Faculdades de Letras da Universidade do Porto

No Porto, o ensino superior universitário não contemplou, desde as origens, o estudo das Letras no quadro das
suas disciplinas, ficando assim por satisfazer os anseios da população estudantil que, para dar corpo a aspirações nesta
área do saber, se via constrangida a recorrer às universidades de Lisboa e de Coimbra.
Ao longo do tempo, a inclusão das Humanidades no conjunto dos estudos propiciados pela Universidade do Porto
foi tema de acesa controvérsia, resultado do entrechocar de vontades e interesses antagónicos. Por duas vezes, os portuenses instaram para que o ensino das Letras fizesse parte da Universidade. Atendidas ambas as pretensões, também
por duas vezes a cidade assistiu ao nascimento de uma Faculdade de Letras.
Separadas no tempo pelo espaço de quase meio século e geradas em contextos políticos, sociais, económicos e
culturais assaz diferentes, tanto a primeira, como a segunda faculdade sofreram, desde o acto da fundação, de idêntica
penúria normativa. Privadas de regulamentos específicos que enquadrassem o seu funcionamento, contrastaram flagrantemente com a prodigalidade legislativa que desde cedo apadrinhou as escolas equivalentes. Mas, logo legisladores atentos acorreram a preencher esse vazio, estribando-se nas universidades de Coimbra e Lisboa: o momento não era propício
a hesitações, muito menos a delongas burocráticas. Foi assim que, quer em 1919, quer em 1961, se recorreu a outras
escolas, delas se importando preceitos e normativas, de imediato adaptados à realidade portuense. Essas normas tanto
disseram respeito à estrutura dos corpos directivos e dos serviços de secretaria, como à organização dos estudos e ao
recrutamento do pessoal docente.
A documentar estes aspectos existe toda uma série de diplomas, produzidos para enquadrarem institucionalmente
as escolas de Lisboa e de Coimbra e regulamentarem o respectivo funcionamento. Omissos, uns, indefinidos, outros,
nem sempre devidamente articulados entre si, o que é certo é que, no seu conjunto, constituíram o suporte jurídico de
faculdades carenciadas de regulamentação própria.

1. FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO (1919-1928)
O enquadramento legal da primeira Faculdade de Letras só se torna inteligível se recuarmos no tempo, fazendo a
necessária incursão que a cronologia impõe. A retrospectiva conduz, inevitavelmente, a 1911, ano da criação da Universidade do Porto, mas também das faculdades de Letras das universidades de Lisboa e de Coimbra.
O diploma que, ao desanexar da Universidade de Coimbra a Faculdade de Letras1, deixa antever para muito breve
a institucionalização desses estudos na cidade do Porto2, "considerando (...) as [suas] condições sociais (...) de mais
larga actividade que as de ¢ 0 ) 0 ^ ^ . Com efeito, o Diário do Governo de 27 de Agosto de 19194 traz consigo a notícia
da criação, na Universidade do Porto, de uma Faculdade de Letras. O destaque dado ao evento dificilmente poderia ser
mais reduzido, circunscrito que está ao artB. I P do diploma. Por sua vez, este contempla uma gama variada de temas,
agora objecto de regulamentação.
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Esta Faculdade fora criada em substituição da extinta Faculdade de Teologia e, em 1919, é, por via legislativa, "desanexada" da Universidade coimbrã. No entanto, na prática, não deixou de funcionar, pois os protestos públicos que tal medida provocou impediram a sua concretização.
Decreto nB 5.770, de 10 de Maio de 1919.
Decreto n° 5.770, de 10 de Maio de 1919, [preâmbulo].
Lei n° 861, de 27 de Agosto de 1919.
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Em 1928 é extinta esta Faculdade, medida que traduz a preocupação do Governo em equilibrar o orçamento, diminuindo a dívida pública, num projecto abrangente que leva por arrasto o ensino e a investigação científica, cujas despesas são drasticamente reduzidas1.

1.1. Estrutura de gestão
É à Constituição Universitária de 1911 que se deve a primeira definição dos corpos dirigentes dos estabelecimentos
de ensino superior, bem como a especificação das respectivas áreas de intervenção. Os Conselhos das Faculdades ou
Conselhos Escolares, lado a lado com a Direcção (esta personificada pelos Directores), constituem os antecedentes mais
remotos da estrutura de gestão. Compostos primeiramente por professores ordinários e extraordinários - representantes
das faculdades "como pessoa moral e como entidade docente"6 - e presididos pelo próprio director da escola, os Conselhos nascem dotados de autonomia pedagógica, não obstante serem obrigados a submeter à aprovação do Senado os
planos de estudos respeitantes a cada ano lectivo, assim como as propostas de modificação ou supressão de cursos e
disciplinas. Entre outras atribuições que lhes dizem respeito, conta-se a da administração de bens e receitas7, a da elaboração de projectos de orçamento e a da regulamentação interna dos serviços. Por seu turno, aos Directores cabe superintender na observância da disciplina académica, zelar pelo cumprimento das normas internas e fazer sentir a sua autoridade administrativa e disciplinar sobre os professores. Os Directores são, ainda, o elo de ligação mais forte aos órgãos
de gestão e serviços centrais universitários, tendo o dever de os informar acerca das resoluções tomadas em reunião de
Conselho e, em sentido inverso, de transmitir a este último as decisões do Reitor e do Senado.
As directrizes homologadas posteriormente a 1911 não se afastam do traçado inicial8: em matérias como a administrativa, a pedagógica, a financeira e a disciplinar, as responsabilidades mantêm-se repartidas entre os Conselhos Escolares e os Directores das Faculdades. O Estatuto Universitário aprovado em 19189 - diploma que, reportando-se às três
universidades do país, proporciona enquadramento legislativo a esta Faculdade - constitui exemplo da fidelidade às origens: mesmo quando se trata de alargar atribuições, não se extravazam as esferas de acção dos corpos directivos. Refirase, nomeadamente, e na área pedagógica, a recém-adquirida competência para os Conselhos das Faculdades aprovarem
e publicarem anualmente os programas das disciplinas e cursos e fixarem as respectivas propinas; quanto aos Directores,
exemplifique-se com o reforço da sua autoridade disciplinar, a qual passa a poder recair sobre pessoal do quadro e
"assalariado", para além dos estudantes.
Director e Conselho Escolar exercem, também, funções de tutela sobre uma série de estabelecimentos e organismos, independentemente do facto de as respectivas leis orgânicas lhes haverem conferido estatuto de autonomia na sua
qualidade de extensões universitárias nos ramos do ensino e da investigação científica.

1.2. Estrutura dos serviços
A orgânica administrativa da primeira Faculdade de Letras do Porto caracteriza-se por uma estrutura elementar,
assente num modesto, embora adequado, serviço de secretaria, no qual sobressai a figura do Secretário. Da simplicidade
dos serviços parece não decorrer qualquer inabilidade para a execução das funções que lhe estão cometidas. Considerado suficiente, o reduzido pessoal que os integra ("empregados menores", no dizer do primeiro Regulamento das
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Decreto na 15.365, de 12 de Abril de 1928.
Decreto de 19 de Abril de 1911, art2 30°.
Poucos meses mais tarde, o Regulamento das Secretarias Geraes e Thesourarias das Universidades, aprovado pelo Decreto de 19 de Agosto de
1911, irá acrescentar ao rol das fontes de receita "parte do rendimento das propinas" e o total das "indemnizações pagas por trabalhos de laboratório" (art." 40s).
Entre estes diplomas conta-se o Regulamento das Secretarias Geraes e Thesourarias das Universidades e o Regulamento das Faculdades de Letras,
ambos promulgados pelo Decreto de 19 de Agosto de 1911, e o Decreto na 4.554, de 6 de Julho de 1918.
Decreto n° 4.554, de 6 de Julho de 1918.
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Faculdades de Letras) tem a seu cargo "os serviços das aulas e da fiscalização e policia académica"10. Nomeado pelo
Director (depois de obtido parecer favorável do Conselho Escolar), dirige-o o Secretário da Faculdade. Peça tida como
indispensável ao equilíbrio interno da Escola, o Secretário é, simultânea e aparentemente, o garante da actuação coordenada das respectivas estruturas organizativas e da articulação destas com os órgãos e serviços centrais da Universidade.
Desempenha, também, o papel de responsável máximo pelo expediente, competindo-lhe, por exemplo, a redacção de
determinado tipo de correspondência.
Durante o curto período de tempo que medeia entre 1919 e 1928, a Faculdade de Letras conta com um pequeno
conjunto de funcionários administrativos e auxiliares, inseridos numa organização pouco complexa". Recorde-se que é
nas repartições da Secretaria-Geral da Universidade que se concentram competências de natureza administrativa, financeira e académica. Disso são exemplo a elaboração dos termos de matrícula, de inscrição e de exames, a organização
das pautas e das listas de alunos das escolas12, a emissão de certidões de teor vário, o processamento dos vencimentos
de todo o pessoal da Universidade e a escrituração das contas correntes dos estabelecimentos de ensino.

1.3. Estrutura pedagógica e científica
O Decreto com força de lei de 9 de Maio de 1911 aprova a estrutura curricular das faculdades de Letras ao tempo
existentes no país. Os estudos organizam-se em cinco secções (e as disciplinas constituem, por sua vez, seis grupos) e
em Cursos Anexos (de Sânscrito, Hebreu e Árabe). A frequência lectiva e a aprovação final em Filologia Clássica, Filologia Românica, Filologia Germânica, Ciências Históricas e Geográficas e Filosofia habilitam potenciais candidatos aos exames de bacharelato e de doutoramento. Como títulos científicos, as faculdades conferem os graus de bacharel e de doutor em qualquer uma das secções. O corpo docente é composto por professores ordinários, extraordinários, contratados
e assistentes13.
Em Agosto desse ano, o Regulamento das Faculdades de Letras11* promulga o quadro geral das disciplinas professadas nas universidades de Lisboa e Coimbra e, por sugestão das próprias escolas, publica o plano de estudos a observar
durante quatro anos lectivos para, supostamente, se garantir maior aproveitamento por parte dos alunos. De igual modo
distribuídas por seis grupos, as disciplinas organizam-se nas secções já existentes. As faculdades de Letras leccionam,
ainda, o Curso de Habilitação ao Magistério Primário Superior, cujas matérias se agrupam para efeitos de especialização
dos professores da secção de Letras das escolas de ensino primário superior; a cada um desses grupos corresponde uma
secção das Faculdades15, devendo as respectivas disciplinas ser frequentadas durante o tempo mínimo de quatro semestres. Quanto aos Cursos Anexos, mantém-se a sua organização curricular. O ensino ministrado é de molde a permitir que
os alunos prossigam os estudos, candidatando-se quer ao Curso de Habilitação ao Magistério Primário da Escola Normal
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Decreto de 19 de Agasto de 1911. artQ 155°
Em 1926, o diploma que organiza os serviços administrativos das universidades (Decreto na 12.492, de 14 de Outubro) estipula a composição dos
quadros de pessoal das secretarias das faculdades e escolas, distinguindo estas entre as que tiveram uma frequência superior a cem alunos e as
que tiveram uma frequência inferior a cem alunos nos três anos lectivos anteriores: às primeiras atribuem-se 6 funcionários (1 chefe de secretaria,
1 terceiro oficial, 1 dactilógrafo(a) e 3 contínuos); as segundas ficam reduzidas a 2 terceiros oficiais e a 3 contínuos (art.as 16B e 17a). O Mapa 1,
anexo ao diploma, do qual consta o pessoal técnico, auxiliar e menor dos serviços universitários, apresenta o elenco dos funcionários da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, constituído a partir desta data por 1 segundo conservador de biblioteca e 5 contínuos.
Logo em 1911, o Regulamento das Faculdades de letras sublinha que todos os assuntos relacionados com alunos deverão ser tratados na Secretaria da Universidade.
A Constituição Universitária de 1911 já havia regulamentado a composição do corpo docente das faculdades e escolas, estipulando que o ensino
fosse ministrado por professores ordinários e extraordinários, por assistentes, professores livres e contratados. A nomeação dos professores ordinários, extraordinários (com funções vitalícias) e assistentes (funções temporárias) competia ao Governo depois de tida em consideração a proposta
dos estabelecimentos de ensino e decorrido "concurso por provas públicas, por títulos científicos e serviços ao ensino, ou por promoção e transferência" (art.Q 40°). Para a contratação de professores livres, com funções eventuais, as faculdades apenas necessitavam da autorização prévia do
Senado; a estes docentes competia a regência de cursos facultativos gerais ou especiais, sobre matérias do quadro ou afins (art.a 48Q). O mesmo
diploma adianta, ainda, a possibilidade de as faculdades poderem contratar professores e assistentes nacionais ou estrangeiros, desde que os seus
recursos financeiros o permitam e que para tal tenham obtido a indispensável autorização do Senado no que respeita à parte orçamental (art.0
56a).
Aprovado pelo Decreto de 19 de Agosto.
Secções de Filologia Românica, de Filologia Genuânica e de Ciências Históricas e Geográficas.
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Superior, secção de Letras (para o que terão de se submeter previamente a exames de admissão), quer aos exames de
bacharelato em qualquer uma das cinco secções especificadas no Regulamento, quer, ainda, ao doutoramento nas mesmas secções. Este Regulamento ressalva a possibilidade de, quatro anos volvidos sobre a sua publicação, as faculdades
disporem de autonomia suficiente para alterar os respectivos planos curriculares.
Em 191616, e dando continuidade a disposições do ano anterior17, é concedida autorização para que possam matricular-se no Curso de Habilitação ao Magistério Primário Superior os indivíduos que, após frequência com aproveitamento do curso das escolas normais, tenham sido aprovados nos exames de acesso às faculdades de Letras18.
Dois anos mais tarde, sob o pretexto de inadiável reorganização das faculdades de Letras das universidades de
Coimbra e de Lisboa, homologa-se o quadro geral dos estudos, agrupados em cinco secções para efeitos de licenciatura
e doutoramento19. Ficam, porém, por discriminar as cadeiras que constituem cada secção, aspecto adiado para regulamento a aprovar num futuro próximo. Na estrutura organizacional das faculdades mantêm-se as Cadeiras Anexas, apesar
de o quadro das disciplinas que as integram ter, a partir de agora, composição diversa naquelas universidades. Os professores extraordinários dos diferentes grupos passam à categoria de "ordinários", mas o número de docentes não sofre
qualquer alteração20.
É ao Decreto nQ 4.945, meses depois publicado21, que vai caber a missão de distribuir as matérias leccionadas pelas
diferentes secções. Todavia, o regulamento a que se fizera alusão continua por promulgar. Desse diploma extraiem-se as
disciplinas que irão vigorar nos anos lectivos seguintes (desde o de 1918-1919 ao de 1921-1922).
Em vésperas da criação da Faculdade de Letras do Porto revê-se e actualiza-se o planos de estudos do óQ grupo
- Ciências Filosóficas -, enuncia-se a sua composição e, ao mesmo tempo, alarga-se o respectivo quadro de professores22.
Perante a ausência de normas específicas, confere-se à Faculdade de Letras (criada, entretanto, na Universidade do
Porto) o estatuto de herdeira da estrutura curricular da recém-extinta (mas, logo de seguida, restaurada) Faculdade de
Coimbra, em tudo análoga à de Lisboa, ambas habitualmente regulamentadas por diplomas comuns. De facto, as disciplinas distribuem-se pelos mesmos gmpos e constituem as mesmas secções para fins de licenciatura e doutoramento. A
cadeira anexa de Estética e História da Arte aparenta ser a única especificidade do plano curricular da Faculdade surgida
no Porto.23 Idêntica falta de originalidade caracteriza o quadro de pessoal docente, "igual ao dos professores ordinários e
assistentes das Faculdades de Letras das Universidades de Coimbra e Lisboa"24, à semelhança do que acontece com o
quadro de pessoal de secretaria, biblioteca e menor25.
Durante a sua curta existência, a primeira Faculdade de Letras do Porto apenas assistiu à promulgação de um Plano
Geral de Estudos destinado às três faculdades de Letras do país26. O Estatuto da Instrução Universitária21, publicado
havia pouco, fizera sentir a necessidade de reorganização da generalidade das escolas superiores. A partir dessa data, as
áreas do saber agrupam-se em três secções (a de Ciências Filológicas, a de Ciências Históricas, Geográficas e Filosóficas
e, ainda, a de Cadeiras e Cursos Anexos), as duas primeiras integrando três gaipos de disciplinas. No âmbito de um projecto de uniformização dos graus conferidos pelas faculdades, determina-se que estas concedam os graus de licenciado e
de doutor, o primeiro dos quais obrigando à frequência dos ramos de conhecimento de cada licenciatura pelo período
mínimo de quatro anos. Quanto ao corpo docente, os professores catedráticos vêm substituir os professores ordinários e
extraordinários, mantendo-se os primeiros e segundos assistentes, assim como os professores livres; a estes se juntam, a
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Lei nQ 616, de 19 de Junho de 1916.
Decreto nQ 1.819, de 11 de Agosto de 1915.
Ao mesmo tempo concede-se permissão para que os professores primários já providos em escolas fiquem em regime de licença especial a partir
da data da matrícula, sendo a sua substituição interina da responsabilidade das câmaras municipais.
Decreto nQ 4.651, de 14 de Julho de 1918. A secção de Ciências Histórico-Geográficas desdobra-se em duas para efeitos de doutoramento.
Mantêm-se os professores livres, os contratados e os assistentes (Decreto ns 4.554, de 6 de Julho de 1918, art.s 52").
Decreto na 4.945, de 1 de Novembro de 1918.
Decreto n° 5.491, de 2 de Maio de 1919.
Decreto ng 6.087, de 9 de Setembro de 1919 (primeiro diploma específico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
Decreto n° 6.087, de 9 de Setembro de 1919, art.s 4S.
Pelo Decreto ns 6.554, de 16 de Abril de 1920, é aberto crédito para pagamento dos vencimentos do pessoal docente, administrativo e menor da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, relativos ao ano económico de 1919-1920 (período que corresponde ao primeiro ano lectivo).
Decreto na 12.677, de 17 de Novembro de 1926.
Decreto ns 12.426, de 2 de Outubro de 1926.
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partir de agora, os assistentes livres. Encarado do ponto de vista de uma reorganização geral dos planos de estudos - e
partindo-se do pressuposto que tenha sido essa a intenção que presidiu à reforma -, as alterações introduzidas afiguram-se demasiado ténues para que o diploma seja considerado inovador. Qualquer originalidade que se pretenda reconhecer-lhe, traduzir-se-á tão somente na minúcia com que, de forma exemplarmente exaustiva, são abordados os temas em
análise: desde os regimes de admissão e frequência dos alunos, passando pela determinação da respectiva assiduidade e
pela avaliação do aproveitamento escolar, até à definição das metodologias de ensino.

2. FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO (I96I-

)

Desde 1928 que os estudos superiores professados no Porto haviam deixado de incluir a "representação das ciências do espírito (...) factor indispensável da educação que à Universidade compete fornecer"28. Após vários anos de
pedidos insistentes, o Governo decide criar uma nova Faculdade de Letras na cidade do Porto, presumindo que o acolhimento seja dos melhores, até porque o estudo das Humanidades não retiraria o lugar a qualquer outra especialidade.
Além do mais, espera-se que a criação desta Faculdade possa resolver o problema da superlotação das faculdades de
Letras de Lisboa e de Coimbra. É assim que, a partir do dia 17 de Agosto de 1961, a Universidade do Porto - "até agora
de feição exclusivamente científica e técnica"29 - passa a contar com mais uma escola superior, lado a lado com as faculdades de Ciências, Medicina, Engenharia, Farmácia e Economia.
À semelhança do sucedido com a primeira Faculdade, a segunda Faculdade de Letras do Porto vai buscar a diplomas genéricos os instrumentos legais necessários à sua organização como escola superior vocacionada para o ensino, a
cultura e a investigação científica. De qualquer modo, é no decreto de criação que se adiantam as matérias que nela
serão versadas: estudos históricos, filosóficos e pedagógicos. De futuro, serão professadas as licenciaturas em História e
em Filosofia e a Faculdade conferirá o grau de doutor em História, Arqueologia e História da Arte e em Filosofia. O
leque das disciplinas, de amplitude reduzida de acordo com o próprio diploma, explica-se pela dificuldade de recrutamento de professores. O quadro de pessoal docente agora aprovado é igual "ao que nas Faculdades de Letras das Universidades de Coimbra e Lisboa corresponder aos grupos de Ciências Históricas, Ciências Filosóficas e Ciências Pedagógicas"30. Quanto à organização curricular, observa, por ora, as disposições legislativas que sustentam as restantes
faculdades de Letras do país.

2.1. Estrutura de gestão
A data da sua criação, a Faculdade de Letras não dispõe de pessoal docente em número e categoria suficientes para
a constituição de um conselho escolar. A entrada em exercício deste órgão fica dependente da existência de, pelo
menos, três professores catedráticos. Assim se explica que, até à nomeação do Director da Faculdade e à instalação do
Conselho Escolar, as atribuições destes sejam desempenhadas pelo Reitor da Universidade31. Em tabela anexa, o diploma
de I96I fixa os quantitativos mínimos de pessoal docente (um director, um secretário e um bibliotecário), técnico e
menor.
Enquanto a estrutura organizacional não adquire contornos suficientemente definidos (que só a própria Lei lhe
poderá conferir), é a legislação avulsa, por vezes até alheia à própria Universidade do Porto, que a Faculdade de Letras
vai buscar a fundamentação legal imprescindível para a sua organização e funcionamento. Nessa panóplia de leis merecem lugar de destaque o Estatuto da Instrução Universitária de 1930 e legislação complementar, o Decreto na 18.003, de
25 de Fevereiro de 1930 e o Decreto ne 41.341, de 30 de Outubro de 195732.
Decreto-Lei n9 43.864, de 17 de Agosto de 1961, [preâmbulo].
Decreto na 43.864, de 17 de Agosto de 1961.
Decreto ns 43.864, de 17 de Agosto de 1961, art." 5".
Decreto-Lei ne 43.864, de 17 de Agosto de 1961.
Cf: Decreto-Lei ng 43.864, de 17 de Agosto de 1961, art.u 2°.
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A Faculdade de Letras do Porto encontra naquele Estatuto os elementos básicos para a gestão interna. Por esta
altura, quem governa os estabelecimentos de ensino são os conselhos escolares e os directores, desempenhando funções
de natureza pedagógica, administrativa e disciplinar. Os conselhos, constituídos por professores catedráticos e presididos
também por um docente (que é, simultaneamente, o Director), recebem o apoio técnico e administrativo do Secretário
da Escola. Esta estrutura organizacional, cuja génese coincide com a da própria Universidade, mantém-se firme e inalterável mesmo quando tornada obsoleta pelo crescimento exponencial do complexo universitário. Só muitos anos mais
tarde é que irá sofrer o primeiro, e significativo, abalo33.
A Faculdade de Letras do Porto não nasce a tempo de beneficiar do privilégio da autonomia consignado pelo Estatuto da Instrução Universitária de 1930 e graças ao qual as escolas superiores, apesar de orgânica e funcionalmente inseridas nas universidades (por sua vez tuteladas pelo Ministério da Instrução Pública), usufruíam de autonomia em matéria
de gestão. Em contrapartida, o seu aparecimento verifica-se após o profundo volte-face ocorrido em 1952, ano em que o
Governo retira às faculdades e escolas a autonomia administrativa que outrora lhes concedera34.
Com o decorrer do tempo, a acção dos corpos directivos dos estabelecimentos de ensino superior e, acima destes,
da própria Universidade, começa a ressentir-se da quase total inexistência de preceitos pelos qtiais definir a estrutura
interna e pautar o respectivo funcionamento. É então que o Governo decide intervir, regulamentando essa actuação. Partindo da premissa de que os órgãos de gestão das universidades são "idênticos na estrutura e na índole", determina que
se adopte "a via do regulamento único"3''. Logo se verifica, porém, que a eficácia do decretado ficara muito aquém das
expectativas, já que apenas o funcionamento do Senado Universitário consta do articulado do diploma, embora este
sublinhe que "as [suas] disposições (...) [serão] aplicáveis (...), com as necessárias adaptações (...), aos conselhos das
Faculdades e escolas superiores"36.
Logo após a Revolução de Abril de 1974, o Ministério da Educação e Ciência decreta que a gestão dos estabelecimentos de ensino superior passe a competir a comissões eleitas pela comunidade escolar37, as quais vêm substituir os
órgãos de gestão em vigor até essa data, numa antecipação das estruturas orgânicas e funcionais que, hoje, gerem e
administram esses estabelecimentos de ensino. Medida que se pretende provisória e em vigor apenas até que se regule o
processo de constituição dos corpos directivos. Espera-se que estes sejam constituídos por representantes dos estudantes, dos docentes e do pessoal técnico, administrativo e auxiliar e que desempenhem as funções que, até esta data, pertenciam aos directores e aos conselhos escolares.
A regulamentação prometida não se faz esperar, até porque haviam ficado por definir as condições de eleição das
comissões directivas. É neste contexto que se explica a publicação do Decreto-Lei de 31 de Dezembro de 1974, diploma
que especifica quais os órgãos que, doravante, passam a gerir faculdades e escolas. No esquema organizacional agora
desenhado38 reside a matriz que mais se aproxima das estruturas de gestão hoje em vigor.
Os órgãos de gestão passam a consistir em uma Assembleia de Escola ou Assembleia de Representantes e em três
conselhos: o Directivo, o Pedagógico e o Científico. À Assembleia de Escola ou Assembleia de Representantes compete
definir a programação cultural, científica e pedagógica da escola, assim como apreciar o relatório anualmente elaborado
pelo Conselho Directivo39. Nas competências deste Conselho contam-se, entre outras, a de decidir acerca da vida escolar
(desde que agindo em consonância com os interesses manifestados pela Assembleia de Escola) e a de elaborar pareceres
sobre assuntos tão diversos como a organização dos planos de estudo, o recrutamento de pessoal e a concepção de projectos de orçamento. Ao Conselho Pedagógico cabe pronunciar-se sobre matérias variadas, entre as quais se incluem os
planos curriculares, os métodos de avaliação e a aquisição de material didáctico. Finalmente, do Conselho Científico
espera-se que emita pareceres sobre matérias tão díspares como a constituição de júris de doutoramento e respectivo
regime de provas e a aquisição de equipamentos e material escolar.
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Ao incluir elementos de todos os corpos académicos, a Assembleia de Escola ou de Representantes assegura a participação colectiva na gestão interna e na definição de políticas e estratégias inerentes à vida escolar. Os docentes e os
investigadores não docentes, para além de terem assento nesta Assembleia, ainda fazem parte dos conselhos Directivo,
Científico e Pedagógico. Os estudantes, à excepção do Conselho Científico, encontram-se representados nos restantes
órgãos de gestão. Quanto ao pessoal técnico, administrativo e auxiliar, apenas não tem lugar nos conselhos Pedagógico
e Científico.
A figura institucional do Secretário mantém-se no pós 25 de Abril. Nomeado pelo Ministério mediante proposta do
Conselho Directivo, deve, obrigatoriamente, ser licenciado em Direito ou em Economia, Gestão ou Administração. Compete-lhe garantir a articulação entre os órgãos de gestão e os serviços administrativos e coordenar o desempenho das
actividades por que estes últimos são responsáveis. Nas suas atribuições consta, ainda, a de prestar apoio técnico ao
Conselho Directivo e a de supervisionar os bens móveis pertencentes à Faculdade.
Menos de dois anos é o tempo que leva o Ministério da Educação e Investigação Científica a constatar que o
diploma de 31 de Dezembro de 1974 falhara o alvo desejado40 O Decreto-Lei nfi 781-A/76, de 28 de Outubro, que se
qualifica a si próprio como "o mais ousado e progressista, conjugando democracia e responsabilidade", reduz os postulados subjacentes à sua concepção a uma necessidade urgente de "corrigir (...) o sistema vigente de gestão das escolas do
ensino superior e [à de] instaurar (...) a organização e funcionamento interno democrático desses estabelecimentos de
ensino" e propõe-se intervir simultaneamente em três áreas: "[instituindo] uma efectiva democracia nas escolas (...); [promovendo] a qualidade científica e pedagógica do ensino superior (...); [estabelecendo] em cada escola estruturas que
garantam a correcta utilização das dotações orçamentais que o Estado destina ao ensino superior"41.
Para assegurar a execução prática do preconizado, o diploma estipula que os órgãos internos dos estabelecimentos
de ensino superior deverão constar de duas assembleias - a Assembleia Geral da Escola e a Assembleia de Representantes - e de quatro conselhos - o Directivo, o Pedagógico, o Científico e o Disciplinar.
A Assembleia Geral da Escola, composta por docentes, investigadores não docentes, estudantes e pessoal técnico,
administrativo e auxiliar (à semelhança do legislado em 1974 relativamente à "Assembleia de Escola ou Assembleia de
Representantes"42), vê-se acrescida de novas responsabilidades. Entre elas conta-se a de "apreciar a actividade da assembleia de representantes e do conselho directivo" e "o projecto de plano orçamental e de actividades para o ano seguinte"
e, ainda, a de analisar os "problemas relevantes para o ensino e a juventude ou quaisquer outros de interesse geral do
ponto de vista académico"4',.
A Assembleia de Representantes adquire autonomia em matéria de composição e de competências. Constituída por
delegados dos professores, dos estudantes e do pessoal técnico, administrativo e auxiliar, cabe-lhe a missão de eleger
quer o Conselho Directivo, quer o Conselho Disciplinar (podendo, ainda, destituir o primeiro se assim considerar necessário), bem como a de supervisionar todos os actos do Conselho Directivo e o resultado das suas actividades, para o que
este lhe deverá facultar, a fim de posterior aprovação, tanto o relatório anual de actividades, como o plano de actividades para o ano seguinte, como, ainda, o projecto de orçamento da Faculdade44.
O Conselho Directivo, cujos poderes são cerceados sobretudo devido à acção fiscalizadora da Assembleia de Representantes, deixa de contar com a participação de investigadores não docentes e passa a ser constituído por quatro professores, quatro estudantes e dois representantes do restante pessoal da Faculdade. Com maiores responsabilidades e
deveres mais claramente definidos pela lei, os limites da sua interferência na vida escolar são, agora, fixados com precisão. Nesta linha de pensamento situa-se a obrigatoriedade de comunicar ás autoridades competentes (reitorias das universidades e ministério de tutela) todos os assuntos que, pela sua gravidade, possam afectar o correcto funcionamento
da escola, mas também a imposição de cumprir prazos de entrega de documentos para apreciação superior (como plaEntre a reforma de Dezembro de 1974 e a que se lhe seguiu dois anos depois, foi promulgado o Decreto-Lei ns 363/75, de 11 de Julho - diploma
que aprovou as bases programáticas para a reforma do ensino superior -, o qual previa que viessem a fazer parte dos conselhos directivos das
escolas "representantes das organizações profissionais ou sindicais dos sectores de actividade social com os quais a acção educativa da escola
mantenha uma ligação relevante" (base II, ponto 3).
Decreto-Lei nB 781-A/76, de 28 de Outubro, [preâmbulo],
Decreto-Lei ns 806/74, de 31 de Dezembro.
Decreto-Lei n« 781-A/76, de 28 de Outubro, art." 2", alíneas b), c) e d).
Decreto-Lei nQ 781-A/76, de 28 de Outubro, art." 8.
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nos de actividades e projectos de orçamento) e para aprovação dentro da própria Escola (de que constitui exemplo o
relatório de actividades, cuja análise compete à Assembleia de Representantes e à Assembleia de Escola) e a de garantir
a realização dos processos que permitam eleger a Assembleia de Representantes e o Conselho Pedagógico45.
As funções do Conselho Pedagógico mantêm-se razoavelmente estáveis, embora os elementos que o integram
sejam objecto de reavaliação. Composto "paritariamente por professores, assistentes e estudantes em número máximo de
24", a partir desta data deixa de incluir os investigadores não docentes46.
Profunda reestruturação sofre, agora, o Conselho Científico, quer do ponto de vista da sua composição, quer
quanto às suas competências. Composto unicamente por docentes, as suas atribuições ganham contornos mais nítidos,
embora continue a debruçar-se preferencialmente sobre matérias como o recrutamento de pessoal, o exercício da actividade docente, as actividades de investigação científica e extensão cultural47.
Quanto ao Conselho Disciplinar, agora nascido, fica a aguardar "Lei especial [que regule as suas] atribuições e funcionamento (...) e a organização do processo disciplinar"48.
Em 1988, a lei que define a autonomia universitária adianta que os órgãos de gestão das unidades orgânicas das
universidades deverão incluir uma Assembleia de Representantes, um Conselho Directivo, um Conselho Pedagógico e
um Conselho Científico (ou um Conselho Pedagógico-Científico)49.
Poucos meses medeiam entre a promulgação dos primeiros Estatutos da Universidade do Porto'® e a dos Estatutos
da Faculdade de Letras51. Dos primeiros, que apontam as linhas de força a observar pelos das unidades orgânicas dependentes, bem como os requisitos da respectiva aprovação, consta o enunciado dos órgãos de gestão de cada estabelecimento de ensino e a especificação do teor das respectivas competências. À luz do princípio da autonomia consagrado
pela Lei n2 108/88, confere-se às faculdades e escolas a liberdade para, mediante os seus Estatutos, regulamentarem a
organização interna, nomeando os órgãos de gestão e designando as atribuições a eles inerentes52.
Se se exceptuar a introdução do Conselho Administrativo no elenco dos corpos directivos, constata-se que o
esquema organizacional acabado de esboçar pouco mais é do que um decalque do preceituado a partir de 1974. De
acordo com o texto dos Estatutos da Universidade do Porto, a gestão e administração das faculdades e escolas compete à
Assembleia de Representantes e aos conselhos Directivo, Científico, Pedagógico e Administrativo, aos quais se poderá
associar um Conselho Consultivo sempre que se julgue pertinente. À semelhança de alguma legislação dada à estampa
no pós 25 de Abril - em cujo conjunto sobressai o diploma que pretende estabelecer a "gestão democrática dos estabelecimentos de ensino superior", datado de 1976 -, este documento faz uma abordagem exaustiva das competências de
cada órgão de gestão, analisando minuciosa e cuidadamente quer a fixação dos elementos de cada um, quer a determinação das respectivas esferas de acção.
Contudo, e independentemente da quantidade e, sobretudo, da qualidade dos diplomas publicados relativos a
assuntos universitários e, com particular incidência, às faculdades de Letras - textos que grangearam à Escola do Porto
os meios sem os quais não teria sido possível afirmar-se como estabelecimento de ensino em pleno usufruto da sua
autonomia -, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto só encontra a sua verdadeira identidade organizacional
quando, em 1990, são aprovados os seus primeiros Estatutos.
Os órgãos de gestão da Escola definem-se logo à partida53, acrescentando-se o Conselho Consultivo à Assembleia
de Representantes e aos demais conselhos (Directivo, Científico, Pedagógico e Administrativo). Na verdade, o esquema
avançado pouco se afasta do dos Estatutos da Universidade do Porto. E, quando o faz, é para se embrenhar com exaustividade nas atribuições de cada um desses órgãos, cujo processo eleitoral também regulamenta.
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Decreto-Lei ns 781-A/76, de 28 de Outubro, art.fil6B.
Decreto-Lei na 781-A/76, de 28 de Outubro, art.0 20».
Decreto-Lei na 781-A/76, de 28 de Outubro, art.'-" 24a e 25a.
Decreto-Lei n» 781-A/76, de 28 de Outubro, art a 28a.
Lei na 108/88, de 24 de Setembro.
Despacho Normativo na 73/89, de 19 de Julho.
Despacho de 19 de Janeiro de 1990.
A revisão dos Estatutos poder-se-á efectuar quatro anos após a data da sua publicação ou quando "dois terços dos membros da assembleia de
representantes em exercício efectivo de funções assim o entenderem" (Lei na 108/88, de 24 de Setembro, art.s 47°).
Despacho de 19 de Janeiro de 1990, art0 8Q.
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A título meramente exemplificativo refira-se que, entre as competências da Assembleia de Representantes, se inclui
a de eleger (e destituir) o Conselho Directivo e a de fiscalizar as acções por este desenvolvidas. E que, no seio destas,
ressaltam amplas atribuições em matéria de recrutamento de pessoal (já que lhe compete promovê-lo) e em matéria
pedagógica (devendo pronunciar-se sobre alterações aos planos de estudos da Escola), cabendo-lhe, ainda, garantir o
regular funcionamento da Faculdade e estabelecer os contactos com o ministério de tutela e com a restante Universidade
(Reitoria e Serviços Centrais). O Presidente do Conselho Directivo, eleito no conjunto dos seus membros, também preside ao Conselho Administrativo. Ao Conselho Científico, para além da elaboração de pareceres sobre a estrutura curricular dos cursos professados, compete, ainda, pronunciar-se sobre os actos inerentes às carreiras do pessoal docente,
investigador e técnico. O Conselho Pedagógico estende as suas competências sobre um vasto leque de matérias, desde
temas como a fixação do calendário escolar, até assuntos de natureza complexa, como o da definição dos parâmetros de
avaliação nos cursos professados pela Faculdade. O Conselho Administrativo - órgão técnico por excelência - tem as
mesmas competências dos organismos que gozam de autonomia administrativa e financeira; a presidi-lo, encontra-se o
Presidente do Conselho Directivo. No conjunto das atribuições do Conselho Consultivo destaca-se a responsabilidade
pela ligação da Faculdade à comunidade social envolvente, num processo de interacção recíproca, razão pela qual lhe
pertence a incumbência de promover projectos de natureza cultural e científica. A Faculdade de Letras conta, ainda, com
uma Comissão de Leitura, à qual compete a definição da política de aquisições em matéria de património bibliográfico, a
executar pelos serviços de documentação.
Os Estatutos que hoje se encontram em vigor54 constituem uma versão actualizada do texto primitivo, incorporando
alterações pontuais, introduzidas ao longo da década de 9055. Ao lado da Assembleia de Representantes e dos conselhos
Directivo, Científico, Pedagógico, Administrativo e Consultivo, encontra-se, igualmente, a Comissão de Leitura.
O aspecto mais inovador do texto aprovado em Assembleia de Representantes, e homologado por Despacho de 3
de Abril de 1997, consiste na regulamentação do funcionamento dos departamentos56: enunciam-se os órgãos que os
gerem e administram - Conselho de Departamento (órgão directivo colegial) e Comissão Executiva -, determinam-se as
respectivas competências, fixam-se os elementos que os integram, define-se o processo para a sua constituição57.
Os órgãos de gestão do único departamento até agora constituído - o Departamento de Ciências e Técnicas do
Património, criado em 1997 - consistem num Conselho de Departamento, numa Comissão Coordenadora do Departamento e numa Comissão Executiva58. Preside-o um professor catedrático ou associado, eleito por escrutínio secreto pelo
período de dois anos59.

