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DESPACHO N9

Nos termos da alinea s) do n.e

05 IR/aOL8

1do artigo 37.e, dos Estatutos da Universidade Aberta

(UAb), publicados no Didrio da Rephblica, 2.a s6rie, n.e 246, de 22 de dezembro de

2008, pelo Despacho Normativo p.e 65-8/2008, homologo as alterag6es

ao

Conselho Cientifico, aprovadas pela DeliberagSo, extra[da em

Regulamento

do

minuta, com

o p.e 394/CC|2O77, da reunido do Conselho

Cientifico de 20 de

dezembro de 2OL7, ao abrigo da alinea a) do n.e 2 do artigo 67.e dos referidos
Estatutos, incluidas no regulamento anexo ao presente despacho, o qual deve ser
republicado no portal da UAb.

Lisboa, 1 de fevereiro de 2018.

ft-)
Paulo Maria Bastos da Silva Dias

lmp 03-25-A04

P6g. L

de7

0\

AbHflfX

www.uab.pt

RepublicagSo do Regutamento do Conselho Cientifico da Universidade Aberta
CAP|.TULO

I

Natureza e composigSo do conselho cientifico

Artigo 1.e
Natureza
O conselho cientifico, adiante designado por conselho, 6 o 6195o colegial que
coadjuva e apoia o reitor e o conselho geral nos assuntos de natureza cientifica.
Artigo 2.e
Composigdo e mandato
1
- O conselho 6 composto por doze membros, assim distribuidos:
a) Oito docentes ou investigadores doutorados, de carreira ou convidados em regime
de tempo integral com contrato de duragSo n6o inferior a um ano, eleitos de entre os
seus pares, em n(mero de dois por departamento, de acordo com o disposto nos
respetivos regu la mentos;
b) Dois representantes dos centros de investigagSo sediados na Universidade;
c) Dois docentes ou investigadores de outras instituig6es de ensino superior ou duas
personalidades externas de reconhecida compet6ncia cientifica e acad6mica,
cooptados pelo conjunto dos membros referidos nas alineas a) e b), por maioria
absoluta, com base em propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um
tergo daqueles membros.
de dois anos.
2
- O mandato dos membros do conselho tem a duragSojustificada,
de os membros
3 - No caso de existir impossibilidade, devidamente
referidos na alinea a) do pe L, com excegSo do presidente, vice-presidente e
secretdrio, participarem nas reuni6es do conselho por um perlodo previsivelmente
igual ou superior a tr6s meses, serSo os mesmos substituidos pelos respetivos
membros suplentes.
4 O processo de substituig5o inicia-se com o requerimento do membro
impossibilitado, no qual este refira a justificagSo da impossibilidade de participar nas
reuni6es.
CAPI.TULO II

Funcionamento e compet6ncias

1-

Artigo 3.0
Funcionamento
O conselho refne ordinariamente, em princlpio, uma vez por m6s.
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extraordinariamente sempre que for convocado pelo
presidente, por sua iniciativa ou por solicitagSo escrita de, pelo menos, um tergo dos

2

O conselho refne

seus membros.

3 - O conselho s6 pode deliberar quando esteja presente a maioria legal dos seus
membros com direito a voto.
4 - Podem participar nas reunides do conselho, sem direito de voto, mediante

convocat6ria do presidente:
a) Os diretores das unidades org6nicas e de outras unidades organizacionais;
b) Outras personalidades.
5- As deliberag6es do conselho s6o tomadas por maioria relativa, salvo nos casos
em que, por disposigSo legal, se exija maioria absoluta ou maioria qualificada.
6 - A ordem de trabalhos de cada reuniio 6 estabelecida pelo presidente e deve ser
entregue a todos os membros com a anteced6ncia de, pelo menos, 48 horas sobre a
data da reuni6o.
7 - 56 podem ser objeto de deliberagSo os assuntos incluldos na ordem de trabalhos
da reuniSo, salvo se, tratando-se de reuni5o ordin6ria, pelo menos dois tergos dos
membros reconhecerem a urg6ncia de deliberagSo imediata sobre outros assuntos.
8 As deliberag6es do conselho adquirem efic6cia depois de aprovadas as
respetivas atas ou os extratos das mesmas de onde conste a deliberag5o aprovada.
9 - Em casos devidamente justificados pode o conselho reunir-se de forma n5o
presenciat atravds de meios telem6ticos, regulando-se o funcionamento destas
reuniOes de acordo com procedimento especifico aprovado pelo conselho.
10 - Para at6m dos casos de impedimento previstos na lei, os membros do conselho
n5o podem pronunciar-se sobre assuntos referentes a:
a) Atos relacionados com a carreira de docentes com categoria superior i sua;
b) Mat6rias relacionadas com a contratagEo por tempo indeterminado, se ainda
forem contratados por periodo experimental.
Artigo 4.e
Elaborag5o e aprovagSo de atas

