
UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

REGIMENTO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

Universidade dos Açores 
Ponta Delgada 
Julho de 2009 

1 



Regimento do Conselho Pedagógico 
da Universidade dos Açores 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.° 
(Regulamento) 

O Conselho Pedagógico, adiante designado abreviadamente por 
Conselho, regula-se, na sua organização e funcionamento, pelas 
disposições constantes do presente regimento. 

Artigo 2.° 
(Definição) 

O Conselho é o órgão colegial sobre o qual recai a coordenação das 
actividades de ensino e aprendizagem levadas a cabo na Universidade. 

Artigo 3.° 
(Composição) 

Na vertente universitária, o Conselho é composto por: 

a) Um professor eleito por cada unidade orgânica; 
b) Um estudante eleito por cada unidade orgânica. 

Artigo 4.° 
(Competência) 

1. Nos termos do artigo 63.° dos Estatutos da Universidade dos Açores, 
homologados pelo Despacho Normativo n.° 65-A/2008, de 22 de 
Dezembro, publicado no Diário da República, 2.asérie, n.° 246, de 22 de 
Dezembro, compete ao Conselho elaborar propostas e pronunciar-se sobre: 
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a) A oferta de ensino da Universidade; 
b) A distribuição de serviço docente; 
c) O regulamento de actividades académicas; 
d) O regime de precedências e prescrições; 
e) O calendário lectivo e os mapas de exames da Universidade; 
f) A instituição de prémios escolares; 
g) A realização de inquéritos escolares; 
h) As orientações pedagógicas e os métodos de ensino e avaliação. 

2. Aprovar o regulamento de aproveitamento dos estudantes. 

3. Promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho 
pedagógico da Universidade, e a sua análise e divulgação. 

4. Promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos 
docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação. 

5. Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as 
providências havidas necessárias. 

6. Dar parecer sobre a criação, modificação ou extinção de ciclos de 
estudos e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados. 

7. Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas por lei. 

CAPÍTULO II 
Membros do Conselho 

Artigo 5.° 
(Mandato) 

1. O mandato dos membros é de dois anos, renovável até um máximo 
de oito anos. 

2. O mandato dos membros do Conselho está sujeito a caducidade em 
caso de cessação do vínculo à Universidade dos Açores. 
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Artigo 6.° 
(Perda de mandato) 

1. Perdem o mandato os membros do Conselho em relação aos quais 
se tenha verificado a extinção ou modificação do estatuto por via 
do qual o haviam adquirido. 

2. O mandato cessa ainda antecipadamente por: 
a) Renúncia, mediante declaração escrita justificativa; 
b) Falta, sem motivo justificado, a mais de três reuniões 

consecutivas ou cinco interpoladas. 

Artigo 7.° 
(Poderes) 

Os membros do Conselho podem apresentar propostas que versem sobre 
matérias da sua competência, bem como participar nas deliberações e 
votações a que houver lugar, para o que lhes é dado usar da palavra nas 
discussões a elas respeitantes. 

Artigo 8.° 
(Deveres) 

Constituem deveres dos membros do Conselho: 

a) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do plenário e 
das comissões que vierem a ser constituídas; 

b) Desempenhar os cargos em que forem investidos e as funções para 
que forem mandatados; 

c) Respeitar a dignidade do Conselho e dos seus membros; 
d) Observar a ordem e a disciplina fixados neste regimento e acatar a 

autoridade do presidente do Conselho e dos presidentes das 
comissões; 

e) Contribuir, no respeito pelo disposto nos Estatutos e à luz da Lei, 
para o prestígio e eficácia dos trabalhos do Conselho. 
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Artigo 9.° 
(Faltas) 

1. A comparência às reuniões do Conselho é obrigatória, sejam elas do 
plenário ou das comissões. 

2. Para efeitos do disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 19.°, a 
justificação de faltas às reuniões do Conselho deverá ser apresentada 
no prazo de cinco dias a contar do termo do facto que as houver 
determinado. 

Artigo 10.° 
(Impedimento temporário) 

1. Os membros do Conselho que estiverem temporariamente impedidos 
do exercício de funções serão substituídos pelos respectivos 
suplentes. 