2.2. Estrutura dos serviços
A actual estrutura técnica e administrativa teve a sua génese num corpo de pessoal auxiliar e técnico, ao tempo
dito "menor", a quem incumbia o desempenho de tarefas variadas, embora de complexidade reduzida. Pessoal assalariado, provido inicialmente pelo período de apenas um ano, a quem só era legítimo aspirar a pertencer ao quadro da
Homologados por Despacho de 3 de Abril de 1997, publicado em: Diário da República. 2a série. Lisboa. 91(18 Abr. 1997) 4.624-4.630.
Em 1993, pelo Despacho de 5 de Abril (posteriormente rectificado no Diário da República de 19 de Junho), determina-se que o Conselho Científico passe a contar, também, com um secretário, o qual será o seu "membro mais moderno" (art0 12s, ponto 2, alínea a)); regula-se o funcionamento do mesmo Conselho, que poderá funcionar "em plenário, em comissão coordenadora e em comissões científicas" (art.s 12g, ponto 7); definem-se as competências, composição e frequência de reunião do plenário (art.s 12s, ponto 8), da comissão coordenadora (art.s 12°, ponto 9) e das
comissões científicas (art.s 12°, ponto 10). Em 1996, por Despacho de 27 de Fevereiro de 1996, altera-se a composição do Conselho Pedagógico e
a do Conselho Científico.
Os Estatutos anteriormente homologados contemplavam já a possibilidade de a Faculdade de Letras se subdividir organicamente em departamentos (art.0 4s).
Já em 1974, pelo Decreto-Lei n° 806/74, de 31 de Dezembro, se determinara que os departamentos deveriam observar as orientações dos órgãos
de gestão das faculdades ou escolas a que estivessem ligados, independentemente de poderem ter, também, os seus próprios conselhos científico
e pedagógico, desde que "organizados em moldes semelhantes aos definidos para os correspondentes órgãos das escolas". Por seu turno, o
Decreto-Lei ns 66/80, de 9 de Abril, que encara os departamentos como secções orgânicas e funcionais das faculdades e escolas, considera-os susceptíveis de se subdividirem internamente em secções.
Regulamento interno n° 7/97, de 24 de Outubro, art.0 5o.
Regulamento interno n° 7/97, de 24 de Outubro, art.2 20s.
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Faculdade depois de decorridos cinco anos de serviço de qualidade reconhecida e de posterior anuência governamental60.
A referência mais remota à existência de uma secretaria privativa em cada Faculdade ou Escola superior data de
1930, ano em que se publica o Estatuto da Instrução Universitária01. Superintendida pelo Secretário da Faculdade, competia-lhe a execução do expediente.
Tal como a Secretaria, também a Biblioteca adquire estatuto de secção orgânica das Faculdades a partir de 193062.
Dirige-a um docente - o professor bibliotecário -, eleito por escrutínio secreto pelos professores catedráticos, a fim de
exercer funções durante o período de dois anos. Assiste-lhe o direito de poder ser reeleito por igual período de tempo.
Em 1952, o Decreto-Lei nQ 38.692, de 21 de Março, para além de retirar às faculdades e escolas a autonomia administrativa de que vinham gozando, reorganiza os serviços das secretarias das universidades, optando "sem hesitações (...)
pela centralização dos serviços"63. Dispersos, até aqui, os serviços administrativos dos diferentes estabelecimentos de
ensino, passam, a partir desta data, a concentrar-se na Secretaria da Universidade. Agindo como mola impulsionadora do
reforço dos quadros de pessoal de secretaria, a centralização dos serviços redunda, também, na aprovação de "um quadro único para efeitos de ingresso, transferência e promoção", do qual apenas se exceptuam os secretários e os dactilógrafos. A título excepcional, o Reitor pode destacar funcionários da Secretaria da Universidade para que executem funções em faculdades ou escolas. Nestas, para além de actividades tidas por convenientes, deverão assegurar o
cumprimento de tarefas variadas, como a do registo de assiduidade dos alunos e o expediente respeitante à distribuição
de serviço docente64. Temporariamente sob a alçada dos directores das escolas, estes funcionários mantêm-se, no
entanto, vinculados ao quadro a que pertencem e, como tal, subordinados ao Secretário da Universidade.
Em 1961, a lei que cria a Faculdade de Letras remete a sua regulamentação interna para legislação antes promulgada, quer abrangente das três universidades, quer unicamente respeitante às faculdades de Letras. O quadro de pessoal
da Faculdade agora nascida no Porto é publicado em tabela anexa ao mesmo diploma65. No grupo dos funcionários técnicos contam-se um segundo-bibliotecário e dois catalogadores e no de pessoal menor, dois contínuos (um de primeira
e outro de segunda classe) e dois serventes.
Cerca de três anos mais tarde regulamenta-se a selecção dos professores-secretários e dos professores-bibliotecários:
eleitos por escrutínio secreto pelos conselhos escolares dos estabelecimentos a que pertencem, têm o dever de assegurar
o cargo durante três anos, podendo, ainda, ser reeleitos por igual período de tempo66.
O considerável aumento da população estudantil ocorrido durante a década de sessenta denunciara a carência de
pessoal docente, mas também a de pessoal técnico e administrativo. Multiplicado o volume de trabalho de secretaria
pelo acréscimo de alunos, tornara-se urgente proceder ao redimensionamento dos quadros de pessoal. Com a publicação do Decreto-Lei n- 407/70, a Faculdade de Letras passa a dispor de mais dois lugares na categoria de pessoal técnico
e auxiliar67.
Em 1972, o mesmo diploma que introduz na Faculdade de Letras os cursos de bacharelato e de licenciatura em
Filologia Germânica e em Geografia, acresce de dois lugares o quadro de pessoal da Secretaria: o pessoal técnico passa
a incluir no seu número mais um catalogador e o pessoal auxiliar, outro contínuo68. O aumento do trabalho burocrático,
consequência inevitável da leccionação de dois novos cursos, esteve, com certeza, na origem desta medida.
O 25 de Abril traz consigo regulamentação específica da figura institucional do Secretário. Nomeado pelo ministério
de tutela após parecer do Conselho Directivo, compete-lhe, entre outras atribuições, a de coordenar os serviços da
Secretaria69.
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Decreto nQ 18.717, de 27 de Julho de 1930, art.a 87a.
Decreto na 18.717, de 27 de Julho de 1930, art.a 12», § 4a
Decreto na 18.717, de 27 de Julho de 1930, art» 18a.
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Os serviços administrativos universitários e, em particular, os das faculdades e escolas, passam, durante algum
tempo, por uma fase de relativa estagnação, até que, em 1979, são introduzidas alterações na orgânica administrativa das
universidades e, por arrasto, na dos estabelecimentos de ensino delas dependentes70. A repartição dos serviços em dois
blocos é assumida sem subtilezas: de um lado, a Secretaria; do outro, a Biblioteca, anexo à qual se prevê o funcionamento de um serviço de textos e de reprografia. Na realidade, esta estrutura bipartida não constitui qualquer inovação,
antes é a assunção de um modelo pré-existente. No entanto, há que reconhecer ao diploma de 1979 o mérito de reunir,
de forma articulada, disposições legais anteriores, desta forma conferindo aos serviços, e à legislação que lhes subjaz,
uma consistência até ao momento nunca atingida.
Neste contexto, é digna de nota a via preconizada para se garantir a coordenação entre a Secretaria da Faculdade e
a Secretaria-Geral. À distância de quase uma década da lei que há-de conferir autonomia às unidades orgânicas das universidades, é nos Serviços Centrais que se concentram as maiores responsabilidades. Refira-se aqui, a título de exemplo,
que, para efeitos de processamento de vencimentos e para actualização do cadastro de pessoal, a Secretaria da Faculdade é obrigada a remeter mensalmente à Secretaria-Geral as menções relativas à assiduidade ao serviço71; também o
registo da frequência dos alunos e do seu aproveitamento escolar exige que, com regularidade, se faça chegar aos Serviços Centrais o respectivo expediente, nomeadamente pautas de exames72.
O coordenador das actividades desenvolvidas pelos serviços continua a ser o Secretário da Faculdade, coadjuvado
agora por um chefe de secção. A ligação à Reitoria, feita através do Administrador da Universidade, é pelouro que também domina73.
A Biblioteca, da qual se espera uma actuação concertada com o Serviço de Documentação e Publicações da Universidade, situa-se, do ponto de vista hierárquico, na dependência directa do Presidente do Conselho Directivo, embora o
pessoal que a integra esteja subordinado ao Secretário da Faculdade74.
Os quadros de pessoal anexos a este diploma traduzem, de forma ineludível, um dos principais objectivos a alcançar: "corresponder ao extraordinário crescimento verificado nos últimos anos, quer em termos de número de alunos,
quer em termos de docentes e de verbas orçamentadas"75. O quadro da Faculdade de Letras passa a contar com trinta e
sete funcionários, distribuídos entre o grupo de pessoal técnico-profissional e/ou administrativo e o grupo de pessoal
auxiliar. Aos primeiros há que somar ainda o pessoal dirigente, embora unicamente constituído pelo Secretário.
Cedo se constata, porém, que os quadros não foram, realmente, "acrescentados (...) das dotações do pessoal técnico superior, técnico, técnico-profissional e auxiliar atribuído às escolas" pelo Decreto-Lei ns 536/79, de 31 de Dezembro76. Assim, o diploma que agora se publica77, ao mesmo tempo que procura colmatar esta lacuna (para o que recorre
à regulamentação das formas de recrutamento e dos regimes de provimento de pessoal), chama a atenção para a complexidade das estruturas das faculdades e escolas, que se fragmentam em diversas áreas orgânicas e funcionais - como o
ensino e a investigação científica, os serviços de informação, a administração e a manutenção -, e que, por esse mesmo
motivo, não se coadunavam já com a simplicidade e a linearidade dos anteriores serviços (secretaria, biblioteca, textos e
reprografia).
Da descentralização dos serviços académicos resulta, entretanto, um aumento de actividades a desenvolver pela
estrutura administrativa da Faculdade que, a partir do ano lectivo de 1986-1987, passa a arcar com responsabilidades até
então cometidas à Secretaria-Geral da Universidade.

