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Deliberagao n" 40/COUR/2020

Reunido na III'Scssao Ordiniria nos dias 11 e 12 de MarEo de 2020, o Conselho Universitirio

apreciou e deliberou sobre a proposra do Regulamento da F:rculdadc de Engelharia e Ci6ncias

Tccnoklgicas. Da apreciagno rcsultou que a proposta i opoltuna e esti em conlormidadc com os

Esterutos da Unilersidadc e o Regulamento Tipo das Faculdades, sendo pertinentc c consenranea

com o estigio c os desafios actuais e fututos da Universidade Roiuma.

r\o abLigo das compet6ncias conleridas pela aLiflea i), do n'1, do artigo 45, dos Estatutos da

Unir.ersidade Rovuma, aprorado pelo Decreto n" 7/2019, de 18 de Feveteito, do Conselho de

Nfi nisttos, o Conselho Universitltio delibera:

1. E aproudo o Regulamento da Faculdade dc Engenharia e CiCncias Tecnol6gicas, em

anexo, que 6 partc integrante de presente Deliberaqio.

2. A presente deLibcragio entra em vigot imcdiaumente.

PubLique se.

Deliberado na Cidade de Nampula, no dir 12 de Nlargo de 2020.

Proi Doutor Irincipe
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ARTIGO 1

(Denomi[agao e Narureza Juridica)

1. A Faculdade de Engenharia e Cidncias Tecnol6gicas, abrer.iadamente desipada dc

FECT, 6 uma Unidede Organica Acad6mica da Universidade Ror.uma, dotada de

autonomia pcdag6gica, cientifica, administratii-a e disciplinar no imbito dos cursos

que ministra.

2. A Feculdadc dc Engenharia e Ci6ncias Tecrol6gicas goza, igualnente, de

autonomia de gestio petrimonial c financeira, relatir.amenre aos seus pr6pnos

recursos dentro dos Limites legais.

ARTIGO 2

(Obiecro e Aflbiro.,

O presente regLrlamento tem por objccto estabelecer os principios, normas de orgaruz:qio,

funcionamento da Feculdade dc Engenhaia e Ci6ncias Tecnol6gicas e dos seus og;os

O presente Regularnento aplica-se ao Corpo Docente, Corpo T6c[ico c ldministrauwo e

Corpo Discerte da Faculdade de Engenharia e Ci6ncias Tecnoldgicas.

Sem prejtnzo da legislaqio pertinente e dos acordos intergovernamentars ou

ilrtcrinsritucionais, este regulamcnto aplica+e ainda, a todos os indiriduos e insrituiq6es que,

nio fazendo partc da Comunidade Univetsititia, se relacionem com a Faculdade de

Engenharia c Ciincias Tecnol6gicas.
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ART]GO 3

(Sede)

A Facutdade de Engeahan:r e Ciincias Tecnol6gicas tem a sua sede na Cidade de Nampula,

podenclo estabelecer subunidedes, seniqos ou outfas lonnas de representagio em qualquet

espaqo do territ6rio nacional.

s]](iC-\o II

PRINCiPTOS, oBJECTtvoS, NrrSSAo E vISAo

ARTIGO ,I

(Pdncipios)

A Facutdadc de Engenharia e Ci€ncias Tecnol6gices actua dc acordo com os seguintes pnncrpros:

a) Respeito pela dignidadc da pessoa humara c petos direitos fundamefltais a ela merenre;

b Demo. rrc e pl:,Lr'mo de erp+..)o:

c\ gL" d"dc. L- e.,ncu e -co d..inrac-o:
d) valonzagio dos ideais da pitria, ci€ncia, tecnologia c humanidade;

c) Liberdade de cdaq:o cultural, artistica, ciertifica e tecnol6gica;

c) Participagio no desenvolwimento econ6nico, cientiEco, social e cLrltural do pais, da regiio e

do mundo;

d A, roroiniJ Jo, r"rira. fin,rr, ir,. pa runoni,l . cj.,,urco ped,gd;cr:

ARTIGO5

(Obiectivos)

\prov.do p€L Delberxcio n' ,10/C()U R/2020. dc 12 dc ll.r9o. Reuddo m IIl" Sc$io Ordidliria



1. A F'aculdade de Engenharia e Ci6ncias Tecnol6grcas prossegue objectii-os gemis de fomagio

superior, im.cstigagio cicntihca, extensio univesitiria e prcstaqio de serwiEos a comuridadc.

2. Na realizagio desses objcctivos, a Faculdade de Engerlarir e Ci6ncias Tecrol6gices prosseguel

dclrttc outlos, os scguiutes Objectivos especificos:

) Fomar proEssionais de liwel superior com alto grau de qudif,casio r6cdca e cientifica;

) Realizar iwestlgacio que promor,a o desem'oh,imento socioecon6mico e o bem estar da

sociedade;

) Dissemina o conhecimento e patticipat em er.entos cientifrcos, de fonna a promovem

criatir-idade e solugdes inoi'adoms;

) Valodzar a cidadania moqambicana e a ulidade nacional;

) Permitir a uansfer6ncia, intercimbio e a ralorizagio de conhecimentos cientif,cos e

tecnol6gicos atrav6s de desenvolwimento de actiddades de extensio;

) Incutir na comunidade acrd6mica o alto sentido 6tico, deontol5gico e est6tico;

) Promor.er o intercnmbio cultural, cientiEco e t6cnico com instituiq6es nacron.ls e

cstangeltas, attar.6s dr mobilidade de estudantes, corpo tdcnico administratir.o e docentes.

) Promover o espirito para a mobilidade acad6mica na produqno cientifica, dentlo e fora do

territ6no nacional;

) Cont buir para o deserwolwirnento comunitino;

) Inccntivat a criagio ciendfrca;

lromo' er a tiber I de de erln ..ao:

) Promover valores de igualdade e equidade.

ART]GO 6

(Visao e Misseo)

1. Constitui viseo da Faculdade dc Engenharia e Ciancias Tec[o16gicas, ret Mta r€li rrid ,itio a/,

Nlia"al e nr irl M J|n"dtAa Pdar ?erq i!], rrteria| t ituMlA0 ,n ired[ de ery"hdi e ii ci

kon/69tcri.

2. A Faculdade de Engenharia e Ci6rcias 'Iecnol6gicas, tem como missno Jonnar nn alta

qtn/inad.e, ao drel .ld grddtntaa, Pir grid"nlao e Jamala ao kt3a da da, ben cona dutno/ttr

,\ptomdo peh Delibuagao n" 40/COUR/2020, de 12 de ll.rco, Reu do naIIr Se$eo Ordinaria
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adi dnd de ?e!qth.t, exhniaa, ibtnc,Aa e Prelttr rc Mtaid /*ld.t e cieltilu eqaidli<ddd

Lon! ti,ldde, Mr dln/dlr dar ergnlatirs e cii rin te ahgir.t!, n,ry 
"irta 

a der n/ur Mt4anbiqae-

CAPiTULO N

AUTONOMIA

ARTIGOT

(Autonomia ciertifica)

1. No e<ercicio da autonomia cientifica, a FacLrldade dc Engenharia c Cidncias Tecnol6gicas def,ne

as suas iinhas de inlesugaqio de acordo com os limites da lei, dos Regulamentos da Universidade

Roi-uma, das politicas e prioddades superiormcnte estabelecidas.

