (1) representante, eleito de entre os mernbros do Corpo T6cruco c Administratir-o;

g) Duas pcrsonalidadcs externas de teconhecido m6r-ito ndo pertenceflte i Faculdadc de

l)iteito com conhecimcnto e experi6ncia reler-antes param esta Urudade, dos quais um dele 6

eleito presidcnte;
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4.

h) Dois representantes da Socredade Civil dc reconhecido

cxped6ncia relcvantes param a Faculdadc;

O Presidente do Conselho de Faculdade 6 eleito pot maioria

qualidade.

-,\s duas personalidades externas dc reconhecido m6rito e da

pclos restantes membros do Conselho da Faculdadc,

fundamentada do Director da Faculdadc.

m6rito, com conhecimentos c

absoluta, e drspde de voto de

Socicdadc Cii-il sdo cooptadas

sob proposta deridamente

5. At6 a eleicio do Presidente do Conselho de Faculdade a Presid6ncia 6 excrcida

interinamentc peio Dircctor da l,'aculdade.

ARTIGO 17

(Compet€ncias do Conselho de Faculdade)

1. Compete ao Conselho de Faculdadc:

a) Propor ao Reitor a nomeacio do Director da Faculdadc de Direito, numa lista triplice dc

nomes nio r.inculativa;

b) Propor aos 6rgios superiorcs alteracdes a estrutura orgAruca e o quadro do pcssoal da

Faculdade de Dreito;

c) Propor alteraqdcs aos curriculos dos cursos ministrados na liaculdade de Direito e dar

parecer sobre a criacio e extincio de cursos;

d) Analisar programas c propostas de pesqtusa e de extensio realizadas na Faculdade, definir as

[nhas pnontirias e as respectir-as mcdidas p^ta o seu desenr.oh-imento;

e) Propor aos 6rsios superiorcs o plano dc desenr-oh-imcnto do corpo docente e t6cnico

admirus tratrvo, nomeadanlcnte, programas de forrnacio :

0 Propot aos 6rgios sr-rperiores alteragdes aos regulamentos da Unir.ersidadc;

g) Pronunciar-se sobre o nir.el e a qr-ralidade de ensino ministrado c apro\-ar mcdidas para a sua

progressir.a elevagio;

h) Pronunciar se sobre o plano, orcamento e relatririos anuais apresentados pela DirecEao

Facuidade de l)ireito;

i) Debrucar-se sobre quaisquer outros assulltos apresentados pela DirccEio Faculdade de

Direito, ou por qualquer um dos seus mcmbros.
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ARTIGO 18

(Reuni6es)

O Conselho de Faculdade rcline, ordinaliamente, uma \rez em cada semestre e, cxtraordinariamcntc,

semprc cluc collvocado pelo ser-r Presidente ou por um terco dos seus membros.

SE,CQAO II
DIRECTOR DA FACULDADE

ARTIGO 19

(Nomeagao)

1. O Director da liaculdade de Dtreito 6 nomeado pelo Reitor da Uruversrdade.

2. Sob a oricntacio do Conselho da F-aculdade, o Director rcpresenta e drrige a lraculdade, regendo-

se pelos estatutos e regulamentos aplic6veis na Universidade Ror-uma, e demais legislaEao cm r.igor.

3. O Director da Faculdade 6 coadjuvado por Directores-Adjuntos, nos termos do disposto no

presente regulamcnto.

ARTIGO 20

(Competdncias do Director da Faculdade)

1. Sio competAncias do Director:

4 Representar a Faculdade de Direito perante os demais 6rgios da instituiqio e perante o

exterior;

b) Prcsidir o Conselho Cientifico c de Direcqio da Iraculdade de Direito;
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c) Propor ao Reitor a nomeagio dos Dircctores Adjuntos c dos Chefes de Departamento c dc

Reparugio da Faculdade;

Propor ao Conselho de Faculdade as linhas gcrais de desenvoh-imento da Iiaculdadc, os

planos e orcamentos anr-rais e os relat5rios anuais de activrdades e de contas;

,'\ssegurar a correcta cxccucio dos actos dccis6rios dos 6rgdos da Univcrsidade Rovuma, das

rccomendacdes apror-adas pelos Consclhos da Faculdade dc Direito e dos regulamentos e

rrormxs em rigon

Ditigit a sestio acad6mica, admirustratir.a e flnanccira da Faculdade de Dircrto;

Orientar c promover o tclacionamento da Faculdadc de Direito com organisflos ou

cnritlade: nacionais. (straligcires e irrtcrnacionaisl

Aprovar o hordrio das tarcfas lectir'as, our-idos o Consclho Cientifico da Faculdadc;

Ptopor ao Conselho de Faculdade o plano de acur.idades cientificas e as linhas dc pcsquisa

da lraculdade, em consonincia com as hnhas de orientacio cstrat6sica da Uruversidade;

j) Exercer as demais funcdcs previstas na 1ci e nos estarutos da Liniversidade;

k) Exercer as funEdes que the seiam delegadas pelo Reitor.

