2. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ( 1979-

)

A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto foi criada pelo Decreto-Lei na 498-F/79, de 21 de Dezembro,
tendo por fim conceder licenciaturas nos domínios da Arquitectura e do Planeamento Urbanístico1, bem como realizar e
estimular a investigação nas mesmas áreas. A Faculdade resultou da reconversão da Ia Secção da Escola Superior de
Belas-Artes do Porto, à qual estava anteriormente confiado o ensino da Arquitectura. Previa-se que esta secção cessasse
progressivamente as suas funções à medida que entrassem em actividade os vários anos do curso de licenciatura em
Arquitectura ministrado na Faculdade, a qual deveria ainda integrar, gradualmente, no seu quadro, o pessoal ligado à
Escola. Funcionando inicialmente em regime de instalação, a planificação da actividade futura da instituição ficou entregue a uma Comissão Instaladora. Ao Presidente desta comissão caberia a iniciativa de propor o provimento do lugar de
Secretário. A gestão administrativa, financeira e patrimonial ficaria a cargo do Conselho Administrativo.
Em 1984, e sob proposta da Comissão Instaladora2, é definida a organização e a estaitura do curso de licenciatura
em Arquitectura (condicionando, no entanto, a sua entrada em funcionamento à existência de meios humanos e materiais), determinando-se também que um protocolo a firmar com a Ia Secção da ESBAP estabeleceria as regras e os procedimentos tendentes a facilitar a transição pedagógica e administrativa da Escola para a Faculdade. Uma vez a funcionar
esta última, seria extinto o curso de Arquitectura da Ia Secção da ESBAP.
No ano seguinte, um despacho da Secretaria de Estado do Ensino Superior fixa as especialidades de doutoramento
e as respectivas disciplinas, em que a Universidade do Porto, através da Faculdade de Arquitectura, pode conferir o grau
de doutor3, qualificação académica já prevista, aliás, no diploma de criação da Faculdade.
Complementarmente, um outro de diploma de 19864 autoriza os diplomados em Arquitectura pelas escolas de
Belas-Artes a apresentarem-se às provas para obtenção do grau de mestre e de doutor em condições de igualdade com
os habilitados com o grau académico de licenciatura5.
Alargando a sua área de intervenção, a Faculdade de Arquitectura vê, em 1987, ser autorizada a leccionação do
Curso de Arquitectura na cidade de Viseu6, o que mais tarde veio a ser considerado como uma unidade pedagógica.
Apesar de ter funcionado em regime de instalação desde que foi instituída, a Faculdade não deixou de adoptar
diversas medidas conducentes à resolução dos seus problemas, designadamente os do foro pedagógico e científico.
Porém, só ao fim de quase uma década, é que são encaradas de uma forma eficaz as questões de natureza administrativa, nomeadamente pela aprovação da lei orgânica e do quadro do pessoal7. Além dos órgãos de gestão previstos na lei
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Apesar de mencionada no diploma de criação da Faculdade, a Licenciatura em Planeamento Urbanístico nunca chegou a funcionar.
Portaria ns 815/84, de 20 de Outubro.
Despacho n2 41/SEES/85, de 9 de Maio de 1985, publicado em: Diário da República. 2S série. Lisboa. 118 (1$ Maio 1985) 4.830.
Decreto-Lei n" 321/86, de 25 de Setembro.
A regulamentação dos graus académicos seria pouco depois definida no âmbito da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n° 46/86, de 18 de
Outubro), na qual se previam os graus de bacharel, licenciado, mestre e doutor, determinando-se, ainda, que os estabelecimentos de ensino
podiam atribuir "diplomas de estudos superiores especializados, bem como certificados e diplomas para cursos de pequena duração" (art0 13°,
ponto 2). Mais tarde, num contexto de redefinição das especificidades do ensino universitário e do ensino politécnico, introduzem-se alterações no
articulado do diploma de 1986 quanto às "condições de atribuição dos graus académicos de forma a garantir o nível científico da formação adquirida" (Lei n° 115/97, de 19 de Setembro, art.0 13s, ponto 6).
Portaria ng 703/87, de 17 de Agosto.
Decreto-Lei n'-' 38/89. de 1 de Fevereiro.
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geral dos estabelecimentos do ensino superior8, a Faculdade passa a dispor de um Conselho Administrativo, ao qual
compete assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial.
No tocante aos serviços, a Faculdade é abrangida pelas disposições legais do Decreto-Lei n- 148/88, de 27 de Abril,
que determina a existência de uma Secretaria (organicamente dividida em duas secções - a de Expediente e Alunos e a
de Pessoal e Contabilidade), de uma Tesouraria e de uma Biblioteca, todas na dependência directa do Secretário. A completar este elenco são criados serviços "para apoio específico ao ensino, à investigação e à extensão"9: o Museu, oficinas,
laboratórios e serviços de Editorial e Reprografia.
A par do quadro de pessoal docente, com cinco lugares de professor catedrático e quinze de professor associado
(cuja estrutura orgânica, dividida em três grupos, é homologada alguns meses depois10), é aprovado o de pessoal não
docente, abrangendo um total de quarenta e cinco lugares, em diversas carreiras e categorias.
Em consonância com os Estatutos da Universidade do Porto, aprovados em Julho de 1989, um despacho reitoral do
ano seguinte homologa os primeiros Estatutos da Faculdade11, os quais definem, desenvolvidamente, a respectiva organização interna e as competências dos seus órgãos de gestão.
A Faculdade de Arquitectura organiza-se, então, de acordo com as suas finalidades, que ultrapassam o ensino académico e a instituição de cursos especializados e de aperfeiçoamento. Para a promoção da investigação científica, estrutura-se em três Institutos que integram docentes e investigadores. Por sua vez, um Centro de Estudos, formado por
docentes e outro pessoal, coordena especificamente as formas de prestação de serviços à comunidade. Todo um conjunto de serviços (administrativos e técnicos) serve de suporte às actividades da Faculdade nos seus vários campos.
Os Estatutos definem, também, a constituição e as competências dos órgãos de gestão, entregando a administração corrente da escola ao Conselho Directivo (composto por quatro docentes ou investigadores, quatro estudantes e
dois funcionários), eleito e fiscalizado pela Assembleia de Representantes (por sua vez constituída por vinte docentes,
vinte estudantes e dez funcionários). Estabelecem, ainda, a composição do Conselho Científico (professores catedráticos, associados, auxiliares e convidados, e investigadores doutorados), com competências nas áreas da orientação
científica e da admissão de pessoal científico e técnico. Por sua vez, ao Conselho Pedagógico (formado por quatro
docentes e quatro estudantes) cabe a definição das linhas de orientação pedagógica da Escola, bem como a função
consultiva em relação ao Conselho Científico. Finalmente, fica remetida ao Conselho Administrativo (órgão técnico,
integrado pelo Presidente do Conselho Directivo, pelo Secretário e pelo Chefe de Repartição) a gestão financeira e
patrimonial da instituição. Para assegurar a ligação permanente à comunidade, é constituído um Conselho Consultivo,
ao qual compete emitir pareceres sobre as linhas gerais de orientação da vida da Faculdade e sobre os seus planos de
desenvolvimento.
Entrada numa fase de plena normalidade, em que os vários aspectos da sua organização e funcionamento se
encontram devidamente regulamentados, a Faculdade de Arquitectura ensaia, a partir de 1994, o alargamento da sua
actividade científica e pedagógica pela instituição de cursos de ensino pós-graduado. A primeira destas iniciativas consiste na criação do Curso de Mestrado em Planeamento e Projecto do Ambiente Urbano12, em parceria com a Faculdade
de Engenharia, seguindo-se-lhe, em 1995, o Curso de Mestrado em Desenho Industrial de Equipamentos e Produtos13.
Muito recentemente, a estrutura orgânico-funcional da Faculdade sofre uma remodelação, que tem expressão legal
através da homologação de alterações aos Estatutos, datada de 27 de Setembro de 199914- As modificações fazem-se sentir no quadro dos serviços técnicos, quer pelo surgimento do Centro de Informática e pelo desaparecimento do Museu,
quer pela integração do Centro de Documentação e da Biblioteca como divisões orgânicas dos recém-criados Serviços
de Documentação; altera-se, também, a estrutura dos serviços administrativos, que passa agora a contar com duas repar-