2. A autoronxa cientifica compreende ainda a prcrogatli.a de:

a) DelinL as ire:ls de estudo, cursos, plxnos, pmgam,s nos quais 6xari as tinhas dc

investigagio cientifi ca, cultrual, desportiva e :rrtistica;

b) Deseu'oh'ct e rcalizar as activi&des dc ensino, pesquisa e extensio no imbito das

pdondades politicas, sociais e econ6micas do pais;

c) Progranar e executar actir.idades cientificas.

3. No exercicio da autonomia cicnti6ca, a Faculdade de Engeflharia e Ciincias Tecnol6gicas, obriga

se, nomeadamcrte, a:

Obsen ar as politicas nacionais cm mat&ias de educaqno, ci6ncia, tecnologia e cultura;

Realizar acur-idades de extensio ro quadro do principio da t{aqno Universidade

Comunidade e da ligeqio do conhecimento teiirico pritico;

Reger-se pelos padrdes de igor da comunidade cientificr internacional;

Promovet o estudo, inr estigafio e dr,xlgagio do impacto das aplicaqoes da ci€ncr:r na

sociedade contemporlnca;

Respeitar os dLeitos de propriedade intclectual.

.)

b)

I
,1)

r\frovado pcla Dchbera.iio f .10/COUR/2020, dc 12 de Nlarqo, ReuDido nx III'Se$io Ordnrirla
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ARTIGOS

(Autonomia Pedag6gica)

1. No exercicio d:r autonomia pcdagi,gica a Faculdade de Engenhatia e Ci6ncias Tecnol6gicas, rem a

capacidadc dc:

a) lropor a ciaqao, alteracio e suspe$io do curso;

b) Propor m6todos de cnsino, ptocessos e meios de avaliaqio de conhecimentos,

c) Apresentar ptopostas de planos de estudo do curso a miflistuar, dos programas de disciplinas

e dos regines de pteced6ncia;

d) ?ropot as tcgtas de acesso ao curso de p6s gradu:rqio;

e) Outros decorrentes do Rcgulamenros da Universidade Rorruma e outros ]nsLIurentos

normativos.

2.4 Faculdadc de Engenharia e Ci6ncias Tecnol6gicas pode propor a atribdgio das cquivaldncias c o

reconhecimento de habiltag6es acad6micas, bcrn como dc graus, tinrlos e distingdes honorificas

ARI]GO 9

(Autonomia AdministEtiva, Regulamentar e Disciplinar)

1. r\ Faculdade de Engenharia e Ciancies Tecnol6gicas pratica actos administrativos, dentro dos

limites da Iei.

2. No exercicio da autotomia administratir.a a Faculdade de Engerharia e Ci6tci:rs Tecnol6gicas:

e) Propde a contratag,o e promogio de pessoel Docente, Im.estigadof c ficnico

i\dmiristrativo, nos estritos Limites da pcflnissio IegaI.

b) Elebora a ptoposta do seu Plaro e Orgamento anual ou Prograrraqno Firrnceie do

respectiwo duod6cimo;

c) Gere verbas inscritas no scu ofcamento;

d) Arrecada receitas pr6pdas provefliefltes das ptopinas e ourros e canaliza ao Estado, segundo

o disposto na I-ei;

e) Gere o parrim6no que the est6 afccto, de entre bens m6veis e imriveis, metenais e imaren:rs,

nos temos da legislaEno em vigor.

,lprot'ado pelx DeliLer.cio n' 10/COUR/2020, dc 12 de llarlo, Reunido m III" Sesro ()rdinirla



2. A Faculdade de Engenhata e Ci6ncias Tecnol6gicas apresenta o seu relat6rio anual de contas e de

acti\.idades, nos termos da lei.

3. A Faculdade de Engenl,aria e Cidncias lecnol6glcas, goza igralrente de autonomia regulementar

e disciplinar, que consistem no seguinte:

I Autonomia regdamentar possibilidade de propor alteraq5es ao preserte regulamento e a

outros que estejam em vigor na Faculdade de Ergcnhatia e Ciincias Tecnol6gicas, bem

como de apror.ar nornes de gestio das suas actii.idades no estrito hmite do estabelecido nos

f .tanro,d-t ni e.id,d, R un.,

g) Autonomia disciplmar susccptibilidade de decidir a instauraEio de ptocedimcnros

disciplinares sobre o pessoal alecro a F:rculdade de Engcnhatia e Ci€ncias Tecnol6gicas

incluindo o contratado, bem como sobre o Cotpo discente.

CAPITULO [I

6RGAoS DA FACULDA.DE DE ENGENHARIA E CIENCIAS TECNoL6GICAS

.\]t] t( io 10

(Otgios dc Gcstio)

1. A gcstio da Faculdade de Engcnharia e Cidncias Tecnol6gicas 6 exercida pelos seguintes 5rgios:

a) Conselho dc Faculdade;

b) Director da Faculdade;

c) Conselho de Dnecqno.

d) Conselho Cientifico;

nprorxdo pela 1)cliboalio fl" 40/COUR/2020, de 12 de Nlargo, Reudido ni III'Se$io Ordiniirix



ARTIGO 11

(Maodaro)

Os mandatos dos membros por inet6ncia dumm enquanto estes pefmanecerem no

respectir-o cargo.

O mandato dos mcmbros eleitos ou designados t&11 a duraqio de 3(tr6s) anos, der.endo a

designaq:o ou eleigao de nor.os membros set efccruada at6 tdnta dies entecedentes ao fim de

Os representantes do Corpo Disccntc tem um mandato de 2 (dois) anos.

Em caso de rendncia, petda de mandato ou aus6ncia prolongada dos membros elcitos, o

respectivo 6rgao colegirl proceder:i a substituigio pelo candi&to imediatamente abalro da

lista, no prazo de quinze dras.

ARTIGO 12

(Convocat6rias)

As conr.ocat6rias pera as tcunides ordiniias ou extuaordinirias dos 6rgios de gcsteo dcvcm

ser assinadas pelos respcctii.os Ptesidentes, em nota, tefldo a agenda da reuniio erpedida

com pelo menos dez (10) dias de antecedercia, sah'o har.endo outro prazo estabelecido pelo

6rpo e deve conster dela a data, hota,local c agenda de rrabalhos.

