
CONSELHO LTNIVERSITARIO
-\redda J os!r, Ilachel n" 2 56, Tel., 262151:,8 F^x: 2621573a / 262\4A7 4. C.P . 541 N"ampula llolambiquc

Delibctaglo n" 42lCOUR/2020

Reunido na III'Scssno Ordin6ria nos di,rs 11 e 12 de Marqo de 2020, o Conselho Lhiversitirio

apreciou e deliberou sobrc a proposta do Regulan.rento da Faculdade de Educagao e Psicologia. Da

epreciaEao resultou que a proposta ; oportuna e est:i em confomidede com os Estatutos de

Universidade e o Regulamento Tipo das Faculdades, sendo pertirente c conscnrine, com o €stagro

e os desaEos actuais c luturos da Universidade Roruma.

-i.o abrigo das competancias confetidas pela alinea i), do n'1, do artigo 45, dos Estatutos de

Urirersidade Ror-uma, apror-ado pelo Decreto n'712019, de 18 dc Fercreiro, do Conselho de

N'linisttos, o Conselho Unitersitirio deLibera:

E aprorado o Regutamento da Faculdade de Educaqao e Psicologia, em anero, que e

parte integrante da prcscnte Deliberaqio.

,-\ presente deliberagio enua em \igor imedratemente.

Publiquc se.

De[berado na Cidade de Namplrla, no

2.
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Universidade Rovuma

REGUI.AMENTO DA FACULDA.DE DE EDUCAQAO E PSICOLOGIA

UE
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Ci\PiTULO i
DISPOSIQOES GERAIS

SECQAO I

DENOMINAQAO, NINUREZA, OBJECTO E AMBITO

ARTIGO 1

(De omiragio e Naturcz^ J]J,]idic^)

'1. A Faculdade de Educagno e Psicologia, abreviadamentc dcsignada de FEP, e umr

Unidade Orginica Acad6mica da Unir.ersidade Ror.um4 dotada de autonomie

pedag6gica, cientifica, edn.Liaistratiwa c disciplinar no ,irrbito dos crtrsos que mrnlstra.

2. A Faculdade dc Educagio e Psicologia goza, igualmente, de autonomia de

gestno patrinodal c finaoceira, relatir':rmettc aos seus pr6prios recursos deruo dos

linitcs legais.

i\RTIGO 2

(Obiecro e Alnbiro)

1. O prcsente regulamento tem por objecto estabelecer os pircipios, nomas de orgamzaq)o,

firncionamento da Faculdade de llducaqio e Psicologia e dos seus 6rgios constituidos.
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O presente Regulamento aptica se ao Cogo Docente, Corpo T6cnico e Administraoro e

Corpo Discente da Faculdadc de Educagao e Psicologia.

Sem pte,uizo da legislagao pertinente e dos acordos intergor-etnamentau ou

itterinstinrcionais, este regulamento apJica-se ainda, a todos os individuos e instituiqdes que,

nao fazendo parte da Comunidade Universitltia, se relacionem com a Faculdade de

Educagao e Psicologia.

ARTIGO 3

(Sede)

A Faculdade de Educagao e l\icologi:r tem e sur sede na Cidadc de Nampula, podendo

cstabelecet subunidades, sewicos ou outtas fotmas de represenraqao em qualquer espaqo do

terit6io nacional.

S] ](](],\O IT

PRINCiPTOS, OBJECTTvoS, MISSAo E vrSAO

ARTIGO 4

(Prircipios)

A Faculdrde de Educaqao e Psicoiogia actua de acordo com os seguintes principios:

a) Respeito peh dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamcnrais a ela merente;

2.

3.
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b) Democracia c pluralismo de expressno;

c) Igualdade, tolerincia e nio disctiminagio;

d) \ralorizagio dos idears da pAtuia, ciencie, tecrologia e humanidade;

e) hberdade de criaqao cultural, artistica, cientihca e tecrol6gica;

c) Prticipagao no desenwolvimento econ6mico, cientifico, sociat e cultural do pais, da regino

do mundo;

d) Autonomia adminis&ativa, Enanceha, patrimonial c cientidco pedag6gica;

i\RTIGO5

(Obiecrivos)

1. A Faculdade de Educagao e hicologia ptosscgue objectiwos gerais de formaqio.uperior,

inwestigqno cientifica, extensno universitlia e prestaEio de sen'igos a comunidade.

2. Na realizaqio desses obiectivos, a Faculdade de Educaqno e Psicologia prossegue, denue ourros,

os seguintes Objectii'os cspeciicos:

)

)

Fotmar profissionais de dvel superor com alto grau de qualifrcagio t6cnica e cienriEca;

ReaLizat in.esrigaEio quc promova o desenvohemento socioecon5mico e o bem esrar da

Dissemimr o conhecimento e patticipar em eventos cicntiEcos, de forna a promo\rer a

criatir.idade e soluq6es inovadoras;

\ralorizar a cidadx a moqa[.rbicana e a unidade nacional;

Pcrmitit a transferdncia, intercimbio e a valotizagio de conhecimento-s cientificos e

tecnol6gicos armv6s de desenvolr.imento de acti\.idades de cxtenseo;

Incutir na comunidade acad6mica o alto sentido 6tico, deontol6gico e est6tico;

Prornover o intercimbio cultural, cicnrif,co e t6cnico com instituiq6es nacionais e

estrangeiras, atrar'6s da mobilidade de esrudantes, corpo t6cnico adrninistrarir,'o e docentes.

)

)

)

)
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) Promover o espirito para a mobilidade acad6mica na produgno cientifrca, denro c fora do

tetit6rio nacional;

) Contribuir para o desenvoivimento comunit6do;

) Incentivar a cdaqio cienrificx;

) Promovet a liberdade de expfesseo;

) Promover valores de igu::1dade e eq dade.

ARTIGO 6

(Viseo e MissAo)

Constitri r-isno da FacLrldade de Educagio e psicologia, :u una Jdnhade te reJevnt.t l1d

J/rnd4a, hteitgtaa, exleNAa e i aMOa mt dani,tos tla Ednarno, plnahgd e Dqp,rto Nrpr|/mtiLld

t1n a Pntufia lA in ia tlfta le qtu/i:lade e *tvtitlia a ni"e/ naia"i/, ryiatal € itten&i\ral.

A FacLrldade de Educaeio e Psicologia, tem c omo mtssio Jarndr edaradore, fric6/aga:, llttlco.r en

tteqotto, doLvnns, pe:qAdion* e du/ah lqeri, i.tdr a rjot rhd:, onpra,relid[ t1)/" ai pn"ipia.l
denofftiliar e ilir.t dd iiltid e l.t 1r1.0${ia atu u"r.}tia, ptnotllid e E.LLd|,io Fi!i./ e Drrparta a l <
da: nalidarlu lorait e nanonai (:uial, alnintcd, dttaional, atlncal, palbiu e dn/hi\nto| n i, uno t$
di ntidr dlt ifienaia]1dlirytia |rie ta.td! lot titiiai de eneti]tin, i arafi1), igat c,ti\ ietltlia dtiad|

a iltrutigada, ! .tiia t etta sAo.