Decreto-Lei ns 536/79, de 31 de Dezembro. As universidades abrangidas por este diploma são as de Coimbra, de Lisboa, do Porto e Técnica de
Lisboa.
Decreto-Lei nB 536/79, de 31 de Dezembro, art.s34°, alínea b).
Decreto-Lei nB 536/79, de 31 de Dezembro, art.^ 2 , alínea c).
Decreto-Lei n2 536/79, de 31 de Dezembro, art.0 352.
Decreto-Lei n2 536/79, de 31 de Dezembro, art.2 36°.
Decreto-Lei n2 536/79, de 31 de Dezembro, (preâmbulo].
O ponto 2 do art.0 39s refere que, no prazo de noventa dias a contar da data de publicação do Decreto-Lei nQ 536/79, de 31 de Dezembro, os quadros de pessoal dirigente, técnico superior, técnico, técnico-profissional, administrativo, operário e auxiliar das universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto e Técnica de Lisboa, seriam acrescentados das dotações de pessoal que constam dos mapas anexos, após decreto referendado pelos
ministros das Finanças e da Educação e pelo Secretário de Estado da Administração Pública.
Decreto-Lei n° 190/82, de 18 de Maio.
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Por seu turno, o "êxito alcançado na área dos serviços académicos justifica que [em 1988] esteja (...) em curso a
descentralização dos serviços administrativos"78 das universidades. Com a intenção de tornar exequível este processo, a
Lei Orgânica da Universidade do Porto79 apresenta-se com o duplo objectivo de "dotar as escolas com a estrutura e os
meios necessários ao seu bom funcionamento" e, simultaneamente, reduzir "os quadros e as competências dos serviços
da Secretaria-Geral"80. A abordagem metódica e sistemática agora feita aos serviços denota a necessidade de afirmação
destes como unidades orgânicas autónomas em relação à Reitoria da Universidade e é demonstrativa do leque de competências por eles acabadas de adquirir. Inevitavelmente, complexifica-se a estrutura orgânica da Secretaria da Faculdade
- composta, a partir de agora, por duas secções (a de Expediente e Alunos e a de Pessoal e Contabilidade) -, sinónimo
de acréscimo das actividades nas áreas do pessoal, da contabilidade, do património, do expediente e dos assuntos académicos.
Assiste-se, igualmente, ao alargamento das responsabilidades do Secretário (coadjuvado, na sua acção, por um técnico superior de gestão), nas quais se incluem as de supervisionar e coordenar os trabalhos realizados pelos serviços, ao
mesmo tempo que presta assessoria técnica aos corpos dirigentes da Escola e integra o respectivo Conselho Administrativo.
São, também, serviços da Faculdade, a Tesouraria e a Biblioteca81. Esta última, que funciona na dependência directa
do Presidente do Conselho Directivo, deverá articular a sua acção com o Serviço de Documentação e Publicações da
Universidade.
Desta data em diante, a Faculdade de Letras do Porto passa a dispor de um corpo de funcionários mais numeroso
do que nunca, integrado num quadro de pessoal com grupos e carreiras profissionais até aqui inexistentes82.
Em 1989, os Estatutos da Universidade do Porta0 limitam-se a apresentar um enunciado breve dos serviços que
deverão existir nas faculdades e escolas, entre eles se incluindo uma biblioteca, serviços de computação, serviços administrativos, serviços técnicos e serviços de apoio.
Assim, o regulamento orgânico, aprovado em sessão plenária do Senado no dia 15 de Junho de 1992, consiste na
primeira fundamentação legal dos serviços da Faculdade84. O objectivo é encontrar um modelo de organização interna
que permita o desenvolvimento das actividades previstas pelos Estatutos anteriormente homologados85, actividades essas
em grande parte herdadas da progressiva descentralização dos serviços.
Caracterizados por uma estrutura orgânica e funcional cujo esquema não mais deixou de se observar, os serviços
da Faculdade passam a assentar numa dupla base, constituída, de um lado, pelos Serviços Administrativos e, de outro,
pelos Serviços de Informação, Documentação e Publicações. Aos primeiros, internamente subdivididos em duas repartições (cada uma das quais dividida em duas secções), são cometidas funções nas áreas da administração financeira, patrimonial e de pessoal, bem assim como nos domínios dos assuntos académicos e do expediente. Aos segundos, integrados por uma Biblioteca, pelos Serviços de Publicações e pelos Serviços Gráficos e de Encadernação e Restauro,
atribuem-se funções "no âmbito da concepção, tratamento, difusão e controlo da informação e documentação"86. A
supervisão das actividades passa a competir a um director de serviços.
Nos anos subsequentes, assiste-se a várias alterações estatutárias, as quais, porém, não têm quaisquer reflexos na
orgânica interna dos serviços. Estes e as estruturas de apoio centrais da Faculdade só são objecto de regulamentação em
199787, num diploma que constitui o complemento natural e indispensável dos Estatutos, revistos e homologados meses
antes88.
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Decreto-Lei n° 148/88, de 27 de Abril, [preâmbulo].
Decreto-Lei n° 148/88, de 27 de Abril.
Decreto-Lei na 148/88, de 27 de Abril, [preâmbulo!.
Decreto-Lei nQ 148/88, de 27 de Abril, art.5 31B.
Decreto-Lei ns 148/88, de 27 de Abril, mapas anexos.
Despacho Normativo nQ 73/89, de 19 de Julho.
O mesmo diploma aprova, também, o quadro de pessoal não docente, constante de um anexo.
Despacho de 19 de Janeiro de 1990.
Resolução ns 10/92/PL, de 2 de Julho, art.B 11".
Resolução na 87/97 (2a série), de 1 de Agosto.
Despacho de 3 de Abril de 1997, publicado em: Diário da República. 2'série. Lisboa. 91 (18 Abr. 1997) 4.624-4.630.
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O diploma que consubstancia a reestruturação dos serviços permite-lhes alcançar a preponderância há muito desejada e que se vinha impondo desde o início da década de noventa, fruto da crescente complexificação da estaitura
pedagógica e científica. É um regulamento orgânico que define e caracteriza os serviços e as estruturas centrais de
apoio, ao mesmo tempo que se debruça sobre questões relativas ao pessoal (competências, formas de recrutamento e
provimento e aprovação do respectivo quadro).
Na dependência directa do Presidente do Conselho Directivo encontram-se a Assessoria, o Gabinete de Gestão de
Projectos e Relações com o Exterior, o Secretariado e os Serviços Técnicos de Manutenção. À Assessoria, composta por
técnicos superiores das áreas jurídica, de estudos e planeamento e de gestão financeira, compete, entre outras matérias,
emitir pareceres de natureza técnica, administrativa, jurídica e financeira sobre a gestão da Faculdade89. O Gabinete de
Gestão de Projectos e Relações com o Exterior, para além de múltiplas e diversificadas actividades em cujo conjunto
sobressai o apoio prestado a alunos e ex-alunos, nomeadamente através da elaboração de guias anuais do estudante e
da estruturação de bases de dados com informações sobre pedidos e ofertas de emprego, desenvolve a sua missão no
âmbito da concepção de estudos sobre programas de investigação, nacionais e internacionais, mas também no da coordenção desses projectos, aos quais presta apoio técnico e documental90. O Secretariado, para além de competências em
matéria de expediente, abarca um conjunto diversificado de tarefas: exemplifique-se com o apoio que presta a actividades científicas - como conferências e colóquios - e de extensão cultural e educativa91. Aos Serviços Técnicos e de Manutenção compete, fundamentalmente, promover todas as acções que se prendam com a conservação dos edifícios e equipamentos afectos à Faculdade, desenvolvendo ainda outras actividades no âmbito do economato e do património, como
sejam a elaboração de pareceres sobre aquisição de bens imóveis e a promoção de concursos para adjudicação de
empreitadas92.
Para além destas estaituras, a organização da Faculdade assenta, ainda, em três direcções de serviços, cada uma
delas, por seu turno, subdividida orgânica e funcionalmente em repartições e secções: a Direcção de Serviços Académicos e de Pessoal, a Direcção de Serviços Económico-Financeiros e de Património e a Direcção de Serviços de Documentação e de Informação. À primeira, como o próprio nome indica, estão cometidas atribuições nos domínios genéricos do
expediente, arquivo e cadastro de pessoal, do recrutamento, selecção, provimento e formação de pessoal e da área
pedagógica93. A segunda desenvolve competências em matéria de gestão financeira, patrimonial e contabilística94. Da
terceira e última, que integra três serviços diferenciados - a Biblioteca Central, as Bibliotecas Especializadas e o Arquivo
Central -, espera-se que desenvolva actividades nas áreas da documentação e da gestão da informação95.
O Departamento de Ciências e Técnicas do Património, criado em 1997, dispõe das suas próprias estruturas centrais
de apoio e gestão, as quais se materializam numa secretaria e num serviço de contabilidade, cujas funções se concentram, na prática, numa única secção96.

2.3. Estrutura pedagógica e científica
As orientações legais que elucidam acerca da organização do plano de estudos da nova Faculdade de Letras do
Porto remontam a 1930. Em Fevereiro deste ano, consequência imediata das modificações introduzidas pelo Estatuto da
Instrução Universitária aprovado em 192997, promulga-se o decreto que consubstancia a autonomização da licenciatura
em Ciências Geográficas e a alteração do quadro das disciplinas da licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas "no
89
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Resolução n° 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.0 23°.
Resolução na 87/97 (2» série), de 1 de Agosto, art.a 24".
Resolução na 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.a 25°.
Resolução n° 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.a 26g.
Resolução n° 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.25 3° a 9°.
Resolução ns 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.® 10" a 17°.
Resolução n° 87/97 (2a série), de 1 de Agosto, art.0" 19a a 22a.
Presumindo, com muita probabilidade, que os departamentos não dispusessem de imediato de estruturas administrativas de suporte, a Lei n"
66/80, de 9 de Abril, determinou que todo o apoio em matéria de expediente e de contabilidade lhes seria prestado pelos serviços de secretaria
das faculdades e escolas em que se encontrassem inseridos (art.Q 3a, ponto 2).
Decreto na 16.623, de 18 de Março de 1929.
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sentido de tornar mais estreita a aliança entre os dois grupos de ciências que a compõem e mais equilibrada a sua acção
reciproca"98. Outras decisões entretanto tomadas prendem-se com o regime de frequência dos alunos e dos exames
finais e com o recrutamento de professores. As licenciaturas têm a duração de quatro anos" e as disciplinas que lhes
correspondem distribuem-se por secções: Secção de Ciências Filológicas, Secção de Ciências Históricas, Geográficas e
Filosóficas e Secção de Cadeiras Anexas.
Poucos meses depois, e na sequência da extinção das escolas normais superiores, entra em funcionamento, no ano
lectivo em curso (1930-31), a Secção de Ciências Pedagógicas100, agora terceira secção das faculdades de Letras101.
A Faculdade de Letras do Porto também se apoiou no preceituado pelo Decreto ne 43-341, de 30 de Outubro de
1957, diploma que procura empreender uma profunda reforma dos planos curriculares. Nesta data, a organização dos
estudos humanísticos em pouco diferia da já obsoleta estrutura de 1911, ano a que remonta a criação das faculdades de
Letras de Lisboa e de Coimbra102. Deste modo, a reorganização dos planos de estudos afigura-se como "um dos mais
urgentes problemas nacionais"103. No corpo do texto reconhece-se, porém, que a reforma poderia ser ainda mais radical,
não fora a limitação imposta pela dificuldade de contratação de docentes de reconhecido mérito. As disciplinas leccionadas distribuem-se pela Secção de Ciências Filológicas e pela de Ciências Históricas, Geográficas e Filosóficas, ao lado das
quais se mantêm as Cadeiras Anexas que, entretanto, perdem o estatuto de secção104. As faculdades conferem o grau de
doutor em Filologia Clássica, Românica e Germânica, em História, em Arqueologia e História da Arte, em Geografia, em
Etnologia e em Filosofia. Refira-se, a propósito, que, na Faculdade de Letras do Porto, nunca foram leccionadas disciplinas da Secção de Filologia Clássica e, por consequência, não chegaram a ser professadas as respectivas licenciaturas.
A montante da reforma encetada situa-se a preocupação em formar uma élite de especialistas na área das ciências
humanas (embora também em outros ramos da vida cultural), cuidado a que se vem somar o da preparação de um
corpo docente especificamente destinado ao ensino secundário e, ainda, o de fomento da investigação científica no
âmbito das matérias leccionadas. Recusando liminarmente modelos importados - situação que poderia conduzir à existência de cadeiras comuns nos primeiros anos das licenciaturas, "impertinente prolongamento de métodos liceais" -,
envereda-se pela inclusão, nos planos de estudos, de disciplinas formativas ou complementares comuns a algumas delas.
A concessão aos alunos da oportunidade de, anualmente, se poderem inscrever em cadeiras à sua escolha (desde que
pertencentes ao quadro geral das disciplinas da Faculdade), pode ser entendida como uma medida de compromisso que
visa suavizar a rigidez dos planos curriculares.
A partir desta data, as licenciaturas105 passam a ter a duração de cinco anos, considerando-se insuficientes os anteriores quatro anos de escolaridade, nomeadamente para a preparação pedagógica e científica de docentes do ensino
secundário. A distribuição das disciplinas por cinco anos lectivos também tem como objectivo a possibilidade de realização de seminários durante o quinto e último ano. Ao mesmo tempo, reduz-se o nível de exigência da prova final da
licenciatura, que passa a consistir na defesa de uma dissertação e, correlativamente, modifica-se o regime de exames por
forma a valorizá-los, desta forma se obrigando os alunos à prestação de provas orais e escritas em todas as disciplinas.
As Ciências Pedagógicas não são abrangidas por esta reforma, aguardando-se "a conclusão de trabalhos em curso
sobre o recrutamento do pessoal docente para o ensino secundário e do pessoal de orientação para o ensino primário"106.
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Decreto n° 18.003, de 25 de Fevereiro de 1930.
As faculdades conferem o grau de licenciado em Filologia Clássica, Românica, Germânica, em Ciências Históricas e Filosóficas e em Ciências Geográficas.
Decreto rf 18.973, de 16 de Outubro de 1930.
Mais tarde, pelo Decreto ng 37.087, de 6 de Outubro de 1948, é aprovado o elenco das disciplinas dos cursos destinados à preparação dos professores adjuntos dos 8s e II s grupos do ensino profissional (cursos estes instituídos pelo Decreto ng 37.029, de 25 de Agosto do mesmo ano), com a
duração de dois anos. A aprovação nestes cursos não conferia qualquer grau académico.
Sucessoras do antigo Curso Superior de Letras de Lisboa, onde os estudos eram ministrados por professores da extinta Faculdade de Teologia de
Coimbra.
Decreto n° 43.341, de 30 de Outubro de 1957.
No quadro das respectivas disciplinas contam-se a Língua Hebraica e a História do Cristianismo.
Licenciaturas em Filologia Clássica, Românica e Germânica, em História, Geografia e Filosofia.
Decreto n2 43.341, de 30 de Outubro de 1957.
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A Faculdade de Letras da Universidade do Porto contava já com sete anos de existência quando, mediante diploma
específico, a licenciatura em Filologia Românica se vem associar às licenciaturas em História e em Filosofia107. A sua criação procura obviar aos inconvenientes que decorrem da crescente dificuldade em formar professores do ensino secundário naquela área de conhecimento108.
O ano de 1968 conhece ainda outra reestaituração curricular, desta vez aplicável às três faculdades do país109. Norteado pela necessidade de, o mais rapidamente possível, se formarem profissionais graduados em Letras, o Governo
determina o desdobramento em dois ciclos dos cursos ministrados por essas escolas, fazendo corresponder graus universitários à conclusão de cada um. É por este motivo que a reforma incide preferencialmente sobre a estrutura dos planos
de estudos relativos aos bacharelatos e às licenciaturas110.
Anos mais tarde, argumentando-se com a superlotação das faculdades de Letras de Lisboa e de Coimbra, problema
apenas parcialmente resolvido com a criação da Faculdade de Letras do Porto, institucionalizam-se os bacharelatos e as
licenciaturas em Filologia Germânica e em Geografia na Universidade nortenha111.
Porém, essa solução, como outras idênticas de que se lançou mão para resolver problemas causados pelo crescimento exponencial dos alunos universitários, não passou de um paliativo. A estrutura científica e pedagógica revela-se
ultrapassada. Sinal inequívoco da sua desadaptação à realidade é o facto de os professores continuarem a ser exíguos
perante as exigências decorrentes não apenas do acréscimo de alunos, mas também da diversidade de estudos professados. Na origem desta situação terão estado razões várias, nomeadamente de natureza financeira, já que um dos motivos
aventados para o afastamento de docentes das universidades portuguesas coincide com o montante das remunerações
que lhes são atribuídas. Entretanto, regulamentação relativa a graus académicos - como a possibilidade de equiparação
dos doutoramentos realizados em universidades estrangeiras - parece favorecer o recrutamento de professores. Em 1970,
e enquanto se aguardava a reforma do ensino superior, haviam-se alargado os quadros de pessoal docente112. A lei estipulava que o número de professores seria fixado "em função da variedade de disciplinas versadas em cada escola, dos
domínios de investigação que lhes correspondíessem] e da população discente que as frequentasse], adoptando-se ainda
como critério complementar uma conveniente relação entre o número de professores extraordinários e o de catedráticos". O mapa anexo a esse diploma mostra que a Universidade do Porto sai favorecida com trinta e um docentes (doze
dos quais catedráticos) e que a sua Faculdade de Letras vê o contingente de professores aumentar mediante a criação de
mais dois lugares de professor extraordinário.
Apesar de, em 1976, ter sido prevista a fixação dos planos de estudos a vigorar nas escolas superiores no ano lectivo seguinte, apenas em Outubro de 1977 se publica a estrutura curricular correspondente ao primeiro ano dos cursos
professados nas faculdades de Letras113. Embora sectorial, esta medida procura preencher a lacuna que se fizera sentir a
partir do 25 de Abril de 1974 e a ela se deve a estruturação dos cursos de Línguas e Literaturas Modernas. Entretanto,
aguarda-se a publicação integral desses planos curriculares.
Do ponto de vista da organização dos estudos dos cursos de licenciatura das faculdades de Letras, a reestruturação
mais profunda ocorre no pós 25 de Abril com o preceituado pelo Decreto nfi 53/78, de 31 de Maio. Este diploma pretende "dar um primeiro passo no sentido de adequar (...) as Faculdades de Letras à sua vocação de instituições pluridisciplinares e orientadas, simultaneamente, para a investigação científica e a formação humana, cultural e profissional dos
seus alunos"114. Daí que, à sua concepção, tenham presidido intentos como a revisão da duração das licenciaturas, a previsão da existência de cursos de pós-graduaçâo e de actualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, a reavaliação da
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Decreto nQ 48.612, de 8 de Outubro de 1968.
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formação dos docentes dos ensinos preparatório e secundário, o investimento na qualificação dos docentes universitários
e dos professores dos cursos complementares do ensino secundário, a anulação do afastamento entre os estudos clássicos e os modernos e entre os românicos e os germânicos, enfim, a introdução de sólidas noções de interdisciplinaridade
nas licenciaturas.
As medidas tomadas por essa ocasião, e que melhor traduzem o extenso rol de intenções subjacentes, são as
seguintes: redução da duração dos cursos de licenciatura, que passam de cinco para quatro anos115; institucionalização
de cursos de pós-graduaçâo e previsão da existência de outros cursos que permitam aos alunos actualizar e aperfeiçoar
conhecimentos adquiridos116; supressão do bacharelato - "instrumento de emergência para a produção maciça (e barata)
de agentes [dos] ensinos [preparatório e secundário]"117 -, a partir do ano lectivo seguinte; articulação das línguas e literaturas clássicas com as línguas e literaturas modernas (e, no âmbito destas, das principais línguas e literaturas românicas
e germânicas), com o propósito de resolver problemas de cariz diferente, mas de solução complementar, como sejam as
saídas profissionais e a carência de professores no ensino secundário; alargamento do leque de cadeiras optativas por
forma a estimular a interdisciplinaridade ao nível das licenciaturas, entregando-se aos conselhos científico e pedagógico
a incumbência de aprovar o respectivo elenco; introdução do ensino da língua e da cultura latinas nos cursos de estudos
românicos, bem como das disciplinas de História de Portugal e de Cultura Portuguesa; criação de licenciatura autónoma
em Estudos Portugueses (Linguística, Literatura e Cultura) na área das Línguas e Literaturas Modernas; uniformização da
estrutura curricular do curso de Geografia, mormente através da introdução das disciplinas de Elementos Estatísticos
Aplicados à Geografia e de Formação do Mundo Moderno e Contemporâneo; reintrodução, no curso de História, das
disciplinas de História de Portugal e de História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa e restabelecimento das
cadeiras de História da Filosofia em Portugal, da História da Cultura Portuguesa e da História da Arte em Portugal, assim
se atendendo "à dimensão institucional e política, à da cultura e mentalidades, à das artes e tecnologia" que, entre 1930
e 1974, não terá ultrapassado "o nível da elementaridade ou da narrativa erudita, ocorrencial, quase cronicística"118.
Posto em prática o conteúdo programático desse diploma, o Governo fica a aguardar que lhe sejam apresentadas
propostas para a sua revisão.
Durante o compasso de espera então iniciado, decreta-se a criação de uma variante na licenciatura em História:
trata-se do curso de História da Arte e da Arqueologia, aprovado pelo Despacho ns 208/78, de 27 de Julho, diploma que
também se faz acompanhar do respectivo plano de estudos. O curso, com a duração de quatro anos, apenas é institucionalizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dois anos mais tarde, o Ministério da Educação e Ciência promulga nova alteração ao plano de
estudos do curso de História. Atendendo ao pedido formulado por diversas universidades119, o Decreto nQ 81/80, de 13
de Setembro, introduz as variantes em Arqueologia e em História da Arte na licenciatura em História. Medidas pontuais,
por certo, contrastando com as expectativas geradas pela reestruturação de 1978 e com a necessidade premente de reorganização geral dos estudos.
É por demais óbvia a obsolescência dos planos curriculares e o desajustamento entre estes e o incremento relativamente recente sofrido pela vida universitária. A prová-lo, lá está o extraordinário crescimento do número de alunos, mas
também o alargamento do corpo de docentes e o aumento significativo das verbas anualmente destinadas ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior120.
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Com os cinco anos de escolaridade, que vigoraram entre 1930 e 1957, pretendera-se assegurar a possibilidade de elaboração, em regime de seminário, da tese de licenciatura.
Com esses cursos procurou-se recrutar "um melhor corpo docente universitário (...) com maiores facilidades para o doutoramento, [e] um número
crescente de outros professores qualificados para a docência dos cursos complementares do ensino secundário".
Decreto nQ 553/78, de 31 de Maio, [preâmbulo]. Recorde-se que o grau de bacharel, institucionalizado em 1968 pelo Decreto ns 48.627, de 12 de
Outubro, tivera como principal objectivo fazer face às solicitações dos ensinos preparatório e secundário, nessa data em fase de crescente expansão.
De acordo com o Decreto nQ 53/78, de 31 de Maio, em 1930, a História Geral apenas integrava duas cadeiras - a de História da Idade Média e a
de História Moderna e Contemporânea -, situação que não se altera com a reforma de 1957, nem com o reajustamento de 1968.
Universidades de Lisboa, do Porto, de Coimbra, do Minho, de Aveiro, de Évora, dos Açores e Nova de Lisboa.
Aumento de 300% por parte dos alunos, 442% por parte dos docentes e 1380% por parte das verbas orçamentadas no período compreendido
entre 1962 e 1977, de acordo com o Decreto-Lei nB 536/79, de 31 de Dezembro, que procede a alterações na orgânica administrativa das universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto e Técnica de Lisboa e aumenta os quadros de pessoal destas universidades.