2. O Director da Faculdade de Dreito podc delegar algumas das suas compctencias prriprias aos

Directores-Adjuntos ou chefes de departamenros.

ARTIGO 21

(Dite ctore s -Adiunto s)

1. No exercicio das suas funcdes o Director da l,'aculdade de Dircito pode ser coadjuvado pclos

seguintcs Directores-r\djuntos :

I Director-r\djunto Acad6nrrco;

b) Dircctor-Adjunto de Pesquisa, Extensio e Inor.agio;

2. Os Directores-Adjuntos s6o nomeados pelo Reitor sob proposta do Director da Faculdade.

AITTIGO 22

(Director-Adiunto Acad6mico)
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1. O Director-Adjunto Acad6mrco tem como funqdes eporar c assessorar o Director da liaculdade

na gestdo pedag6gica nos seguintes assuntos:

a) Cumprimcnto do Rcgulamento Acad6mico da Uruvcrsidadc;

b) Supenisio e publicacio dos resultados das ar.aliaE6es,

c) PlanificaEio de estudos e m6todos de ensino;

d) Supen.isio das actir-idadcs de Registo Acad6mtco na Faculdade;

e) Acompanhamento da avaliaEio de desempenho de Doccntes e N{onitores;

0 Acompanhamento da distribuiEio de scn.iEo docente;

g) Elaboracio de proposta de contrataEio de docentes e monitorcs;

h) Elaboracio e gcsteo do horlrio acad6mico na Faculdade;

i) Controlo da quahdade do ensino e aprendizagem;

j) trlaboraEao dc prosramas de supen-isio pedag6grca;

k) Rcalizacio dc cstudo de r-iabilidadc c proposta de criacio de cursos de graduaqio,

l) Acompanhamento das propostas de planos de estudos para os cursos e controlo de ser,r

cumprimcrrto:

m) Gestio da organizaEio e funcionamento dos cursos de Pcis-graduaEio;

n) Pronunciamento sobrc a proposta de nomeacio de jfris dos cursos de Graduaqio e Pris-

Graduaqio;

o) Pronunciamento sobre a designacio dc odentadores de trabalhos de culrrrinaqio dc cursos de

Graduacio c Pcis-GraduaEio;

p) Gestio de assuntos rclacionados col11 o cumprimento dos pr-ogramas e planos de actir-idade

de P6s-gtaduaEio, avaliacio dc estudantes, rer.isio e anulacio de testes e exames,

homologaqao de docentcs c carga horS,ia

q) Nlonitona do processo de admissio aos cursos dc graduacao;

4 Acompanhamento das propostas da criacio de cursos de graduacio e p6s-graduagio;

s) Acompanhamento do proccsso de selecEio de candidatos para admissio aos cursos de p6s-

graduagio;

g Nlonitoria do processo de controlo clc assiduidade c do cumprimento das actir-idades

doccntes.

__.-";.."
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ARTIGO 23

(Ditectot-Adiunto de Pesquisa, Extensflo e Inovagdo)

O l)itector Adjunto de Pesquisa, Extensio e Inovagio tem como funcdes apoiat e assessorar o

Director da Ilaculdade na gestao da pesquisa, extcnsio e inor-aqio nos scguintes assuntos:

a) Irxccugio de projectos, investigagio, extensio c sua publicacao;

b) Proposta do plano anual de pescluisa e de extensdo;

c) Contratacio de inr-estigadorcs e pessoal t6cnico administratir.o para as actir.idades cientificas;

d) PrcparaEio e publicaEao da Rer.ista Cientifica da Faculdade;

e) r\quisiEio e uso de equipamento cientifico e bibhotecirio;

0 Prestaqio de sen'iEos i comurudade;

g) Coordenacio da actir-idade de inr-estigacio, extensio e prestaEio de sen-iEos a comunidade;

h) Nlorutona na aquisigio dc equipamentos e emissio de instruc5es sobre a sua udlizacio e

consen-acio;

N{orutoria da cxecucdo dc acnr-idade s cientificas e de invesugaqao;

Flomologacio de nomeacio de -|titi dc e\rentos cicntificos e de cursos de P6s graduaqao;

Proposta de designaEio de oricntadores dc dissertaq6es dc P6s-gradr-racio;

Controlo do processo de producio cientifica do corpo docentc;

Elaboraqio dc relat6rios mcnsais da 6rca de pesquisa, cxrensio e inovacio.

sECqAo IV

CONSELHO CIENTiFICO

ARTIGO24

(Natureza e Composiglo do Conselho Cientifico)

1. O Conselho Cicntifico da lraculdade dc Direito 6 o 6rgio consultir-o do Director e do Consclho

de Faculdade.