8

Decreto-Lei nQ 781-A/76, de 28 de Outubro.
Decreto-Lei n° 38/89, de 1 de Fevereiro, art5 8s.
1,1
Portaria na 514/89, de 6 de Julho.
1
' Despacho reitoral de 5 de Fevereiro de 1990, publicado em: Diário da República. 2"série. Lisboa. 43 (20 Fev. 1990) 1.835-1.839.
12
Resolução na 19/SC/SG/94, de 20 de Julho, publicada em: Diário da República. 2a série. Lisboa. 200 (30 Ago. 1994) 8996-(72-73).
13
Resolução nu l/SC/SG/95, de 9 de Março, publicada em: Diário da República. 2"série. Lisboa. 101 (2 Maio 1995) 44.772-(61-63).
14
Despacho (extracto) n° 19.782/99 (2« série), de 27 de Setembro, publicado em: Diário da República. 2S série. Lisboa. 243 (18 Out. 1999) 15.537-15.541.
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tições - a Repartição Académica e a Repartição Financeira - no lugar da Repartição Administrativa que, antes, desempenhava funções relacionadas com a gestão financeira, de pessoal e de alunos.
Ao nível da estrutura científica, a mudança consistiu na abolição dos anteriores Institutos e na sua substituição por
unidades de investigação e desenvolvimento, destinadas a enquadrar projectos de investigação e integradas por docentes
e investigadores da Faculdade.
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FAUP - Org. I
1 9 7 9 . 1 2 . 2 1 - D e c r e t o - L e i n° 498-F/79, de 21 de D e z e m b r o / M i n i s t é r i o da Educação
C r i a ç ã o da Faculdade de A r q u i t e c t u r a na Universidade d o P o r t o .
Diário da República.

1° série. Lisboa. 293 (21 Dez. 1979) 3.302-(18-20).

Artigo 1.°-1- É criada na Universidade do Porto a Faculdade de Arquitec-

f) Propor planos tendentes à formação do pessoal técnico e administra-

2 - A Faculdade de Arquitectura tem personalidade jurídica e goza de

g) Propor a admissão de pessoal docente, investigador, técnico, adminis-

tura.

tivo, em coordenação com a Direcção-Geral do Ensino Superior;

autonomia administrativa, pedagógica e científica (...).

trativo e auxiliar, com estreita observância do disposto nos artigos 2 4 °
a 27.°, inclusive, do Decreto-Lei n° 402/73, de 11 de Agosto.

Art. 2." A Faculdade de Arquitectura tem por fins:
a) Ministrar a formação básica conducente à licenciatura nos domínios
da arquitectura e do planeamento urbanístico;
b) Realizar e estimular a investigação científica, tendo em vista o progresso das ciências e técnicas da arquitectura e urbanística.

Art. 8.° - Compete ao presidente da comissão instaladora:
a) Representar a Faculdade em juízo e fora dele;
b) Zelar pela observância das normas legais e regulamentares aplicáveis;
c) Submeter ao Ministério da Educação todos os assuntos que careçam

Art. 6.°- 1 - O Ministério da Educação designará para a Faculdade de

de resolução superior;

Arquitectura, sob proposta do reitor da Universidade do Porto, uma comissão

d) Presidir ao conselho administrativo;

instaladora constituída da seguinte forma:

e) Tomar, nos termos legais, as iniciativas conducentes ao desenvol-

a) Um presidente escolhido de entre personalidades de reconhecimento

vimento da Faculdade e ao cumprimento das funções a ela cometidas.

mérito técnico e científico,
b) Dois a quatro vogais com experiência docente ou científica em arquitectura urbanística ou domínios afins;
c) O secretário da Faculdade, com funções de natureza administrativa,
que secretariará as respectivas reuniões, sem direito a voto;
2 - Poderão ser agregados à comissão instaladora, sem direito a voto,
técnicos de apoio nos campos de engenharia, arquitectura e ciências humanas
e sociais em número não superior a cinco.

Art. 9.° - 1 - A gestão administrativa, financeira e patrimonial da Faculdade de Arquitectura será assegurada, durante o período de instalação, pelo
conselho administrativo.
2 - Compõe o conselho administrativo:
a) O presidente da comissão instaladora, que presidirá;
b) Um dos vogais da comissão instaladora, a designar por despacho
ministerial;
c) O secretário da Faculdade.

Art. 7.° Compete à comissão instaladora:
a) Elaborar os estatutos da Faculdade e os planos de estudo e submetêlos à aprovação do Ministro da Educação;
b) Estudar e propor os planos adequados ao desenvolvimento da Faculdade;
c) Elaborar os programas de instalação e funcionamento dos serviços e
promover as acções necessárias ao seu cumprimento através dos
departamentos ministeriais competentes;
d) Aprovar os planos das instalações definitivas e sua articulação com as
instalações provisórias existentes, tendo a urgência do início das actividades de ensino;
e) Proceder à aquisição de equipamento e mobiliário,

Art. 15." - 1 - O lugar de secretário da Faculdade de Arquitectura será
provido, por proposta do presidente da comissão instaladora, de entre licenciados em Direito, Economia ou Organização e Gestão de Empresas.
2 - Compete ao secretário, de acordo com as orientações transmitidas
pelo presidente da comissão instaladora:
a) Assegurar o funcionamento dos serviços administrativos e auxiliares e
dirigir o respectivo pessoal;
b) Dar execução às deliberações da comissão instaladora e do conselho
administrativo;
c) Redigir as actas das reuniões da comissão instaladora e assiná-las
conjuntamente com o presidente.
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FAUP - Org. 2
1 9 7 6 . 1 0 . 2 8 - D e c r e t o - L e i n° 7 8 1 - A / 7 6 , de 28 de O u t u b r o / M i n i s t é r i o da Educação e Investigação Científica
Definição das regras de gestão d e m o c r á t i c a dos estabelecimentos de ensino superior.
Diário da República.

I" série. Lisboa. 253 (28 O u t . 1976) 2.460-(3-9).

Artigo 1." Os órgãos internos dos estabelecimentos de ensino superior

CAPITULO III

são os seguintes:

Conselho directivo

a) Assembleia geral da escola;
to) Assembleia de representantes;

Art. 15.° - 1. O conselho directivo é composto por quatro docentes, qua-

c) Conselho directivo;

tro estudantes e dois elementos do pessoal técnico, administrativo e auxiliar,

d) Conselho pedagógico;

eleitos em escrutínio secreto pelos respectivos corpos da assembleia de repre-

e) Conselho científico;

sentantes, nos termos do artigo 51.", e de entre todos os elementos da escola.

(...)

f) Conselho disciplinar.

