
CONSELHO f]NIVERSITARIO

re
-\vcnidaJosinx ll.chel n' 256, Tel:26215738 Far:26215738/ 2621.1074, C.P. 54-1 N^hpulx,Ilolamb,quc

Deliberagno n' 50/COUR/2020

Reunido na III" Sessio Ordiniida nos dias 11 e 12 de N{argo de 2020, o Consetho Unir.ersitirio

rpreciou e deliberoLr sobre x proposta do Regulamenro do Corselho Acad6mico da

UniRo!.uma. Da Apreciaqeo resultou que a proposta i oporrufla e csta em confor:nidadc com os

Estatutos da Universidade, scndo pertinente c consentanea com o esdgio e os desaEos a*uais e

funnos da Universidade Ror.uma.

,\o abrigo drs compet6ncias conleridas pela alirm r, do n 1, do artigo 45, dos Esratutos da

Universidade Ror.uma, aproi.ado pelo Decreto t"'7/2019. de 18 de Fevereiro, do Conselho de

ft{inistros, o Conselho Universitirio dclibera:

1. lr aprol.ado o Regulamenlo do Conselho Acad6mico da UniRor..uma, em ancro, que i
p rtr r.granre d.r 1rc cn e DeLiLe-;.io

2. A presentc de)iberaqio cntra em vigor imcdiatamente.

Publique-se

Deliberado na Cidade de Nampula, no die_ N{arqo de 2020.

tr\&l
Prof. Doutor
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REGUI.AMENTO DO CONSELHO ACADEMICO DA LTNTVERSIDADE RO\,'UMA

CA-PiTL LO I
DAS DISPOSIEOES GERATS

ARTIGO 1

(Obiecto)

O presente Regulamcnto destina-se a estabelccer as regras de orgenizagno e tuncionamento do

Cotselho Acad6mico da Universidadc Rowuu.

ARTIGO 2

(Natureza e ComposiQio)

1. O Conselho Acadamico 6 um 6rgio coflsulti\.o do Reitor par2 a gestio de assuntos

acad6micos, pedag6gicos, de nrvcstiggno e extensio da Unii-crsidade Ror.uma.

2. O ro selho .\c,deni.^ r. r a .egun e .o,npo..c:":

a) Reitor, que o coni-oca e preside;

b) Vice Reitorcs;

c) Dir€ctor da Extensio da Univcrsidade;

d) Dire*or Acad6mico;

e) Dilector Cientifico;

g D€z (10) docentes e im.cstigadores representantes des,rreas cientificas, eleitos

dentre os Professorcs Cate&iflcos, Associados, Au-lliares e Assistentes;

d Quatuo (4) Difectores eleitos pelo Conselho de ditectores.

3. O pessoal do Corpo Docenre e do Cotpo de Investigadores refeidos na aLinex q do

no 2 do ptesente afigo devem rer no minimo o nivel Acad6mico de mestre.

\prolado pel^ Deliberatio n' 50/C()UR/2020, dc 12 de II^r9o, Reunido na IIr Sessro ()rdnrrrla



1.

CAPiTf]I,O II
E5 f RL TI. RA ORG q\ IC{

ARTIGO 3

(6rgios clo Consclho Acaddmico)

SL irr{:n,s do Crnsctho \c:rdrhico:

rl Pn:sttlrfrc:

bl l'len,irio:

c1 Sccrctrri ,

SECCAO I
PRESIDENCIA

ARTIGO 4
(Compet6rcias do Presidefte)

O l'residente do Conselho Acad6mico 6 o Reiror da Universidade Rovuma.

Sno competEncias do Presidcnte do Conselho Acad6mico, designadamente:

Convocer e presidir as scssoes do Conselho Acad6mico;

Assegutat o cumpdmento des leis e dos regdamentos e das deliberaqoes do COUR e do

Conselho Acad6mico;

Dcclarar e werif,car r.agas no Conselho Acadimico e proceder as substituig6es de acordo

com os Estatutos da UniRor.uma e o ptescnte tegulamento.

1.

2.

b)

.)