2.

1.

.--\PTI't.LO II

Af]TONONIIA

\RTI(;O]

(Autonornia cientifi ca)
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1. No exercicio da autonomia cientifrca, a Faculdade de Educagao e Psicologia de6nc as suas linhas

de investig:rgio de acordo com os limites da lei, dos Rcgulamentos da Uniwetsidade Rol.turra, das

politicas e prioridades supcriormente estebelecidas.

2. A autonon.Lia cientif,ca compreende anrda a prerrogativa de:

a) Dcfirlt as ireas de estudo, cursos, planos, pro$amas nos qu:Lis 6xar6 as tinhas de

inwestigqeo ciertiEca, cultural, despofiiwa e artisrica;

b) Desenvolver e realizar as actiridades de ensino, pcsquisa e extensio no imbito das

prioridades politicas, sociais e ccon6micas do pais;

c) Prcgamar e exccutar actividadcs cientificas.

3. No exercicio da autonomia cientifica, a Faculdade de Educagio e Psicologia, obdga se,

nomeadamcnte, a:

Obsenar as politicas nacionais cm mat6rias de educagio. ci6ncia, tecnologia e cuttura;

Realizar actii,idades de cxtcnsio no qua&o do principio da ligacno Udversidade

Comunidadc e da ligaqio do conhecimento te6rico pritico;

Reger+e pelos pa&5es de rigor da comunidadc cientifica intemacioual;

Promover o estudo, ini.estig2qio e dinngaqao do impacto das apticaE6es da ci6ncra na

sociedade contempolAnea;

Respeitat os direitos de ptoprredade ittelectual.g

ARTIGO8

(Autonomia Pcdag6gica)

1. No exercicio da autonomia pedag6gica a Faculdade de Educagio e psicologia, rem a capacidade

de:

Propor a criagio, elterageo e suspensio do curso;

Propor m6todos de ersino, proccssos e raeios de avaliaqio de conhecimenros;

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

e dos regimes de preced6ncia;

4
b)

")
d)

.)

b)

0
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Propor as regras de acesso :ro curso dc p6s graduagio;

Outros decorenres do Regulamentos da Unilersidade Ror,-uma e outros instuLunentos

2.A FacLndade dc Educagio e Psicologia pode propor a etribuiEio das cq valancias e o

reconhecimento de habihtag6es acad6micas, bem como de greus, titulos e distinEoes honorificas

ARTIGO 9

(Autoromia Administrativa, Regdalnel1tar e Disciplinar)

1. A Faculdade de Educagno e Psicologia pratica actos administrativos, dentro dos limites da lei.

2. No exercicio da autonomia administrarirz a Frculdade de Educagio e l\icologia:

a) Prop6e a contratxgio c promogao de pessoal Docente, Im.estigdor e T6cnico

A&rinistratir.o, nos estritos Limites da permissio legal.

b) Elabora a proposta do seu Plano c Orgamento anual ou Programegio Financeita do

respectii-o duoddcimo;

c) Gere i.ctbas inscritas no scu orgamento;

d) Arrecada rcceitas pr6pri:rs provcnientes des ptopinas e outros e canaLiza ao Estado, segundo

o disposto na Lei;

e) Gere o patrim6nio que lhe esti efccto, de eatre bens m6veis e im6veis, matenais e rmatenars,

nos temos da legislaqao em iigor.

2. A Faculdadc de Educeqno e Psicologi:r apresenra o seu reLr6io aiual dc contas e de actividades,

3. A Fao.rldade de Educagio e Psicologia, goza igualmcnte de autonomia regutamentar e disciplinar,

que consistem no seguinte:

f) i\utonomia regulamenrar possibihdade dc propor altetag6cs ao presente rcgutamenro e a

outros quc estejam em wigor na F:rcutdade de Educagao e l,sicologie, bem como de aptovar

d)

.)

4
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normas de gestio das suas actividadcs ro estrito Lirlite do estabclecido nos Estatlltos da

Unir-csidadc Rovumat

g) Autonomia disciplinar susceptibildade de decidir a instaLuaqno de procedimentos

disciplinares sobre o pessoal afecto:r Faculdade de Educaqio e l'sicologia incluindo o

cofltratado, bem como sobre o Cotpo discente.

CA"ITULO III

6RGAOS DA FACULDADE DE EDUCAQAo E PSICoLoGIA

,\IiTIGOIO

(Orgnos de Gesrio)

1. A gesrno da Faculdade de Educagio e Psicologia 6 exercida pelos seguintes 6rgios:

a) Consclho de Faculdade;

b) Director da Faculdade;

c) Conselho de Direcqeo.

d) Conselho Cientifico;

AI{TIGO 11

(Mandaro)

1. Os mandatos dos membros por incr€ncia duram enquanto estes permalrecercm no

respectivo cargo.
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2. O mandxto dos membros elcitos ou designados t6m e duagio de 3(t6s) anos, devendo a

designagno ou eleigno de no\-os mcmbros ser cfcctuada at6 ttinta dlas antecedentes ao 6m de

cada mandato.

3. Os representantes do Corpo Discente t6n um mandato de 2 (dois) anos.

4. Em caso de rennncia, perda de mandato ou rus6ncia prolongada dos membros elcitos, o

tespectii.o 6tgio colegial proccdcri a substituiqio pelo candidato imediatafirenre abairo da

Jista, no prazo de quinze dias.

ARTIGO 12

(Cotrvocat6tias)

1. As conwocat6tias para as reunides ordinnrias ou exttaordinirias dos 6rgios de gestio der.em

ser assinadas pelos respectir.os l'residentes, em flote, tendo a egenda da reunino expedida

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

6rgio e deve constrr dela a data, hota, 1oca1 e agcnda dc ttabalhos.

2. As reuni6es extraordinirias scrao convocadas de acordo com o estipulado no nLimEro

antcrior, com a excepgno da anteced6ncia que, em caso de comprovada urg6ncia se poderi

reduzir se a oito dias.

3. Todas as reuniSes devem ser secretariadas e clabotadas as rcspectsv2s actas! que

posteriomrente devem ser lidas e rprovadas por todos os membros presentes.

^I{TIGO 
13

(Qu6rum e votageo)

1. Nx pfln]elra convocet6na! os rirgios da Facrndade de Educaqio e l\icologia rennem e

deliberat.r i'ali&ncnte na presenga de mais da metade dos scus mcmbros.