t-

De cada reuniSo serd lavrada ata, que conter6 um resumo de tudo o que nela
tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da reuni5o, os membros
presentes, os assuntos apreciados, as deliberag6es tomadas e a forma e o resultado
das respetivas votag6es.
2 As atas serSo lavradas pelo secret6rio e postas a aprovagSo de todos os
membros no final da respetiva reuni5o ou no inicio da seguinte, sendo assinadas ap6s
a aprovagdo, pelo presidente e pelo secret6rio.
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Artigo 5.e
Compet6ncias
L - Ao consetho cabe deliberar sobre os assuntos de natureza cientifica geral da
Universidade, tendo em vista estimutar e acompanhar o desenvolvimento da
investigagSo, do ensino e da formagSo, de acordo com a legislag5o aplicdvel e com os
estatutos e as orientag6es estrat6gicas da Universidade.
2 - Compete ao conselho, designadamente:
a) Elaborar o seu regulamento;
b) Contribuir para a definig6o das linhas gerais de orientagSo cientifica da
Universidade;
c) Apreciar o plano de atividades cientificas da Universidade;
d) Pronunciar-se sobre a criagSo, transformag5o ou exting5o de unidades ou
subunidades o196nicas da Universidade;
e) Deliberar sobre a distribuigSo do servigo docente, sujeitando-a a homologagSo do
reitor;
f) Pronunciar-se sobre a criag6o, transformag6o ou extingSo de cursos e aprovar os
respetivos planos de estudo;
g) Deliberar sobre os regulamentos dos cursos, sujeitando-os a homologagSo do
reitor;
h) Propor ou pronunciar-se sobre a concessSo de tftulos ou disting6es honorificas;
i) Propor ou pronunciar-se, ouvido o conselho pedag6gico, sobre a instituigSo de
p16mios escolares;
j) Propor ou pronunciar-se sobre a realizag5o de acordos e de parcerias nacionais e
internacionais;
k) Submeter ao reitor a composigSo dos jriris de provas e de concursos acad6micos;
l) Emitir parecer sobre a composigSo de jriris para a equivalGncia de doutoramento;
m) Propor a contratag5o como professor convidado ou visitante de individualidades
nacionais e estrangeiras de reconhecido mdrito cientifico ou com desempenho
profissional relevante;
n) Emitir parecer sobre propostas de dispensa de servigo docente para efeitos de
preparagSo de doutoramento;
o) Emitir parecer sobre a concessSo de licenga sab6tica;
p) Deliberar sobre a concessSo de equivalGncia a licenciatura ou a mestrado, bem
como o reconhecimento de graus acad6micos;
q) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto que lhe seja submetido pelo reitor ou
por outros 6rg5os da Universidade;

r)

Praticar os outros atos previstos na

lei relativos e carreira docente e

de

investigagSo e ao recrutamento de pessoal docente e de investigagSo;
s) Praticar os demais atos que resultem da lei ou dos estatutos.
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CAPiTULO III

Presidente, vice-presidente e secret6rio

Artigo 5.e
EleigSo do presidente e do vice-presidente do conselho
1
- O conselho tem um presidente e um vice-presidente, eleitos por sufr6gio secreto
pela maioria relativa dos seus membros.
2 O presidente e o vice-presidente do conselho sdo eleitos de entre os seus
membros que sejam professores de carreira da Universidade.
3 - A eleigSo do presidente e do vice-presidente serd feita em conjunto, por listas
apresentadas no secretariado do conselho at6 uma semana antes do ato eleitoral,
sendo eventualmente acompanhadas de um programa sumdrio e de uma lista de
subscritores assinada por personalidades pertencentes ao corpo eleitoral da
Universidade.
Artigo 7.e
Processo de eleigSo
1 - O presidente deve marcar o ato eleitoral para uma reuniSo do conselho com
uma anteced6ncia de catorze dias relativamente ao fim do mandato.
2
- O processo de eleigSo decorrerd da seguinte forma:
a) Sendo apresentadas v6rias listas serd eleita a que obtiver maior n0mero de votos;
b) Sendo apresentada apenas uma lista ser6 sujeita a um escrutinio de <Sim> ou de
<