3. A representação dos docentes referida no n.° 1 deverá incluir dois proCAPITULO I
Assembleia geral da escola
Art. 2.° A assembleia geral da escola é constituída pelos docentes, inves-

fessores, um dos quais será obrigatoriamente catedrático ou extraordinário (...).
Art. 16.° Compete ao conselho directivo:
a) Administrar e gerir a escola em todos os assuntos que não sejam da
expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu regular

tigadores não docentes, estudantes e pessoal técnico, administrativo e auxiliar
da escola.
Art. 3.° São atribuições da assembleia geral da escola:

funcionamento;
b) Dar execução a todos os actos emanados dos restantes órgãos da
escola, no exercício da sua competência própria, não lhe sendo lícito

a) Apreciar as linhas gerais de orientação da escola;
b) Apreciar a actividade da assembleia de representantes e do conselho
directivo;

protelar o andamento dos assuntos que lhe forem presentes;
c) Dar conhecimento às reitorias das Universidades e ao Ministério da
Educação e Investigação Científica de todos os assuntos que consi-

c) Apreciar o relatório do conselho directivo referente ao ano transacto e

dere importantes ou graves no funcionamento da escola, especial-

o projecto de plano orçamental e de actividades para o ano seguinte;

mente quando susceptíveis de prejudicar o bom andamento dos traba-

d) Apreciar problemas relevantes para o ensino e a juventude ou quaisquer outros de interesse geral do ponto de vista académico.

lhos escolares ou a qualidade do ensino ministrado;
d) Colaborar directamente com as autoridades universitárias e o Ministério da Educação e Investigação Científica em todas as questões de

Art. 6.° - 1, A mesa da assembleia geral da escola é composta por um

interesse para a escola ou para o ensino superior, quando para tal for

presidente, um vice-presidente, que o substituirá nas faltas e impedimentos,
dois secretários e dois vogais com funções de escrutinadores que poderão
substituir os secretários na ausência destes.

solicitado;
e) Elaborar, até 30 de Abril, o projecto de plano orçamental e de actividades, que deverá ser apresentado, no prazo de quinze dias, às autoridades competentes, após envio à assembleia de representantes e à
assembleia geral da escola;

CAPÍTULO II
Assembleia de representantes

t) Apresentar, até 15 de Janeiro, o relatório do ano transacto à assembleia de representantes e à assembleia da escola;
g) Garantir a realização de eleições para a assembleia de representantes

Art. 7.° A assembleia de representantes é composta por delegados dos
docentes, dos estudantes e do pessoal técnico, administrativo e auxiliar, eleitos
pelo período de um ano (...).

e do conselho pedagógico nos prazos estabelecidos no presente
diploma;
h) Fixar a data da eleição para a assembleia de representantes e o conselho pedagógico e verificar a regularidade das listas de candidatos

Art. 8.° Compete à assembleia de representantes:

apresentadas.

a) Eleger o conselho directivo e destituí-lo;
b) Aprovar o relatório do conselho directivo referente ao ano transacto e
o projecto de plano orçamental e de actividades para o ano seguinte;
c) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo da competência própria deste;
d) Eleger o conselho disciplinar.

Art. 17.° - 1. O conselho directivo será presidido obrigatoriamente por
um docente, eleito pelo próprio conselho.
2. Ao presidente cabe a condução das reuniões do conselho directivo e o
exercício, em permanência, das funções deste, competíndo-lhe o despacho normal do expediente e podendo decidir por si em casos de urgência, submetendo
depois as decisões assim tomadas à ratificação do conselho. Nas deliberações

Art. 9.° Os membros da assembleia de representantes são eleitos directamente pelo respectivo corpo, segundo o sistema de representação proporcional de listas concorrentes, por escrutínio secreto (...).

do conselho o presidente terá voto de qualidade.
3. Ao presidente incumbe a representação da escola em todos os actos
públicos em que esta intervenha.
4. O presidente do conselho directivo pode convocar, sem direito a voto,

Art. 1 1 . ° - 1. A mesa da assembleia de representantes é constituída por

os presidentes dos conselhos pedagógico e cientifico para assegurar a neces-

um presidente, um vice-presidente e dois secretários, eleitos por maioria sim-

sária ligação entre os respectivos órgãos, para além de outras pessoas que o

ples das listas concorrentes, sendo o presidente obrigatoriamente um docente.

conselho directivo entenda conveniente.

2. O presidente terá por funções estabelecer ligação com o conselho
directivo, dirigir reuniões, assinar as actas e comunicar ao MEIC a constituição
do conselho directivo.
3. Os secretários redigirão as actas e diligenciarão pela sua afixação em
local próprio.

(...)
6. O secretário da escola, ou, na impossibilidade deste, um elemento do
pessoal administrativo, secretariará as reuniões do conselho directivo, sem
direito a voto, cumprindo-lhe elaborar as actas das reuniões, que serão assinadas pelos membros presentes.

J UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÂN1CO-FUNCIONAL

CAPÍTULO IV

coordenadora, para a qual deverão ser eleitos até 24 professores, assegurando-

Conselho pedagógico

-se, tanto quanto possível, uma representação equitativa dos grupos existentes
na escola.

Art. 20.° - 1. 0 conselho pedagógico é composto paritariamente por professores, assistentes e estudantes em número máximo de 24, eleitos pelos
membros de cada uma daquelas categorias, em escrutínio secreto (...).
2. Nas escolas em que haja apenas um curso, o conselho pedagógico
será constituído por três representantes de cada categoria.
3. Nas escolas em que haja dois ou três cursos, cada um será representado por dois membros de cada uma daquelas categorias.
4. Nas escolas em que haja mais de três cursos, cada um será representado por um membro de cada categoria.
5. O primeiro dos professores da lista vencedora exercerá as funções de

5. Cada comissão de grupo elegerá os seus representantes à comissão
coordenadora nos termos do artigo 51 °, n.° 3.
6. As decisões tomadas pelas comissões de grupo estão sujeitas à ratificação da comissão coordenadora ou do plenário nas escolas em que não exista
comissão coordenadora.
7. Nas escolas em que funcione a comissão coordenadora o plenário
será instância de recurso.
8. Os membros do plenário elegerão entre si um presidente, a quem
incumbe a direcção das reuniões e a representação oficial do conselho e que
presidirá igualmente à comissão coordenadora quando ela exista.

presidente, competindo-lhe orientar as reuniões e assinar as actas, dispondo de
Art. 25.° - 1. Compete ao conselho científico:

voto de qualidade nas votações.

(...)

a) Pronuncíar-se sobre as condições de admissão dos candidatos às

Art. 21.° Compete ao conselho pedagógico:

b) Estabelecer a organização das provas de doutoramento, nos termos

provas de doutoramento, em conformidade com os critérios legais;

a) Fazer propostas e dar parecer sobre a orientação pedagógica e os
métodos de ensino da escola;
b) Propor a aquisição de material didáctico, áudio-visual ou bibliográfico

legais, e propor a nomeação dos respectivos júris;
c) Propor a abertura de concursos para as vagas de professor do quadro
e a composição dos respectivos júris;

de interesse pedagógico e dar parecer sobre as propostas relativas a

d) Propor a composição dos júris das provas para o título de agregado;

esta matéria;

e) Propor a nomeação definitiva de professores catedráticos e extraordi-

c) Organizar, em colaboração com os conselhos directivo e científico,
conferências, estudos ou seminários de interesse didáctico ou cientí-

nários e a recondução de professores auxiliares;
f) Propor a contratação de docentes, investigadores não docentes e pessoal técnico adstrito às actividades científicas, bem como a renovação

fico para a escola;
d) Designar um professor encarregado da direcção da biblioteca da

dos contratos cessantes;
g) Propor o provimento de investigadores não docentes e de pessoal téc-

escola.

nico adstrito às actividades científicas;

Art. 22.° - 1 . 0 conselho pedagógico poderá funcionar em plenário ou
em comissões, sendo estas organizadas segundo os cursos existentes na

h) Fazer propostas e dar parecer sobre a organização do plano de estudos, bem como proceder à distribuição do serviço docente e propor a
homologação dos respectivos mapas;

escola.

í) Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade de investiga-

(...)

ção científica, actividades de extensão cultural e prestação de serviços
à comunidade;
CAPÍTULO V
Conselho cientifico

j) Fazer propostas e dar parecer sobre a aquisição de equipamento científico e bibliográfico e seu uso.

(...)

Art. 24.° - 1 . 0 conselho científico é constituído pelos professores catedráticos e extraordinários, professores agregados em exercício de funções e
professores auxiliares, pelos equiparados a professor a que se refere o n.° 3 do

CAPÍTULO VI

artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 769-B/76, de 23 de Outubro, bem como os equipa-

Conselho disciplinar

rados a professor, desde que habilitados com o grau de doutor e cujos currículos venham a obter parecer favorável nos termos do mesmo decreto-lei.
2. O conselho científico funcionará em plenário, em comissão coordenadora, quando exista, e em comissões de grupo, sendo estas tantas quantos os
grupos existentes na escola.