SECQAO II
PLENARIO

ARTIGO 5

(Composiqao)

-\provado peh Delibemrio f 50/COUR/2020, de 12 de llarco. Reunido na IIr Scssiio ()rdinlria
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O plerLiro i coistituido por to.los mcmbros ciccrir-os do Cursclho -\c.rddrnco, reLr dos

cm scssi{, ordir.Lrri ou cxuaordinirir

ARTIGO 6

(Compclencias do Plcn.irio)

1. (i,mpctc ro p]cnirxr do Consclho \crd6ruco. nomerdrmente:

Ptonunciat se sobre os atrnuna,ber, cor.r,o o riyel do ensino ministrado e ncdidas para a

sua progtessiva eler.aqio;

Pronunciat se sobre a investigqno ciettiEca rcaLizada, propondo medidas para a sua

intensiftcaEio e definindo prioridades;

Propor ao Conselho Udi.etsitirio sobre a criaqio, modrfrcagio ou extirqno de cursos

utiversitltios e uridades orginicas;

Propor ao Conselho Unir.ersitirio a :rlteraEio dos Est,rtutos da UniRo\.uma;

Ptopot ao Conselho Unir.ersit:irio o seu tegrnamento e outms regulamentos de caricter

pcdag6gico, cientifico e disciptinat; bcrn como a alteraqio aos regulerientos existeites,

Pronunciar se sobrc os planos de fomaqno de p6s graduagio, mesnado e doutoramento de

pessoal unir.ersitirio e do CTA;

Prorunciar se sobre a concessio de titulos honoriEcos;

I'ronunciat se sobte a componente ecad6mica do plano e relat6rio anual de actir.idedes;

Criat comissdes pelmanentes ou temporiies para tuatarem de temas ou assuntos especificos.

SECEAO III
SECRETARIADO

,{RIrco 7

(Naturcza c ComposiCeo)

d)

9

c)

h)

,

1. O Secrctariedo 6 o 6rgio dc adminisraqio

ptestar apoio t6cflico, administratir.o e material

de trabalho nomeadas pelo plenirio.

2. O Secretariado d constituido por:

do Corxelho Acad6mico elcateguc de

i actividade do Conselho e as comiss6es

-\pro\edo pela Dellbe$tio n" 50,/COUR/2020, de 12 de llarqo, Reunido na ItI'Sessro ()dinid2



a) Um Secretirio;

b) Um,tssistente.

3. O Secretido do Conselho Lcad6mico € o Director Acad6mico da UniRoiruma.

ARTIGO 8

(Compet€ncias do Secretariado)

Cotlpete ao Secretariado:

a) Pafticipar na calendarizaqao das sess6es do Conselho;

b) lreparar as sessoes do Conselho;

c) \poi_r o pre.ider -e ro decLrr. , d.:. ses.oe :

d) Em'i:u aos membros as conwocat6das e os documentos relativos aos rssuntos da agenda,

deltro dos ptazos cstabelecidos;

e) S€cretariai as scss6es e elaborar as respectivas actas, extmctos das actas, propostas de

delibctagocs e resoluqoes, bem cono organizar, gerir e conservat o seu dep6sito;

I Diungar as actrs, extractos das actas, deliberagoes e resolugdes do Conselho Acad6mico;

g) Propor ao Presidente do Conselho Acad6mico as medidas tendentes 2 melhorar o

luncionamento do 6rgao e das suas comissdes de uabalho;

h) Arquiv:rt o expcdicnte do Conselho ,A.cad6mico;

i) Gerir o otgamento etuibuido ao Corselho r\cad€mico e i.elar peio patrim6nio do 6rgao;

j) Contuolar a execuqio das delibetag6es c recomendag5es do Conselho e manter o Presidente

informado sobte o gau de execuqao nos pmzos fixados;

k) Desempenhar as demais tungoes que the forem definidas por lei e denuis regulafl1entos, bem

pelo Conselho

,\provxdo pela Deliberaceo d' 50/C()UR/2020, de 12 d€ llargo, Reunido m III" Sessio
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1.

CAPiTULO III
FL]NCIONAI{ENTO

ARTIGO 9

(Pcriodicidade das Rcuriilcs do Corselho Acad6mico)

O ConselL(, .\crdamico reiroc sc i,rchruf1.mc,rrc durs \-(7cs por rrlo e ertteotclioeriemcntc

scmpr. qr. tor cr:,n, ocrclo pcl, pri,srdcntc ou por ullr 1/3 dos scus mcn$tos.

O Dirrctorcs drs L d.rcles Orqinrr:rs c ourr.s persorr2lidx.lcs podcor srr conr-idadrs :r

pxrtlclp2r n1s ltcudnes do (i,nsclho \crd6r co. sdn rhrcrr<, . roir,. pira se pronut](r.drm

s,,l,rc rssunros d.r rr:spcctir r ircr dc cspecirhchclc.

ARTIGO 10

(Coflvocit6ria e Direcceo das Sess6es)

1. As scssoes do Conselho Acadimico sio coni-ocadas pelo respectivo ?residente.

2. Da com.ocat6ria dewern consrar, de forma cspecificada, os assuntos a trataf na sessio.

3. Compete ao l,residentc do Conselho Acad6mico dtuigir as sessdes.

4. -{ agenda de cada sessio 6 definida pelo Ptesidenre do Conselho Acad6mico, tendo em conte os

pontos propostos pelos seus rllernbros e pelos directotes das Unidades Orginicas.