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO (FLUP) E

Em 1987, por proposta da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mediante diploma específico, aprova-se
a reestruturação dos planos de estudos dos cursos ministrados121. A reforma modifica estruturalmente os curricula em
vigor desde 1978. Após frequência de um tronco comum com a duração de dois anos lectivos, os alunos podem optar
entre duas vias: o ramo científico e o ramo de formação educacional. Superando qualquer outra preocupação, ressalta a
da formação inicial de professores do ensino secundário, embora, intimamente subjacente à concepção deste diploma,
também resida o cuidado com a preparação para a docência ao nível superior e com a formação de investigadores nas
áreas das Letras e das Humanidades.
Entretanto, e a partir de 1985, a Faculdade de Letras passara a ministrar novas licenciaturas. Entre elas conta-se a
licenciatura em Sociologia122, a que se juntou, em 1996, o curso de licenciatura em Estudos Europeus123 e, mais recentemente, as licenciaturas autónomas em Arqueologia124 e em História da Arte125, extinguindo-se as variantes em História.
Data de 1982 a criação do primeiro curso de mestrado ministrado pela Faculdade de Letras do Porto. No mês de
Janeiro, o Ministério da Educação e das Universidades concede autorização para a concessão do grau de mestre em Literaturas Românicas Modernas e Contemporâneas e em Linguística Portuguesa Descritiva126. Daí em diante multiplicam-se
os cursos de pós-graduação. Apenas como exemplo, refiram-se os cursos de mestrado em História Moderna e em História Medieval, institucionalizados em 1983127, e o curso integrado de estudos pós-graduados em História Medieval e do
Renascimento, este último de criação muito recente128.
A título experimental, foi criado, em Outubro de 1999, o curso de doutoramento em Arqueologia129.
A partir da data de homologação dos primeiros Estatutos, a Faculdade de Letras "desenvolve cursos destinados à
obtenção dos graus de bacharel, licenciado, mestre, doutor e o título de agregado, podendo conceder outros certificados
e diplomas e atribuir equivalências e reconhecimento de graus de habilitações académicas"130. É-lhe concedida, também,
permissão para elaborar propostas para a concessão do grau de doutor honoris causa101.
Desde cedo se previu na lei a possibilidade de criação de institutos de investigação nas faculdades. No entanto, o
primeiro a ser criado na Faculdade de Letras surgiu na década de oitenta e tratou-se do Instituto de Geografia, cujos
Estatutos foram aprovados em Abril de 1981. Seguiu-se-lhe o Instituto de Estudos Norte-Americanos, em 1985, o Instituto
de História da Arte, em 1988, os institutos de Arqueologia e de Sociologia, em 1989, e o de Estudos Franceses em 1991.
O ano de 1995 viu nascer mais alguns: o Instituto de Estudos Ingleses, o Instituto de Cultura Portuguesa, o Instituto de
Documentação Histórica Medieval e o Instituto de Filosofia. Os institutos de História Moderna e de História Contemporânea datam de 1997, o Instituto de Literatura Comparada, de 1998, sendo o de criação mais recente o Instituto de História
Portaria ns 850/87, de 6 de Outubro.
Portaria n° 352-C/85, de 8 de Junho. A criação da licenciatura em Sociologia reflectiu-se, inevitavelmente, no corpo docente da Faculdade, fazendo
sentir a necessidade de reformular a estrutura orgânica do quadro de professores catedráticos e associados -para que [pudesse] haver uma nova
afectação de lugares por disciplinas ou grupos de disciplinas-. Do mapa anexo à Portaria n° 186/88, de 24 de Março, onde se mencionam os grupos de disciplinas integrantes da estrutura orgânica do quadro de professores catedráticos e associados da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, consta a primeira referência ao 7° grupo (Sociologia).
Resolução nQ 21/PIV96, de 27 de Junho.
Resolução n° 19/99 (2a série), de 26 de Janeiro.
Resolução ns 20/99 (2a série), de 26 de Janeiro.
Portaria n2 23/82, de 11 de Janeiro.
Portaria na 593/83, de 20 de Maio.
Resolução n° 79/99 (2" série), de 5 de Julho.
Resolução n° 144/99 (2a série), de 11 de Outubro.
Despacho de 19 de Janeiro de 1990, art.s Is, ponto 3.
A regulamentação dos graus académicos havia sido antes definida no âmbito da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nB 46/86, de 18 de Outubro), na qual se previam os graus de bacharel, licenciado, mestre e doutor, detemiinando-se, ainda, que os estabelecimentos de ensino podiam
atribuir "diplomas de estudos superiores especializados, bem como certificados e diplomas para cursos de pequena duração" (art.Q 13s, ponto 2).
Anos 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 nQ 115/97, de 19 de Setembro, art.Q 13a, ponto 6).
Despacho de 19 de Janeiro de 1990, art.0 Is, ponto 4. Ultrapassada a legislação que regulamentava a atribuição dos graus de mestre e de doutor
- sobretudo desde a aprovação da lei da autonomia universitária -, legislou-se no sentido de "adaptar a disciplina da obtenção dos graus de mestre e de doutor às novas realidades de ensino e da investigação em Portugal" (Decreto-Lei nQ 216/92, de 13 de Outubro, [preâmbulol). Em 1993, é
aprovado pela Secção Científica do Senado o Regulamento do Doutoramento pela Universidade do Porto (Resolução rf 7/SC/93, de 22 de Abril,
rectificada pela Resolução ns 19/SC/SG/95, de 29 de Junho). Pouco depois, em Junho do mesmo ano, e também por deliberação do Senado através da sua Secção Científica, é aprovado o Regulamento dos Mestrados da Universidade do Porto (Resolução n° 9/SC/93, de 18 de Maio).

M

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÂNICO-FUNCIONAL

da Expansão e Presença Portuguesa no Mundo. Estas unidades de investigação e apoio à docência passaram a dispor de
regulamentação específica a partir de 28 de Dezembro de 1995, data de aprovação do Regulamento dos Institutos da
F.L.U.P.
Remonta ao ano de 1974 a possibilidade de as faculdades se constituírem internamente em departamentos. Aliás, já
em 1980, e procurando responder às solicitações da comunidade científica tornada cada dia mais exigente e que também
deseja incutir às estruturas de investigação e ensino a flexibilidade até então nunca alcançada, o Governo envereda pelo
redimensionamento da organização interna das escolas superiores universitárias, concedendo-lhes autorização para que
se estruturem em departamentos, a cada um dos quais deve "corresponder uma área fundamental e consolidada do
saber"132. Ao atribuir aos órgãos de gestão das faculdades e escolas a responsabilidade pela definição das linhas mestras
que devem presidir à actividade científica dos departamentos, o diploma pretende salvaguardar "a unidade pedagógica
dos cursos" e, simultaneamente, garantir a coesão dos estabelecimentos de ensino. O texto de revisão dos Estatutos
homologados em 20 de Maio de 1996 já contemplava a cláusula indispensável para a criação de departamentos na Faculdade de Letras, dotados de regulamento próprio, este, por sua vez, aprovado em Assembleia de Representantes133.
O único departamento criado na Faculdade de Letras até à data é o de Ciências e Técnicas do Património, aprovado em Outubro de 1997 pelo Presidente do Conselho Directivo134. Tem como objectivo primordial "promover a formação de docentes e quadros especializados nas diferentes áreas do património cultural e natural»135. A estrutura pedagógica e científica do Departamento, que vem de encontro às competências que a lei lhe comete, reparte-se nas secções
científicas de Arqueologia, História de Arte, Museologia e Ciências Documentais, adstrito às quais existe um Laboratório
de Conservação e Restauro, e em cursos de doutoramento, de mestrado, de pós-graduação e de licenciatura136.

Nota final: Agradece-se à Sr.â D. Laura Lopes e à Si4 D. Elvira Regufe, da Direcção dos Serviços Académicos e de
Pessoal da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, todas as informações que amavelmente forneceram.

132
133
134

135
136

Decreto-Lei na66/80, de 9 de Abril, art.0 3s.
Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, homologados por Despacho de 20 de Maio de 1996, art.Q 4a.
O Instituto de História da Arte e o Instituto de Arqueologia (criados em Junho de 1988 e em Março de 1989, respectivamente) são extintos após a
criação do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, uma vez que a investigação por eles desenvolvida passou a incluir-se nas atribuições desse Departamento.
Regulamento interno na 7/97, de 24 de Outubro, [preâmbulo].
No momento presente, estão regulamentados o curso de doutoramento em Arqueologia (prevendo-se, na lei, os de doutoramento em História da
Arte, Museologia e Ciências Documentais), os de mestrado em Arqueologia e em História da Arte em Portugal, o de pós-graduação em Ciências
Documentais e em Museologia (prevendo-se, igualmente, o curso de pós-graduação em Património e Ambiente) e, ainda, os cursos de licenciatura
em Arqueologia e em História da Arte, aguardando-se a criação da licenciatura em Antropologia, contemplada também no diploma de criação do
Departamento.
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FLUP - Org. I
191 1.04.19 - Decreto I Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial. T Repartição
Promulgação da Constituição Universitária.
Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (1911) 688-693.

VI
Dos Conselhos das Faculdades e Escolas

3.° Apresentar ao Senado o programma geral dos estudos para cada
anno lectivo e um relatório do estado e actividade da Faculdade ou Escola, no
anno que findou;

Art. 30.° Os Conselhos das Faculdades e Escolas, que é constituído
pelos professores ordinários e extraordinários, representa a Faculdade ou
Escola como pessoa moral e como entidade docente.

4.° Propor a criação, transformação ou suppressão de cadeiras ou cursos do quadro e determinar os systemas de ensino e a forma dos exames e
exercícios;

Art. 31.° Cada Conselho tem um Presidente, que é o Director, e um
Secretario; um e outro são eleitos pelo próprio Conselho, por pluralidade de
votos para servirem por três annos, podendo ser reconduzidos para o triennio
immediate.
Art. 32." O Conselho das Faculdades e Escolas reúne ordinariamente
uma vez em cada mês; extraordinariamente, sempre que dois dos seus membros o requeiram ou por convocação do Director.
Art. 33.° Os Conselhos das Faculdades e Escolas, teem funcções administrativas, e são autónomos, sob o ponto de vista pedagógico.
Compete-lhes:
1.° Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade ou Escola;
2.° Propor ao Senado a dotação orçamentada da Faculdade ou da
Escola para o anno lectivo immédiate, e apresentar-lhe as contas correntes do
anno findo;

5.° Resolver as duvidas que se suscitem sobre assuntos de inscrição e
matricula;
6." Regulamentar os serviços internos da Faculdade ou Escola, e os
mais objectos da sua actividade docente.

(...)
Art. 35.° Ao Director pertence:
1.° Notificar a quem competir as resoluções do Conselho;
2.° Notificar ao Conselho as resoluções do Senado e do Reitor;
3." Vigiar a disciplina académica na sua Faculdade ou Escola, e a observância dos seus regulamentos internos;
4.° Exercer a autoridade administrativa e disciplinar, em relação aos professores, estudantes e pessoal da sua faculdade ou escola, nos termos da sua
competência.

191 1.05.09 - Decreto / Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial
Organização dos planos de estudos das faculdades de Letras.
Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. ( 191 I ) 816-820.

CAPITULO II
SECÇÃO III
Exercícios de investigação scientific:!
Art. 15.° Nas Faculdades de Letras haverá um Instituto de Estudos Históricos, destinado a iniciar os alumnos nas investigações scientificas.

(...)
Art. 16.° O Instituto de Estudos Históricos comprehenderá as seguintes
secções:
1.a Philologia.
2.a Historia.
3." Philosophia.
Art. 17." Os trabalhos do Instituto consistirão em exercícios theoricos e
práticos, conferencias e discussões scientificas, tendentes ao conhecimento dos
methodos de investigação da sciencia. (...)

Art. 19.° Annexo á Faculdade haverá também um Laboratório de
Psychologia, como auxiliar indispensável dos estudos philosophicos e dos estudos pedagógicos da Escola Normal Superior.

CAPITULO VII
Disposições geraes e transitórias
Art. 57.° A administração dos serviços da Faculdade imcumbe ao Conselho e ao Director da Faculdade.
Art. 58.° O bibliotecário privativo da Faculdade será eleito pelo Conselho
e servirá por três annos, podendo ser reconduzido para o triennio immediato.

m

CO
O
D

"D
CD
CO
i—

Q

<o
a>

eu

_i

— (/)

E

o

Lra
L

3
O

TJ
CO

•o

oCD "a
en

0

a
co
a>

"O
CD

>

c

3

PT

pi. o>

cu

<

O o ;
_i

O

o
W

c

1

'CO
CO

m
m u
■m

LL O

ro
o
o
LI

.o

<
1

S
h
o

(11

m
m c
LL

o

(D

CO

LL

«
o

«

X

^ ,

*J2

X

0)

FLUP  ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

cu
X

1

,_„

CD Cl

rr

og

cr

o

o F
LL

FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

FLUP - Org. 2
191 1.08.19 - Decreto I Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial
Aprovação do regulamento das faculdades de Letras.
Colecção oficial de legislação portuguesa.

Lisboa. (191 1)1.617-1.630.

CAPITULO II

alumnos, sempre que o processo tenha de subir ao Conselho Académico do

SECÇÃO III

Senado Universitário.

Dos exercidos de investigação scientifica

8 ° Regulamentar os serviços internos da Faculdade.
9 ° Todas as mais attribuições da sua actividade docente, expressa-

Ari. 29.° Nas Faculdades de Letras haverá um Instituto de Estudos Histó-

mente designadas neste Regulamento.

ricos, destinado a iniciar os alumnos nas investigações scientificas.
Ari. 30." O Instituto de Estudos Históricos comprehenderá as seguintes
secções:

CAPITULO V

1." Phílologia.

Do Director

2 a Historia.
3.a Philosophia.

Art. 9 2 ° O Director representa o Conselho da Faculdade.

Art. 32." Os directores das secções, sob a presidência do Director da

Art. 9 3 ° Ao Director pertence:

Faculdade, constituem o Conselho do Instituto de Estudos Históricos. A este

1.° Notificar a quem competir as resoluções do Conselho.

Conselho compete:

2.° Notificar ao Conselho as resoluções do Senado e do Reitor.
3.° Vigiar pela manutenção da disciplina académica.

1.° Organizar os programmas e horário dos estudos, de acordo com os

4.° Superintender no ensino e na administração da Faculdade, nos ter-

respectivos professores.
2.° Deliberar por maioria de votos, sobre a admissão de sócios.

mos da sua competência.

3.° Administrar a dotação que ao Instituto for arbitrada pela Faculdade.
4.° Requisitar os livros, material e utensílios indispensáveis para o
CAPITULO VI

ensino.

Do secretario
Art. 33.° Aos directores das secções compete:
Art. 9 5 ° O secretario do Conselho é o secretario da Faculdade. Per-

1.° Celebrar a miude sessões com os respectivos professores para a
mais adequada execução do programma de trabalhos do Instituto.

tence-lhe:
1 ° Organizar e lavrar as actas do Conselho no livro respectivo e escre-

2.° Informar o Conselho sobre os trabalhos da secção.

ver toda a correspondência de caracter reservado.
Art. 49.° Annexo á Faculdade haverá também um Laboratório de
Psychologia, como auxiliar indispensável dos estudos philosophicos e dos estudos pedagógicos da Escola Normal Superior.

2 ° Fazer o expediente dos relatórios, consultas e mais trabalhos do Conselho.
3.° Assistir á tiragem dos pontos para os exames e para as lições dos
concursos, lavrando a competente acta.