2. Na segurda co rocat6da sobre a mesma agenda, os 6€eos da FacLrldade reLrnem e

deliberam validamente com o nirmcro dc presensas que se regrsrar.
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3. Nas reuni6es dos 6rgios dc gestio, sio adoptadas as dcliberas6es ou dccisoes que reunam

consenso com o voto favor6r'el da maioria dos menbros presentes.

ARTIGO 14

(Comiss6es Especializadas)

Os 6rgios podem constituit comiss6es especializadas de trabalho, temporirias ou pennanentes, que

apresentam o resultado do seu trabalho a corespondentes plenAdos.

r\RTIGO 15

(Secretariado)

1. O Secretariado dos Conselhos 6 design:rdo peto Director da Faculdade.

2 .orrpe e ao sec" "nado do. t on.elho.:

a) Receber toda a informaqio relativa aos conselhos, de maneira que possa an:lisar, coordenar

a inlormacao e preparar os documenros de ttabalho;

b) Elaborar as actas das sess6es dos consethos intotmando das tarefas e tlecis6es que cabem

aos membros dos consell.ros;

c) i\ssistir o Ditetor da Faculdade nos actos quc este desempenha como membro rle qualquer

s1.tC(: \o I

CONSELIIO DE FACLLDADE

\tt 1tC( ) l6

(Natrrcza e ComposiCao)
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1.

3.

1.

O Conselho de Faculdade 6 a esrurura supetior de deliberag:o da Facutdade de EducaEio e

Psicologia.

O Conselho da Faculdade de Educalio e Isicologia tcm a seguinte con.rposigio:

a) Dnector da Facddade de Educagio e t sicologia;

b) Directorcs -Adjuntos da Faculdxde de Educacio e Psicolosia;

c) Chefes de Depattamentos;

d) Tr6s (3) membros eleitos de entrc o co+o docentc e de investigedotes;

E Dois (2) reprcsentantes do Corpo Discentc da Faculdade de Educaqio e psicotogia a

setcm indicados pelo nicleo de cstudantes da Faculdade;

fl Um (1) reprcsearante, elcito de entre os membros do Corpo T6cnico e Administrarivo,

g) Duas petsonalid:rdes exrernas de reconhecido m6rito nio pertencente i Facutdade de

Educagio e Psicologia com conhecimento e expcnancix relerattcs para esta Unidadc, dos

quais um dele 6 eleito presidenre;

h) Dois represcntanres da Sociedade Cir. de reconhecido tr6dto, cori conhecimentos e

experi6nci:r relewantes para a Faculdade;

O Presidcnte do Consclho de F:rcLndade 6 eteito por maioria absoluta, e disp6e de i.oto de

qualidadc.

As duas person:lidades externas de recor}recido m6rito e da Sociedade Ciil sio cooptadas

pelos restantes mcrnbros do Conselho da Faculd:rde, sob prcposta delidamente

tundamentada do Directot da FacLrldade.

At6 a eleigio do Presidente do Conselho de Facrndade :r presid6ncia 6 cxetci&

inteinamente pelo Dircctor da F:rculdade.

J\RTIGO17

(Comperencias do Conselho de Faculdade)

1. Compere ao Conselho dc FacLrldadc:
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a) Ptopor ao Reitor a nome:rgio do Director da Faculdade de Educaqio e Psicologia, numa

lista tdplice de nomes nno r,inculativa;

b) Ptopot aos 6r9os superiores a1tcn96cs a estrutura orginica e o qua&o do pesso,:1 da

Faculdade de Educaqio e l,sicologia;

.)

q

c)

SECQAO N

d)

Propor a.lteraqdes aos curiculos dos cursos ministrados na FacLrld:rde de Educeqio r

Psicologia e dar p:rrecer sobtc a criagio e exrinqno de cursos;

AnaLisar progamas e propostas de pesqrnsa c dc exrensno realizadas na Faculdade, definir as

Iinhas prioritirias c as respectir.rs medid:rs pata o scu desenwolr.imento;

Propor aos i,rgaos supedores o plano de desenr.olvlmento do corpo docente e t6cnico

adrinisttativo, nomeadamenre, programas de fomaqio;

Ptopor aos 5rgnos superiores zlteraEdes aos regulamcntos da Unir.ersidade;

Pronutciat se sobre o nivel e a quaLidade de ensino rdnistrado e aptovar mcdidas para a sLra

progressir.a elevaqno;

Pronunciar-se sobre o p1ano, oreamento e relat6rios anuais apresentados pela Direcgio

Faculdade de Educagno e Psicologir;

Debruser sc sobte quaisquer outros assuntos apresentados pela Dirccgio Faculdade de

Educagao e Psicologia, ou por qualquer um dos seus mcmbros.

ARTIGOlB

(ReuniSes)

O Conselho de Faculdade reine, ordinariamente, urna vcz em cada semestre e, exraordinatiamenre,

sempre que conwocado pelo seu Presidcnte ou por urr tergo dos scus membros.
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DIRECTOR DA FACULDADE

ARI'IGO 19

(NomeaQao)

1. O Director da Faculdade de EducaEio c Psicologia 6 nomeado pelo lteitor da Universidade.

2. Sob a orientaqio do Conselho da |aculdade, o Directot tcprcscnta e diage a Faculdade, regendo-

se pelos estatutos e rcgulamelltos xplcil.eis na Universidade Ror.uma, e demais legislasio em ugor.

3. O Dircctof da Faculdade 6 coadjuvado por Directores Adjunros, nos termos do disposto no

presente tegulamento.

ARTIGO 20

(Competencias do Director da Faculdade)

1. Sio compet6ncias do Director:

a) Representar a Faculdade de Educrqno e Psicologia pcrante os demaG 6rgnos da Instituigio e

pemnte o extenor;

Presidir o Conselho Cientifico e dc Direcqio da Faculdede de Educagao e Psicologia;

Propot ao Reitor a nomeaEio dos Dircctores Adjuntos e dos Chefes de Departamento e de

Repartisao da Faculdadc;

I'ropor ao Conselho de Faculdade :rs tinhas gerais de desenvoh'imento da Faculdede, os

planos c otgamentos anuais e os relat6tios anuais de actiwidades e de contas;

Assegurar a cottecta execugao dos actos decis6tios dos 6rgaos da Unir.ersidade Romma, das

recomendaq6es aprovadas pelos Conselhos da lJaculdade de Educacno e Psicologia e dos

regdamentos e norrnas em vigot;

Dirigir a gestio acad6mica, adnilisttarjva e financeir:r da Faculdade de Educeq;o e

Psicologia;

b)

.)

d)

")
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g) Odentar o relacionamcnto da Factrld:rde de Educagio e Psicologia com

orgJni I n' o,.ndd"de. r:ci-,a s. c. rurgen,. e ir rer u,ronri.:

h) Aprovar o horlrio das tatefas lectives, ouridos o Conselho Cierti6co da Faculdade;

i) Ptopor ao Conselho dc Faculdade o plano de actividades cientihcas e as linhas de pesquisa

da Faculdade, em cousonincia com as Linhas de odenteqio estratagica da Unil'ersidade;

j) Exercer as demais fungdes previstas na lei e nos estatutos da Universidade;

k) Exerccr as lunE6es que thc sejam deleg:rdas pelo Reitor.