5. A agenda das sess6es deve set enffegue, respeitatdo a anteced6ncia minima de:

a) Dez (10) dias pam a scssio otdiniria;

b) cnrco (0s) dias para as sess6cs extraordin:lrias.

ARTIGO 11

(Qu6tum)

Para o Conselho Acad6mico reunir c dclberar r.a]idamente 6 indispensivel a presenEa da maioria

dos seus membros

ARTIGO 12

0ota9no)
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1. As delibemc6cs do Conselho Acad6mico sio tomadas por consenso.

2- Sempre que n,o se delibere por conscnso, recorer-se-i i votaqno, bastando para talidade da

deliberagio a maioria de woto dos membros presentes.

3. O voto podcri sel abetto ou secreto.

4. O voto aberto faz se pelo processo de bmgo ler.antado c o secreto por meio de dep6sito de um

boletim de voto numa urna.

5. A opqio do tipo de voto depende de deliberaEio do plenirio.

6. Cada men.rbro do Conselho tem direito a urr voto.

7. O Presidente do Comelho tem voto de qu:rlidade.

8. O woto 6 obrigatr5rio, salvo nos casos em que o membro tenha interesse pessoal, directo.

9. Nio 6 permitida a voreeao por represcrtagao.

ARTIGO 13

(Dectatagio de Voro Vencido)

Todo o mcmbto do Conselho Acaditrico rem o direito de apresentar declaraqno de voro vencido,

pot esctito, que 6, obrigatoriamente, anexa as actas.

2.

1.

ARTIGO 14

(Publicidade das Actas e Deliberag6es)

Os cxttactos das actas das scssdes e as deliberxq6es do Conselho Aced6mico sio af,xados nos

locais de estilo da UniRoruma ou no prlrz, da umversidade ou divulgadas pot qualquer outro

meio id6neo para conhecimento da comrnidade acad6mic:r, at6 qrnnze dias apos a su:

Os membros do Consclho t6m o direito dc consultar os arquivos do 619o.

ARTIGO 15

(Uso da palavra e duragao das interve[q6es)

1. Nas sessoes do Conselho Acad6fiiico o uso da palavte 6 concedido aos membros, pelo

respectivo Presidente, confotmc a ordem de inscrigio.

.\pro'^do pela Delibeagao n" 50/C()Ult/2020, de 12 de II^r9o, Reunido ox III" SesAo ( \diniri^



2. Compete ao Presidente do Conselho Acad6n.ico 6*rr o fundo de tempo por cada ponto de

ag. nda c por c"d, mcn oro r.,sLLr o pdr.' ,'en'-.

ARTIGO 16

(Preparageo das Sessdes)

Os documcntos telerettes aos assuntos i:rpreciaqio e deliberagno do Conselho Acad6mico serio

rcmctidos aos mcmbros nos prazos fixados ro presente Regulamenro, acompanhados dos pateceres

especializedos de comiss5es de trabeJho do 6gao ou de t6cnicos fora dele.

ARTIGO 17

(Registo de preserqas)

Antes do inicio de cada sessio, o Presidente do Conselho Acad6mico certificari a presenqa dos

membros, para se rpurar da exist€ncia ou nio do qu6mm.

ARTIGO 18

(Actas)

1. De cada sessio do Conselho Lcad6mico seri lavrado uma acta que seri aprowada no rucro

da sessio subsequente.

2. Da acta da sessio do Conselho Acaddnico deverio constar:

a) A natureza da sessio, dia, hora e local da sua rcalizagao e o nome de quetr a ptesidiu.

b) Os nomes dos mernbtos do Conselho ptesentes e dos ausentes, mencionando, a tesperro

destes, a circunstdncia de haveren ou nio justifrcado a ausEncia;

c) A disorssio ewentualmcnte har,'ida;

d) O teor das deliberagoes;

e) O resultado das wotagoes;

q .\. decl"r. oe. de ' or-. :pr crrad"s por e.criro.

3. As acras sno arquiradas no Secrctariado do Conselho Acad6mico.

,lp.omdo pelx Dehberxcio n' 50/C()UR/2020, dc 12 de lhrco. Reunido na III'Se$io ( )rdiniria



1.

2.

3.

CAPfTULO ry

DOS MEMBROS

ARTIGO 19
(Catego a de memblos)

O Consclho t\cad6mico tem os seguintes membros

a) ElecEvos;

b) Suplcntcs.

Sio efecrir.os os mcmbros que tomar2m posse e os por iner6ncia de tungdes.