CAPITULO IV
Do Conselho da Faculdade

CAPITULO X
Da biblioteca e museu

Art. 8 8 ° O Conselho da Faculdade é constituido pelos professores ordinários e extraordinários, e representa a Faculdade como pessoa moral e como
entidade docente.

Art. 153.° Haverá um bibliotecário privativo da Faculdade, que será eleito
pelo Conselho entre os seus membros, e servirá por três annos, podendo ser

Art. 89.° O Conselho tem um presidente, que é o Director e um secretário;
um e outro são eleitos pelo próprio Conselho, por pluralidade de votos e para
servirem por três annos, podendo ser reconduzidos para o triennio immediato.
Art. 91.° O Conselho da Faculdade tem funcções administrativas e é
autónomo sob o ponto de vista pedagógico. Compete-lhe:
1.° Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade.
2 ° Propor ao Senado a dotação orçamentada da Faculdade para o anno

reconduzido para o triennio immediato.
§ único. Este professor será auxiliado por um dos assistentes, escolhido
pelo Conselho.
Art. 154.° O museu será constituido por todo o material de intuição e
demonstração empregado no ensino.
§ único. Será conservador do museu um professor ou assistente
nomeado pelo Conselho.

lectivo immediato e apresentar-lhe as contas correntes do anno findo.
3.° Apresentar ao Senado o programma geral dos estudos para cada

CAPITULO XI

anno lectivo e um relatório do estado da Faculdade no anno que findou.

Do pessoal

4 ° Propor a criação, transformação ou suppressão de cadeiras ou cursos do quadro, e determinar os systemas de ensino e a forma dos exames e
exercícios.
5 ° Estudar todas as condições de aperfeiçoamento do ensino e maior

Art. 155.° A Faculdade terá, pela sua dotação especial, os empregados
menores que forem necessários para os serviços das aulas e da fiscalização e
policia académica. O respectivo quadro será fixado pelo Conselho.

proveito moral e intellectual dos alumnos.
6.° Resolver as duvidas que se suscitem sobre assuntos de inscrição e
matricula.
7.° Dar parecer sobre as infracções de disciplina commettidas pelos

Art. 156.° A nomeação do pessoal é da competência do Director da
Faculdade, ouvido o Conselho.
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191 1.08.19 - Decreto / Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial
Aprovação do regulamento das faculdades de Letras.
Colecção oficial de legislação portuguesa.

Lisboa. (191 1)1.617-1.630.

(ver excertos de legislação em FLUP — Org. 2)

1918.07.06 - Decreto n° 4.554 / Secretaria de Estado de Instrução Pública. Repartição de Instrução Universitária
Promulgação do Estatuto Universitário.
Colecção oficial de legislação portuguesa.

Lisboa. ( 2 o sem. 1918) 42-50.

CAPÍTULO III
Da organização das Faculdades e Escolas

Conselho Académico, sobre a actividade da Faculdade ou Escola no ano lectivo
findo;
7." Resolver as dúvidas que se suscitem sobre assuntos de inscrição nos

Ari. 25." O governo das Faculdades e Escolas pertence aos respectivos
Conselhos e directores, nos termos deste decreto.

cursos da Faculdade ou Escola, sobre métodos ou sistemas de ensino, e sobre
as formas de exames, dentro dos limites fixados na lei orgânica e no regulamento da respectiva Faculdade ou Escola;

Art. 26.° Os Conselhos das Faculdades e Escolas são constituidos pelos
respectivos professores ordinários.
§ 1 ° Na sessão ou sessões anuais em que se discutir o horário e o quadro geral dos estudos, para o ano lectivo seguinte, os professores livres e os
professores contratados far-se hão representar por delegados, respectivamente
eleitos para esse fim.
§ 2 ° Tanto estes professores como os assistentes comparecerão às reuniões do Conselho, quando sejam convocados pelo Director.

8.° Elaborar, dentro da respectiva lei orgânica, os regulamentos privativos da Faculdade ou Escola e dos estabelecimentos ou institutos a ela anexos;
9." Propor ao Governo a criação, transformação ou supressão de cadeiras
ou cursos que façam ou devam fazer parte do quadro da Faculdade ou Escola;
10.° Propor ao Senado a criação de cursos ou cadeiras de investigação
scientífica, e de escolas técnicas ou de aplicação;
11° Deliberar sobre desdobramento de cursos e cadeiras, e contratar
professores e assistentes nacionais e estrangeiros. Os desdobramentos que
não possam ser retribuídos pelas verbas do orçamento aprovado pelo Conselho

Art. 27.° O Conselho tem um presidente que é o director, e um secretário
que é o secretário da Faculdade ou Escola. (...).

Académico, e os contratos de professores e assistentes por tempo superior a
um ano, ou em que se estabeleçam vencimentos que excedam o orçamento,
estão sujeitos à aprovação do Conselho Académico;

Art. 30.° Os Conselhos têm funções administrativas, pedagógicas e disci-

12° Propor ao Senado a criação dos lugares que se tornem necessários

plinares, podendo delegá-las em comissões especiais - administrativas, peda-

para os serviços da Faculdade ou Escola e que possam ser pagos pelo seu

gógicas e disciplinares - conforme o determinado nos respectivos regulamen-

orçamento privativo;
13° Fixar as propinas e indemnizações pelos trabalhos práticos e de

tos.

investigação scientífica, nos laboratórios, gabinetes, museus e institutos;
Art. 31." Compete aos Conselhos Escolares:
1 .° Administrar as receitas e os bens próprios das respectivas Faculdades e Escolas;

14.° Criar cursos de aperfeiçoamento e de repetição e fixar as respectivas
propinas. Os cursos de repetição só serão abertos a requerimento dos alunos;
15.° Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos, gerais ou

2." Aceitar as doações e legados que lhes sejam transmitidos sem obri-

especiais, sobre matérias do quadro ou afins, por professores ordinários, profes-

gações estranhas ao ensino. No caso contrário, é precisa a autorização do

sores livres, professores contratados ou assistentes. Os programas destes cursos

Governo, que será pedida por intermédio do Conselho Académico;

devem ser aprovados pelo Conselho, que fixará também as respectivas propinas;

3." Apresentar à Junta Administrativa o projecto de orçamento para o

16° Impor aos estudantes, que tenham cometido infracções de disci-

ano económico futuro e as contas correntes do ano findo. O projecto de orça-

plina, as penas de repreensão, dada particularmente pelo Director da Faculdade

mento deve ser acompanhado de um relatório sobre as necessidades da Facul-

ou Escola, ou dada pelo mesmo Director perante o Conselho. Quando este

dade ou Escola, destinado a habilitar a Junta a organizar a proposta, que será

entenda que a pena deve ser a de exclusão da frequência, subirá o processo ao

submetida ao Conselho Académico, relativa não só á fixação das importâncias

Conselho Académico com o parecer do Conselho Escolar respectivo. As pena

com que devem concorrer as diferentes Faculdades e Escolas para serviços da

disciplinares são independentes de qualquer acção pelos tribunais comuns,

Universidade ou obras para-universitárias, como à aplicação dessas receitas e

quando o delito cometido recair debaixo da sua alçada.

de quaisquer outras privativas da Universidade. Quando o Conselho Escolar

§ único. Quando um funcionário do quadro de secretaria, biblioteca, auxi-

entenda que pode prescindir de parte da sua receita em benefício da Universi-

liar ou menor da respectiva Faculdade ou Escola, assim como dos estabeleci-

dade ou de outra Faculdade ou Escola, dará conhecimento à Junta, para o

mentos ou institutos a ela anexos, cometer alguma infracção de disciplina, o

mesmo fim, das receitas de que pode prescindir;

Conselho Escolar funcionará como Conselho Disciplinar, sendo da sua compe-

4." Organizar, no fim de cada ano lectivo para o ano lectivo seguinte, o

tência as penas de advertência e de repreensão verbal ou por escrito. As penas

quadro geral dos seus estudos com o número e horas das lições e exercícios

de suspensão e de demissão só podem ser impostas pelo Governo, ao qual

práticos de cada cadeira ou curso, o qual será submetido à aprovação do

subirá o processo. Cabe sempre recurso, das decisões do Conselho Escolar

Senado;

para o Senado, e das decisões do Secretário de Estado da Instrução Pública

5.° Aprovar e publicar os programas de todas as cadeiras e cursos das

para o tribunal competente, mas nenhum recurso terá efeito suspensivo.

respectivas Faculdades e Escolas, os quais deverão ser considerados em vigor
para os anos lectivos seguintes, emquanto não forem alterados.
6." Tomar conhecimento do relatório do Director, que será presente ao

Art. 32.° Os directores são os representantes das respectivas Faculdades e Escolas.

[1 UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÂNICO-FUNCIONAL

Art. 33° São atribuições dos directores:

Faculdade ou Escola e dos estabelecimentos ou institutos a ela anexos, quer

1° Notificar, a quem competir, as resoluções do Conselho e executá-las;

seja pago pelo respectivo orçamento, quer por dotações fixadas no Orçamento

2.° Notificar ao Conselho as resoluções do Governo, do Reitor e dos cor-

Geral do Estado;

pos académicos universitários;
3." Vigiar o cumprimento das leis, a observância dos regulamentos e a
disciplina académica dentro da sua Faculdade ou Escola;

6.° Conceder licenças ao pessoal assalariado, por tempo não superior a
quinze dias. Se o pessoal pertencer a estabelecimentos ou institutos anexos à
Faculdade ou Escola, serão ouvidos previamente os respectivos directores;

4.° Exercer a autoridade administrativa e disciplinar sobre os estudantes

7.° Propor ao Governo a nomeação do pessoal do quadro da secretaria,

e o pessoal assalariado e do quadro da Faculdade ou Escola, nos termos dos

biblioteca, auxiliar e menor da sua Faculdade ou Escola, assim como dos esta-

respectivos regulamentos;

belecimentos ou institutos a ela anexos. Neste último caso, é indispensável a

5 ° Propor ao Reitor a nomeação e demissão do pessoal assalariado da

audiência prévia dos directores dos respectivos serviços.

■tf

O)

ô °>
a *

"D w
O ■o

Ol

8
(/)

8
CD
TJ

Ù.

UJ

o

2
o

aa
.i

v>

—
l

1

II

o
o

CU

•c
•o
w
X

(D

S

10

Â

FLUP  ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO H*

tr\

£ O)

■tf

LO

O

■tf

LO
CO

(D

O

"a

b o

O)

<
0
TJ
(71
T ~

O

FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

191 1.08.19 - Decreto / Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial
Aprovação do regulamento das faculdades de Letras.
Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (191 I ) 1.617-1.630.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 2)

1918.07.06 - Decreto n° 4.554 / Secretaria de Estado de Instrução Pública. Repartição de Instrução Universitária
Promulgação do Estatuto Universitário.
Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (2° sem. 1918) 42-50.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 3)
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1926.10.02 - Decreto n° 12.426 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior
Promulgação de revisão do Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. Ia série. Lisboa. 220 (2 Out. 1926) 1.469-1.478.
Publicadas rectificações em: Diário do Governo. Ia série. Lisboa. 256 (16 Nov. 1926) 1.883.

CAPITULO II

4) Apresentar ao Senado o projecto do orçamento e conta da gerência;

Organização das Faculdades e Escolas Universitárias

5) Fixar as propinas e indemnizações por trabalhos práticos e de investigação nos laboratórios, institutos, observatórios e museus.

Art. 16° Dentro das Universidades e a estas subordinadas, as Faculda-

C. Atribuições disciplinares:

des e Escolas têm o seu governo autónomo.

1) Impor aos estudantes que tenham cometido infracções de disciplina
as penas de repreensão, dada particularmente pelo director da Faculdade ou

Ari. 17.° O governo das Faculdades e Escolas pertence aos respectivos
conselhos e directores, nos termos deste decreto.

Escola, ou dada pelo mesmo director perante o mesmo conselho. Quando a
pena imposta seja a de exclusão da frequência ou de expulsão, subirá o processo ao Senado com o parecer do conselho escolar respectivo. As penas disci-

Ari. 18.° Os conselhos das Faculdades e Escolas são constituídos pelos
respectivos professores catedráticos.

plinares são independentes de qualquer acção pelos tribunais comuns, quando
o delito cometido recair debaixo da sua alçada. A pena de exclusão, nunca
superior a dois anos, ou a de expulsão não pode impor-se sem audiência prévia
do aluno, que deve apresentar a sua defesa por escrito;

Art. 19.° Preside ao conselho o director e serve de secretário o secretário
da Faculdade ou Escola.

(...)
Art. 21.° Os conselhos escolares têm funções pedagógicas, administrativas e disciplinares, a saber:

2) Constituir-se em conselho disciplinar quando um funcionário do quadro da Faculdade ou Escola, assim como dos estabelecimentos ou institutos
anexos, cometer alguma infracção de disciplina.
Art. 22." Dentro dos conselhos escolares podem constituir-se comissões
especiais administrativas, pedagógicas ou disciplinares.

A. Atribuições pedagógicas:
1) Promover tudo que concorra para o progresso do ensino dentro da
Faculdade ou Escola;

Art. 23.° Os directores são os representantes das respectivas Faculdades e Escolas.

2) Propor ao Senado a transformação ou criação de cursos que façam
ou devam fazer parte do quadro da Faculdade ou Escola, e a concessão do

Art. 24.° Compete aos directores:

título de Instituto de Investigação;
3) Deliberar sobre desdobramento de cursos, contanto que esses desdobramentos possam ser retribuídos pelas verbas do orçamento aprovado pelo
Senado; no caso contrário, os desdobramentos ficam sujeitos à aprovação do
Senado;
4) Criar cursos de aperfeiçoamento e de repetição, estes últimos quando
a requerimento dos alunos;
5) Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos gerais ou

1) Comunicar ao conselho as resoluções do Governo, do reitor e do
Senado, bem como, a quem competir, as resoluções do conselho, fazendo-as
executar;
2) Vigiar o cumprimento das leis, a observância dos regulamentos e a
disciplina académica dentro da sua Faculdade ou Escola;
3) Exercer a autoridade administrativa e disciplinar sobre os estudantes e
o pessoal do quadro e assalariado da Faculdade ou Escola respectiva;
4) Presidir ao conselho escolar;

especiais, sobre matérias do quadro ou afins, por professores catedráticos,

5) Organizar, em relação ao ano escolar findo, um relatório anual sobre o

livres ou contratados ou primeiros assistentes, e bem assim cursos de férias ou

estado do ensino, a vida da Faculdade ou Escola e as suas necessidades mais

de extensão universitária;

imperiosas e urgentes. Este relatório será presente ao conselho escolar e

6) Propor ao Senado a criação de escolas de aplicação;
7) Aprovar, publicar e rever os programas de todas as cadeiras e cursos
das respectiva Faculdade ou Escola;

enviado ao reitor.
6) Propor ao conselho a nomeação ou demissão do pessoal assalariado
da Faculdade ou Escola respectiva e bem assim dos estabelecimentos ou insti-

8) Organizar o horário geral que deverá vigorar em cada ano lectivo;

tutos a ela anexos, sob proposta dos respectivos directores, quer seja pago pelo

9) Apreciar o relatório que deverá ser enviado no fim de cada ano escolar

respectivo orçamento, quer por dotações fixadas pelo Orçamento Geral do

ao Senado, sobre a actividade da Faculdade ou Escola, pelo respectivo director;

Estado;

10) Resolver as dúvidas sobre assuntos de inscrição de alunos e exa-

7) Propor ao conselho a nomeação do pessoal do quadro da secretaria,

mes, e sobre métodos e sistemas de ensino, dentro dos limites fixados na res-

biblioteca, auxiliar e menor da Faculdade ou Escola respectiva e bem assim dos

pectiva legislação.

estabelecimentos a ela anexos, sob proposta dos directores dos respectivos

B. Atribuições administrativas:

serviços.

1) Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade ou Escola respectiva, vigiar pela conservação e conveniente aproveitamento dos seus edifícios, terrenos e material, e fixar a aplicação das receitas privativas;

Art. 25.° Cada Faculdade ou Escola nas Universidades de Lisboa e Porto
tem uma secretaria.

2) Aceitar as doações e legados que não sejam transmitidos com obrigações estranhas ao ensino;
3) Propor ao Senado a criação de lugares que se tornem necessários
para os serviços da Faculdade ou Escola respectiva e que possam pagar-se
pelo seu orçamento privativo;

Art. 26.° As bibliotecas das Faculdades e Escolas terão um director,
eleito por um triénio, entre os professores catedráticos.

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÃNICO-FUNCIONAL

1926.10.14 - Decreto n° 12.492 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior
Regulamentação da organização dos serviços administrativos das universidades.
Diário do Governo. 1° série. Lisboa. 229 ( 14 Out. 1926) 1.552-1.559.
Publicadas rectificações em: Diário do Governo. Ia série. Lisboa. 256 (16 Nov. 1926) 1.883-1.884.

Art. 12.° Os conselhos escolares das Faculdades e Escolas Universitá-

1 Terceiro oficial.

rias deverão apresentar ao respectivo Senado Universitário o projecto do orça-

1 dactilógrafo ou dactilógrafa.

mento para o ano económico futuro até 1 de Outubro, e até 1 de Novembro a

3 Contínuos.

conta da gerência do ano económico findo.
Art. 17.° Quando a frequência média nos últimos três anos tenha sido
Art. 16.° As secretarias das Faculdades ou Escolas Universitárias, cuja
frequência média nos últimos três anos tenha sido superior a 100 alunos, compõem-se do seguinte pessoal:
1 Chefe de secretaria.

inferior a 100 alunos, as secretarias das Faculdades ou Escolas Universitárias
compõem-se do seguinte pessoal:
2 terceiros oficiais.
3 contínuos.