2. O Director da Faculdade de EducaEio e Psicologia pode deleg:rr algumas das suas con.rpet6rcias

pr6prias aos Ditecores-Adjuntos ou chel-es de dcparramentos.

ARTIGO 21

(Direcro(es-Adjunro6)

1. No exercicio das suas fung6es o Diectot da FacLrldade dc Educaqeo e psicologia pode ser

co.d LL.aJo pelo. .egurrr.. Drrec-ore \Jj-r :o.

a) Dnector-AdjuntoAcad6mico;

b) Dnector Adjunto de Pesquisa, i:,xtensio e Inor.aqno;

2. Os Dtectores r\djuntos sio nomeados pelo Reitor sob proposta do Directot da Faculdade

\1t' CO 22

(Dircctot-Adiun(o Acadtmico)

1. O Diector r\djunto Acad6mico ten.r como hrnq6es apoiar e asscssorar o Director da Facuidade

na gestao pedag6gica nos seguintes assuntos:

a) Cumpdmento do Regutancnto Acad6mico da Universidade;

b) Supen'isio e publicxtao dos resultados das avaliagdes;
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c) Planificagno de estudos e m6todos de ensino;

d) Supervisao das acti\-idades dc Registo Acad6mico na Faculdade;

e) Acompanhamerto da ar':rliagno de descmpenho de Docentes e Monitores;

f) Acompanhamento da disffibuieio de scf\igo docentc;

g) Elaboraq:o de proposta de contntalao de docentes e moaitorcs;

h) Elaboraqio c gestao do horido acad6mico na Facutdade;

i) Controlo da quaLidade do ensrno e aprendizagem;

j) Elabomqao de progtamas de supeLr.isio pedag6gica;

k) R*tizaEio de estudo de viabilidade e ptopost:r dc criagno de cursos de graduaqio,

l) Acompanhamento das propostas de planos de cstudos para os cu$os e controio de seu

curnpd1lrento;

m) Gcstao de orpnizagio e tunciorumento dos cursos dc p6s-graduagio;

n) Pronurciamento sobre a proposta de nomeaqio de jLiris dos cursos de Graduaqno c p6s_

Graduagio;

o) Irorunciemento sobre a designagio de olentadores de ttabathos dc cutminaqio de cursos <1c

GraduaEno e P6s Gradu:rgio;

p) Gesrao de assuntos rclacionados com o cumpril]1ento dos ptogramas e planos de actiddade

dc P6s-gradua9eo, avaliaqio de estudantes, rci.iseo e anutagno de testes r exanes,

homoro.,.ao de doccn-e. , crrgr I...rrra:

d Monitoria do processo de admiss:o aos cursos de gadu:rqio;

4 Acomp,rnhrmento das propostrs da criaqio de cursos de graduagio e p<5s graduaqno,

s) Acompanlamento do processo de selecrao de candidatos paia admissio aos cursos de p6s

graduagio;

t) Nloflitoda do processo de contlolo de assiduidrde e do cumprin.renro das actir.idades

\ lil tCO 23

(Dircctor-Adiu ro dc I,esquisa, Extenseo c Inovaceo)

-\p.ovado peh Deliberagiio n" ,12lC( )UR/2020, de 12.]e ttarco, Reuni.lo n.IIr Se$Ao ()rdinjiria
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o Dircctor-Adjunto de Pesquisa, Exrensio e I,or.agio tcm como fu,gdes xpour e assessorar o

Ditector da Faculdade na gestio da pesqrLisa, exrensio c ino\.aqio nos seguintcs assunto:.

a) Execugno de pfojectosr i .esrigeeio, extensio e sua publicacio;

b) Proposta do plano anual de pesquisa e de extensno;

c) Contratafao de in'estigadotes e pessoal tdcnico administrativo para xs acti\.idades cientifices;

d) Preprtagno e publicaqio da Rer.ista Cicntifica da Faculdade;

e) AqLnsigao e uso de equipamento cicntiEco e bibliorecirio;

I Prestacio de ser-igos i comunidadc;

* d Cootdenaqio da actir.idade de im.esug:rcio, extensao e prestagao de serigos a comunidade;

h) Nlonitoria na aquisigio de equipamentos e emissao de iflstrugdes sobre a sua utilizagno e

cons er\.aqio;

i) Nlonitoria da execuqio de actir-rdades cicntificas e dc inr.estigagao;

j) Flomologaqeo de nomeaE:o de.Juri dc eventos cientificos e de cursos de I,6s graduasio;

k) Proposra de designacao de oienrxdores de disscrtaEdes dc p6s_grarluagio;

1) Controlo do processo dc prodr:gio cientifrca do corpo docente;

m) Elaboragno de retat6rios mensais da irea dc pesquisa, extensao e ino\,.1Eio.

sECqAo nr
CONSELHO CIENTiFICO

ARTIGO24

(Narureza e Composigio do Conselho Cientifico)-

1. O Conselho Cienrifrco da Faculdade de EducaEao e psicologia 6 o 6rgio consultiwo do Director
e do Conselho de Faculdade.

2. O Conselho Cientifico da Facutdade 6 constitr:ido petos seguintes mcmbros:

-\piov^do pcla Deliberagao n' .12lC()UR/2020, dc 12 de llxrqo, Reunido Dx IiI, Sessio ()rdlniri?



,) Director da Faculdade de Educalio e Psicologia, que 6 o Presideflte;

b) Directores Adjuntos da Faculdadc dc Educageo e Psicologia;

c) Chefes de Depaftamentos Acad6micos da Faculdadc dc Educagio e Psicologia;

d) Seis (6) Professores com vel de doutoramento ou mcstrado, em exercicio efectivo de

fung6cs ru Unidade, eleitos dentre o pessoal da Carreira de Docente Universitirio e de

\."r. rc' e t nirer.ir:-io,

E Tres (3) Investigadores, em exercicio efectivo de tunc6cs na Faculdade de Educagao e

Isicologia, eleito dentte o Corpo de Investgedores;

" 3. Pode ainda integrat o Conselho Cientihco at6 quato membros conr.idados de entre Profcssores

e Inr.estigadores da Faculdade ou de outras instrtuiE6cs, ou ainda personalidades de rcconhecida

compctarcia no anrbito da nrissio da instiruigao.