As reuni6es ertraordinirias screo corvocades de acordo com o estipulado

anterior, com a excepgno da antcccd6ncia que, em caso de comprowada urg6ncia se poderi

reduzi-.e, .jnc^ di, .

Todas rs reuni6cs dewem ser secretariadas e clabotadas as respectivas actas, que

postetiotmente devem ser lidas e aptoi.adas por todos os membros prescntes.

ARTIGO 13

(Qu6tum e votagao)

i\prov2do pela Dclibeqgeo n'40/COUR/2020. de 12 de l[ar9o, Rcun]do naIlI" Sessio Ordfiria

3.

1.

2.

3.

1



Na prioreita co rocar6ria, os 6rgios da Faculdade de Enger ari:r e Ciancies Tecnol6gicas

reLinem e deliberam, validamentc, na ptesenga de mais da metade dos seus mcmbros.

Na segunda conwocat6da sobre a mesma agerda, os 6rgnos da Faculdade remem e

JcLb. r,r r a ,da,ncn e.om o n rrF-o oF pr e e, .r, q, , r rcg 41

Nas reunides dos 6ryaos de gestio, sio adoptadas as deliberaEoes ou decisoes que rednam

consenso com o voto fevorir.el da nuioaa dos membros presentes.

ARTIGO 14

(Comiss6es Especializadas)

Os 6rgios podem constitun comissoes especiaLizadas de ttabatho, temporirias ou pemranentes, que

aptcsenram o resultado do seu trabalho a correspondentes plenirios.

ARTIGO 15

(Secretariado)

1. O Secretariado dos Conselhos 6 designado pelo Ditcctor da Faculdade.

2 Cornpe-e Jo sr.-F ".:do do. con.elho.:

a) Receber toda a infomaqio rclatira aos conselhos, de mareita quc possa analisar, coordenar

a informaqio e preparar os documentos de trabalho;

l:) Elal:orar as xctas das sessdes dos conselhos infomardo das rarefas e decisoes que cabem

aos membros dos consclhos;

c) Assistr o Dircctor da Faculdade ros acros que esre desempenha corio membto dc qualquer

SECqAO I

CONSELHO DE FACULDA-DE

ARTIGO 16

(Natuieza e Cornposileo)

lprorxdo pelx Dclibcragao d' 40/COUR/2020, de 12 dc llargo, Reunido nx III" Seseo Ordl.iia
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1.

1.

5.

O Corselho de Faculdade 6 a estrutura superiot dc deliberaEao da Faculdade de Engenlaria

e Ci6ncias Tecnol6glcrs.

O Conselho da Faculdade de Engenharia e Ci€ncias Tecnol6gicas tcrn a qcgumre

composiqio:

a) Ditectot da Faculdade de Ensenhaiia e Ciancias Tecnol6gicas;

b) Ditectotes -Adjuntos da Faculdade de Eneenharia e Cidncias Tecnol6gicas;

c) Cheles de Departamentos;

d) TtAs (3) membros eleitos de entre o corpo docente c de inwestigedores;

e) Dois (2) reprcsentantes do Corpo Discente da Frculdade de Engenhada c Ci6ncias

Tecnol6gicas a serem indicados pelo nricleo de estudantes da Faculdade;

I Um (t) representante, elcito de entre os men.rbros do Cotpo T6cnico e Administmrivo,

g) Duas personaLidades extcrnas de reconhecido m€rito nio pertencenre i Faculdade de

Engeduria e Ciincias Tecnol5gicas col].r conhecimenro e experi6ncia relewertes pare esta

Unid:rde, dos <1uais um dele 6 eleito prcsidenre;

h) Dois representantes da Sociedade Ci\.i1 de reconhccido m6dto, com conhecimentos e

experi6ncia relevertcs para a Faculdade;

O Presidentc do Conselho de Faculdade 6 eleito por m:rioria absolura, e disp6e de \.oto de

qualidade.

is duas personalidades ertcrnas de reconhecido mirito c da Sociedade Civit sio cooptadas

pelos restentes ncrnbros do Conselho da Faculdade, sob proposta der-idan.rente

tundanentada do Director da }raculdadc.

At6 a eleiqno do Presidente do Conselho de Faculdade a Prcsiddncie 6 exerci&

'-rc'ir ;r er, cpc.oDr e -or d.rFrcudroc

ARTIGOlT

(CompetCrcias do Conselho de Faculdade)

1. Compete ao Consclho de Faculdade:

a) Ptopor ao Reitor e tomeagio do Directot da Faculdade de Engenharir e Ciincirs

Tedrol6gicas, numa lista uipLice dc nomes nio vinculatir.a;

-hrovado fda Delibehlao d ,10/C()UR/2020, de 12 d€ llxrro, Reunido na III'Sesao OtLlinirir

{0}



b) ?ropor aos 6rgios supedotes alteragoes a estrutura otginica e o quadro do pessoal da

Faculdade de Engenharia e Ciincias Tecnol6eicas;

Propor alterac6cs aos curriculos dos cursos ministredos na Faculdadc de Engenhaia e

Ci6ncias Tecnol6gicas e dar parecer sobte a criaEao e extlflEio de nirsos;

Analisat ptogramas e prcpostas dc pesquisa e de extensio reatizadas na Faculdade, definir ,"
linhas ptioritdrias e as respectii.as medidas para o seu descnwoh-imento;

Propor aos 6rgaos superiores o plano dc desenvolvimento do cotpo docente e tecmco

administratir.o, nomcadarnente, progamas de formagio;

Propor aos ritgios superiores altcrag6es aos regulamentos da Universidede;

Pronunciar se sobre o nivel e a qualidade de ensino mlrusttado e aprovar medidas pata a sua

ptogrcssiwa eleragio;

?tonunciar-se sobre o plato, orgameflto e telat6rios anuais epresertados pela DitecEao da

l,'acutdadc de F-ngenhala e CiArcias Iecnol6gicas;

DebruEar se sobre quaisquer outros assuntos apresentedos pela Direcqio da Iaculd:rde dc

Engcnhala e Ci6ncias Tccnol6gicas ou por qualquer um dos seus membros.

h)

I

o

0

c)

ARTIGOl8

(Reunioes)

O Conselho de Faculdade rerine, ordinariamente, uma r-ez cm cada semestre e, extraordinariamente,

semptc que coni.ocado pelo seu Ptesidente ou pot um rctgo dos seus membros.

SDCqAO II

DIRECTOR DA FACLTLDADE

ARTIGO 19

CNomcageo)

\piovado pel. Dellb€mlio n'40/COUR/2020, dc 12 de ll.rco, Reunido na III" Sesro O<ljnirjr



1. O Director da Faculdadc de Engenharia e Ci€rcias Tccnol6gicas 6 nomeado pelo Reitor da

Untvcrsidade.