1 9 2 6 . 1 1.17 - D e c r e t o n° 12.677 / M i n i s t é r i o da Instrução Pública. D i r e c ç ã o - G e r a l d o Ensino Superior
Promulgação da organização das faculdades de Letras.
Diário do Governo. I ° série. Lisboa. 2 5 7 ( 17 N o v . 1926) 1.902-1.908.

Art. 4." É das atribuições do conselho escolar:
a) Propor ao Senado a transformação ou criação dos cursos que façam ou
devam fazer parte do quadro da Faculdade;
b) Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos ou livres, gerais
ou especiais sobre matérias do quadro ou afins, por professores cate-

dráticos livres ou contratados ou primeiros assistentes, e bem assim cursos de férias ou de extensão universitária;
cj Criar cursos de aperfeiçoamento e de repetição (estes últimos abertos
só a requerimentos de alunos).
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FLUP - Org. 6
1926.10.02 - Decreto n° 12.426 I Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior
Promulgação de revisão do Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. Ia série. Lisboa. 220 (2 Out. 1926) 1.469-1.478.
Publicadas rectificações em: Diário do Governo. /°série. Lisboa. 256 (16 Nov. 1926) 1.883.

(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 5 d

1930.02.25 - Decreto n° 18.003 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior, Secundário e Artístico. Repartição do
Ensino Superior
Aprovação de alterações à lei orgânica das faculdades de Letras e aos respectivos planos de estudos.
Diário do Governo. 1° série. Lisboa. 46 (25 Fev.1930) 363-370.

CAPÍTULO IV
Das atribuições do conselho escolar
Art. 10." É das atribuições do conselho escolar:
a) Propor ao Senado a transformação ou criação de cursos que façam
ou devam fazer parte do quadro da Faculdade;

b) Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos ou livres,
gerais ou especiais, sobre matérias do quadro ou afins, regidos por
professores catedráticos, livres ou contratados, ou professores auxiliares, e bem assim cursos de férias ou de extensão universitária;
c) Criar cursos de aperfeiçoamento e de repetição, sendo estes últimos
abertos apenas a requerimento dos alunos e pagos por estes
mediante propinas especiais.

O Decreto n° 12.426, de 12 de Outubro de 1926, foi alterado pelo Decreto n° 16.623, de 18 de Março de 1929. Em resultado dessa alteração, no
art.a 26.s, a palavra -triénio- foi substituída por "biénio-.
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FLUP - O r g . 7
1 9 3 0 . 0 7 . 2 7 - D e c r e t o n° 1 8 . 7 1 7 / M i n i s t é r i o da Instrução Pública. D i r e c ç ã o - G e r a l d o Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação d o Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. 1° série. Lisboa. 178 (2 A g o . 1930) 1.576-1.586.

CAPITULO II
Organização e administração das Faculdades e Escolas universitárias

2) Aceitar as doações e legados que não sejam transmitidos com obrigações estranhas ao ensino;
3) Apresentar ao Senado o projecto do orçamento e conta da gerência;

Art. 12.° O governo das Faculdades e Escolas é autónomo dentro das
Universidades e pertence aos respectivos conselhos escolares e directores, nos

5) Fixar as propinas e indemnizações por trabalhos práticos e de investigação nos laboratórios, institutos, observatórios e museus.

termos deste decreto.
§ 1." Os conselhos escolares das Faculdades e Escolas são constituídos

C) Atribuições disciplinares

pelos respectivos professores catedráticos em exercício.
§ 2 ° Não fazem parte dos conselhos escolares os professores das

1) Impor aos estudantes que tenham cometido infracções de disciplina
as penas de:

cadeiras anexas, a não ser que se tenham já sido catedráticos ou ordinários de

a) Repreensão dada particularmente pelo director da Faculdade ou

cadeiras não anexas.

Escola;

§ 3." Os professores auxiliares, os professores das cadeiras anexas, os

b) Repreensão dada perante o conselho da Faculdade ou Escola;

professores agregados e livres e os encarregados de cursos, quando no conse-

c) Exclusão da frequência por período não superior a um ano.

lho se discutir assunto que lhes diga directamente respeito, poderão compare-

2) Propor ao Senado as penas de:

cer às sessões, devendo para isso ser expressamente convocados.

a) Exclusão de frequência por período superior a um ano e inferior a três

§ 4.° Nas Universidades de Lisboa e Porto cada Faculdade ou Escola

anos;

universitária tem uma secretaria privativa para execução do expediente, sob a

b) Expulsão da Universidade temporária ou definitiva;

superintendência do secretário da Faculdade.

c) Expulsão definitiva das Universidades portuguesas

(...)
Art. 13.° Preside ao conselho escolar o director e serve de secretário o
secretário da Faculdade ou Escola.

3) Constituir-se em conselho disciplinar quando um funcionário do quadro da Faculdade ou Escola, assim como dos estabelecimentos ou institutos a
ela anexos, cometer alguma infracção de disciplina que por êle deva ser jul-

Art. 15° Os conselhos escolares têm funções pedagógicas, administrati-

gada.

vas e disciplinares, a saber:
Art. 17.° Os directores são representantes do reitor perante as respectiA) Atribuições pedagógicas
1) Promover tudo o que concorra para o progresso do ensino dentro da
Faculdade ou Escola;

vas Faculdades ou Escolas e destas perante aquele, competindo-lhes:
1) Comunicar ao conselho escolar as resoluções do governo, do reitor e
do Senado, bem como, a quem competir, as resoluções do conselho, fazendo-

2) Propor ao Senado a transformação ou criação de cursos que façam
ou devam fazer parte do quadro da Faculdade ou Escola, e a concessão do
título de Instituto de Investigação Scientífica;
3) Deliberar sobre desdobramento de cursos teóricos e práticos, contanto que esses desdobramentos possam ser retribuídos pelas verbas consignadas na respectiva tabela orçamental e desde que o número de alunos em
cada turma seja superior a 50 para os cursos teóricos e a 25 para os cursos
práticos;

as executar;
2) Vigiar o cumprimento das leis, a observância dos regulamentos e a
disciplina académica dentro da sua Faculdade ou Escola;
3) Exercer a autoridade administrativa e disciplinar sobre os estudantes e
o pessoal do quadro e assalariado da Faculdade ou Escola respectiva;
4) Presidir ao conselho escolar;
5) Organizar, em relação ao ano escolar findo, um relatório anual sobre o
estado de ensino, a vida da Faculdade ou Escola respectiva e as suas necessi-

4) Criar cursos de aperfeiçoamento e de repetição, estes últimos quando
a requerimento dos alunos e com aceitação do professor;

dades mais imperiosas e urgentes, relatório que será presente ao conselho
escolar e enviado ao reitor;

5) Instituir, com autorização do Senado, cursos facultativos gerais ou

6) Propor ao conselho a nomeação ou demissão do pessoal assalariado

especiais sobre matérias do quadro ou afins, regidos por professores catedráti-

da Faculdade ou Escola respectiva e bem assim dos estabelecimentos ou insti-

cos, auxiliares, agregados, livres ou contratados, e bem assim cursos de férias

tutos a ela anexos, sobre proposta dos respectivos directores;

ou de extensão universitária;
6) Propor ao Senado a criação de escolas de aplicação;
7) Aprovar, publicar e rever os programas de todas as cadeiras e cursos
da respectiva Faculdade ou Escola;

7) Propor ao conselho a nomeação do pessoal do quadro da secretaria e
da biblioteca, do pessoal auxiliar e menor da Faculdade ou Escola respectiva, e
bem assim dos estabelecimentos a ela anexos, sobre proposta dos directores
dos respectivos serviços.

8) Organizar o horário geral que deverá vigorar em cada ano lectivo;
9) Apreciar o relatório que deverá ser enviado pelo director ao Senado

Art. 18.° As bibliotecas das Faculdades ou Escolas ficarão sob a superin-

no fim de cada ano escolar acerca da actividade da respectiva Faculdade ou

tendência de um professor bibliotecário, eleito em escrutínio secreto, por dois

Escola;

anos, de entre os professores catedráticos em exercício, podendo ser reeleito
10) Resolver as dúvidas sobre assuntos de inscrição de alunos e exa-

mes e sobre métodos e sistemas de ensino, dentro dos limites fixados na respectiva legislação.
6) Atribuições administrativas
1) Administrar as receitas e bens próprios da Faculdade ou Escola respectiva, velar pela conservação e conveniente aproveitamento dos seus edifícios, terrenos e material;

por mais um biénio. (...)
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FLUP - Org. 8
1930.07.27 - Decreto n° 18.717 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação do Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. 1° série. Lisboa. 178 (2 Ago. 1930) 1.576-1.586.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 7)
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FLUP - Org. 9
1930.07.27 - Decreto n° 18.717 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação do Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. I ° série. Lisboa. 178 (2 Ago. 1930) 1.576-1.586.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 7)

1961.08.17 - Decreto n° 43.864 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Criação da Faculdade de Letras na Universidade do Porto.
Diário do Governo. I ' série. Lisboa. 190 (17 Ago. 1961) 1.022-1.024.

Art. 12.° Enquanto não for nomeado o director da Faculdade e não estiver
instalado o conselho escolar, as respectivas atribuições serão exercidas pelo
reitor da Universidade.

§ único. O conselho será instalado logo que se encontrem em exercido
na Faculdade três professores catedráticos.
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F L U P - O r g . 10
1930.07.27 - Decreto n° 18.717 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação do Estatuto da Instrução Universitária.
Diário do Governo. I" série. Lisboa. 178 (2 Ago. 1930) 1.576-1.586.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 7)
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FLUP - Org. I I
1974.05.27 - Decreto-Lei n° 221/74, de 27 de Maio / Ministério da Educação e Cultura. Gabinete do Ministro
Determinação da entrega da direcção dos estabelecimentos de ensino superior a comissões de gestão.
Diário do Governo. 1° série. Lisboa. 123 (27 Maio 1974) 659.

Artigo 1.° Enquanto não for regulado o processo de escolha democrática
dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino, com participação adequada de estudantes e pessoal docente, técnico, administrativo e auxiliar, a
direcção dos mesmos estabelecimentos poderá ser confiada, pelo Ministro da
Educação e Cultura, a comissões democraticamente eleitas ou a eleger depois
do 25 de Abril de 1974.

Art. 2.° Às comissões referidas no artigo anterior caberão as atribuições
que incumbiam aos anteriores órgãos de gestão.
Art. 3.° As comissões de gestão escolherão entre os docentes um presidente que as representará e assegurará a execução das deliberações colectivamente tomadas.
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F L U P - O r g . 12
1 9 7 4 . 1 2 . 3 I - D e c r e t o / L e i n° 8 0 6 / 7 4 , de 31 de D e z e m b r o / M i n i s t é r i o da Educação e C u l t u r a
Regulamentação dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino superior.
Diário do Governo. / ° série. Lisboa. 303:6° supl. (3 I Dez. 1974)

1.670-(129-132).

estudos, contratos de pessoal docente e não docente, métodos de
Órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino superior

apreciação do trabalho dos alunos e condições de ingresso na
escola;

Artigo 1.° Os órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino superior
são os seguintes:

c) Elaborar o projecto de orçamento a ser apresentado ao Ministério;
d) Elaborar o relatório de gerência a apresentar à assembleia de escola;

a) Assembleia de escola ou assembleia de representantes, caso esta
tenha sido instituída pelo regulamento;
o) Conselho directivo;

e) Constituir, ouvidos os conselho pedagógico e científico, comissões
permanentes encarregadas de superintender na gestão da biblioteca e
dos equipamentos científico, áudio-visual e oficinal;

c) Conselho pedagógico e científico.

f) Exercer a competência disciplinar atribuída por lei aos órgãos directivos da escola.

Assembleia de escola

IV
Conselhos pedagógico e científico

Art. 2.° A Assembleia de escola será constituída pelos docentes, investigadores não docentes, estudantes e funcionários técnicos, administrativos e
auxiliares da escola.

Art. 20.° - 1 . 0 conselho pedagógico é constituído por docentes, investigadores não docentes e estudantes, devendo assegurar uma representação
equilibrada de departamentos, e, ainda, por delegados dos organismos mais

Art. 9.° - 1. São atribuições da assembleia de escola ou da assembleia
de representantes em que aquela as delegue:

representativos das profissões para as quais a escola dá formação.

(...)

a) Estabelecer, dentro dos limites da lei e dos planos de orientação educativa e científica superiormente estabelecidos, as bases gerais da
acção cultural, científica e pedagógica da escola;
b) Apreciar o relatório anual do conselho directivo.

Art. 2 1 ° - 1. Compete, nomeadamente, ao conselho pedagógico fazer
propostas ou dar parecer acerca dos seguintes pontos:
a) Planos de estudo;
b) Orientação pedagógica e métodos de avaliação do rendimento escolar;
c) Coordenação interdepartamental no domínio pedagógico;
d) Aquisição de material didáctico e áudio-visual ou bibliográfico de inte-

Conselho Directivo
Ari. 10." - 1 . 0 conselho directivo será constituído por representantes
dos docentes e investigadores não docentes, estudantes e funcionários.
2. O número dos seus membros será estabelecido pela assembleia de

resse pedagógico.
Art. 22.° O conselho científico é constituído por docentes e investigadores não docentes, assegurando a participação das várias categorias existentes,
bem como dos vários departamentos.

escola, sem prejuízo dos critérios fixados na parte final deste artigo, tendo em
conta tanto a dimensão e complexidade da escola como as exigências de eficácia

Art. 23.° Compete, nomeadamente, ao conselho científico fazer propostas ou dar parecer acerca dos seguintes pontos:

3. A representação dos estudantes no conselho directivo não será supe-

a) Regime das provas de doutoramento e nomeação dos respectivos júris;

rior em número à dos docentes e investigadores não docentes e a representa-

b) Coordenação interdepartamental no domínio científico;

ção dos funcionários não excederá uma quarta parte do número total de ele-

c) Aquisição de equipamento científico, bibliográfico e oficinal.

mentos do conselho.
Art. 12." - 1 Um dos membros docentes do conselho directivo será o

V

seu presidente, que em caso de impedimento delegará as suas funções noutro

Secretário

membro deste conselho.
2. Compete ao presidente do conselho directivo presidir às sessões,

Art. 25.° - 1. Em cada escola ou Faculdade haverá um lugar de secretá-

representar externamente a escola, fazer cumprir o orçamento e prestar contas

rio, de categoria correspondente à letra G, no qual será provido, por proposta do

de gerência e despachar os assuntos correntes.
3. As sessões do conselho directivo serão secretariadas pelo secretário
da escola, que redigirá a acta.

(...)

conselho directivo e mediante nomeação ministerial, um licenciado com o curso
de Direito, Economia, Gestão ou Administração.
2. Os secretários das escolas ou Faculdades serão providos em comissão de serviço ou contratados por períodos, renováveis, de três anos.

Art. 15.° São atribuições do conselho directivo:

Art. 26.° - 1. São atribuições do secretário:

a) Decidir, dentro dos limites da lei, dentro dos planos de orientação

a) Coordenar os serviços da secretaria ;

superiormente definidos e das directivas da assembleia de escola ou

b) Assistir tecnicamente o conselho directivo;

da assembleia de representantes que a substitua, sobre todas as

c) Organizar e manter em dia o serviço de estatística da escola;

questões que interessem à vida escolar;

d) Zelar, dentro das orientações definidas pelos órgãos de gestão da

b) Propor às entidades competentes soluções para os assuntos sobre
que não tenha competência para decidir, nomeadamente planos de

escola, pela conservação e conveniente utilização dos bens móveis a
ela afectos. (...)
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Definição das regras de gestão d e m o c r á t i c a dos estabelecimentos de ensino superior.
Diário da República.

1° série. Lisboa. 253 (28 O u t . 1976) 2.460-(3-9).

Artigo 1° Os órgãos internos dos estabelecimentos de ensino superior
são os seguintes:

3. Os secretários redigirão as actas e diligenciarão pela sua afixação em
local próprio.

a) Assembleia geral da escola;
b) Assembleia de representantes;
CAPITULO III

c) Conselho directivo;

Conselho directivo

d) Conselho pedagógico;
e) Conselho cientifico;

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

f) Conselho disciplinar.

tro estudantes e dois elementos do pessoal técnico, administrativo e auxiliar,
eleitos em escrutínio secreto pelos respectivos corpos da assembleia de repreCAPITULO I
Assembleia geral da escola

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

(...)
3. A representação dos docentes referida no n.° 1 deverá incluir dois pro-

Art. 2.° A assembleia geral da escola é constituída pelos docentes, inves-

fessores, um dos quais será obrigatoriamente catedrático ou extraordinário (...).

tigadores não docentes, estudantes e pessoal técnico, administrativo e auxiliar
Art. 16.° Compete ao conselho directivo:

da escola.

a) Administrar e gerir a escola em todos os assuntos que não sejam da
Art. 3.° São atribuições da assembleia geral da escola:

expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu regular

a) Apreciar as linhas gerais de orientação da escola;

funcionamento;

b) Apreciar a actividade da assembleia de representantes e do conselho

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

directivo;

protelar o andamento dos assuntos que lhe forem presentes;

c) Apreciar o relatório do conselho directivo referente ao ano transacto e
o projecto de plano orçamental e de actividades para o ano seguinte;
d) Apreciar problemas relevantes para o ensino e a juventude ou quaisquer outros de interesse geral do ponto de vista académico.

c) Dar conhecimento às reitorias das Universidades e ao Ministério da
Educação e Investigação Científica de todos os assuntos que considere importantes ou graves no funcionamento da escola, especialmente quando susceptíveis de prejudicar o bom andamento dos traba-

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

lhos escolares ou a qualidade do ensino ministrado;

presidente, um vice-presidente, que o substituirá nas faltas e impedimentos,

d) Colaborar directamente com as autoridades universitárias e o Ministé-

dois secretários e dois vogais com funções de escrutinadores que poderão

rio da Educação e Investigação Científica em todas as questões de

substituir os secretários na ausência destes.