,)

j)

k)

1)

m)

-\pror-ado pela Deliberacao n" 39/C()UR/2020, de 12 de Nlarco, Reunido na III'Sessio ()rdiniria



2. O (lonsclho Cientitrco da Faculdade 6 constituido pclos seguintes membros:

a) Director da F-aculdade de Direito, que 6 o Presidente;

b) Directores-Adjuntos da Faculdade de l)ircito;

c) Chcfes de Departamcntos Acad6micos da l,-aculdade de Direito;

d) Seis ((r) Profcssores com rrir-el dc doutoramento ou mcstrado, em exercicio efectivo de

func6es na Unidade, eleitos dcntre o pessoal da Carreira de Docente Unir.ersitirio e de

A s sis tentc Unir.ersit6.r'io ;

e) Tt6s (3) Inr-estisadores, cm exetcicio efcctivo de funcdes na Faculdade de Direito, clcito

dentrc o Corpcr dc Inr.estigadores;

Pode ainda intcgrar o Conselho Cientifico at6 quatro mcmbros convidados de entre Profcssorcs

e Inr.estigadores da Faculdade ou de outras instituic6cs, ou ainda pcrsonalidades de reconhecida

compct6ncia no Ambito da missio da instrtuiqio.

1. O Consclho Cientifico da Facuidacle rcrine-se, ordinadamente, uma \-ez cm cada semestre e

extraordinaliamente sclnpre que con\rocado pelo scu Presidente ou por um tergo dos seus

membros

AITTIGO 25

(CompetCncias do Conselho Cientifico)

Compete ao Conselho Ctcntifico da Faculdade de Direito, designadamente:

a) Aprcciat o plano de actiridadcs cicntificas da l]aculdade de Dircito;

b) Pronunciar se sobre a criacio. ttansformacio ou extincio dc departamentos e unidades

cientihco - pedag6gicas da Faculdade dc Drreito;

c) Ptopor ou prolrullciar se sobre a criagio dc ciclos de estudos c aproyar os planos de

estudos dos ciclos de estudos ministrados;

d) Dcliberar sobrc a drstribr,ucio do sen-ico docente, a submeter a homologagdo do Director

da Faculdadc de Direito;

e) Propot olr pronunciar-sc sobre a concessio dc titulos ou disting6es honorificas;

f)Propor a composicio dos liris de pro\ras e dc concursos academicos;

g) Propor ou pronunciar-se soblc a rcahz.aci.o de acordos e parcerias nacionais c

in tcrnrcionris;

h) Designar os lrrcmbros da Comissio de r\valiagio e Qualidade da Faculdade'

.).
a

Urr
!
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i) Pratrcar os outros actos pre\istos na lei relativos i carreira docente e de inr-cstigaEio e ao

recrutamcnto de pessoal docente e de inr-cstigacio.

SECQAO I\I

CONSELHO DE DIRECQAO

AR'|TGO2(r

(Natuteza e composiglo)

1. O Conselho de DirecEio da Linidade C)rgiruca 6 o 6rgio consultivo do Directot p^r^ 
^

gestio corrente da Ilacuidade de Direito.

2. O Consclho de Dircccio da Faculdadc de Direito tem a seguinte composiEio:

a) I)irectot da Faculdade;

b) Dircctores-Adjuntos;

c) Chefes dos Departamentos Acad6micos;

d) Chefes dos Dcpartamentos,\dministrafivos;

O Conselho de Dircccio da Faculdade de Direito 6 presidrdo pelo Dircctor da Faculdade,

quc nas suas ausencias ou impedimcntos e subsUruido por um dos Directorcs-,\djuntos por

e1e indicado.

O Conselho de DitecEao da l;aculdade retine-sc, ordinariamente, duas vezes em cada

semestrc c, extraordinlrirrnente. scmprc que con\-ocado pclo seu Presidente ou por um

terEo dos seus membros.