Art. 27." - 1 . 0 conselho disciplinar é composto por dois docentes, dois
estudantes e um elemento do pessoal técnico, administrativo ou auxiliar, eleitos
pela assembleia de representantes em escrutínio secreto (...).
2. Os representantes de cada corpo serão eleitos nominalmente pelos

3. Todos os professores de um grupo têm assento na respectiva comissão.

membros do respectivo corpo na assembleia de representantes, exigindo-se, para

4. Nas escolas em que haja mais de vinte e quatro professores que reú-

que a eleição seja válida, a presença da maioria dos membros de cada corpo.

nam as condições previstas no n.° 1 deste artigo será criada uma comissão

(...)

FAUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

1988.04.27 - Decreto-Lei n° 148/88, de 27 de Abril I Ministério da Educação
Aprovação da lei orgânica da Universidade do Porto.
Diário do República. Ia série. Lisboa. 97 (27 Abr. 1988) 1.637-1.675.

CAPITULO III
Das escolas da Universidade do Porto

2 - A secretaria compreende:
a) A Secção de Expediente e Alunos;
b) A Secção de Pessoal e Contabilidade.

Art. 23." - 1 - Além dos órgãos de gestão previstos na lei para os estabelecimentos de ensino superior, as escolas da Universidade do Porto dispõem
de um conselho administrativo, composto pelo presidente do conselho directivo,
pelo secretário e pelo técnico superior de gestão, ou, na inexistência, ausência,
falta ou impedimento deste, pelo chefe de repartição ou seu substituto legal.
2 - 0 conselho administrativo é o órgão de gestão administrativa, financeira e patrimonial da escola.

Art. 31° - 1 - Em cada escola funciona uma tesouraria, orientada por
um tesoureiro, ao qual compete:
a) Preencher e assinar os recibos necessários para o levantamento dos fundos orçamentais e para a cobrança dos rendimentos próprios da escola,
seus serviços e estabelecimentos anexos e apresentá-los, em devido
tempo, à assinatura do presidente do conselho directivo ou do vogal do
conselho administrativo em quem essa competência estiver delegada;

Art. 28." São serviços das escolas da Universidade do Porto:
a) A secretaria;
b) A tesouraria;
c) A biblioteca.

b) Dar entrada na tesouraria a todas as receitas por que é responsável o
conselho administrativo;
c) Efectuar os pagamentos aprovados ou autorizados pelo conselho
administrativo e ainda os respeitantes aos benefícios sociais;
d) Devolver diariamente aos serviços competentes a documentação res-

Art. 29." - 1 - Em cada escola haverá um secretário, ao qual compete:
a) Orientar e coordenar a actividade dos serviços e superintender no seu
funcionamento;
b) Assistir tecnicamente aos órgãos de gestão da escola;
c) Elaborar estudos, pareceres e informações de natureza jurídica relativos à gestão da escola;
d) Recolher, sistematizar e divulgar a legislação com interesse para os
serviços;
e) Assistir e secretariar, sem direito a voto, as reuniões e demais actos
presididos pelo presidente do conselho directivo, salvo no que respeita
ao conselho administrativo, sem prejuízo de se pronunciar por direito
próprio sobre a aplicação e interpretação dos textos legais;

peitante aos pagamentos efectuados,
e) Fornecer aos serviços competentes a indicação dos levantamentos e
entradas de valores;
t) Transferir para os cofres do estado, dentro dos prazos legais, as respectivas receitas, em conformidade com as guias ou relações organizadas pelos serviços;
g) Manter rigorosamente actualizada a escrita da tesouraria, de modo a
ser possível verificar em qualquer momento a exactidão dos fundos
em cofre e em depósito;
h) Organizar e apresentar mensalmente ao conselho administrativo o
balancete referente ao mês anterior.

(...)

f) Exercer o poder hierárquico sobre o pessoal não docente e não investigador e distribuí-lo pelos serviços;
g) Corresponder-se com serviços e entidades públicos ou privados, no
âmbito da sua competência;
h) Informar e submeter a despacho do presidente do conselho directivo
todos os assuntos relativos a problemas de natureza técnica;

Art. 3 2 ° Compete à biblioteca:
a) Colaborar com o SDP na integração funcional e na organização das
bibliotecas universitárias;
b) Assegurar e superintender no funcionamento dos serviços e desenvolver actividades de informação documental na escola;

/) Promover a execução das deliberações dos órgãos da escola;

c) Organizar catálogos das monografias e publicações periódicas exis-

fl Assegurar o encaminhamento e o registo da correspondência.

tentes na escola e promover a sua integração nas redes e sistemas de

(...)

informação sectoriais;
d) Proceder ao estudo e avaliação das necessidades dos utilizadores.

Art. 30.° - 1 - A secretaria desenvolve as suas actividades nos domínios

2 - A biblioteca funcionará na directa dependência do presidente do con-

do expediente, dos assuntos académicos, do pessoal e da contabilidade e patri-

selho directivo, sem prejuízo da subordinação hierárquica do respectivo pessoal

mónio e é dirigida por um chefe de repartição.

ao secretário.
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F A U P - O R G A N I GRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

\

F A U P - Org. 3
1990.02.05 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria
Homologação dos Estatutos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
Diário da República. 2° série. Lisboa. 43 (20 Fev. 1990) 1.835-1.839.

CAPITULO I
Natureza e atribuições
Artigo 1."
Natureza

Artigo 6.°
Centro de Estudos
1 - O Centro de Estudos promove e enquadra acções de prestação de
serviços à comunidade.

(...)

1 - A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, adiante
designada por Faculdade, unidade orgânica da Universidade do Porto, é um
centro de criação, transmissão e difusão do saber disciplinar da arquitectura,

3 - 0 Centro de Estudos é dirigido por um professor elegível para o conselho científico, designado pelo conselho directivo e assistido por um conselho.

construção e urbanística.

4 - 0 Centro de Estudos rege-se por um regulamento (...).

2 - A Faculdade é uma pessoa colectiva de direito público que goza de
autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira, nos termos da lei,

Artigo 7."

dos Estatutos da Universidade do Porto e dos seus próprios Estatutos.

Unidades Pedagógicas

Artigo 2 o
Atribuições

1 - Em ordem à desconcentração territorial das funções docentes e
outras, a Faculdade organiza-se em unidades pedagógicas.
2 - As unidades pedagógicas são geridas por comissões delegadas do

1 - A Faculdade tem por fim ministrar o ensino, promover o investigação
científica e desenvolver acções de prestação de serviços à comunidade.
2 - Para a prossecução das suas atribuições, compete à Faculdade:
a) Ministrar a formação académica conducente à obtenção dos títulos e
graus académicos previstos na lei em Arquitectura;

conselho directivo, constituídas por dois docentes, dois estudantes e um funcionário.
3 - Actualmente a Faculdade ministra o curso de licenciatura em Arquitectura na cidade de Viseu, através da Unidade Pedagógica de Viseu.

(...)

b) Promover e desenvolver a investigação fundamental e aplicada;
c) Organizar cursos de especialização e aperfeiçoamento;
d) Apoiar e promover acções de extensão cultural;

CAPÍTULO III

e) Organizar e desenvolver formas de prestações de serviços à comuni-

Serviços

dade;

Artigo 8.°

f) Promover o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições

Natureza

nacionais e estrangeiras.

(...)

1 - São serviços da Faculdade:
a) Serviço de Relações Públicas;
CAPITULO II
Organização interna

b) Serviços Administrativos;
c) Serviços Técnicos e Oficinais;

Artigo 4.°

d) Museu;

Orgânica

e) Centro de Documentação;
f) Serviços de Apoio Académico;

Para cumprimento das suas atribuições, a Faculdade organiza os seus

g) Editorial.

recursos humanos e materiais através:
a) Da estrutura do curso e das áreas científicas que compõem o seu

Artigo 9.°

plano de estudos;

Serviço de Relações Públicas

b) De uma estrutura de institutos;
c) De um Centro de Estudos.