2. Sob a orientaqio do Conselho da Faculdade, o Director representa e drrige a Faculdade, tegcrdo

se pelos estatutos e regulamentos apliciweis na Unir.ersidade Rovun.r:r, e demais legislacio cm ugoi.

3. O Drector da Faculdade 6 coadjuwado por Directores Adjuntos, nos tcl.lllos do disposto no

presente rcglilameoto.

ARTIGO 20

(Competencias do Diiecror da Faculdade)

1. Sio conpet€ncias do Duector:

a) Representar a f'aculdade de Engenheria e Ci6ncias Tecnol6gicas pcrante os demais 6rgaos da

Instituigio e perante o exteriot;

b) l,residir o Consclho Cientifico e de Ditccaio da Faculdede de Engenhada e Ciincias

Tecnoldgicas;

Ptopor ao Reitor e nomeaEio dos Directores Adjuntos c dos Chefes de Departarnento e de

Repartiqao da Facul&de;

Propor ao Conselho de Faculdade as linhas gerais de desem oh-imetto da FacrLldade, os

planos e otgamentos anuais e os reht6rios anuais de acrir.idades e de contas;

lssegurar a correcta execucio dos actos decis6rios dos 6tgios da Universidade Ror.uma, das

recomendaE6es apror.adas pelos Conselhos da Faculdade de Engenhari:r e Ciincras

le.rolog,c:., do reg "meno.e oru.,, .,Bor:

Diigir a gestno acadimica, admidstetiva e financcita da Faculdade de Engenharia e

Cie-cJ,.1ecr -'og. a.:

Orientar c promover o relacion?menro da faculdade de Engenhaia e Ci6ncias Tecnoldgicas

-.ro gani mo orernd"dc. na'ior,...e.Lr" g.u." err rer".orei :

Aprovar o hor6rio das rarefas lcctiwas, ouvidos o Corsclho Cientifico da Faculdade;

Propor ao Conselho dc Faculdade o plano dc actiwidades cientihc:rs e as linhas de pesqujsr

da Faculdade, cn consonincia com as hrhas de oientagio estrat6gica da Unli.ersidade;

0

d)

.)

h)

i)

j) Exercer as dernars funq6es prer.istas na Iei e nos estautos da Universidade;

k) Exercer as lunq6es que the seiam dclegadas pelo Reitor.

J\piovado pcla Dcliberageo n" .ro/C()U R/2020, de 12 de llxrgo, Reunldo na III' Scssio ()rdhirn .?, 
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2. O Director da Faculdade de Engenharia e Ciencies Tecnol6gicas pode delegar:rlgunas das

suas competancixs pr6prias aos Directores Adiuntos ou chefes de depar.amentos.

ARTIGO 21

(Directores-Adiurtos)

1. No exercicio das suas lunq6es o Dircctor da Faculdade de Engenhada e Ciencias Tecnol6gicas

pode set coadjur-ado pclos seguintes Directores-Adjuntosr

a) Directot Adjurto Acad6mico;

b) Dnector Adjunto de Pesquisx, Exteflsio c Inovagao;

2. Os D;ectotes /\djuntos sio nomeados pelo Reitor sob proposta do Director da Faculd:rde.

r\RTIGO 22

(Director-Adiurto Acad6mico)

1. O Director-Adjunto Acadimico tem como fung6es apoiar e assessorar o Direcror da Faculdade

na gestao pedeg6gica nos seguintes assuntos:

a) Cumprnnento do Regulamento Acad6mico da Universidade;

b) Supcnisao e publicaEio dos resultados drs evalia_c6es;

c) Plantficagio de estudos e m6todos de erxino;

d) Supenisao &s acriddades de Registo Acad6mico na Faculdadc;

e) Acompanlamento da avaliagno dc desempenho de Docentes e Nlontores;

I Acompanhamento da distribuigno de servigo docente;

g) Elaboraqio de proposta de contratagio de doccntcs e monitores;

h) Elaboraqio e gestio do hor6rio acad6mico na Faculdade;

i) Conffolo da qualidade do ensino e aprerdizagerq

j) Elaboragao de programns de supclusao pedeg6gica;

k) Re:lizaS:o dc cstudo de r.-iebildade e propost:r de criaqio de cursos de gtaduaqio,
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fr)

n)

,r)

4

,

Aconpanlamento das propostas de planos de estudos para os cursos e controlo de seu

Gestio da organizagio c funcionamento dos cursos de ?6s-gradu:rqio;

Prom:nciamento sobre a ptoposta de nomeagio de jiris dos cu$os de Gnduaqio e P6s

Gtaduagio;

Ptonunciamento sobre a designagio de onentadores de ttabalhos dc culminaqio de cutsos dc

Graduaqno e P6s Graduacio;

p) Gestao de assufltos relacionados com o cumprimento dos progmmas e planos de actir.idade

de P6s-$aduaqio, arzliagao de estudefltes, reriseo e anulaEao de testes e exames,

horolog.,c)^ d, Juccr e. e.arga \orJrir.

N{onitoria do processo de admissio aos cursos de graduaqio;

Acompanhamento das propostas & criagio de cursos de graduaqio e p6s graduagno;

,\con.rpanhamento do processo de seleccno de candidatos para admrssio aos cursos de p6s

graduaqio;

t) N{onitoria do processo de conrolo de assiduidade e do cumprirnento das actiidades

ARTIGO 23

(Director-Adiurto dc Pesquisa, Exte[sao e Inovagio)

O Director Adjunto de Pesquisa, llrtensio e Ino\.aeAo tcnl cotro fungdes apoiar e assessorar o

Director da Faculdade na ges6o da pesqrns,, c\rcns;o e ,no\"tio nos seguntes .rssuntos:

a) ExecuEao de projectos, im.estlggio, extensio e sua publicaqio;

b) Ptoposta do plano anual dc pesquisa e de extensio;

c) Contrataqio de inr.estigadores e pessoal t6cnlco administrativo p:rr:r as actiddadcs cientificas;

d) Pteparaseo e publicagio da Rerista Cientifica da Faculdade;

e) Aquisiqno e uso de equipamento cientifico c bibliotecirio;

l) lrc racao de erri, o ..on,r J. de.

g) Coordenrq:o da actividade de investigaqio, extensio c prcstagio de senigos a comunidade;

.)

(
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h) NlonitoLia na aquisigio de equipanenros e emissno de instrug6cs sobre a sua utilzagio e

i) N{onitoria da cxecugno de actividedes cicnrificas e de investigaqio;

j) Flomologagio de nomeagio de -|nri de ci'entos cienrj8cos e de cursos de P6s graduaqio;

k) Proposta de designagio de orientadorcs de disserragdes de P6s gradu:rqio;

1) Controlo do processo de produgno cientifica do corpo docente;

m) Elaboraqio dc telat6ios mensais da irea de pcsquisa, exrensio e inov:rqio.