ARTIGO 27

(Competdncias)

1. (,ompctc ao Conselho de Dirccgao da Faculdadc de Dtreito pronunciar-se sobre os asslrntos que

sejam agendados pelo Dircctor olr, por clualquer outro membro do Conselho.
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2. Compctc, cspecialmentc, ao Consclho de Drecgio da Faculdadc de Direito:

a) 'Iomar as mcdidas ncccssdrias paru a claboragio do p1ano, orqamento e rclat6rios anuais

da Faculdade de Direito;

b) Analisar o funcionamento dos Departamentos e outras unidades subordinadas;

c) Analisar o funcionamento clos cursos da responsabilrdade da Faculdadc dc Direito;

d) Propor cluest6cs a serem analisadas pelo Conselho da Faculdadc de Direito:

c) Propor metodologias comuns a nir-el c1a Facuidade dc Direito para ffetar dc problemas

de f5rr:m cicntifico, pcdag5gico, disciplinar, de rccursos humanos, administradr-o e

financciro.

0 Conduzir a gestio administratir-a, patrimonial, hnanceira e dos r-ecursos humanos da

Faculdadc r1e Dircito, sendo-lhe apJrc6vel a leerslaqao cm rigor para os organismos

ptiblico s dotados de autonomia adminis tra tiva;

g) Promor.et a racionahzaEio c a efici6ncia dos Sen'iEos da Iraculdade de Direito;

h) Nlonitorar a execucio do plano de acur-idades da Faculdadc de Direito, reaLizando o

balanco peri5drco e dir-r-rlgando os resultados e experiencias adquiridas;

CAPfTULO ilI
Estrututa OtgAnica da Faculdade

ARTIGO28

(Estrutura da Faculdade de Direito)

1.A Faculdade estrutura-se em Departamentos da 6rea Acadlmtca, Administrattva e de Pesquisa,

Extensio e Inovagio.

2.Constituem departamentos da 6rea Acad6mtca da Faculdade de Direito, os seguintes:

4 Departamento de Ci6ncias Juridicas, que integra:

i. Repartigdes que correspondem aos cursos ministrados;

b) Departamento de Registo Acad6mico;

3. Intcgra a lrea r\dministrativa da Faculdade de Direito:
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a) Dcpartamento dc,\dmtrustragio e Finanqas;

b) Departamcnto de documentagio e informaqio;

c) Secretaria;

4.Integra a 6rea de Pesquisa, Flxtensio e Inovacio da Faculdade de Direito:

a) Departamento de Extensio c Inor-acio;

b) Departamento de Pesqtusa e Publicagio, que integra:

i. RepartiEio de Pescluisa e PubJicaqio; e

ii. Nircleos e Laborat6tios e Pescluisa.

5. Funcionam ainda junto a Faculdade uma Comissio de Ar-aliacio e Qualidadc designada pelcr

Conselho Cicnu flco.

AR'fIGO 29

(Natureza e Estrutura dos Depatamentos)

Os Dcpartamentos i\cad6micos e da 6rea dc pesquisa, Ilxtensio e Inovacio sio dingidos por

r-rm Chefe de Departamento Acad6mico de Insuruigio de Ensino Superior nomeado pelo

Reitor e de senr.oh.em actir-idade s dc ensino, pesqr,risa, extensio c de prestaEio de sen igos da

sua irea em estreita dc conhecimento em coordenacio com a Direcgio da llaculdadc.

Os Dcpartaflentos rea[zalnit a gestio dos recursos colocados a sua disposiEio da sua erea em

cstrcita coordenaEio com os coordenadores dos cursos.

Cada doccntc cxerce as suas funq6es em um dos dois Dcpartamentos Acad6mrcos ondc

dcsenvolr-e as suas actividadcs em coordenacio com os colcgas da mesma irea cientifica.

Os Departamcntos Acad6micos intcgram na sua estrutura os cursos que constituem

RepartiEdes Acad6micas, Laborat6rios e Nticleos de pesquisa ambos drligidos por um Chefe

de Repartigao Acad6mica dc Instituigio de Ensino Superior nomeado pclo Reitor.

Os Dcpartamentos ,\dmirustratir-os sio drrigidos por um Chefe de Departamcnto Central.