(...)

0 Serviço de Relações Públicas é dirigido pelo presidente do conselho
directivo, coordenado pelo secretário da Faculdade, e exerce a sua acção nos
domínios de apoio aos órgãos de gestão, às actividades de extensão acadé-

Artigo 5.°

mica, de recolha e tratamento da informação noticiosa e de secretariado e expe-

Institutos

diente próprios dos presidentes dos órgãos de gestão da Faculdade.

1 - Para promoção e enquadramento de projectos de investigação, a

Artigo 10.°

Faculdade organiza-se em três institutos:

Serviços Administrativos

a) Instituto do Projecto e da Tecnologia da Arquitectura;
b) Instituto de Urbanística;

1 - Os Serviços Administrativos exercem a sua acção na administração

c) Instituto de Teoria e História da Arquitectura.

financeira e patrimonial, na gestão do pessoal, no expediente e arquivo, na vida

2 - Os institutos integram docentes e investigadores da Faculdade de

escolar dos alunos e no apoio dos órgãos de gestão.

acordo com a sua opção.
3 - Cada instituto é dirigido por um professor elegível para o conselho

2 - Os Serviços Administrativos são dirigidos pelo secretário da Faculdade e compreendem:

científico, eleito de entre os seus membros pelos docentes e investigadores e

a) Repartição Administrativa;

assistido por um conselho.

b) Tesouraria;

4 - Cada instituto rege-se por um regulamento interno (...).

c) Serviços de Apoio.

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGANICO-FUNCIONAL

3 - A Repartição Administrativa é dirigida por um chefe de repartição e

ção de textos e documentos, venda de publicações e de material de papelaria,
compreendendo reprografia, livraria e papelaria.

compreende:
a) Secção de Pessoal e Contabilidade;
b) Secção de Expedinte e Alunos.

2 - Os Serviços de Apoio Académico são dirigidos por um docente
designado pelo presidente do Conselho Directivo.

4 - A Tesouraria, a cargo de um tesoureiro, funciona adstrita à RepartiArtigo 15.°

ção Administrativa.

Editorial

5 - Os Serviços de Apoio são coordenados pelo encarregado do pessoal
auxiliar e exercem a sua acção no apoio às aulas e à portaria, vigilância e limpeza das instalações e na execução de tarefas indiferenciadas de natureza exe-

1 - A Editorial exerce a sua acção na edição e distribuição de publicações e é dirigida por um docente ou investigador designado pelo presidente do

cutiva simples.

conselho directivo, assistido por um conselho.
Artigo 11."

2 - A Editorial rege-se por um regulamento interno (...).

Serviços Técnicos e Oficinais
CAPÍTULO IV

1 - Os Serviços Técnicos e Oficinais exercem a sua acção nos domínios

Órgãos de gestão

da organização, coordenação e orientação dos laboratórios, oficinas e gestão

Artigo 16.°

das instalações e equipamento e compreendem:
a) Oficinas;
b) Laboratórios;

1 - São órgãos de gestão da Faculdade:

c) Gabinete de Gestão das Instalações e Equipamento.

a) Assembleia de representantes;

2 - As oficinas são serviços de apoio ao ensino e à investigação, funcio-

b) Conselho directivo;

nam na directa dependência do conselho directivo e abrangem carpintaria, ser-

c) Conselho pedagógico;

ralharia e gráfica.

d) Conselho científico;

3 - Os laboratórios são dirigidos por docentes designados pelo presidente do conselho directivo, sob proposta do conselho pedagógico, e exercem a

e) Conselho administrativo.
2 - A Faculdade dispõe ainda de um conselho consultivo.

sua acção nos domínios do visionamento, modelos, cálculo e computorização,
fotografia, cartografia, topografia, fotogrametria, física do conforto e do ensaio
Artigo 17.°

de materiais.

Assembleia de representantes

4 - 0 Gabinete de Gestão das Instalações e Equipamento é dirigido pelo
presidente do conselho directivo, assistido por docentes por ele designados, e
exerce a sua acção na gestão, manutenção, conservação e reparação das ins-

A assembleia de representantes tem a seguinte constituição:

talações, equipamentos e espaços exteriores.

a) 20 docentes ou investigadores eleitos pelos seus pares;
b) 20 estudantes eleitos pelo corpo discente;
cj 10 funcionários, eleitos pelos seus pares.

Artigo 12.°
Museu

(...)
4 - Compete à assembleia de representantes:
a) Eleger e destituir o conselho directivo, sendo os actos de destituição

1 - O Museu exerce a sua acção no registo, preservação e investigação do
património artístico da Faculdade e na promoção da acções de extensão cultural.

fundamentados e aprovados por dois terços dos membros efectivos
da assembleia;

2 - 0 Museu é dirigido por um docente ou investigador designado pelo

b) Rever os estatutos da escola volvidos quatro anos sobre a sua publi-

presidente do conselho directivo, ouvido o conselho pedagógico, e coordenado

cação ou última revisão, ou a qualquer momento, por decisão de dois

por um técnico superior de museografia.
3 - 0 Museu rege-se por um regulamento interno (...).

terços dos seus membros em exercício efectivo de funções;
cj Aprovar alterações aos estatutos por maioria de dois terços dos votos
expressos, desde que representem a maioria absoluta dos membros

Artigo 13.°
Centro de Documentação

em exercício efectivo de funções;
d) Apreciar e aprovar o plano de actividades, apreciar o relatório anual e
formular propostas sobre a orientação e desenvolvimento da escola;

1 - O Centro de Documentação, que compreende biblioteca e documentação geral, exerce a sua acção na aquisição, recolha, tratamento e difusão da

e) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo da competência própria deste.

documentação de carácter pedagógico, científico e cultural, e na produção e
Artigo 18.°

divulgação de informação.

Conselho directivo

2 - 0 Centro de Documentação é dirigido por um docente ou investigador designado pelo presidente do conselho directivo, sob proposta do conselho
pedagógico, e coordenado por um técnico superior de BAD.
3 - 0

Centro de Documentação é assistido por um conselho com a

1 - O conselho directivo é composto por quatro docentes ou investigadores, quatro estudantes e dois funcionários.
2 - 0 conselho directivo terá um presidente elegível para o conselho

seguinte composição:
a) Dois representantes do conselho pedagógico, um deles estudante;

científico, um vice-presidente, necessariamente docente, ambos eleitos pelos

b) Um representante do Centro de Estudos;

seus membros de entre os docentes do conselho directivo.

c) Um representante da Editorial.

3 - Ao conselho directivo, compete, designadamente:

4 - 0 Centro de Documentação elaborará um regulamento interno de

a) Zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos;

funcionamento, que deverá ser aprovado pelo conselho directivo.

b) Administrar e gerir a escola em todos os assuntos que não sejam da
expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu funciona-

Artigo 14.°
Serviços de Apoio Académico

mento;
c) Dar execução aos actos emanados dos restantes órgãos da escola,
com ressalva da sua intervenção sempre que existam incidências

1 - Os Serviços de Apoio Académico exercem a sua acção na reprodu-

financeiras;

FAUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

d) Assegurar a ligação com a Universidade, a Reitoria e o ministério da
tutela nas questões de interesse para a escola, para a Universidade e

3 - A o conselho pedagógico compete, designadamente:

para o ensino superior;

a) Definir as normas de avaliação aplicáveis aos cursos ministrados pela

e) Propor a abertura de concursos para o provimento de todos os lugares
dos quadros e demais pessoal da Faculdade;
f) Propor a constituição de todos os júris relativos a concursos de pessoal não adstrito a actividades científicas;
g) Elaborar o relatório anual, bem como o plano de actividades e o projecto de orçamento a submeter à assembleia de representantes, respectivamente em Dezembro e Abril;
h) Definir, executar e apoiar actividades de extensão cultural.