N5o>;

c) N5o sendo apresentadas listas ou sendo recusada a lista 0nica, serSo sujeitos a um
escrutinio todos os membros elegfveis nos termos do ne 2 do artigo 5e, elegendo-se
primeiro o presidente e, depois, o vice-presidente;
d) Em caso de empate entre as listas ou entre os candidatos mais votados, a votagEo
ser6 repetida at6 tr6s vezes, sendo apenas sujeitas a escrutinio as duas listas ou os
dois candidatos que tiverem obtido o maior n0mero de votos no primeiro escrutinio;
e) N5o havendo desempate ou n5o sendo aceite a eleigSo pelo membro do conselho
dever6 ser convocado novo ato eleitoral que ocorrer6 nos catorze dias seguintes.
Artigo 8.e
Mandato
1 - O mandato do presidente e do vice-presidente tem a duragSo de dois anos,
prorrogdvel por iguais periodos at6 ao m6ximo de oito anos, e terminard com a posse
dos novos membros eleitos.
2
O presidente e o vice-presidente tomarSo posse perante o Reitor.

-
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Artigo 9.e
Compet6ncias do presidente
O presidente, a quem incumbe manter informado o reitor das deliberag6es do
conselho e das demais mat6rias relevantes tem, designadamente, as seguintes
compet6ncias:
a) Convocar e dirigir as reuni6es do conselho;
b) Despachar o expediente corrente do conselho;
c) Encaminhar para o reitor as propostas dos departamentos que n5o necessitem de
apreciagSo do conselho;
d) Representar o conselho;
e) Nomear um membro do conselho, por um ano, para as fung6es de secretdrio;
f) Exercer as compet6ncias que lhe sejam delegadas nos termos da lei;
g) Praticar os demais atos que resultem da lei e dos estatutos ou de regulamentos da
Universidade.
Artigo 10.e
pet6ncias
do vice-presidente
Com

Ao vice-presidente compete exercer as fung6es gu€, nos termos da lei e por
delegagSo ou subdelegagSo de poderes, receber do presidente, bem como substituilo nas suas aus6ncias, faltas ou impedimentos.

Artigo t1.e
DemissSo

O presidente e o vice-presidente do conselho podem pedir a sua demissSo ou
serem demitidos.
2 - Em caso de demissSo do presidente ou do vice-presidente 6 necess6rio proceder
a novo ato eleitoral para o cargo que ficou vago.
3 - A demissdo, quando de iniciativa pr6pria, 6 apresentada ao conselho, mantendose o titular do cargo em efetividade de fung6es at6 i sua substituig6o.
4 -O pedido de demiss5o pode ocorrer por requerimento subscrito por um minimo
de um tergo dos membros do conselho em efetividade de fung6es.
5 - Em caso de pedido de demissSo nos termos do nfmero anterior, o presidente
convocard uma reuni6o extraordin6ria do conselho no prazo minimo de tr6s e
m6ximo de catorze dias.
a) Com a convocat6ria da reuni5o extraordin6ria o presidente distribuir6 c6pia do
requerimento de demissSo e da respetiva refutag5o;
b) A demissSo serd efetiva se votada por maioria de dois tergos dos membros em
efetividade de fung6es;

1

-
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c) No caso de demiss5o do presidente o mesmo serd interinamente substituido pelo
vice-presidente que convocar6 nova eleigio de acordo com o disposto no artigo 7.e.
5 - Todas as votag6es referidas neste artigo serSo realizadas por sufrdgio secreto.
Artigo L2.e
Com pet€ncias do secret6rio
Ao secret6rio do conselho compete, sob direg5o da presid6ncia, colaborar na
organizag5o e na realizagSo das atividades do conselho, secretariar as reuni6es e
redigir as respetivas atas.
CAPiTULO tV

Revis6o do regulamento

Artigo 13e
Revisdo
O presente regulamento poder6 ser revisto ou revogado em qualquer momento por
proposta do presidente do conselho cientifico ou de pelo menos um tergo dos seus
membros com direito a voto.
CAPTTULO V

Disposig6es finais

Artigo 14.e
Entrada em vigor
Este regulamento entrard em vigor no dia seguinte ao da sua homologag6o.
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