Artigo 30

(Fung6es dos Departamento Acad6micos)
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Sio funcdes dos l)epartamcntos Acad6micos, na respectiva 6tea do saber, is seguintes funE6es:

a) Coordenar as actividades de llnsino e Pesquisa de docentes a nir.e1 do Departamento;

b) Controlar o cumpdmento do plano de acrividades de Ensino, Pcsquisa, Extensio e Inor.agio

relacionadas com as ireas cicntificas de vocagao exclusiva do Dcpartameflto;

c) ;\presentar propostas ^o Director da Faculdade/Escola/Instituto Superior sobrc'a

distnbuigao do scniEo docente com a respectir-a indrcagio dos regentes e assistcntc;

d) Pronunciar-se sobre equir-al6ncia de disciplinas integrantes dos cursos ministrados no

Dcpartamento cru sobre qr-ralqucr outro assuflto que seja solicitado;

c) F,laborar propostas de aquisigio de cquiplmcnto parx o funcionamcnto do Departarlento;

0 Genr questdes reiativas eo processo de cnsino aprendizagem, nomeadamcntc

acompanhamcnto do cumplrmento do programa e plano de acttr-idadcs;

g) Sohcitar a apreciacio e apror.aEio dos planos de formacdo de docente afectos ao

Departamento;

h) Assegurat a ar.aliacio clos funcion6rios c xgentes afectos no Departamento.

i) Elaborar relat6rios semcstrais e anuais do Departamento e submet6-1os a apreciaEao da

Direcgio da Faculdade;

j) Assegurar a administraEio cle recursos humanos, matedais e financeirr)s que thes estio

afcctos promor-cndo o melhor aproveitamento e deseil.oh-imento dos mcsmos tendo em

conta os objectir.os c actir-idades do Departamento.

Artigo 31

(Fung6es das Repartiglo Acad6micas)

Sio funcdes da RepardEao Acad6mica de IES as seguintes

a) Dirlgir as actir-idades de curso de gracluacio. pris-graduacio c extensio, na linha geral da

poliuca gkrbal deiiruda pcla Unir-ersrdade;

b) Organizar, coordenar c controlar a elaboracio e exccucio de planos anuais e plurianuais de

actiridade,s de cutso, bcm como os rcspectivos e submcte-os i apror.agio superlor;

c) Assegutar a represclrtaEio da rcparticio acad6mica bcm como o intercimbio como ()ut-ras

rnsutuig6es de cnsino supcrior;

d) Parucipar na elaboraqio de politicas c de planos estrat6gicos da Unir.ersidade;
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e) Respondc pcla organizaci"o, discrphna e cfic6cia das actividades do cr-uso e sua intedigacio

com outras estrut[as;

0 -,\ssegurar a ar.aliaEio dos funcion6rios e agentes afectos ao curso;

g) Zelar peias actir.idades Ensino, Pesqr-risa, Extcnsio e Inor-aEio que €larantcm o

funcionamcnto pleno do cutso, sem prejuizo de sua participaqao colro membro do grupo de

pcsquisa.

h) Gerir aspectos acad6micos de Ensino, Pesqr-risa, Extcnsio e Inor-acio relacionados com o

funcionamento do cutso sob a sua rcsponsabilidadc, monitorando a opcracionalidade dos

mcios e recursos postos ) drsposiEao:

i) Organizar os horirios das aulas e das actividades correlatas;

j) ,\utorizar a pubLicacio dos rcsultados clas ar-aliaqdes, em coordenaqao com a Dircccio da

Faculdade;

k) Organizar e propor jr-iris de avaliaEio e aprcciacio dos resultados de defesas de Trabalhos dc

Culmlraqio de Curso, Relat6rios de Estigios, Projetos, Disscrtacdes e Teses; e

l) I',1aborar relatririos semestrais e anuais clo Curso e submet6-1os ao Chefe do Departamento

Acad6mico.

ARTIGO 32

(Fungdes do Departamento de Extenseo e Inovagio)

Sio fungdes do Departamento de ]rxtcnsio e Inor-acio. as seguintes

a) Zelar e Coordcnar as actividades dc llrtensio e Inovacio qllc grrentem o funcionamcnto

pleno do Departamento;

b) Elaborar Propostas do Plano Anual de Extensi.o e Incx.acio do Departamento, e dcr

orcamento;

c) Illaborar propostas c1e actnidades de PrestaEio de Sen.ico i comunidadc;

d) Promor-et a publicaEio e apresentacio pribhca dc Extensio, Inor.aqio e PrestaEio de

Serr-icos i comunidade;

t
i{it
it
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e) Promovcr a captagio de fundos atrav6s de trabalhos de Extensao e Inorraqdo, e Prestacio de

Sen.igos;

f) Assegurar a avaliaEio clos funcionirios e agentcs afectos ao Departamento;

g) Gerir aspcctos de Extcnsio e Inor.acio relacirinados com o funcionamento das actividades

sob sua responsabilidade, monitorando a operacionalidade dos meios c rccursos postos i
drsposiqio;

h) lr,laborar relat6rios semestrais e anuais do l)cpartamento c submet6-1os a l)ireccdo da

Faculdade;

,) Controlat o cumprimento do plano de actividades de Extensio c Inovacic.r relacionadas com

as ireas cierrtiiicas dc vocacio cxclusiva da Faculdadc.