4. O Conselho Cientifico d:r Faculdade reine+e, ordinarian.rente, uma vez em cada semestre e

extraordinarian-rente sc1npre que convocado pclo scu Presidente ou por um tergo dos seus

membros.

ARI'IGO 25

(Competencias do Conselho Cienrifico)

Cotnpete ao Conselho Ciertifico da Faculdade de F,ducagio c Psicologia, designadamenre:

a) Apreciar o plano de actir-idades cientiEcas da Faculdade de Educaqio e Psicologia;

b) ?totunciar se sobre a ciaqio, tansformagio ou extinqno de depattancltos e unidades

ciendfico pedagdgicas da F:rculdade de F-ducagao e Psicologia;

c) Propor ou pronunciar se sobre a cdagio de ciclos dc cstudos e"aprovar os plaaos de

estrdos dos ciclos de estudos ministr2dos;

d) Delberar sobre a distlibuigao do senico docente, a submetct a hornologagno do Directot

da Faculdade de Educagio e Psicologia;

e) Propor ou ptonunciar-se sobre a corcessdo de rinrlos ou distinqoes honorificas,

i\provndo pcla n' ,14/COUR/2020, dc 12 dc xfargo, Reunido nn III" Sessio Ordidrio



qPropor a composigao dos jnris de provas e de concursos acad6nricos;

S) Propor ou pronunciar-se sobre a realizagio de acordos e parcerias naciomis e

inrernacionais;

h) Designar os membtos da Comissio de Avaliaqao e Quatidade da Facrndede;

1) Praticr os outros actos previstos na lei relativos i calreira docente e dc im.cstipg)o c ao

'ec-uta-rcn o d. pe-o.l do"erreede -.e.ngr,ro.

SECQAO IV

CONSELHO DE DIRECQAO

AIITIGO26

(Natureza e composigeo)

1. O Conselho de Duecano da Unidade Orginlca 6 o 6rgio consultir.o do Directot para a

gesdo cottente da Faculdade dc Educagao e Psicologie.

2. O Conselho de Direcqio da Faculdade de EducaE:o e Psicologia tem a seguinte composr5io:

a) Director da lracLndade;

b) Directores-Adjuntos;

c) Chefes dos Deparramentos Ac:rd6micos;

d r l-.f..do Dep,r,,r.rr.. \o -x s,r1d\o:

3. O Conselho de Direcqio da Faculdade de EducaE:o e Psicologia i presidido pelo Director

da Faculdade, que nas suas ausdncias ou impcdimentos 6 substituidopor urrr dos Directores-

Adjuntos por eh drcado.

4. O Consclho de D ecqio da Faculdade renne sc, ordinariamente, duas vezes em cada

semesre e, extmordinariamettc, sdnpre que coni.ocado pelo seu Presidente ou por um

te4o dos scus membros.

Aprovado pela DeLberatiio n' ,12lC()U R/2020, dc 12 dc l1.r!o. Reuddo na III.,Sc$Ao Ordiliria
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1.

ARTIGO 27

(Compet6rcias)

Compete ao Consclho de Dirccano da Faculdadc dc Educagio e Psicoiogia ptonunciar-se sobre

os assuntos que sejam agendados pelo Director ou, por qu:1quer outro membro do Conselho.

Compete, especialmente, ao Conselho de Direcqio da Faculdade de Educaqio e Psicologia:

a) Tomal as medidas necessirirs para a elabotaqio do p1ano, otqamerto e relatodos rnurL

d, I cLJd,d. de LdL.J(. o F P. coloci :

b) lnalisat o luncionamento dos Departamentos e outras unidades subordinadas;

c) Analisat o luncionamenro dos cursos da respons,bild,de da Faculdade de Educagio e

Psicologia;

d) Propor quest6es e serem amLisadas pelo Conselho da Faculdade de Educaqio e

Psicologia;

e) Propor metodoiogias comuns a nivel da Faculdade de Educagno e Psicologia pata tratat

de problemas de f6rum cientifico, pedag6glco, disciplinar, de recursos humanos,

rdmiristrativo e fi nrrceito

I Conduzir a gestio administari\.a, pauimolial, financena e dos recursos humanos da

Frculdade de Educacio c Psicologia, sendo the apLicavel a legislagao em vigor para os

oganismos piblicos dotados de autonomia a&riinistrativa;

g) Promover a racionalizaqio e a eici6ncia dos Seniqos d:r Faculdrde de Educagio e

Psicologia;

h) Nlonitorar a execuqno do plano de actii-idades da Faculdadc dc Educagio e Psicologia,

realiz:rndo o b:1ango pcti6dico c dinngendo os resLrltados e experiencias adqunidas;

CA"fTULO III

nprov2do pele Delibcratiio n" ,12lC( )UR/2020, de 12 de Nlarlo. Reunido na lll'Se$io ()rd;nrlia



Estrututa Orginica da Faculdade

ARTIGO28

(Esttutura da Faculdade de Educagio e Psicologia)

1.A Faculdade estrutura se em Departamcntos da irea r\cad€mica, Administrativa e de Pesquisa,

ExteasSo e Inovagio.

2.Constituen.r depaten.rentos da irer,A.ced6nica dr FacL:ldade de Educaqao e Psicologia, os

seguintes:

a) Depatameflto de Departamcnto de Educaqio e Fonragio dc Professotes, que irtegr,.

i. Repattigdes Acad6micas que correspondem aos cursos ministtados,'

b) Departamento de Departarrento de l\icologia, que iategrar

i. Repattiq6es Acad6micas quc corrcspondcm aos cursos rninistrados,'

d

.1)

Depattamento de EducaEao Fisica e Desporto

i. Repartig6es Acad6micas que corespondem aos cursos ministrados;

Departamento de Rcgisto r\cad6mico;

3. Integra a irea Administratiwa da Faculdade de Educagao e Psicologia:

a) Departamento de Administraqno e Finanqas;

b) Departamento de docuneitagio e informaqao;

4.Integra a irea de Pesquisa, Extensio e InovaEao da Iraculdade de I-ducaqeo e Psicologia:

4 Dep. - men-o de L\rFn ;^ e l.1o\. fiu:
L) Deor -,ren-o de 'e.qu . , P-b ,c.c"o. qLe rn,egrJ:

i. R, p".D.;^ dc Pe. q-r, - e Public,cio: e

Li Ndcleo. e I rbor. ono. . l. "quJ *

.\prov2do pela Deliberagio n' 42lC( )UR/2020. de 12 de ]1.rgo, Reunldo n. III'Sesio 1)rdliria



s. Frmcionam ainda junto a Faculdade Lrn.ra Comissao de Ar.aLiaEio e Qualidade designada pelo

Conselho Cientifico.