Artigo 11.° 
(Vacatura) 

À substituição dos membros do conselho cujo mandato cesse pela 
verificação de uma das situações previstas no artigo 6.° é aplicável, mutatis 
mutandis, o disposto no artigo anterior. 

CAPÍTULO III 
Organização e funcionamento do Conselho 

Secção I 
Organização 

Subsecção I 
Comissões 
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Artigo 12.° 
(Regime) 

1. O Conselho funciona em plenário e por comissões. 
2. Qualquer proposta de criação de uma comissão deverá conter a 

menção da sua natureza, composição e competências. 
3. As comissões aprovadas nos termos do número anterior constituem 

parte integrante deste regimento. 
4. As comissões, cuja composição será dimensionada pela natureza de 

que se revestirem e pelas atribuições a cujo exercício forem 
chamadas, incluirão obrigatoriamente um representante de cada um 
dos corpos que integram o Conselho. 

Artigo 13.° 
(Participação) 

1. Nenhum membro do Conselho poderá pertencer simultaneamente a 
mais de três comissões, independentemente da sua natureza. 

2. Enquanto estiverem em funcionamento, os membros das comissões 
serão considerados em serviço efectivo do Conselho. 

Artigo 14.° 
(Substituição) 

A substituição dos membros do Conselho impedidos de participar 
nos trabalhos das comissões é feita nos termos do artigo 10.°. 

Artigo 15.° 
(Presidente e Secretário) 

1. Na primeira reunião, que será presidida pelo membro mais idoso e 
secretariada pelo mais jovem, cada uma das comissões elegerá um 
presidente e um secretário. 

2. No que respeita aos membros das comissões, a comparência prevista 
na alínea c) do n.° 1 do artigo 19.° é exercida pelos respectivos 
presidentes. 
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Artigo 16.° 
(Competência) 

Compete às comissões apreciar os assuntos em função dos quais tiverem 
sido constituídas, apresentando os respectivos relatórios, quando a eles 
houver lugar, nos prazos fixados pelo plenário. 

Subsecção II 
Presidente 

Artigo 17.° 
(Presidente) 

1. O Conselho Pedagógico elege o seu presidente de entre os membros 
referidos na alínea a) do artigo 3.°. 

2. O presidente designará um vice-presidente. 

Artigo 18.° 
(Vice-presidente) 

O vice-presidente substituirá o presidente nas suas ausências e 
impedimentos. 

Artigo 19.° 
(Competência) 

1. Compete ao presidente do Conselho: 
a) Convocar, de acordo com o disposto no n.°1 do artigo 21.°, as 

reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho; 
b) Assegurar o cabal desempenho dos serviços de secretariado; 
c) Apreciar e julgar as justificações de faltas dos membros do 

conselho, bem como a declaração a que se refere a alínea a) do 
n.° 2 do artigo 6. 0; 

d) Presidir às reuniões, declarar a sua abertura e encerramento e, 
bem assim, dirigir os respectivos trabalhos; 
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e) Apreciar as propostas e requerimentos que lhe tiverem sido 
submetidos, pondo à votação os que houverem sido aceites; 

f) Determinar, em função da ordem de trabalhos agendada para a 
sessão, o número máximo de inscrições a admitir e o período 
máximo para a discussão dos assuntos; 

g) Organizar e superintender nos processos eleitorais a que 
houver lugar. 

Secção II 
Funcionamento 

Subsecção I 
Disposições Gerais 

Artigo 20.° 
(Sede) 

O Conselho tem a sua sede em Ponta Delgada. 

Artigo 21.° 
(Reuniões) 

1. O Conselho reúne ordinariamente, por convocação do seu presidente 
e, extraordinariamente, a requerimento de, pelo menos, um terço dos 
seus membros em efectividade de funções. 

2. Salvo em casos de manifesta urgência, as convocatórias deverão ser 
comunicadas a todos os membros do Conselho com, pelo menos, 
cinco dias de antecedência e incluir a agenda e ordem de trabalhos de 
cada reunião. 