SECqAO IV

CONSELHO CIENTIFICO

ARTIGO 24

(Natureza e Composigeo do Conselho Cienrifico)

O Conselho Cientihco da Faculdade de Enee.hana e Ci6ncias Tecnol6gicas e o org;o

consultivo do Direoor e do Conselho de Factrldade.

O Conselho Cient{fico da Faculdadc 6 constituido pelos seguirtcs mernbros:

a) Director da l-aculdadc de Engenhrria e Ciancias 'ltcnol6gicas, que 6 o Presidente;

b) Directores Adjurtos da Faculdade de Engcnharia e Ci€ncias Tecnol6gicas;

c) Chefes de Depanamentos Acad6micos da Faculdade de Engenhatia c Ci6ncias

Tecnoli,gicas;

d) Scis (6) Irolessores com nivel de doutommenro ou rnestrado, em erercicio efectiro de

lungdes na Unidadc, eleitos dentre o pessoal da Caueira de Docente Universititio e dc

lssistenre Unir.ersitirio;

E Tras (3) Ini-estigadores, em exacicio cfecuvo de ftrngoes na Facpldade de Engenharia e

Ciancirs Tecnol6gicas-eleito denttc o Corpo de Investigadotes;

Pode ainda intcgrar o Conselho Cientif,co at6 quatro mcmbros co ridados dc cntre Professores

e Investigadores da Faculdade ou de outtas insriruiq6es, ou ainda personalrdades de teconheci&

ono" i-.., ro imbiro d r r-r.."o d" in.ti-ui..'o.

2.

3.

4. O Conselho Cientifico da Faculdrde retire se, ordinariamente, ulna \rcz cm cada semestre e

ertraordinariamcnte sempre que com.ocado pelo seu Presi.lcEte ou por um tergo dos seus

. "e,\
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ARTIGO 25

(Competdncias do Consetho Cientifi co)

Compete ao Conselho Cientifico da Faculdade de Engenharia e Ci6ncias Tecnol6grcas,

designadamente:

a) Apreciar o plano dc actiwidades cientificas da FacLrldade de Engenhaia c Ciincias

Tccnol6gicas;

b) Ptonunciat se sobre a criaqno, transfomaEio ou extingao de departamentos e ,rid,des

cientif,co pedag6gicas da Faculdade de Ge6ci6ncias;

c) Ptopor ou pronunciar se sobrc a ciaeao de ciclos de estudos c aproi'ar os planos de

esrudos dos ciclos de estudos nxnistndos;

d) Dehberer soble a distribuiqno do senigo docente, a submeier a Ilomologaqio do Directol

da Faculdade de Engerhada c Ciincias Tecnol6gicrs;

c) Propor ou pronuncirr se sobrc a concessio de dtulos ou disting6es honodficas;

fPropor a composigio dos jnris de provas e de concusos acad6micos;

g) l']ropot ou ptonunciar+e sobre a tealizagio de acordos e parceria" nacron:is c

internacionais;

h) Design,r os membros da Comissio de Avaliaq:o e QuaLidade da Faculdade;

i) Prrticar os outros actos preustos na 1ei rclarivos i carrena docenre e de investigeqio c ao

recrutan.rento dc pessoal docente e de nl.estigagio.

SECqAo nr

CONSELHO DE DIRECQAO

i\RTIGO26

(Natureza e cohposigao)

1. O Conselho de Direccao da Unidade Org:inica 6 o 6gao comultivo do Directot pata

gestno correntc da Faculdade de Engenhada e Ciencias Tecnol6gicas.

2. O Conselho de Direcgio da Faculdade de Engenluda c Citncias Tecnol6gicas tem

segunte composigio:
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1.

2.

a) Dnector da Faculdade;

b) Directores-Adjuntos;

c) Cheles dos Departamentos Acad6micos;

d) .l'e'e do Dep. r.. re t o Admi,n trao' o :

3. O Conselho de Direcqio da Faculdade de Engenharia e Ci6ncias Tecnol6gicas 6 presidido

pclo Ditector da Faculdade, que nas suas aus6ncias ou impedimentos 6 substituido por um

dos Ditectotes Adjuntos pot ele indicado.

4. O Consclho dc Direcgao da Faculdade reLine-se, ordinariamente, dLras vezes em cada

senlestte e, eritraordinedamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por um

tergo dos seus membros.

ARTIGO 27

(CompetCncias)

Compete ao Conselho de Direcqio da Faculdade de Engenharir e Ci6ncies Tecnol6gicas

pronunciar-se sobre os assuntos que sejam rgerdados pclo Dircctor ou, pot qualcluer outro

membro do Conselho.

Compete, especialmente, ao Correlho de Duccgio da Faculdade de Elgenharia c Ci6rcias

Tecnol6gicas:

a) Tomar as medidas necessirias para a elaboragio do plano, otgamcnto c rclatdnos anuiis

da Faculdade de Engeohada e Ci€ncias ltcnol6gicas;

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

c) Anallsar o funcionamcnto dos cursos da responsab idade da Faculdade de Engenharia e

Ci6ncias Tecnol6gicas;

d) Plopor questoes a serem :rnaLisadas pelo Conselho da Faculdade de Engenharia e

CiEncias Tecnol6gicas;

e) Propor metodologias colnuns a dvcl da Faculdade de Engenharia e Ci6ncias

Tecnol6gicas pa12 tratar de problemas de f6rum cientifico, pedag6gico, discip)inar, de

rccur o' humano., ,dmini. u. rivo e lLrrn'e o.

(
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Conduzir a gestao administtatir.a, patrimonial, financeh, e dos recursos humanos da

Faculdade de Engelrharia e Ci6ncias Tecnol6grcas, sendo the aplicir.el a legislaEio em

wigor para os otganismos priblicos dotados de autonomia administratir.a;

Ptomowet a tacionalizaqio e a e6ci6ncia dos Scnisos da Faculdade de Etgenhana e

Ciincias Tecnol6gicas;

Monitorar a execuqio do plano de actir'i&des da Faculdade de Engenharia e Ci6ncia.

Tecnol6gicas, realizando o balango peri6dico e din:lgando os resLrttados e u;periencras

adquiridas;

h)

CAPiTULO I
Esuututa Olgardca da Faculdadc

AXTIGO28

(Estrutuia da Faculdade de Etgerhari, e Ciencias Tecnol6gicas)

1.A Faculdade estrLrtura sc cm Departementos da irea Acadimica, Administratir.a e de Pesquisa,

Extcnsio e llor.agno.