2.

3.

4.

5.

1

ARTIGO 29

(Natureza e Estruura dos Departamentos)

Os Departarrentos Acad6micos e da irea de pesquisa, Extensio e Inovagio sio dirigidos pot

um Chefe de Dcpartamento Acad6mico de Iflstituig:o de Ensino Supeior nomeado pelo

Reitor e desenr-o1vem actiridades de ensino, pesquisa, extensio c de prestagno de senigos da

sua irea cm estreita de conhecimento em coordenaseo com a Direcqio da Faculdade.

Os Departamentos realzan-r a gestio dos tecursos colocados r sua disposiEio da sua ere: em

estueit2 coordeflagio com os coordenadores dos cursos.

Cada docente exerce as suas fungdes em uri dos dois Departamentos Acad6micos onde

desenvoh.e as suas actir.idades em coordenaqio com os colegas da mesma irea cientifice.

Os Depertamcntos Acaddmicos integra11-r ru sua estrutura os cursos que constituern

Repartigdes Acad6micas, Laborat6r.ros e Nricleos de pesquisa ambos dirigidos pot um Chefe

de Repartigao Acad6mica dc Instituigao de li,nsino Superior nomcado pelo Reiror.

Os Depertamer,tos ldministrativos sio diligidos pol um Chefe de Departamento Central.

A-ttigo 30

(Fung6es dos Departametto Acad€micos)

Sio iirnqoes dos Deprrtamentos Acad6micos, na respectii.a irca do saber, isseguintes lunE6es:

a) Coordenar rs actii.idades de Ensino e Pcsquisa de docentes a nivel do Depaftamento;

b) Contolar o cumprifrento do plano de actividades dc Ensino, Pesquisa, Exte$io e Inovaqao

relacionadas com as ireas ciendficas dc vocagio exclusiva do Dcpartamento;

L/. ),)
-{promdo pela Dcliberageo d 42/COUR/2020, dc 12 dc llargo, Rennido nx III^ Sc$Ao ()rdiniri.

l1rlt



c) Apresentar propostas 20 Director da Faculdade/Escola/Instituto Superior sobre a

dLstdbuigio do sen'ico docerte com a tespectiwa indicagio dos regentes c assisterte;

d) Pronunciar se sobre equir.alEncia de discipJinas integrantes dos cursos ministrados no

Departamento ou sobre qualquer outro assunto que seja soticitado;

e) Elaborar propostas de aquisiqno de equipamento p:rra o fLrnciomn.rento do Departamento;

I Gerir questdes relatiras ao processo de ensiflo aprendizagem, nomexdamente

acompanhamento do cumprimento do programa e plano de xctividades;

g) Solicitat a aprcciagio c aptoraqio dos planos de fomaqio de docente afectos ao

Dcpartemcnto;

h) Assegutat a arzliagio dos tuncionirios e agentes afectos no Departarrento.

i) Elaborar relat6rios semestreis e anuais do Dcpartamento e submeti los a apteciagio da

Direcqno da liaculdade;

j) Assegurar a administragno de recursos humanos, m:rteriais e Enanceiros que thes estio

afectos ptonovendo o melhor apror.eiamento e desenr.olrimento dos mesmos tendo em

conta os objectiwos e actiridades do Departamento.

Artigo 31

(Fung6es das RepattiCao Acad6micas)

Sio funq6es da Repartiqio Acadimica de IES as seguintes:

r) DidgJ as actiridades de curso de graduaqio, p6s graduaqio e extensio, ra Linha geral da

politica global def,nida pela Universidade;

b) OrgarizaL, coordenar e controlar a elaboragio e cxecuEio dc planos anuais e plurianuais dc

actiridades de curso, bem como os respectivos e suboctc os i eprow-aEio superior;

c) Assegurar a representaqio da repartiqao acad6mica bem como o irtercimbro

instituiqAes de erlsilro superior;

d) Participar na elabotaqao de politrcas e de planos esttat6gicos da Universidade;

e) Responde pela organizaEio, disc.iplina e efrcicia d:rs actirndadcs do curso e sua interJigagio

cotn outras estrulums;

-\p(ovado pelx Delbs,gao n" 42/C()UR/2020, de 12 dc iur9o, Reunido na III'sessio ordiniria / .r-,.--f

fiftf,N '"\



0

I

11)

k)

,
D

Assegurar a amliaEno dos funcionirios e agentes afectos ao curso;

Zelar pelas actiridades Ensino, Pesquise, Extensno e hovaEao que garantem o

hrncionamento pleno do curso, sem prejutzo de sua participaqno como mcmbro do gr.Lipo de

pesquisa.

Gerir aspectos acad€micos de Ensino, Pesquisa, Extensio e Inovagio relaciomdos com o

funcionamento do curso sob a sua responsabildade, monirorando a opetacionalidadc dos

meios e recursos postos i disposigno;

Otganizar os hotitios das aulas c das actirndadcs coltelatas;

Atorizar a publicaqao dos resultados das avaliaqdes, em coordenaqno com a Direcqao da

Faculdade;

Organizar e propor juris de ar.aLiagio e apreciageo dos resultados de defesas de Trabalhos de

Culminaqio de Curso, Relet6rios dc Estigios, Projctos, Disscrtaqies eTeses; e

Elaborar relat6rios semestrais e anuaG do Curso e submet6-los ao Chefe do Departamento

ARTIGO 32

(Fung6cs do Dcpartarncnto de Extelsno e Irovaqno)

Sno tunE6es do Departamento de Dxtensio e lnovaqio, :rs segtLintes

a) Zelar e Coordena as actividades de Extensio e Inov2qno que gamntem o fLrncionamento

pleno do Depatameflto;

b) Elaborar propostas do Plano lnual de Extensio e Inovaqno do Departamento, e do

J4aborar propostas de actir.idades de Prestagao de Serviqo i comuddade;

Promol'er e pubLicagio c apresentaqao priblica de Extensio, IflovaE:o e PrestaEio de

Serviqos ) con.runidadc;

.)

