
COMISSÃO PEDAGÓGICA (CP) 
 
 
Artigo 1 - Composição e eleição 
1 - A Comissão Pedagógica é nomeada pelo Director do Departamento por 2 anos e é 
composta por 2 representantes dos docentes e 2 representantes dos estudantes. 
2 - A representação dos docentes deve integrar, pelo menos, um professor doutorado. 
3 - A constituição da Comissão deverá assegurar uma representatividade equitativa dos cursos 
leccionados no âmbito do Departamento. 
 
 
Artigo 2 - Competências 
Compete à Comissão Pedagógica: 
a) Apreciação e proposta de alterações às normas de avaliação constantes dos Regulamento 
de Curso e verificação do seu cumprimento; 
b) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem com a finalidade de 
elaborar relatórios regulares, recolhendo as opiniões dos diferentes intervenientes nesses 
processos; 
c) Formular orientações em matéria pedagógica, designadamente no que se refere a métodos 
que assegurem um bom desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem; 
d) Apreciar a existência dos necessários meios de apoio ao exercício das actividades 
pedagógicas; 
e) Deliberar sobre a calendarização das avaliações e entregas de trabalhos finais, 
designadamente dissertações de mestrado; 
f) Propor à instituição prémios escolares, assegurando a efectivação dos mesmos; 
g) Apreciar quaisquer matérias de índole pedagógica apresentadas por docentes ou alunos, 
remetendo-as, quando necessário a outras comissões, coordenadores de ano e docentes 
visando assegurar a coerência, complementaridade e cooperação, horizontal e vertical 
h) Assegurar a disponibilização semestral atempada no site dos cursos leccionados no âmbito 
do Departamento dos respectivos Programas das disciplinas, obedecendo à estrutura de 
descrição exigida pela A3ES. 
 
 
Artigo 3 - Funcionamento 
1 - A Comissão Pedagógica reunirá ordinariamente no início de cada semestre e no fim do ano 
lectivo.  
2 - Sempre que haja necessidade podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo 
presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros. 
3 - A convocatória das reuniões compete ao seu presidente ou a quem o substitua. 
4 - Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, a convocatória será sempre 
pessoal e indicará a ordem de trabalhos. 
5 - As convocatórias devem ser emitidas com uma semana de antecedência e incluir a ordem 
de trabalhos prevista. 
6 - Sempre que seja necessário a análise de documentos estes devem ser disponibilizados 
com 48h de antecedência. 
 
 
Artigo 4 - Competência do presidente 
1 - Ao presidente do conselho pedagógico compete: 
a) Dirigir as reuniões do conselho pedagógico; 
b) Assegurar o exercício em permanência das funções do conselho, bem como o despacho 
normal do expediente; 
c) Decidir em caso de urgência, submetendo depois as decisões à ratificação da Comissão. 
2 - O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos temporários. 
 
 
Artigo 5 - Perda e renúncia de mandatos 
1 - Os membros do conselho pedagógico perdem o mandato: 
a) Quando faltem a mais de três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, salvo se o 
conselho aceitar como justificáveis os motivos indicados; 
b) No caso de impedimento permanente, apreciado pelo conselho; 
c) Quando tiverem sido condenados em processo disciplinar 



durante o período do mandato. 
2 - Os membros do conselho podem também renunciar ao mandato, devendo a renúncia ser 
aceite pelo conselho. 
3 - As vagas abertas nos termos do número anterior serão preenchidas 
pelos elementos que figuram seguidamente nas respectivas listas segundo a ordem indicada. 
4 - Na ausência dos elementos previstos no número anterior, procede-se a nova eleição pelo 
respectivo corpo, desde que as vagas criadas na sua representação atinjam mais de metade 
do número total dos representantes que lhe cabem no conselho. 
5 - Os membros do conselho eleitos nos termos do número anterior apenas completarão os 
mandatos dos substituídos. 
 