Artigo 22.° 
(Chamada) 

A verificação de presença dos membros do Conselho terá lugar no início 
de cada sessão e sempre que o presidente o entenda necessário. 
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Artigo 23.° 
(Quorum) 

1. O Conselho considera-se constituído achando-se presente a maioria 
absoluta dos seus membros. 

2. O não-preenchimento da maioria prescrita no número anterior 
impede o início dos trabalhos, que, independentemente do número de 
elementos que então se vier a registar, terá impreterivelmente lugar 
30 minutos após a hora prevista para o início da reunião. 

Subsecção II 
Intervenções 

Artigo 24.° 
(Objectivo) 

1. A palavra será concedida aos membros do Conselho para: 
a) Apresentarem propostas sobre matéria da sua competência; 
b) Participarem na discussão subsequente, se a ela houver lugar; 
c) Fazerem requerimentos e pedirem ou darem esclarecimentos e 

explicações; 
d) Formularem declarações de voto. 

2. A palavra será dada pela ordem das inscrições, sem prejuízo das 
permutas que vierem a verificar-se, com a anuência dos oradores 
inscritos. 

Artigo 25.° 
(Duração) 

O período atribuído a cada intervenção não deverá ultrapassar quatro 
minutos, a não ser que o presidente do Conselho, tendo em atenção o 
número de inscrições e a natureza da matéria versada, considere que o seu 
alargamento não prejudica a ordem de trabalhos agendada para a reunião 
nem excede o período máximo a que se refere a parte final da alínea f) do 
n.° 1 do artigo 19.°. 
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Subsecção III 
Deliberações e votações 

Artigo 26.° 
(Deliberação) 

1. Estando presentes a maioria absoluta dos elementos constitutivos do 
Conselho, as deliberações serão tomadas por maioria simples. 

2. Na situação prevista no n.° 2 do artigo 23.°, as deliberações serão 
tomadas por maioria absoluta dos votos validamente expressos. 

3. As deliberações que digam respeito a alterações regimentais serão 
tomadas por escrutínio secreto. 

Artigo 27.° 
(Voto) 

1. Cada membro do Conselho dispõe de um voto. 
2. Sem prejuízo do direito de abstenção, nenhum membro do Conselho 

poderá deixar de votar. 
3. Não é admitido o voto por procuração nem por correspondência. 
4. O presidente do Conselho dispõe de voto de qualidade. 

Artigo 28.° 
(Forma das votações) 

1. As votações realizam-se por uma das formas seguintes: 
a) Escrutínio secreto; 
b) Sistema de braço erguido. 

2. O processo previsto na alínea b) do número anterior constitui a forma 
normal de votação, salvo nos actos eleitorais, que se realizarão nos 
termos da sua alínea a), ou sempre que o Conselho assim o delibere. 
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Subsecção IV 
Actas 

Artigo 29.° 
(Elaboração) 

1. De cada sessão do Conselho será lavrada acta, a aprovar no início da 
reunião subsequente. 

2. No termo da sessão a que diga respeito, o Conselho poderá, por 
deliberação da maioria dos membros presentes, aprovar em minuta 
toda a acta ou parte dela. 

3. Das actas de cada reunião constará: 

a) A indicação das horas de início, termo e eventuais interrupções; 
b) A indicação dos membros presentes e ausentes; 
c) A relação dos assuntos tratados; 
d) O relato sucinto dos debates ocorridos, com menção expressa da 

posição de qualquer membro que a tenha solicitado; 
e) O teor das deliberações; 
f) O resultado das votações; 
g) As declarações de voto que tenham sido apresentadas por escrito. 

4. Depois de aprovadas, as actas serão assinadas pelo presidente do 
Conselho. 

Artigo 30° 
(Publicidade) 

A consulta das actas, de cuja aprovação será dada pública nota, e bem 
assim a de outros documentos que a elas fiquem apensos, é admitida a 
qualquer membro da comunidade universitária que a tiver requerido. 
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CAPÍTULO IV 
Disposições finais e transitórias 

Artigo 31.° 
(Entrada em vigor) 

O regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação em 
plenário. 

Artigo 32.° 
(Interpretação e integração) 

A interpretação do presente regimento e a integração das suas lacunas é 
da competência do presidente do Conselho. 
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