,\pror.do pel^ Delibemgao n' 42lC()UR/202r1. de 12 de llxrto, Reunido na II1. Sessio ()rdln,irla
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h)

q

c)

Promover a captarao de fundos atrar.6s de trabalhos de Extensno e Inor.agio, c Ptestasio de

Sclvigos;

Asseguru a avaliaqao dos luncionirios e agentes afectos ao Dcpanamento;

Gerir aspectos de Extensno e Inowagio relacionados com o funcior,arrento das actiridades

sob sua responsabildade, monitorando a operacionalidade dos meios e recursos postos a

disposigio;

Elaborar relat6dos semestrais e anuais do Dcpartamento c submeta-Ios a Direcqao da

Faculdade;

Controlar o cumprimento do plano de actividades de Extensio e Inovagio relacionadas com

as ireas cientificas de vocagio exclusiva da Faculdade; e

Assegurar e xdmiflistrafio de recursos humanos, materiais e financenos que Ihes estio

alectos ptomovcndo o mclhot apror.citamcnto c desenvolvir,-rento dos rresmos tendo em

conta os objectii-os e actiridades do Departamento.

ARTIGO 33

(FungSes do Departamento de Pesquisa e Publicageo)

Sio furq5es do Departat,etto dc Pescluisa c PubLicagio, as seguirtes

a) Coordena as actiwidades de Pesquisa e Publicagao;

b) Elaborar propostas do ?lano Anual de Pesquise e lublicaqao do Deparramento, e do

orExmento;

c) Promover a publicaEio e :rp|esentasio priblica das pesquisas redizadas a nir.el da Facuidade;

d) Ptomovcr a captagio dc tundos attai.ls dc ttabalhos de Pesquise;

e) .\sscgutat a avaliagno dos firncion6rios e agentes alectos ao Departamento;

! Elaborar relat6ros semestreis e anuais do Depafamento e submet6 los :r Direcgio da

Faculdade;

g) Controlar o cumprimento do phno de activrdades de Pesgrnsr e Publicagno; e

,\provxdo pda Deliberalio fl" 12/C()UR/2020, de 12 de Nlarto, Iteunido na IlI^ Sc$Ao ()rdi lia ,, )v;, 
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a) Assegtrar a admitistragio de teculsos humnos, materiais e financeiros que thcs estio

alectos promor.endo o melhor aptovcitamento e deseiroh.imento dos mesmos tendo em

conta os objecti-os e actir-idadcs do Dcpartan.rento.

ARTIGO 34

(FunQSes dos Departamentos Admiflistativos e de Apoio)

1. ,Ls Fungoes do Departamento de ,\dministragno e Finanqas da Faculdadc sio as segunte':

a) Relativamente a 6rea de Administraqio, l'lanificatao e Dcsen ohnmento Institucional:

i. Apresentar, aten.rpadalner, te, a proposta do plano de actirndades e orgamcrto

in.

amral e quincluenal, incluindo o phno esuat6gico da Faculdade;

Apresentat rclat6rios anueis de :rctividades da Faculdade;

N{odtorarl execuqio dos planos de actvidades e de orEamentos de todos

departamentos da Faculdade e compilar os relat6rios de actii.idades;

b) Rclatamcntc i itcr dc ltccutsos Ilumanos:

11.

i. Assegurar o cumprimento, r nivel da Faculdade, do Estatuto Geral dos

Funcionlrios e Agentes do Estado e demais lcgtslageo apljcir.e!

Assegurar a realizrqio da avaliagao de desempenho dos luncionitios e agettes

do estado afcctos e Fac,ildadc;

Implementar as normns e estuat6gi2s rc1atil.as a sande, higiene e seguranca no

ttabalho a nii.c1 da Faculdadc;

Gcrit o sistcma dc tcmuncraq6cs e beneficios dos funeionirios e ageites do

estado afectos a lxculdade;

Implementar e controlar a politica de desenvolr'imento dos recursos hununos

da Faculdade;

e€ln'1/';!>i_Apro\?do pela Dellberxsio .' ,12l C( )UR/2020, dc l2 dc ll.!co, Rcunido na III'Scssiio Ordindlia



wi. Planificar, progrxmar e execuiar as actirndadcs de recrurxmento, selecEio e

afectagio dc pcssoal, com base ms politicas e planos definidos pela Faculdade;

c) Relatii.amertc i irea de l.inenqas:

riii

ii.

in.

iv.

i. Controlar a ei-olugio das despesas reatizadas na Faculdade;

ii. Aprcsentar, anual'nentc, um rclat6L.io circunstanciado das suas actir.idades

incluindo o rclat6rio financeiro da Faculdadc;

Elaborar o otgaorento anual da Faculdade, acompanhando e controlando a sua

execuqio, assim como a dos projcctos financiados con.r recusos adicionais;

Controlar a gcstio dos recursos Enanceiros, contabilizar teccitas, despesas e

efectuar pagamentos xutorizados a nivel das Feculdadcs;

Prcparar os documentos de prestaqao de contas a submeter i aprovaqio do

Conselho da Faculdade;

Promover a confirmaqio de cebimento orgamental para o proriorcnro e

recrutamento de pessorl c para a rea\,za9io de outras despesas a nivel da

Faculdade;

Operacionalizar o piocessamento de wercimentos e abonos em coordcnafeo

com a D ecAao dc Recursos Flumanos e Direcqio de Finangas a nivet da

Faculdade:

N{anter o rcgsto contabilistico dc rodos os actos administratir.os que criem ou

cxtingam direitos c obrigag6es, ou :rinda tenham repercussio imediata ou mediara

sobre o petrim6nio c tecursos financeitos da Faculdade;

l\{anter, n:r Tcsoutaria, os seffisos dc pagamentos e recebimcntos e realizal as

.o, ,l acoe bcn 'n:..r rr eld: t rcLrldrc,,

Elaborar os processos de prcstaq6es de contas cm conformidade com as

exig€ncies lcais ou conv6nios da Faculdadc;

Apresentar, atempadamenre, a Dirccano de t,'inafiqas os pedidos de paeamento

das despesas da Faculdadc;

d.

Aprovad. pera Dcliber,.ao f 42lc( )uR/2020. .tc 12 de Nlargo, Rcunido nx Itl scsio ()rdinrria 
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xii. Elaborar balancetes mer*ais das actir.idades financcrras da Faculdrde,

p-o rd.nc.ardo, o,gjo: , or,prrcn L::

d) Relativamente a Area de Patim6mo e Desen\-oh.imento de Infra-estrutura:

i. Admids.tar, controlar e Escalizar a utitizaqno do patrim6nio imobilido e

mobiLiiLio da Faculdade;

n. Phnificar, coorderar> executar e controtar os seniqos de tlansporte, ()5 scl\-1eos

de abastecimento, lavagem e lubnfrc:rqio dc veiculos, miquinas e equpamentos

da Faculdade;

in. Coordenar, exccutar e supenisionar os senigos dc vignancia, os senigos dc

portaria e os sewigos dc ptevenqio e combatc ao nrc6ndio da Faculdade;

iv. Coordenar projectos, oreamentos e execug:o de manutenqio e refoma de

cdificios e outras infra estruturas d:r Faculdade;

r'. Coordenar, supen.rsiorur e fiscalizar os seniqos de limpeza e recolha de residuos

da lreculdadc;

r.r. Coordenat e executar as acriridades de apoio rclacionadas com cenm6nias de

gaduaeao, seminrtios, congressos e afins da Faculdade;

vn. Coordenar e galanrir o aflsporte interno, mobitiitio e equipamento da

Faculdade;

vin. Coordenar e exccurar a manutengao da rede de abastccimenro de igua e

saneen-rento bisico da Faculdade;

ir. Coordcnar e erecrrter os senigos de urbanizagio, ajardinamenro e peisagismo da