escola, proceder à sua revisão e verificar o seu cumprimento;
b) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem
com a finalidade de elaborar relatórios regulares recorrendo à auscultação e recolha de opinião dos diferentes intervenientes naqueles 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) Definir e aprovar o calendário lectivo e de exames;

6 - Ao presidente compete, nomeadamente:

e) Pronunciar-se sobre a criação, suspensão ou extinção de cursos;

a) A presidência do Conselho Administrativo;
b) Convocar os directores de institutos, Centro de Estudos, Museu, Ser-

f) Pronunciar-se sobre a organização ou alteração dos planos de estudos;

viços de Documentação e Editorial quando conveniente e, em espe-

g) Pronunciar-se sobre a distribuição do serviço docente;

cial, para a coordenação dos vários planos de actividades;

h) Pronunciar-se sobre o regime de ingresso nos cursos professados na

c) A condução das reuniões do conselho directivo, a que preside com

escola;

voto de qualidade, o exercício em permanência das funções deste e o

i) Propor a instituição de prémios escolares;

despacho normal do expediente;

j) Apreciar exposições sobre matérias de índole pedagógica, remetendo-

d) A representação da escola em todos os actos públicos em que esta
intervenha;

as, quando necessário, a outros órgãos de gestão;
0 Cumprir as obrigações estatutárias.

e) O cumprimento das obrigações estatutárias.
Artigo 19.°

Artigo 21.°

Conselho científico

Conselho administrativo

1 - O conselho científico é composto por professores catedráticos, asso-

1 - O conselho administrativo da Faculdade é um órgão técnico consti-

ciados, auxiliares, investigadores doutorados ou professores convidados em

tuído pelo presidente do conselho directivo, que preside, pelo secretário e pelo

tempo integral quando possuidores do grau de doutor, assim discriminados:

chefe de repartição.

a) Seis elementos eleitos pelos docentes e investigadores;

(...)

b) Presidentes dos conselhos directivo e pegagógico;

3 - Compete ao conselho administrativo:

c) Directores dos institutos e do Centro de Estudos.

a) Promover a elaboração dos projectos de orçamento a incluir na parte

(...)

substancial do Orçamento do Estado e privativos, de acordo com as

3 - Ao presidente incumbe a condução das reuniões e a representação

disposições legais aplicáveis;
b) Requisitar, através da Reitoria, as importâncias das dotações comuns

do conselho.
4 - Ao conselho científico compete, designadamente:

atribuídas no Orçamento do Estado à Faculdade;

a) Pronunciar-se, nos termos legais, sobre todos os actos relativos às

c) Promover a arrecadação de receitas próprias da Faculdade e a sua

carreiras de pessoal docente, investigador e técnico adstrito às activi-

entrega nos cofres do Tesouro, a fim de serem escrituradas conforme

dades científicas, nomeadamente quanto à abertura de concursos e
composições dos respectivos júris, contratações, nomeações ou provimentos definitivos, reconduções e renovações de contratos;

o previsto na lei;
d) Depositar na Caixa Geral de Depósitos os fundos levantados do
Tesouro, por conta das dotações atribuídas no Orçamento do Estado;

b) Pronunciar-se sobre as condições de admissão dos candidatos às

e) Verificar a legalidade e promover a realização das despesas e autori-

provas académicas, em conformidade com os critérios legais, estabe-

zar o seu pagamento, dentro dos limites definidos no Dec.-Lei 211/79,

lecendo a organização dessas provas e propondo os respectivos júris;
c) Fazer propostas e dar parecer sobre a organização dos planos de
estudos, ouvido o conselho pedagógico;
d) Proceder à distribuição do serviço docente, ouvido o conselho pedagógico, e propor a homologação dos respectivos mapas;
e) Propor a criação, suspensão e extinção de cursos, ouvidos os conselhos pedagógico e directivo;
f) Propor a criação de unidades pedagógicas, ouvidos os conselhos

de 12-7;
f) Promover a elaboração das contas de gerência dentro do prazo legal;
g) Proceder periodicamente à verificação dos fundos em cofre e fiscalizar
a escrituração da contabilidade e da tesouraria;
h) Aceitar, com observância das disposições legais vigentes, as liberalidades feitas a favor da Faculdade que não envolvam intuitos ou obrigações estranhos à instituição e, no caso de herança, sempre a benefício de inventário;
i) Promover, nos termos legais, a venda em hasta pública de material

pedagógico e directivo;
g) Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade científica, actividades de extensão cultural e prestação de serviços à comunidade;
h) Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos professados na escola,
ouvido o conselho pedagógico;

considerado inútil ou dispensável;
I) Promover a organização e permanente actualização do inventário e
cadastro dos bens móveis e imóveis.

(...)

i) Propor a atribuição de graus académicos honoríficos;
Artigo 22°

j) Cumprir as obrigações estatutárias.

Conselho consultivo
Artigo 20.°
Conselho pedagógico

1 - O conselho consultivo é um órgão que assegura uma ligação permanente com a comunidade, competindo-lhe emitir pareceres sobre as linhas
gerais de orientação da vida da Faculdade e sobre os seus planos de desenvol-

1 - O conselho pedagógico é composto por quatro docentes, um deles
obrigatoriamente professor elegível para o conselho científico e quatro estudantes.

vimento, bem como sobre outras matérias que lhe sejam submetidas pelo conselho directivo.

(...)
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FAUP - Org. 4
1999.09.27 - Despacho (extracto) n° 19.782/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
Diário da República. 2° série. Lisboa. 243 (18 Out. 1999) 15.537-15.541.

CAPITULO I
Natureza e atribuições
Artigo 1."
Natureza

3 - 0 Centro de Estudos é dirigido por um professor designado pelo conselho directivo, assistido por um conselho.
4 - O Centro de Estudos rege-se por um regulamento (...).
Artigo 7.°
Unidades Pedagógicas

1 - A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, adiante
designada por Faculdade, unidade orgânica da Universidade do Porto, é um
centro de criação, transmissão e difusão do saber disciplinar da arquitectura,

1 - Em ordem à desconcentração territorial das funções docentes e
outras, a Faculdade organiza-se em unidades pedagógicas.

construção e urbanística.
2 - A Faculdade é uma pessoa colectiva de direito público que goza de
autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira, nos termos da lei,

CAPITULO III

dos Estatutos da Universidade do Porto e dos seus próprios Estatutos.

Serviços
Artigo 8.°

Artigo 2°

Natureza

Atribuições
1 - A Faculdade tem por fim ministrar o ensino, promover o investigação
científica e desenvolver acções de prestação de serviços à comunidade.
2 - Para a prossecução das suas atribuições, compete à Faculdade:
a) Ministrar a formação académica conducente à obtenção dos títulos e
graus académicos previstos na lei;
b) Promover e desenvolver a investigação;
c) Organizar cursos de especialização e aperfeiçoamento;
d) Apoiar e promover acções de extensão cultural;

1 - São serviços da Faculdade:
a) O Serviço de Relações Públicas;
b) Os Serviços Administrativos;
c) O Centro de Informática;
d) Os Serviços Técnicos e Oficinais;
e) Os Serviços de Documentação;
f) Os Serviços de Apoio Académico;
g) A Editorial.

e) Organizar e desenvolver formas de prestações de serviços à comuni-

Artigo 9."

dade;

Serviço de Relações Públicas

f) Promover o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições
nacionais e estrangeiras.

0 Serviço de Relações Públicas é dirigido pelo presidente do conselho

(...)

directivo e exerce a sua acção nos domínios de apoio aos órgãos de gestão, às
actividades de extensão académica, de recolha e tratamento de informação
CAPÍTULO II
Organização interna

noticiosa e de secretariado e expediente próprios dos presidentes dos órgãos
de gestão da Faculdade.