2.Constituem departamentos da lrca Acad6mica da Facrndade dc Engcnharia e Ci6ncias

Tecnol6gices, os seguintes:

a) Departamento de Engcnharia, que integra:

i. Rcpartigdes que correspondem aos cursos ministrados,.

b) Departamento de Ciancras Tecnol6gicas, que intega:

i. Repartiq6es que cottcspondem aos cursos minisuados;

Departameflto de Registo Aced6rdco;o

3. Integra a irea Administrativa da F:rculdadc de Engenharia e CiArcias'I'ccnol6gicas:

a) Depattaorcnto de Administracio c Finangas;

b) Departamento de documentacio e inforn-raqio;

c) Sectctada;
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4. Iotega a 6rea de lesquisa, Exte$io e Inoragao da fraculdade de Engenhana c Ci6ncias

Tecnol6glcasr

. Deprr; n., ro dP tx e-.Jo e rrorx.;^:

b) Depertamcrto de Pesquisa e l,ublicaqeo, quc inte$a:

i. Reparo.jo de 'e.qui.c c " rbU.acao: e

u \J,leo.e L Lo-rror - <P..qui"

5. runcionrm xinda junto a FacLrldade uma Comissio de Awaliaqio e Qualidade designada pelo

Conselho Cientifrco.

ARTIGO 29

(Natureza e Esrrutura dos Departamentos)

1. Os Depattamcntos Acad6micos e da ltca de pesquisa, Extensio e Inovaqno sio dirigidos por

un Chefe de Departamcnto Acrd6mico de Instituigio dc Ensino Superior nomeado pelo

Reitor e desenloli-en actiridades de ensino, pesquisa, cxtensio e de prestaEio de sen-iqos da

sue itea em csteita de conhecimento cm coordenacio com a DirecEao da Faculdadc.

2. Os Departamentos re: izam a gcstio dos recursos colocedos a sua disposigao da sua rrea em

estreita coordenagio com os coordenadores dos cutsos.

3. Cada docente tun96es em um dos dois Dcpartamenros Acad6micos onde

desenvolre as suas acti\.idades em coordcnaqio com os colegas de mesma irea cicntifica.

4. Os Dcpaftamentos Acad6micos integram na slra esduflrm os cuJsos que consoLuem

Reparogdes ,A.cad6n.Licas, Laborat6dos e Nideos de pcsguisa ambos dirigidos por um Chefe

dc Rcpattigno Acad6mica de Instituiqao de Ensino Superior nomeado pelo Rciror.

5. Os Departamentos Adorilistrativos sio didgidos por um Chefe de D€perramento Central.

A-nigo 30

(Futrgdes dos Depatamento Acad6micos)

Sio lunEdes dos Departamentos Acad611.ricos, n:r tespccriwa itea do saber, ds seguintes funqoes:

a) Coordenar as actir-idadcs de Ensino e Pesquisa de docentes a nir.e1 do Dcpartanento;
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Contolat o cumpr.irnento do plano de actnidades de Ensino, Pesquisa, Erensio c howagio

tclacionadas com as ireas cientifices de wocagio exclusiva do Dcpattamento;

Apresentar propostas ao Ditector da Faculdade,/l:,scola,/Instituto Superior sobre a

distribtriqio do scn-ico docente com a respectiva nrdicaqeo dos regentes e assistenre;

Ptonunciat sc sobre equiwal€ncia de discip)inas integrentes dos cursos ministrados no

Dcpartamento ou sobre qualquer outo assruto qLre seja solicitado;

lrlaborar propostas de aquisigio de equipamento para o funcionamento do Departamento;

Gerir questoes relatir.as ao ptocesso de ensino-aprendizagem, non.readamente

acompanhamento do cumprimento do programa e plano de actirndades;

Solicitar a apteciagio e apro\?gno dos planos de fotmagio dc docente afectos ao

Departamento;

Assegurar a avaliaqio dos funcionirios e agentes afectos no Departamento.

Ehllorar relat6rios scrnesrmis e anuais do Departamento e submete 1os a aprcciagio da

Direcqio d:r Faculdade;

.\ssegurat a administr:rqio de recunos humanos, mareriais e financelros que thes estio

afectos ptomovendo o melhor aptovcitamento e desem'olr.imento dos mesmos tendo em

conta os objectil.os e actir.idades do Departamento.

Artigo 31

(Fung6es das Reparti$ao Academicas)

Seo fungdes dr Repartiqio Acad6mica de IES as seguintes:

{ Dirigit as :rctiiidades de curso de graduaEio, p6s-graduaqio e exterrsio, na linha getal da

poLri.a globd d"ftnidr prl ru.er.rdade:

Organizar, coordenar e controlar a elabotaqio e execuqio de planos anuais e plurianuais de

actiiidades dc curso, bem como os respcctil,os e submete-os i apror.aqio supetior;

Assegurar a representagio da tcpartiqio acad6mica bem como o illrercambio como outr?s

instituigdes de ensino superior;

Participar n:r elaboragio de politicas e de planos estratdgicos da Univenidadel

Responde pela organizagio, discipJina e eficicia das actiwidades do curso e sua interJigqio

com ouifas estuutur2s;

s)

,r)

c)

b)

t

9

s

h)

t

d)
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c)

h)

,
,

1,)

Assegutat a avaliagno dos funcionirios e agentes afcctos ao curso;

Zclar pelas actiddades Ensino, Pesquisa, Extens5o e Inor.agno que gereflten o

ftrncionemento pleno do curso, sem prejuizo de sua participagio corno mcmbro do grupo de

pesquisa.

Gcdt aspcctos acad6micos de Ensino, PesqLnsa, Eltcnsio e Inoi.a.cio rclacionados com o

tuncionamento do curso sob a sua responsabiLidadc, monitorando a operacionalidade dos

meios e recursos postos i disposiseo;

Organ-Lzar os horirios das ar.nas e das acriridades conelatas;

Autorizar a publicaEio dos resultados &s avaliaq6es, cm coordenagao com a Direcqno da

F:tcutdade;

Otganizat e ptopor jirris de avaLia.cio e apreciaqao dos resultados de defesas dc Trabalhos de

C,.rlmtnaqao de Curso, Relat6tios de Est6gios, lrojetos, DissenaE6es eTeses; c

Elaborar relat6tios semestrais e anuais do Crrso c submctd los ao Chele do Departamento

ARTIGO 32

(Fuog5es do Depatamento de Exrensao e InovaQeo)

Sio fungdes do Depattamento de Exrensio e Inor.agio, as seguinres

a) Zclar e Coordenr as rctii'idades de Extensio e Ino\.aqno que gerafltem o tuncionamcnro

pleno do Departamento;

b) Elaborar propostas do Plano Arual de Extensio e InovaEao do Deparamento, e do

orqameflto;

c) Eleborer propostas de actir.idrdes de Prestagio de Serdgo i comunidade;

d) ?romowet a pubJicaqno e apresentagio priblic2 de E\tcffao, Inowaqio e Prestaqao de

Ser"r,iEos i comunidade;

e) Promo\.cr a captxgno de indos atraw6s de trabalhos de Extelsao e InovaEio, e Prestaqio de

Serwigos;

l) AsseguJ,r a avaliegeo dos luncionirios e agentes alectos ao Departamcrto;
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h)

,
k)

,)

b)

Cerir aspectos de Extensio e Inovagio relaciomdos com o funcionamento das actiwidades

sob sua responsabildade, monitorando a opcracionalldadc dos meios e tecursos postos i
drsposiqao;

Elabotat rclat6rios semestrais e anuaG do Departamento e submet6-1os a Direcgeo da

Contolar o cumprirnento do plano de actividades de Eatensao e IflovaEio relaciomd:rs com

as ireas ciertiEcas dc i'ocagao exclusii.a da Facrndade.