Faculdade;

x. Promover a celebragio de conhatos de seguros p:rra m6weis e im6veis da

r.uld"de,

ri. '"bor:r e r" .r rtr:Lz"ro o.rdr.rro u. oen. n-ori. . L"no ei. ql,e,
qualquer dnrlo integrem o patrim6nio da Faculdade;

xn. Analisar os pedidos dc cxploragno de seniqos em ponto fixo por tcrceiros,

avaliando a necessidade dos mesmos, conforme as normas da Faculdade;

I
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!in. Controlar as despesas dos senicos de tclefonia, intcmet, de igra, de erergia

elictrica, dc rcprografia, cntre outras, da Faculdade;

xiv. Coordenar a elabor2qio de processos de alienaqio de bens m6r'eis em geral da

Faculdade;

Nlanter o controlo sobre coflhatos e seguros de bens m6veis e h6r.eis da

Faculdade;

r-d. Controlar os conuatos de locacio de bens m6r'eis e h6veis da Faculdade.

c) Relatiwamente a 6rea de Licitagio:

i. Gerir, executar e participar en-r todas as fases do ciclo dc conuatagio, dcsdc a

plafliEcagao ata i lecepgio de obras, bens ou serwigos e execuE:o pontual do

contrato da Faculdade.

ii. Implementar e fazer respeitrr rs disposigaes legis em rigor, relatiwas is actividedes

de contrataEno para fornecimento de bens e prestaqno de serviEos bem como pam a

execuqio de obms pnbficas a dvcl da Feculdade;

iii. Realizar licitagdes para aquisiqio dc materiais da Faculdadc;

ir'. I-ar-tat cottratos e quaisquer outros actos relrtir.os i aquisicio, rlienaqio,.eqsrqio ou

o,rr" o, marcrr. d, I -c, Id-de;

w. Ilanter acn.ralizado o catiloso de material a niwcl da Faculdade;

r-i. Fomecer; periodicamente, i Direc_cio dc Finangas o r.olumc das dcspesas

empenlxdxs e nio pagas, para efeito de programaqio financeira.

2. As tungdes dos demais Departamentos ,\dministrauvos e de r\poio cotrespondem, no que

for apLcivel a nii-e1 das Faculdades, as lung6es das Direcqdes e Serviqos Cenhais.

ARTIGO 35

(Comissdo dc Avaliacno e Qualidade)

-lpiovrdo pela Deliberxgio d ,12lC()LiR/2020, dc 12 de llarlo, Reunido nx III" Seseo ()rdindria ofil?*,.,,;y



1. Com r.ista i realizaqio dos trabalhos de awaliagio e Controle de Qualidade, funciona

Faculdade de Educagio e Psicologia um:r Comissio de Avaliagio e Qualidede.

2. Comp6em e Co1nissio:

a Tr6s (3) docentes da Faculdade, sendo pelo meros um deles doutorado;

,t Chelcs dc Dcpartamcntos i\cad6nicos da Faculdadc;

, Um luncionnrio do Copo T6cnico e ,\dministrativo; e

d/ Um estudante, eleiro pelo cotpo discente da Faculdade.

3. Os men,bros refeddos nas aLincas do nimero anterior sio designados pelo Conselho

Cientifico da Faculdade, sob proposta do Director da lracLrldade, com excepEao do estudrnre.

4. A Cotrissno tem un.r mand:rto de dois anos e 6 presidida pelo docette doutorado tTen1bro da

rorni...l., rrr rn- , ,- , .e-c. o dc (r :coc

ARTIGO36

(Articuhgao com outras Uflidades Organicas)

Os cursos cedidos a outras unidades orginicas de ensino presencial ou de educaqio aberta e

i distincia sao geidos pelas unidades orginicas onde funcbrum os referidos cursos,

obserrando as insuug6es pcdagrlgicas c cientificas emanadas pela Faculdade.

Rcgulamcntos especiEcos der.em prever os mecamsmos de actuaEio conjunta das

coordcrng6cs dc cursos pertencentes a mais de uma Unidade Orginica Acad6mica, quando

relatiwemette a certa mar6dx, se acharem relacionadas is ireas de saber, de especializaqeo,

recursos possircis de partilha, de entre outros aspectos.

1.

2.

CAIfTULO IV

NUCLEO DE ESTUDANTES

-\provado peLa Delber^9io d .12/C( )U ]t/2020, dc 12 dc ll.r!o, Reunido !a III'Sesio Ordin:irix



2.

1.

ARTIGO 37

(Reconhecimento Ilrstituciofl al)

A Faculdade de Educaqio c Psicologi! reconhece e valoriza a acaio dos nicleos dc cstudantes na

prossecuqao dos objectir.os da Faculdade, designadameate dos que respeitem aos interesscs dos

O Nticlco de Estudantes goza do direito a:

Ser infoLmado pelos 6rgos da Faculdade acerca do plano dc cstudos, dos m6todos de

cnsino, do reghe de ar.aliagio de conhecimentos e, cm geral, sobre as nat6rias que mls

directamente afectem os interesses dos estudantes;

Dispot, ua mcdida do possir.el, de instala96cs nos esprgos da ltreculd,rde;

Desigrat os representantes dos csrudantes que sejarr conwidados a participar como

obsenadores ou membros em reunides dos 6rgios colcsiais da Faculdade

CAP TULO V

DISPOSIQOES FINAIS

Artigo 38

(Drividas e omiss6es)

As drividas e omiss6es que se verificetcn na aplicaqao e inte+ieralio do presente regulamento

serio resolwidas e csclarecidas por despacho do N{agnifico Reitor

ARTIGO39

(Revisno)

O prcscnte Regulamento pode ser reristo mediante proposta fundamentada do Director da

Faculdade ou do Corxelho de IracLrldadc.

c,)

iprolndo pelx Delibeiageo n" 42lC()UR/2020, dc 12 de llxrlo, Reunido na III" Scssito ()rdhiiru
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ARTIGO4O

(Enttada em vigot)

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aprowagno.

.\piolxdo fela D.libcragao n' 42/C()UR/2020, de 12 de ll^rro, Reunido n^ IlI" Sesno ()rdi, r; ,rv *^
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