Artigo 4."
Orgânica

Artigo 10."
Serviços Administrativos

Para cumprimento das suas atribuições, a Faculdade organiza os seus
recursos humanos e materiais através:
a) Da estrutura dos cursos e das áreas científicas que compõem os seus
planos de estudos;

1 - Os Serviços Administrativos são dirigidos pelo director de serviços,
exercem a sua acção na administração financeira e patrimonial, na gestão do
pessoal, no expediente e arquivo, na vida escolar dos alunos e no apoio dos

b) De unidades de investigação e desenvolvimento;
c) De uma unidade de prestação de serviços à comunidade.

órgãos de gestão.
2 - Os Serviços Administrativos compreendem:
a) A Repartição Académica;

Artigo 5.°
Unidades de investigação e desenvolvimento

b) A Repartição Financeira;
c) A Tesouraria;
d) Os Serviços de Apoio.

1 - O enquadramento de projectos de investigação dínamíza-se e estrutura-se através da criação de unidades de investigação.
2 - As unidades de investigação integram docentes e investigadores da

3 - A Repartição Académica compreende:
a) A Secção de Alunos;
b) A Secção de Expediente e Arquivo.

Faculdade e admitem outro pessoal de acordo com a especificidade de cada

4 - A Repartição Financeira compreende:

projecto.

a) A Secção de Contabilidade;
b) A Secção de Pessoal;
Artigo 6 °
Unidade de prestação de serviços à comunidade

c) Os Serviços de Aprovisionamento.
5 - A Tesouraria, a cargo de um tesoureiro, funciona adstrita à Repartição Financeira.

1 - Para a prestação de serviços à comunidade, a Faculdade organiza
uma unidade que se designa "Centro de Estudos".
2 - 0 Centro de estudos integra docentes e investigadores da Faculadde
e admite outro pessoal em função do seu plano de actividades.

6 - Os Serviços de Apoio são coordenados pelo encarregado de pessoal
auxiliar e exercem a sua acção no apoio às aulas e à portaria, vigilância e limpeza das instalações e na execução de tarefas indiferenciadas de natureza executiva simples.
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Artigo 11.°

Artigo 15.°

Centro de Informática

Editorial

0 Centra de Informática depende directamente do conselho directivo e

1 - A Editorial exerce a sua acção na edição e distribuição de publica-

exerce a sua acção no domínio da gestão da infra-estrutura informática da

ções e é dirigida por um docente ou investigador designado pelo presidente do

Faculdade.

conselho directivo, assistido por um conselho.
2 - A Editorial rege-se por um regulamento interno (...).
Artigo 12.°
Serviços Técnicos e Oficinais
CAPITULO IV

1 - Os Serviços Técnicos e Oficinais exercem a sua acção nos domínios

Órgãos de gestão

da organização, coordenação e orientação dos laboratórios, oficinas e gestão

Artigo 16.°

das instalações e equipamento e compreendem:
a) Oficinas;

1 - São órgãos de gestão da Faculdade:

b) Laboratórios;

a) A assembleia de representantes;

c) O Gabinete de Gestão das Instalações e Equipamento.

b) O conselho directivo;

2 - As oficinas funcionam na directa dependência do conselho directivo,

c) O conselho pedagógico;

são serviços de apoio ao ensino e à investigação e abrangem carpintaria, serra-

d) O conselho científico;
e) O conselho administrativo.

lharia e gráfica.
3 - Os laboratórios são dirigidos por docentes designados pelo presi-

2 - A Faculdade dispõe ainda de um conselho consultivo.

dente do conselho directivo, são instrumento de ensino e da investigação, sem
prejuízo de outras prestações de serviço, e exercem a sua acção nos domínios
Artigo 17.°

de visionamento, modelos, cálculo e computorização, fotografia, cartografia,

Assembleia de representantes

topografia, fotogrametria, física do conforto e de ensaio de materiais.
4 - 0 Gabinete de Gestão das Instalações e Equipamento é dirigido pelo
presidente do conselho directivo, assistido por docentes por ele designados e
exerce a sua acção na gestão, manutenção, conservação e reparação das instalações, equipamentos e espaços exteriores.

1 - A assembleia de representantes é constituída por:
a) 20 docentes ou investigadores, eleitos pelos seus pares;
b) 20 estudantes, eleitos pelo corpo discente;
c) 10 funcionários, eleitos pelos seus pares.

(...)
6 - Os Serviços Técnicos e Oficinais regem-se por um regulamento

(...)
4 - Compete à assembleia de representantes:

interno (...).

a) Eleger e destituir o conselho directivo, sendo os actos de destituição
Artigo 13.°
Serviços de Documentação

fundamentados e aprovados por dois terços dos membros efectivos
da assembleia;
b) Rever os Estatutos da Faculdade volvidos quatro anos sobre a sua

- Os Serviços de Documentação compreendem:

publicação ou última revisão, ou a qualquer momento por decisão de

O Centro de Documentação;

dois terços dos seus membros em exercício efectivo de funções;
c) Aprovar alterações aos Estatutos por maioria de dois terços dos votos

A Biblioteca.

expressos, desde que representem a maioria absoluta dos membros
O Centro de Documentação exerce a sua acção: na recolha, aquisi-

em exercício efectivo de funções;

ção e depósito de materiais de valor patrimonial, histórico, artístico ou

d) Apreciar e aprovar o plano de actividades, apreciar o relatório anual e

documental relativos à arquitectura e urbanismo português e por-

formular propostas sobre a orientação e desenvolvimento da Facul-

tuense; no registo, preservação, investigação e difusão de documentação de valor patrimonial, histórico ou artístico da Faculdade; na promoção de acções de extensão cultural;

dade;
e) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo da competência própria deste.

O Centro de Documentação é dirigido por um docente ou investigador
Artigo 18.°

designado pelo presidente do conselho directivo e coordenado por um

Conselho directivo

técnico superior de arquivo;
O Centro de Documentação rege-se por um regulamento interno (...).

1 - O conselho directivo é composto por quatro docentes ou investigadoA Biblioteca exerce a sua acção: na aquisição, recolha, tratamento e

res, quatro estudantes e dois funcionários.

difusão da documentação de carácter pedagógico, científico e cultural;

2 - 0 conselho directivo terá um presidente elegível para o conselho

na produção e divulgação de informação; na produção de acções de

científico, um vice-presidente, necessariamente docente, ambos eleitos pelos

extensão multimedia;

seus membros de entre os docentes do conselho directivo.

A Biblioteca é dirigida por um docente ou investigador designado pelo

3 - Ao conselho directivo compete, designadamente:

presidente do conselho directivo, sob proposta do conselho pedagó-

a) Zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos;

gico, e coordenado por um técnico superior de BD.

b) Administrar e gerir a escola em todos os assuntos que não sejam da

A Biblioteca elaborará um regulamento interno de funcionamento, que
deverá ser aprovado pelo conselho directivo.

expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu funcionamento;
c) Dar execução aos actos emanados dos restantes órgãos da escola,

Artigo 14.°
Serviços de Apoio Académico

com ressalva da sua intervenção sempre que existam incidências
financeiras;
d) Assegurar a ligação com a Universidade, a Reitoria e o ministério da

1 - Os Serviços de Apoio Académico funcionam na directa dependência
do conselho directivo e exercem a sua acção na reprodução de textos e documentos, venda de publicações e de material de papelaria, compreendendo
reprografia, livraria e papelaria.

tutela nas questões de interesse para a escola, para a Universidade e
para o ensino superior;
e) Propor a abertura de concursos para o provimento de todos os lugares
dos quadros e demais pessoal da Faculdade;
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f) Propor a constituição de todos os júris relativos a concursos de pessoal não adstrito a actividades científicas;

a) Definir as normas de avaliação aplicáveis aos cursos ministrados pela
escola, proceder à sua revisão e verificar o seu cumprimento;

g) Elaborar o relatório anual, bem como o plano de actividades e o pro-

6) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem com

jecto de orçamento a submeter à assembleia de representantes, res-

a finalidade de elaborar relatórios regulares recorrendo à auscultação e

pectivamente em Dezembro e Abril;
h) Definir, executar e apoiar actividades de extensão cultural.