Illaborar propostas dc aqutsicao de equipamento para o funcionamento do Departamento; e

Assegurar a administracio de recursos humanos, materiais e financeiros que lhes estao

afectos promor-endo o melhor apror-citamento e dcsenvoh-irr-rento dos mesmos tendo em

conta os objecuvos e actividades do Departamcnto.

ARTIGO 33

(Fung6es do Departamento de Pesquisa e Publicagio)

Sio funcdes do Departamento de Pesquisa e PublicaEdo, as seguintes

i) Coordenar as actir-idades de Pesquisa e Publicacio;

k) Illaborar propostas do Plano ,\nr-ral de Pcsquisa e Publicacio do Dcpartamento, e do

orcamcflto;

1) Ptomovcr a publicacio e apresentaqao pr-iblica das pesquisas realizadas a nir.el da Faculdade;

m) Promover a captacio de fundos atrar.6s de trabalhos de Pesquisa;

,, Asscgr-rrar a ar.aliacio dos funcionirios e agentes afectos ao Departamento;

o) l'llaborar tclatirrios semestrais e anuais do Departamento c submet6-los a Direccio cla

Faculdade;

p) Controlar o cumplimcnto do plano de actir-idades de Pesqursa e Publicaqio;

c) Elaborar Propostas de aquisigdo de eclurpernento parx o funcionamento do Departamento; e

a)

b)
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d) Assegurar a administracio dc recursos humanos, mateliais e financeiros quc il-res estio

afcctos promor'endo o melhor aproveitamento e desenvoh-imento dos mesmos tendo em

conta os objectir-os e actiridadcs do Departamento.

ARTIGO 34

(Fung6es dos Depatamentos Administrativos e de Apoio)

1. As Fung6es do Departamento de Administragd,o e Finangas da F.aculdade sio as seguintes:

a) Relativamente a 6rea de AdministraEd.o, PlanificaEio e Desenvolvimento Institucional:

i. Apresentar, atempadamcntc, a proposta do plano de actividades e orcamento

anual c quinquenal, incluindo o plano cstrat6eico da Faculdade;

.l\presentar rclat6rios anuais de actividades da Faculdade;

Nlonitorat a cxccugio dos planos de acur-idades e de orcamentos de todo-s

departamcntos da Faculdadc e compilar os rclat6rios de actividades;

b) Relativamente i" 6rea de Recursos Humanos:

i. ;\ssegurar o clirnprimcnto, a nivel da },'aculdade, do Estatuto Gcral dos

Iiuncion6rios c Agentes do Eistado e demais legislacao aplicir.el;

in.

lssegutar a realtzaci.o da ar-aliacio dc desempenho dos funcion6rios c agentes

do estado afectos a Iraculdade;

Implementar as norrnas e estrat6gias relatir-as a saide, higicne e seguranca no

trabaiho a nir-el da Faculdade:

Clerir o sistema de remunetaEdcs e beneticios dos funciondrios e agentes do

estado afectos a l.-aculdade;

Implemcntar e controlat a politica de desenr-olvimento dos recursos humanos

da Faculdade;

Planificat, programar e c\ecuter as actir-idades de recrutamento, selecgio e

afectacio cle pessoal, com base nas politicas e planos dcfirudos pela Faculdade;

iv.

v.

c) Relatir.amente d, irea de Financas:
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i. Controlar a evoluqi.o das despesas reaLizadas na Faculdade;

ii. Aprcsentar, anuaitlente, um relattirio circunstanciado das suas actividadcs

incluindo o telat5rio financeiro da Faculdade:

in. Itlaborar o orcamento anual da Faculdade, acompanhando e controlando a sua

execuqio, assim como a dos projectos financiaclos com reclrrsos adicionais;

ir'. Controlar a gestio dos tecursos financeiros, contabilizar reccitas, despesas e

efectuar pagamentos rutorizados a nivel das Facr:ldades;

y. Prepatat os documentos de prcstacio de contas a submeter i apror-acio do

Conselho cla lraculdade;

r.i. I)romor-er a confirmacio de cabimento orcamental p^ra o pror-imcnto e

recrutamento de pessoal e para a rcalizaci,o de or-rtras despesas a rrir-el da

Faculdade;

vii. Operacionaltzar o proccssamento de vcncimentos e abonos em coordenageo

com a l)ircccio de Rccursos I lumanos e DirecEio de liinancas a m-el da

Iiaculdade;

r-iii. Nlanter n registo contabilisuco de todos os actos admrrustratn-os que criem ou

extingam direitos e obngaEoes, ou ainda tenham repercussio imediata ou mediata

sobre o patrim6ruo e recllrsos financeiros da Iraculdade;

ix. Nlanter, na Tesouratia, os sen-icos de pagamentos e recebimentos e rcaliz.ar as

conciliacdes banciria-s a mvel da Faculdade:

\. Elaborar os processos de prestag<)cs de contas em conformtdade com as

exig6ncias legais ou conr-6nios da Faculdade;

xi. Apresentat, atempadamcnte, a DirecEio de FinanEas os pcdidos de pagamento

das dcspesas da Iraculdade;

xii. Elaborar balancetes mensais das actiridacles financeiras da Faculdacle.

pror-idenciando as sLras rcmessas aos cirgaos compctcntes;

d) Relatir.amente a,irea de Patrimcinio c Desem.oh.imento clc Intra estrutura:

i. Administrar, controlar c fiscalizar a utilizacio do patnmoruo imobiliino e

mobih6rio da Faculdade:
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11.

iii.

Planificar, coordenar, executar c controlar os scrviEos de transportc, os sen-icos

de abastecimento, la\.agcm e lubrificagio de rreiculos, m6quinas c equipamcntos

da Faculdade;

Coordenar, executar c superr-isiollar os serr-icos de r.igilincia, os sen.icos de

portada e os sen.icos de prer-engio c combate ao inc6ndio da l.-aculdade;

Coordenar projectos, orqamcntos e execucao de manutengio e reforma de

cdrficios e outras infra-cstruturas da Faculdade;

Cnordenar, supen,isionar e {tscaltzar os scn-icos de Limpeza c rccolha de residuos

da Faculdade;

ir-.

v.

dc

davii.

vi.

e) Relatir.amentc a i,rea de LicitaEio:
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Coordenar e executar as actir-idades de apoio relacionadas com cerim6nias

graduagio, seminirios, congressos e afins da Faculdade;

(loordenar e garantir o transporte interno, mobrliir.io e cquipamento

Facuidade;

r-ur. Coordcnar e exccutar a manutcncio da redc de abastecimento de 6gua e

saneamento bisico da Faculdade;

ix. Coordcnar e exccutar os sen-icos de urbanizacio, ajardinamento c peisagismo da

Faculdade;

\. Promor-er a celebracio de contratos de seguros para m6\-eis e im6veis da

Faculdade;

xi. Elabotar e mantcr actualizado o cadastro dc bens m6r.eis c im6r.eis que a

qualqucr titulo intcgrem o patrim6ruo da Faculdade;

\ii. '\nalisar os pedidos cle exploraEao de sen-iEos cm ponto fixo por tcrceiros.

ar-aliando a neccssidade dos mcsmos, conforlc as normas da Faculdadc;

xiii. Controlar as despesas dos senicos dc tclefonia, intcrnct, de 6gua, cle encrqia

el6ctrica, de reprografia, cntre outras, da Facr-rldadc;

xir-. Coordenar a elaboracio de processos de alicnacio dc bcns m6r.eis em geral da

Faculdade;

x\.. Nfanter o controlo sobre contratos e seguros dc bens mrir.cis e im6r.eis da

Facr-rldade;

xvi. Controlat os contratos de locacio dc bens m6r-eis e im6veis da Faculdade.



Gerir, executar e participar em todas as fases do ciclo de contratacio, desde a

plaruficaEio at6 i recepqio de obras, bens ou sen-icos e exccugio pontual dcr

contrato da Faculdade.

Implementar c fazer rcspcitar as dtsposiq6es legais em vigor, relativas is actir-idades

de contratacio pata fornecimentci dc bens e ptestacio de sen-igos bcm como paru e

execucao de obras pfbJicas a nir-c1 da Faculdade;

Realizar licitag6cs para aquisicio de matcr-iais da Faculdade;

I'a-r't;ar contratos c qudsquer outlos actos rcladr.os ) aquisiqio, alienacio, cessacdo ou

baixa de material da Faculdade;

Nlanter actuatzado o cat6logo dc material a nivel da Faculdade;

Fornecer; pcriodicamente, i Direcgio dc FinanEas o volumc das despesas

cmpenhadas e nio pagas, para e fcito de programagio financeira.

2. .,\s func5es dos demais Departatncntos Administrativos e dc Apoio corrcspondem, no quc

for aplic6vel a nivel das Faculdades, as funEdes das Direcc6es e Sen'iqos Ccntrais.