Elabol,r ptopostas dc aquisigno de equipamento para o funcionamento do Departamento; e

Assegutat a edmi stralao de recursos humanos, materiais e Enancenos que lhcs cstio

afectos promo\.cndo o melhor aproveitamento e desenvohimcnto dos mcsrnos tendo ern

conra os objectir.os e acur-idades do Departamento.

AR',l tGO 33

(FuDqrles do Departamerto dc Pcsquisa c Publicaeao)

5io limcaics d,, D.plrLarncrLto cle Pc,c]uise c 1, ri.icio. ir rcgri,nt.r

Cootdcnat as actiridades de l,esquisa e Publicrgio;

Elaborar propostas do Plano Anuei de Pesqrusa e PubJicaqio do Departan.rento, e do

Promor.er a publicagio e rpresentaqao piblica das pesquisas realizadas a nir.el da Faculdade;

Promol.et a captagao de fi.rndos atrav6s de tmbalhos de ?esquisa;

Assegurar a ai-aliaqio dos funcionirios e agentes afectos ao Depatamento;

Elaborar tclat6rjos semestais e rnuais do Departrmento e submet€ los a Direccio &
F"c LlJaJc;

Controlar o cumpimento do plano de actir.idades de ?esqLrisa e Public:rqio;

Elaborar propostas de aquisiEio dc cquipamenro para o funcionamento do Deparamcnto; c

Assegurar a adrrinistuaqio dc rccursos humanos, matedais e financcitos quc thes est)o

afectos promovendo o rnclhor aproveitamento e desenvoh.imerto dos mesrnos tendo em

conta os objectivos e actividedes do Dcpartamen.o.

r)

'.)
n)

o)

P)

.)

d)
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ARTIGO 34

(Fuqg6es dos Departamentos Adminisrativos e de Apoio)

1. As lrunsdes do Depxftemento dc 
^dministtaqao 

e Finangas da lJaculdade sio as seguintes

a) Relatiwamentc a irca de Administragio, Plam6caEio e Desenr-oh.imerto Institucional:

i. Apresent:u, atempadantntc, a ptoposta do pleno de actividades e orEamento

anuel e quinquenal tucluindo o plano estrat6gico da FacLrldade;

ii. Apresentat tdat6dos anuais de ectividades da Faculdade;

iii. Nlonitorar a exccuqao dos planos de actii'idades e dc otEamentos de todos

dcpatamentos da l,-aculdade e compiaf os relat6dos de acdudades;

b) Relativamente ) irea de Rccutsos Ilumanos:

i. AssegLrar o cunprimento, a nivel de Faculd:rde, do Estatuto Geral dos

Funcion6rios e Agentes do Estado e dcmais legishgio apliciwel;

n. Assegruar a realizaEio da araliagio de desempenho dos funcionirios e agentes

do estado afcctos a Faculdade;

iii. Implcmcntar as nonnas e estuxt6gias relativas a sande, higiene e seguarla xo

ttabalho a nir.e1 da F:rculdade;

iv. Gerir o sistema de remlrfleraEdcs c benefcios dos tuncionirios e agentes do

estado afectos a Faculdade;

\.. Implencntar e controlar a poLitica de desenr.oh.imento dos recursos humanos

da Faculdade;

vi. Planificar, progamar e execut2r as acti\ndadcs de fecrutamenro, selecgio e

afectaqio de pessoal, com basc nas politicas e planos dehnidos pela Faculdade;

c) Relatir.amente i irea dc Fi11anges:

i, Conrrolar a evolugio das despesas re:lizadas ru Faculdade;

ii. Apresentar, anuaLnente, urri relat6rio circunstanciado das suas actiwidadcs

incluindo o relrt6rio financetuo da Faculdade:

in. Ehborar o orqamento anual da Faculdade, acompanhando e contolando a sua

execugio, assim como a dos projectos financiados com recursos adicionars;
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iv. Controlal e gestio dos recursos Enancciros, contabilzar receitas, despesas e

efeduar pagmentos autotizados a nii.el das Faculdades;

r.. Preparar os documentos de prestaEno de coflt,rs a submetet i apror.acio dcr

t.or,.e \o J, I "c- dace;

ri. Promover a confirmagio de cabimento orqamcntal para o pro\rmrnto c

recruhmento de pessod e para a realizagio dc outras despesas a nivel da

Faculdade:

vn. Operaciondizar o processamento de r.encimentos e abonos em coordcnaqio

com a Direcano de Recursos Humalros c DitecAeo de Finanqas a nivel da

Frculdade;

\in. Nlalter o registo contabilistrco de todos os actos administrativos que cnem ou

extingm direitos e obrigag6es, ou ainda tenham repercussio imediata ou mcdiata

sobtc o patrim6nio e recursos firunceitos da Faculdade;

i\. Nfanter, ru Tesouraria, os seniqos de pagamcntos e recebimentos e realizar as

concilaq6es bancidas a nirel da Faculdade;

x. Elaborar os processos de prestagdes de contas em conformidade com as

exig€ncias legais ou conv6nios da Faculdade;

xi. Aptesentar, atempadamente, a Dirccgio de Fnranqas os pedidos de pagamento

das despesas da Fac dade;

xn. Elaborar balancetes mcnsais das actilidades Enancenas da Faculdade.

d) Relatii.amente a irea de Patrin-r6nio c Desenvot\imento de Infra-estrurum:

i. Adrunistrar, controlar e fiscatizat a utilizaqao do patrim6nio imobilido e

mobilirio da Faculdade; .