(...)

recolha de opinião dos diferentes intervenientes naqueles processos;
c) Formular orientações em matéria pedagógica, designadamente no
que se refere a métodos que assegurem um bom desenvolvimento

6 - Ao presidente compete, nomeadamente:

dos processos de ensino e aprendizagem;

a) A presidência do conselho administrativo;

d) Definir e aprovar o calendário lectivo e de exames;

o) Convocar os directores dos Centro de Estudos, Serviços de Docu-

e) Pronunciar-se sobre a criação, suspensão ou extinção de cursos;

mentação e Editorial quando conveniente e, em especial, para a coor-

f) Pronunciar-se sobre a organização ou alteração dos planos de estudo;

denação dos vários planos de actividades;

g) Pronunciar-se sobre a distribuição do serviço docente;

c) A condução das reuniões do conselho directivo, a que preside com
voto de qualidade, o exercício em permanência das funções deste e o
despacho normal do expediente;
d) A representação da escola em todos os actos públicos em que esta
intervenha;

h) Pronunciar-se sobre o regime de ingresso nos cursos professados na
escola;
/) Propor a instituição de prémios escolares;
;) Apreciar exposições sobre matérias de índole pedagógica, remetendoas, quando necessário, a outros órgãos de gestão;

e) O cumprimento das obrigações estatutárias.

k) Cumprir as obrigações estatutárias.

(...)
Artigo 19.°
Conselho científico

Artigo 21.°
Conselho administrativo

1 - O conselho científico é composto por professores catedráticos, associados, auxiliares, investigadores doutorados ou professores convidados em
tempo integral quando possuidores do grau de doutor, assim discriminados:
a) 11 elementos eleitos pelos docentes e investigadores;
b) O presidentes do conselho directivo.

1 - O conselho administrativo da Faculdade é um órgão técnico constituído pelo presidente do conselho directivo, que preside, pelo director de serviços e pelo chefe da Repartição Financeira.

(...)

(...)

3 - Compete ao conselho administrativo:

3 - Ao presidente incumbe a condução das reuniões e a representação

a) Promover a elaboração dos projectos de orçamento a incluir na parte

do conselho.

substancial do Orçamento do Estado e privativos, de acordo com as

4 - Ao conselho científico compete, designadamente:
a) Pronunciar-se, nos termos legais, sobre todos os actos relativos às
carreiras de pessoal docente, investigador e técnico adstrito às activi-

disposições legais aplicáveis;
b) Requisitar as importâncias das dotações comuns atribuídas no Orçamento do Estado à Faculdade;

dades científicos, nomeadamente quanto à abertura de concursos e

c) Promover a arrecadação das receitas próprias da Faculdade e a sua

composições dos respectivos júris, contratações, nomeações ou provi-

entrega nos cofres do Tesouro, a fim de serem escrituradas conforme

mentos definitivos, reconduções ou renovações de contratos;
b) Pronunciar-se sobre as condições de admissão dos candidatos às
provas académicas, em conformidade com os critérios legais, estabelecendo a organização dessas provas e propondo os respectivos júris;
c) Fazer propostas e dar parecer sobre a organização dos planos de
estudos, ouvido o conselho pedagógico;
d) Proceder à distribuição do serviço docente, ouvido o conselho pedagógico, e propor a homologação dos respectivos mapas;
e) Propor a criação, suspensão e extinção de cursos, ouvidos os conselhos pedagógico e directivo;
0 Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade científica, actividades de extensão cultural e prestação de serviços à comunidade;
g) Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos professados na escola,
ouvido o conselho pedagógico;
h) Propor a atribuição de graus académicos honoríficos;
/) Cumprir as obrigações estatutárias.

o previsto na lei;
d) Depositar os fundos levantados do Tesouro, por conta das dotações
atribuídas no Orçamento do Estado;
e) Verificar a legalidade e promover a realização das despesas e autorizar o seu pagamento, dentro dos limites definidos na lei;
f) Promover a elaboração das contas de gerência dentro do prazo legal;
g) Proceder periodicamente à verificação dos fundos em cofre e fiscalizar
a escrituração da Contabilidade e da Tesouraria;
h) Aceitar, com observância das disposições legais vigentes, as liberalidades feitas a favor da Faculdade que não envolvam intuitos ou obrigações estranhos à instituição e, no caso de herança, sempre a benefício do inventário;
/) Promover, nos termos legais, a venda em hasta pública de material
considerado inútil ou dispensável;
I) Promover a organização e permanente actualização do inventário e
cadastro dos bens móveis e imóveis.

(...)
Artigo 22."
Artigo 20.°

Conselho consultivo

Conselho pedagógico
1 - O conselho consultivo é um órgão que assegura uma ligação perma1 - O conselho pedagógico é composto por quatro docentes, um deles

nente com a comunidade, competindo-lhe emitir pareceres sobre as linhas

obrigatoriamente professor elegível para o conselho científico e quatro estu-

gerais de orientação da vida da Faculdade e sobre os seus planos de desenvol-

dantes.

vimento, bem como sobre outras matérias que lhe sejam submetidas pelo con-

(...)
3 - Ao conselho pedagógico compete, designadamente:

selho directivo.

FACULDADE DE A R Q U I T E C T U R A DA UNIVERSIDADE D O PORTO
Cursos e graus académicos
(1979-1999)
Nota: A reP que se segue à data remete para a lista da legislação e regulamentação.

Cursos de Licenciatura
LICENCIATURA EM ARQUITECTURA (ver antecedentes do curso na Escola Superior de Belas-Artes do Porto)
1984.10.201
Criação do curso na
Faculdade de Arquitectura, com o correspondente grau de
licenciado, e aprovação do regulamento

1987.08.1
Autorização para
que o curso possa
ser ministrado em
Viseu

í

.10.21 (reP 8)
Aprovação de alterações ao diploma
regulamentador do
curso, relativas às
áreas científicas e
unidades de crédito
e às condições para
obtenção do grau de
licenciado

Aprovação das disciplinas para o ano
lectivo de 1989-1990

1991.11.28 (reP 13)

1992.11.26 (reP 14)

Aprovação das disciplinas para vigorarem a partir do ano
lectivo de 1991-1992

Aprovação do regulamento do curso

[ 1994.08.30 (reP16)
Aprovação das disciplinas para vigorarem a partir do ano
lectivo de 1994-1995

Cursos de Mestrado e atribuição do Grau de Mestre
MESTRADO EM PLANEAMENTO E PROJECTO DO AMBIENTE URBANO (ministrado conjuntamente pela FAUP e pela FEUP)
| 1994.07.20 (reP 15)

1996.03.12 (reP 18)

1997.07.16 (reP 19)

1999.04.21 (reP21)

Criação do curso e
aprovação do regulamento

Aprovação de alterações ao diploma
de criação do curso

Aprovação das disciplinas para o ano
lectivo de 1997-1998

Aprovação de alterações ao diploma
de criação do curso

MESTRADO EM DESENHO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO E PRODUTOS

1995.03.09(1
Criação do curso e
aprovação do regulamento

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGANICO-FUNCIONAL

Cursos de D o u t o r a m e n t o e atribuição do Grau de D o u t o r

Autorização para que a Faculdade possa conferir o
grau de doutor em Arquitectura e em Planeamento Urbanístico

1985.05.09 (reP 4)

1998.07.29(^20)

Aprovação das especialidades (Arquitectura, História da
Arquitectura, Desenho, Construção e Urbanologia) e das
respectivas disciplinas em
que a Univ. do Porto, através
da Faculdade de Arquitectura, confere o grau de doutor

Aprovação dos ramos de
conhecimento (Arquitectura, Urbanismo, Desenho e
Construção) em que a Faculdade de Arquitectura confere o grau de doutor

