AbERTA

www.uab.pt

DESPACHO Ne 27lR/2017

Nostermos da alinea s) do n.e 1do artigo 37.'dos Estatutos da

Di1rio do Repiblico,2.1s6rie,

U

niversidade Aberta publicados no

s
n.e 245, de 22 de dezembro de 2008, pelo Despacho Normativo n

65-8/2008, homoloSo as alteragoes efetuadas ao artigo 3.e do Regulamento do Conselho Editorial
da uAb, com a introdutSo do atual

ne4epassandooanteriorn.a4paran.e5ecujotexlo,na

inteSra,5e encontra em anexo ao presente despacho.

l-isboa,08 de fevereiro de 2017.

I
Paulo Mada Bastos da Silva Dias
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ANEXO
CONSEI-HO EDITORIAL DA UNIVERSIDADE AbERTA

Regulamento
Artigo 1

e

Ambito
O presente regulamento visa estebelecer as regras que vao nortearo funcionamento do Conselho

Editorial, no respeito pelo estipulado na Politica Editorial da l.lniversidade Aberta (UAb)'

Artiao 2 s
Natureza

o

q
Conselho Editorial, tal como esta estipulado no artigo 65s do capitulo Vl do Regulamento n

570/2015, respeitante a Republica!:o do Regulamento da Estrutura Organica da Universidade
Aberta, publicado em DiSrio da Rep[blica,2.. s6rie

-

N.e 162

-

20de aSosto de 2015,6 um 6195o

consultivo do Reitot que exerce funC6es de orienta9ao gera I da politica editorialda t Ab.

Ariigo 3'e
ComPosicao
1. o conselho Editorial 6 composto por cinco a sete membros, escolhidos de entre professores e
investigadores da lJAb, nomeados por despacho Reitoral, ouvido o Conselho cientiflco.
2. Faz tambdm parte deste Conselho [ditorial o chefe de Diviseo dos Servigos de ProdueSo Digital
(SPD)da UAb.

3. O Presidente do Conselho Editorial 6 escolhido e designado pelo Reitor de entre os seus
membros,
4. o Vice-Presidente 6 escolhido pelo cons€lho Editorial de entre os seus membros, sob proposta
do Presidente.

5. O Conselho Editorial ter6 um Secret5rio para elaborageo das atas das reuni6es, escolhido de
€ntr€ os seus membros.
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Artigo

{

Q

ReuniSes

universidade Aberta'
1- O Conselho Editorial aeine ordinariamente uma vez por m6s na sede da
2. O Consetho Editorial

reine extlaordinariamente sempre que o Presidente o convocar ou quando

pelo menos metade dos seus membros o requerer.

Artigo 5

e

Deliberae6es
1. As deliberag6es do Conselho Editorial exiSem a presenca da maioria dos seus membros

presentes
2. As deliberag6esdo conselho Editorial seo tomad as por maioria de votosdos membros
e, em caso de empate, o presidente disp6e de voto de qualidade

3. sao elaboradas atas de todas as reuni6es do conselho Editorial ou delibera!6es

avulsas

aprovadas em minuta.

Artigo 5

r

ComPetAncias
1. Nos termos do n.e 2 do anigo 65e do capitulo V! do Regulamento n e 570/2015, respeitante
RepublicaCeo do Regulamento da Estrutura Organica da Universidade Aberta, publicado em

da Republice, 2.! s€rie

-

N.e 162

-

)r

Diirio

20 de aSosto de 2015, compete ao Conselho Editorial:

a)Aconselhar o reitor na elaboracSo e no acom pan hamento da execu9ao de um plano editorialque
corresponda aos prop6sitos enunciadosi
b) Aconselhar o reitor quanto b adoqSo de medidas de fundo que ajustem o plano edjtorial aos
olanos de atividades aprovados e

@@

) estrat6gia geralda universidade;

Pig.3 de4

AbHH?i(

www.uab.pt
no qu€ resPeita
c) Propor os procedimentos a adotar em matdria de produgao editorial, tanto

i

sobre a eventual
opgao pelos suportes e meios a utilizar nas edig6es da universidade, como

cont.ataf;ode

se

plano editorial'
rvicos externos, tendo em vista uma eficez executeo do

plano editorial'
2, Decorrente do nUmero anterior, compete ainda ao conselho Editorial delinear o
de cardter anual.

AnlSo 7'e
e omlss6es

Divldas

o

presente regulamento, constituindo um verdadeiro regimento do conselho Editorial, sera

integrado nas suas lacunas e interpretado nas duvidas e omiss6es, primekamente, por aplicatao
do C6digo do Proced imento Administrativo e depois, se for o caso, por despacho reitoral'

Artlgo 8.0

Entada em Yltor
O presente regulamento, previamente homologado pelo Reitor, entra em vigor no dla seguinte ao

da sua publicagSo no portal da lnternet da universidede Aberta, substituindo o despacho reitoral
77

4lR/2O16 de 21 de no''tembro, anteriormente publicado.

@@

rmp 03-25_l!,1

P6E.4 de4