n. Phn1ficar, coordcnar, eriecutar e contolar os serwigos de transporre, os serricos

de abastecimenio, lavagem e lubrificagio de veiculos, mnqrnnas c cqLnpamenros

da Faculdadc;

iii. Cootdcnar, executar e supcnisionar os sen'iqos de vigilincia, os scnigos de

portaria e os se$igos de prer-enEio e combate ao nrc6rdro da Faculdade;

iv. Coordcnat projectos, orqamentos e cxccugio de manutenEio e refonna de

edificios e ouuas inlra estruturas da Faculdade;
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v Cootdenar, superwisionar e fiscalizar os seniqos dc lrrupcza c tccolha de residuos

da Faculdade;

vi. Coordenar e executat as actiridades de apoio rehcionadas com cerim6nias de

graduaqio, seminirios, congressos e afirrs da Faculdade;

rn. Cootdenar c garantir o transporte interno, mobilirio e equipamento da

Faculdadc;

\in. Coordenar e executar a menutencio da rede de abastecimento de igua e

saneamento bisico da Faculdade;

ix. Coorden:u e cxecutar os seniqos de urbarLizaqio, ajardlnamcnro e paisagismo da

Faculdade;

\. Promo\.er r celebregao de contratos de seguros para mtjr.eis e nn6r,eis da

Faculdade;

ri. Elaborar e menter actualizado o cadastro dc bcns m6r.cis e mcircr< guc a

qualquer tinrlo integrem o patuim6rio da Faclrldade;

xn. ,lnalisar os pedidos dc crploragao de senigos em ponto fixo por terceiros,

ataliendo a necessidadc dos mesmos, conlomre as nomas dx lraculdede;

rin. Conttolar es despesas dos sen'iEos de telefoda, iotemet, de agua, de energia

eldctdca, de reprogr:rEa, efltre outras, da Faculdade;

xir.. Coordenar a elabotagio de processos de alienaqio de bens n.r6veis errl geml da

Faculdade;

Nlantcr o controlo sobre contrzros e seguos dc bcns m6reis c im6vcrs da

Faculdade;

xr.i. Controlar os cortatos dc locagno de bens m6weis e im6r.eis da Faculdade.

e Rehri,rra re .e, de LLrracao

i. Gerir, executat e participar em rodrs as fases do ciclo de conratagio, desde a

pladEcagno at6 i rccepqio de obtas, bens ou sen'iqos e execuEno pontual do

contrato da Faculdade.

ii. Iorplenentar e fazer respeitat as disposigoes legais em vigor, relativas is actividades

de contretaqio pata fotnecimento de bens e prestaqio de serviqos bem como para a

erecugno dc obras ptblicas a nivel da Faculdade;

iri. Rertizar licitagdes para aquisigio de materiais da Faculdade;
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Lxvtar conftatos e quaisquer outros actos relativos i aquisiqio, ,lienaEio, cessagio ou

bai:ra de material da Faculdade;

l\{xntel actualizado o carilogo de material a livel da Facrndade;

Fornecet; periodicamente, i Direcgio dc Finangas o volume das despesas

empcnhadas e nno pagas, para eleito dc progtamaEio financeira.

2. As funqies dos demais Departamentos Administratiwos e de Apoio correspondem, no que

lot apLicdrel a nir.e1 d:rs Fac,Jdadcs, as fungoes das Direcg6cs e Sctriqos Cenuais.

ARTIGO 35

(Comisseo de Aveliagao e Qualidade)

1. Com r.ista i reaLizacio dos tnbalhos de aratiaqio e Controle de Qualidade, funciona

FacLrldade de Engcnharia e Ci6ncias Tecnol6gicas uma Comissno de AvaLiagao c Qualidede.

2. Con.rpdcm a Comissior

a) TrAs (3) docentes da Faculdade, sendo pelo menos urn detes dourorado;

,) Chefes de Departamcntos Aed6micos da Faculdade;

fUm tuncionirio do Cogo T6cnico e Admilistratir-o; e

/) Un.r esnrdaote, cleito pelo corpo discentc da Faculdade.

3. Os membros refetidos nas alineas do nimero anterlor sao designados pelo Conselho

Cientifico da l,:rculdadc, sob proposta do Dircctor da Faculdade, com excepgio do cstudante.

,1. A Comissio tem um mandato de dois anos e 6 presidida pelo doceflte doutorado membro da

. oni..,o. r., . a. go em erercjrio d, rncoe.

\R Ila;oi6
(ArticuIaSno co outtas Unidades Orglnicas)

vi.

-{tr.rado pela Delibe.xgio n" .10/COUR/202r1, de 12 de Nlxrgo, Reunido ni II1'Sessio Ordinirix
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CAPiTULO ry
NUCLEO DE ESTUDANTES

ARTIGO 37

(Reconhecimento Institucional)

A Faculdade dc Engenharia e Ci6ncias Tecnol6gicas rcconhece e valoriza a acgio dos ntcleos de

estudantes na prossecuqno dos objccdvos da Faculdade, designadamente dos que resp.item ao.

interesses dos estudentes.

O Nricleo de Esrudantes goza do direito a:

Os cutsos cedidos a outras unidades orgirlices de ensino presencial ou de educagio abetta e

i distincia sio geridos pelas unidades otginicas ondc tuncionam os referidos cursos,

obserando :rs instrug6cs pedagi,gicas e cientificas emrnedes pe1, Fxclrldade.

Regulamentos espccificos dei.em prever os mecaDrsmos de actuaqio conjunta das

cootdenac6es de cursos pertencentes a mais de Lumunidade Orgnica Acad6mica, quando

tclatir-amcnte e certa mat6ria, se ach:rren-r relacionades is lreas de sabcr, dc cspcciaLizaqao,

recursos possir.eis de pattilha, de entre outros aspectos.

Scr informados pelos 6rgios da Faculdade acerca do plano de estrdos, dos m6todos de

ensino, do regime de avaLiaEio de conhecimentos e, em geral, sobre as matarias guc mars

dLectamente afectem os interesses dos estudantes;

Dispot, na mcdida do possivel, de instelaq6es nos espagos da Fac,.Lldade;

Desigta os lcprcsentantes dos estudantes que sciam conwidados a participar como

.J.e-,J-rc. ou merb-o cr- +, r,6." Jo ors"o colesij dr 1,. rj"de

b)

CAPITULO V

DISPOSIQOES FINA]S

Anigo 38

lprov.do pela Deliberxcio d a0/COUR/2020, de 12 deNitulo. Rexnido na IIf Se$eo Oldinrna



(Drividas e omissSes)

As diridas c omissoes que se r.eriEcatem na aplicaEno e irteqrtctagio do presente regulamento

serio resoh'idas e esclarecidas por despacho do N{agnifico Reitor

ARTIGO39

(Revisao)

O ptcsente Regrlamento pode ser revisto t.rediante proposta fundamentada do Director

Faculdade ou do Consclho de Faculdade.

ARTIG04O

(Entrada em vigor)

O presente Regulamenro enta em vigor oa dala da sua apm\.aqio

I
\

,lfrorado pelx Deliberadio n' .t0lCOUR/2020, de 12 dc ll.r9o. Reuddo m III" Sc$ao (lrdiDaria
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