ARTIGO 35

(Comissdo de Avaliagdo e Qualidade)

1. Com r-ista i reaLizaqio dos trabalhos de avaliaEio e Controle dc Qualidade, funciona na

Faculdade de Dircito uma Comissio de Ar-aliaqao e Qualidade.

2. Comp6em a Comissio:

a)'l'fts (3) doccntes da F-acr:lcladc, senclo pelo menos um deles doutorado;

D)Chefcs de Departamentos Acad6micos da Faculdade;

,)IJ^ funcionirio do Cotpo T6cnico e Admrrustrativo; e

d)Um estudante, cleito pelo corpo discente da Faculdade.

3. C)s mcmbros rcferidos nas alineas do nirmero antcrior sio designados pclo Conselho

Cientifico da Faculdade, sob proposta do Director da Faculdade, com excepcio do estudante.

ii.

iii.

iv.

v.

r.i.

,\ptovado pela Delibcracno n" 39/C()UR/2020, de 12 clc llarqo, Reunrclo na III'Sessio ()rdiniria



4. A Comissio tem um mandato de dois anos e 6 presidrda pelo docente doutorado membro da

comissio, mais antigo em exercicio de funq6es.

ARTI(]O3(r

(Atticulaglo com outras Unidades Otginicas)

Os cursos cedidos a outras urudades otginicas de ensino presencial ou de educagio aberta e

i drstincia sio gcridos pelas unidades orginicas onde funcionam os referidos cursos,

obsen-ando as instrucdcs pedag6gicas e ciendficas cmanadas pela Faculdade.

Reguiamentos especificos der.em prever os mecanismc,s de actuaqio conjunta das

coordenac6es dc cursos pertencentes a mais dc uma Llnidade Orgaruca Acad6mica, quando

relativamcntc a certa mat6ria, se acharem rclacionadas is ireas de saber, de especializacd.o.

recursos possir-cis dc partilha, de entre outros aspectos.

CAPITULO Iv
NUCLEO DE ESTUDANTES

ARTIGO 37

(Reconhecimento Institucional)

A Faculdacle de Direito tcconhece e r-aloriza a acqio dos nriclcos de estudantes na prossecugio

dos obiectir-os da Faculdade, designadamcntc dos que respeitem aos interesses dos estudantes.

O Nircleo de Estudantes soza do direito a:

a) Scr informados pclos 6rgios da Faculdade acerca do plano dc estudos, dos m6todos de

ensino, do regime de avaliacio de conhecimentos e, em geral, sobre as mat6r-ias que mais

dircctamente afectem os interesses dos estudantes;

b) Dispor, na medida do possivci, de instalacdes nos cspagos da Faculdade;

c) Dcsisnar os representantcs dos estudantes quc scjam convidados a participar como

observadores ou membros em reuni6es dos 6rgdos coicgiais da Faculdade

1.

2.

2.

1.

Aprovaclo pela l)eliberagno n" 39/C()UR/2020, de 12 de \Iarco, Reunido na III" Scssdo ()rdindria



C,\P1f'ULO \T

DrsPosre6ps rrNars

Artigo 38

(Dtividas e omiss6es)

As dr,iridas e omiss6es que se r-cli{icarem na aplicaEio e interpretagao do presente regulamento

setio resolvidas e csclarecidas por despacho do Nlagnifico Rcitor

ARTIGO39

(Revislo)

O presente Regulamento pode ser rcr-isto mediante proposta fundamentada do Director da

Faculdade ou do Conselho de Faculdade.

ARTIGO4O

(Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aptovagi.o.

-\pror-ado pela Dclibcracio n" 39/C()UR/2020, de 12 de \Iarco, 1{cunido na III" Sessio ()rdrr-r6ria



t)

'l

o
1<

U
,J)

o

,
!

,J

.a
?

al

a

N
al

d

U
c\

c
u-

U

U

O
o.
o'c

o
(!
.a
fo0
o)
0-
oE
o
Coo
E'IC
6Y'

6;
o_-oOro0-

oro
c
o
x

t.r.l

oD
o
c
o
COL16
6 r\
tG
xo
6-c
Oo)

o)

oo
:fo
(u

LL
(!
E
o
o
o
i5

(!
6
c)

6
o)
E
c
o)a
C
o
O

Xo

{}::
rs,::pn
t)
t!:a:

.:.tL=:, io,i
.tiP.t:
:J c}.,l
... ,,1:
::..-.() ::

::::.ri:::=o
::::,