Sio suplentes os que na contagar firul de r.otos, ap6s o processo eleitoral, se situarem

abaixo dos efectiwos e cm otdem decrescente.

A electiddade do membro suplente ocorred ro impedimcnto do membro efectivo a quem

defrnitiva ou tcmporariamente substituir.

ARTIGO 20

(Aquisigno da qualidade de menbro)

1. A qualdade de membto do Conselho Acad6mico :rdquitc sc por:

a) Inertncia de tungoes;

b) Eleigno nos grLrpos ptofissionais da Comunidade Unii-ersltiria;

ARTIGO 21

(Participagao nas sess6es e Actividades do Colrselho)

Cotstltui der.er de todos os membros do Conselho i\cad6mico particrpar nas sess6es e nas

acti\idades do 6qao.

As aus6ncias devem sct autorizadas ou justificadas pelo l,residertc do 619o.

Nao 6 admitida a reprcsentaEio nas sess6es do Conselho Acadimico.

2.

3.

Apomdo pel, Dellb@lio n" 50/COUR/2020, de 12 de ll^r9o, Reunldo na III, Scss,o ()rdinii^
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ARTIGO 22

(Mandato)

O mandato do membro do Conselho Acadimico tem a duraqio de (3) tras anos e incia com a

ARTIGO 23

(Substituigao definitiva e tempoleria do memblo efecrivo)

Nos seus impedimentos, o membro efecti\.o 6 substltuido pelo membro suplente.

O merrbro suplente s6 poderi substituir o membro efectir.o do mesmo gmpo ou

catcgoria de proveni6ncia, cm caso de impedimento definitii.o ou supedor i 6 meses.

Compe.e ao Secretariado do Conselho con.runicar ao membro suplente pera

substinrL o menbro cfectii.o, uma vez :rutorizada a substiruicao.

1.

2.

3.

1.

2.

")
b)

.)

d)

4
q

ARTIGO 24

(Mandato dos substitutos)

Nos casos preusros no artigo anterior, os substitutos exercem funEdes dc membro

Conselho Acad6mico at6 ao temo do mandato do respectivo artccessot.

Nos casos de impedimento temporirio, os substitutos exercem tun96es de membro

Conselho pelo peiodo do impedimento.

do

ARTIGO 25

(Cessagao dc nraodato)

Ccssr o trrerdeto o rnc'rnLro rlo Consclll, :\crdamico:

Que deixe de ser docerte, im'estigdot da UniRomma;

Que estejr impossibiltado dc exercer as suas 6:r9oes;

Que falte, sem motivo justificado, a mais de tres sess6es consecutivas ou interyoladas;

A qucm the seja aplicada pena disciplirur de despromogio, demissno ou expLrlsio;

Que cessa as ftrn96es clue determirutam a sua participagio no Conselho Acad6mico;

No caso de impedimento definirir.o.

.{prov.do pela DeLberatio n" 50/C()UR/2020, de 12 de llarso, ltcunido m III. Se$io ( )rdlnirt_1



ARTIGO 26

(Rerrincia ao mardaro)

ilurlcpcr tl ctl br<, do Consclho.\crdemco pode tr:nuncirr ro mndrro. ilcrcndo, prte rento, hzcr

unu declimgli., lustiic':rtiu por cscLlto.

CA?iTULO V
DOS ACTOS DO CONSELHO ACADEMICO

ARTIGO 27

(Formas)

1. Os actos do Conselho Acad6firico tomam a forma dc deliberaqoes ou resolugdes.

2. Os actos do Conselho Acad6mico sio assinados pelo respectir.o Presidente.

3. Os ectos do Conselho Acad6mico r,'inculam os scus membros, a Comu d2de Universitiria e

a socicdade em geral que den.randar a UniRor-uma, em rudo que nio contrede a 1e1.

ARTIGO 28
(Delibetaqoes rulas)

-s:n, nuhs i: cklibcrlrcr-,cs do (lonsclh(, \crdanxc.,.

Tomadas em sess6es nio com.ocadas nos termos do presente Regimc[to;

Que nao obtenha a naiotia tegulamentar exigrda;

Tomadas contra a lei.

,,)

b)

")

llr-\
i\

,. d 6'
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CAPiTULO vI
DAS DISPOSIQOES FINAJS

ARTIGO 29

(IfierpretaQao de dri\ridas e integragio de lacunas)

As dnvidas e os casos omissos do presente Regulamento serno resolvidos por Despacho do

ARTIGO 30

(Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor na data dr sua apror.aEio.

-\provado pcla Deilber^cio n" 50/COUR/2020, de 12 dc Xl.rco, Reunido n2 III'Sessio ()rdi,iria