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

CAPITULO II
Assembleia de representantes

dades competentes, após envio à assembleia de representantes e à
assembleia geral da escola;
f) Apresentar, até 15 de Janeiro, o relatório do ano transacto à assem-

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 (...).

bleia de representantes e à assembleia da escola;
g) Garantir a realização de eleições para a assembleia de representantes
e do conselho pedagógico nos prazos estabelecidos no presente
diploma;

Art. 8.° Compete à assembleia de representantes:

h) Fixar a data da eleição para a assembleia de representantes e o con-

a) Eleger o conselho directivo e destituí-lo;

selho pedagógico e verificar a regularidade das listas de candidatos

b) Aprovar o relatório do conselho directivo referente ao ano transacto e

apresentadas.

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, competindo-lhe o despacho nor-

Art. 9.° Os membros da assembleia de representantes são eleitos direc-

mal do expediente e podendo decidir por si em casos de urgência, submetendo

tamente pelo respectivo corpo, segundo o sistema de representação proporcio-

depois as decisões assim tomadas à ratificação do conselho. Nas deliberações

nal 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

Art. 11.° - 1. A mesa da assembleia de representantes é constituída por
um presidente, um vice-presidente e dois secretários, eleitos por maioria simples das listas concorrentes, sendo o presidente obrigatoriamente um docente.
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.

públicos em que esta intervenha.
4. O presidente do conselho directivo pode convocar, sem direito a voto,
os presidentes dos conselhos pedagógico e científico para assegurar a necessária ligação entre os respectivos órgãos, para além de outras pessoas que o
conselho directivo entenda conveniente.

(...)

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÂNICO-FUNCIONAL

6. 0 secretário da escola, ou, na impossibilidade deste, um elemento do

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

pessoal administrativo, secretariará as reuniões do conselho directivo, sem

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

direito a voto, cumprindo-lhe elaborar as actas das reuniões, que serão assina-

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

das pelos membros presentes.

-se, tanto quanto possível, uma representação equitativa dos grupos existentes
na escola.
5. Cada comissão de grupo elegerá os seus representantes à comissão
CAPITULO IV

coordenadora nos termos do artigo 51.", n.° 3.
6. As decisões tomadas pelas comissões de grupo estão sujeitas à ratifi-

Conselho pedagógico

cação da comissão coordenadora ou do plenário nas escolas em que não exista
Art. 20.° - 1 . 0 conselho pedagógico é composto paritariamente por pro-

comissão coordenadora.
7. Nas escolas em que funcione a comissão coordenadora o plenário

fessores, assistentes e estudantes em número máximo de 24, eleitos pelos
membros de cada uma daquelas categorias, em escrutínio secreto (...).

será instância de recurso.
8. Os membros do plenário elegerão entre si um presidente, a quem

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 represen-

incumbe a direcção das reuniões e a representação oficial do conselho e que
presidirá igualmente à comissão coordenadora quando ela exista.

tado por dois membros de cada uma daquelas categorias.
Art. 25.° - 1. Compete ao conselho científico:

4. Nas escolas em que haja mais de três cursos, cada um será represen-

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

tado por um membro de cada categoria.

provas de doutoramento, em conformidade com os critérios legais;

5. O primeiro dos professores da lista vencedora exercerá as funções de

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

presidente, competindo-lhe orientar as reuniões e assinar as actas, dispondo de

legais, e propor a nomeação dos respectivos júris;

voto de qualidade nas votações.

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

Art. 21.° Compete ao conselho pedagógico:

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

a) Fazer propostas e dar parecer sobre a orientação pedagógica e os

e) Propor a nomeação def nitiva de professores catedráticos e extraordi-

métodos de ensino da escola;

nários e a recondução de professores auxiliares;

b) Propor a aquisição de material didáctico, áudio-visual ou bibliográfico

f) Propor a contratação de docentes, investigadores não docentes e pes-

de interesse pedagógico e dar parecer sobre as propostas relativas a

soal técnico adstrito às actividades científi cas, bem como a renovação

esta matéria;

dos contratos cessantes;

c) Organizar, em colaboração com os conselhos directivo e científico,

g) Propor o provimento de investigadores não docentes e de pessoal téc-

conferências, estudos ou seminários de interesse didáctico ou cientí-

nico adstrito às actividades científicas;

fico para a escola;

h) Fazer propostas e dar parecer sobre a organização do plano de estu-

d) Designar um professor encarregado da direcção da biblioteca da

dos, bem como proceder à distribuição do serviço docente e propor a

escola.

homologação dos respectivos mapas;
Art. 22." - 1 . 0 conselho pedagógico poderá funcionar em plenário ou

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

em comissões, sendo estas organizadas segundo os cursos existentes na

ção científica, actividades de extensão cultural e prestação de serviços
à comunidade;

escola.

(...)

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

(...)
CAPITULO V
Conselho cientifico
CAPÍTULO VI
Conselho disciplinar

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

Art. 27.° - 1 . 0 conselho disciplinar é composto por dois docentes, dois

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

estudantes e um elemento do pessoal técnico, administrativo ou auxiliar, eleitos

rados a professor, desde que habilitados com o grau de doutor e cujos currícu-

pela assembleia de representantes em escrutínio secreto (...).
2. Os representantes de cada corpo serão eleitos nominalmente pelos

los venham a obter parecer favorável nos termos do mesmo decreto-lei.
2. O conselho científico funcionará em plenário, em comissão coordena-

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

dora, quando exista, e em comissões de grupo, sendo estas tantas quantos os

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

grupos existentes na escola.

corpo.

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

(...)
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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.

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

(ver e x c e r t o s de legislação em FLUP - O r g . 13)

1 9 7 9 . 1 2 . 3 1 - D e c r e t o - L e i n° 536/79, de 31 de D e z e m b r o / M i n i s t é r i o da Educação
Promulgação de alterações orgânicas e administrativas nas universidades de C o i m b r a , de Lisboa, d o P o r t o e na Técnica de Lisboa e a u m e n t o
dos respectivos quadros de pessoal.
Diário da República.

1° série. Lisboa. 300 (31 Dez. 1979) 3.478-(215-227).

CAPITULO IV
Das escolas das Universidades
SECÇÃO I
Das escolas das Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto

Art. 35° - 1 - A Secretaria é dirigida por um secretário com categoria e
vencimento correspondentes à letra E da tabela de vencimentos da função pública.
2 - Compete ao secretário:
a) Coordenar a actividade dos serviços e superintender no seu funcionamento;

Ari. 33.° São serviços das escolas das Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto os seguintes:
a) A Secretaria;

b) Promover a execução das deliberações dos órgãos da escola;
c) Assistir tecnicamente aos órgãos da escola, assegurar o seu expediente e elaborar as actas das respectivas reuniões;

b) A Biblioteca.

d) Distribuir o pessoal pelos serviços, podendo os funcionários recorrer

Art. 34." Compete à Secretaria:

(...)

das decisões para o presidente do conselho directivo.
a) Assegurar o expediente do estabelecimento de ensino, designadamente no respeitante aos horários das aulas e à distribuição do ser-

Art. 36." - 1 - Compete à Biblioteca:

viço docente;

a) Colaborar com o serviço de documentação e publicações na integra-

o) Organizar, para efeitos de processamento das remunerações e de
cadastro, a nota de assiduidade ao serviço do pessoal e remetê-la à
Secretaria-Geral até ao dia 3 do mês imediato aquele a que disser
respeito;
c) Organizar a nota das faltas e do aproveitamento dos alunos a enviar
regularmente à Secretaria-Geral;
d) Organizar, para cada disciplina, um livro de termos, com os nomes

ção funcional e na organização das bibliotecas universitárias;
b) Assegurar e superintender no funcionamento dos serviços e desenvolver actividades de informação documental na escola;
c) Organizar catálogos das monografias e publicações periódicas existentes na escola e promover a sua integração nas redes e sistemas de
informação sectoriais;
d) Promover a preparação e reciclagem do seu pessoal;

dos alunos inscritos em cada ano lectivo, a fim de serem fornecidos

e) Proceder ao estudo e avaliação das necessidades dos utilizadores.

aos júris para lançamento dos resultados finais, ou equivalentes, devi-

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

damente autenticados;
e) Remeter diariamente à Secretaria-Geral uma pauta por cada disciplina

selho directivo, sem prejuízo da subordinação hierárquica e disciplinar do respectivo pessoal ao secretário.

em que tenha havido conclusão de exames ou apuramentos finais,

3 - Será instituído anexo à Biblioteca um serviço de textos e reprografia,

devidamente assinada pelo júri, com menção dos alunos a ele subme-

cuja organização e condições de funcionamento constarão de regulamento a

tidos e dos respectivos resultados, para efeitos do lançamento no res-

aprovar pelo conselho directivo.

pectivo cadastro.
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1 9 8 8 . 0 4 . 2 7 - D e c r e t o - L e i n° 148/88, de 27 de A b r i l / M i n i s t é r i o da Educação
A p r o v a ç ã o da Lei Orgânica da Universidade d o P o r t o .
Diário da República.

I"série.

Lisboa. 97 (27 A b r . 1988) 1.637-1.675.

CAPITULO III
Das escolas da Universidade do Porto
Art. 23." - 1 - Além dos órgãos de gestão previstos na lei para os estabelecimentos de ensino superior, as escolas da Universidade do Porto dispõem

a) A Secção de Expediente e Alunos;
b) A Secção de Pessoal e Contabilidade.
Art. 3 1 ° - 1 - Em cada escola funciona uma tesouraria, orientada por
um tesoureiro, ao qual compete:

de um conselho administrativo, composto pelo presidente do conselho directivo,

a) Preencher e assinar os recibos necessários para o levantamento dos

pelo secretário e pelo técnico superior de gestão, ou, na inexistência, ausência,

fundos orçamentais e para a cobrança dos rendimentos próprios da

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.

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. 2 8 ° São serviços das escolas da Universidade do Porto:
a) A secretaria;
6) 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;
f) 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. 32° 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-

j) 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.

2 - A secretaria compreende:
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FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

F L U P - O r g . 17
1988.04.27 - Decreto-Lei n° 148/88, de 27 de Abril / Ministério da Educação
Aprovação da Lei Orgânica da Universidade do Porto.
Diário da República. 1° série. Lisboa. 97 (27 Abr. 1988) 1.637-1.675.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 16)

1990.01.19- Despacho / Universidade do Porto. Reitoria
Homologação dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. T série. Lisboa. 29 (3 Fev. 1990) 1.220-1.225.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 17)

CAPITULO II
Artigo 8.°

pelos seus membros na primeira reunião, de entre os docentes que dele façam
parte.
4 - Ao conselho directivo compete, designadamente:

1 - São órgãos de gestão da Faculdade de Letras:

a) Zelar pelo cumprimento da lei e dos estatutos;

a) Assembleia de representantes;

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

b) Conselho directivo;

da expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu regu-

c) Conselho científico;

lar funcionamento;

d) Conselho pedagógico;

c) Dar execução aos actos emanados dos restantes órgãos da escola,

e) Conselho administrativo;

com ressalva da sua intervenção sempre que existam incidências

f) Conselho consultivo.

financeiras;
d) Assegurar a ligação com a Universidade, a Reitoria e o ministério da
tutela nas questões de interesse para a Faculdade, para a UniversiArtigo 10.°

Assembleia de representantes

dade e para o ensino superior;
e) Propor a abertura de concursos para o provimento de todos os lugares
dos quadros e demais pessoal da escola;

1 - A Assembleia de representantes da Faculdade de Letras é constituída
por 50 elementos, com a seguinte distribuição: 20 docentes e investigadores
(quando existam), 20 alunos e 10 funcionários, todos eleitos pelos seus pares.

(...)

f) Propor a constituição de todos os júris relativos a concursos de pessoal não adstrito a actividades científicas;
g) Elaborar o plano anual de actividades, o relatório e o projecto de orçamento;

2 - A assembleia de representantes terá um presidente, um vice-presidente e dois secretários (...).

h) Propor, executar e apoiar actividades de extensão cultural;
i) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de

3 - São funções da assembleia de representantes:

cursos;

a) Eleger e destituir o conselho directivo, devendo a destituição ser fun-

j) Organizar, nos termos da lei e dos presentes estatutos, os processos

damentada e aprovada por dois terços dos membros efectivos da

eleitorais para os órgãos de gestão, excepto os referentes ao conselho

assembleia;

científico;

b) Rever os estatutos da Faculdade, nos termos previstos nas ais. aj e bj

I) Procurar assegurar as condições materiais necessárias para as publi-

do art. 15.° dos estatutos da Universidade do Porto, com as necessá-

cações do conselho científico e do conselho pedagógico, podendo

rias adaptações;

criar de entre os seus membros docentes e discentes uma comissão

c) Apreciar e aprovar o plano de actividades e o relatório anual apresentado pelo conselho directivo;
d) Formular propostas sobre a orientação e desenvolvimento da Faculdade;
e) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo, da competência deste.

editorial que organizará o processo de edição das publicações que
não sejam da estrita competência desses dois conselhos;
m) Conceder subsídios às entidades mencionadas no n.° 2 do art. 4.°, em
articulação com o conselho científico, e pronunciar-se sobre as implicações financeiras referentes à criação e financiamento das mesmas;
n) Definir as regras de utilização dos espaços da Faculdade e proceder à
sua distribuição nos casos consagrados na legislação e nos presentes
estatutos.

Artigo 11.°
Conselho directivo

5 - Compete ainda ao conselho directivo estabelecer protocolos que
comprometam institucionalmente a Faculdade, designadamente no âmbito do
n.° 3 do art. 3.° dos presentes estatutos.

1 - O conselho directivo da Faculdade de Letras é constituído por 10 ele-

(...)

mentos eleitos pela assembleia de representantes, distribuídos do seguinte

8 - Ao presidente compete, nomeadamente:

modo: quatro docentes, dois dos quais deverão ser professores, quatro alunos e

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

dois funcionários.

voto de qualidade, bem como o despacho normal do expediente,

(...)

podendo decidir por si em todos os assuntos em que lhe tenha sido

3 - 0 conselho directivo terá um presidente e um vice-presidente, eleitos

delegada competência;

1 UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÂIMICO-FUNCIONAL

b) A representação da escola em todos os actos públicos em que esta

a garantir a presença de um professor e de um docente não professor, eleitos
pelos seus pares.

intervenha;
c) A presidência do conselho administrativo.

(...)
5 - 0 conselho pedagógico elegerá para presidente um dos seus membros, necessariamente um professor, que terá voto de qualidade, orientará as

Artigo 12."
Conselho cientifico

reuniões e representará o conselho.
6 - 0 conselho pedagógico elegerá vice-presidente um dos seus membros, necessariamente um docente, que substituirá o presidente nas suas faltas

1 - 0 conselho científico é constituído por todos os professores catedrá-

ou impedimentos.

ticos, associados, auxiliares, investigadores com doutoramento no País ou pro-

7 - Ao conselho pedagógico compete, nomeadamente:

fessores convidados em tempo integral quando possuidores do grau de doutor.

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

2:
a) O conselho científico terá um presidente e um vice-presidente, eleitos

b) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem,
com a finalidade de elaborar relatórios regulares, recorrendo, para tal,

entre os seus membros;
b) O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimen-

à auscultação e recolha de opinião dos diferentes intervenientes nesses processos;

tos.

cj Formular orientações em matéria pedagógica, designadamente no

3 - Ao presidente compete:
a) A condução das reuniões do plenário e da comissão coordenadora;
b) A representação do conselho;
cj A direcção das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras do

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;
e) Definir os critérios a que deve obedecer a elaboração do calendário

Porto.
4 - Ao conselho científico compete, nomeadamente:
a) Pronunciar-se, nos termos da lei, sobre todos os actos relativos às
carreiras do pessoal docente, investigador e técnico adstrito às actividades científicas, designadamente quanto à abertura de concursos e
composição dos respectivos júris, contratações, nomeações ou provimentos definitivos, reconduções e renovação 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 pareceres sobre a organização dos planos de
estudo, ouvido o conselho pedagógico;
d) Proceder à distribuição do serviço docente e propor a homologação

das provas de avaliação e aprová-lo;
O Submeter ao conselho cientifico sugestões respeitantes à criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos;
g) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de
cursos;
h) Pronunciar-se sobre a organização ou alteração dos planos de estudos;
i) Pronunciar-se sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na
Faculdade, sem prejuízo dos casos contemplados na legislação;
j) Propor a instituição de prémios escolares;
/) Apreciar exposições sobre matérias de índole pedagógica, remetendo-as, quando necessário, a outros órgãos de gestão;
m) Organizar, em colaboração com o conselho directivo e o conselho científico, conferências e outras iniciativas de interesse cultural para a escola;

dos respectivos mapas;
e) Propor a criação, alteração, suspensão e extinção de cursos, ouvidos
os conselhos pedagógico e directivo;
f) Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade científica, actividade de extensão cultural e prestação de serviços à comunidade;
g) Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na escola,
ouvido o conselho pedagógico;
h) Propor a atribuição de graus académicos honoríficos;

n) Propor ao conselho directivo publicações de reconhecido interesse
pedagógico;
o) Dar parecer sobre a aquisição de material pedagógico;
p) Designar o professor bibliotecário, que será assessorado pela comissão de leitura referida no art. 16°;
q) Designar um assistente por curso e um discente por curso para a
comissão de leitura instituída no art. 16.°.

i) Fazer propostas e dar parecer sobre a aquisição de equipamento científico e bibliográfico;
Artigo 14°

j) Propor ao conselho directivo a publicação de trabalhos científicos,

Conselho administrativo

para além das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras,
I) Elaborar planos de orientação e desenvolvimento científico da escola
e um relatório anual das actividades desenvolvidas, de molde a favorecer a sua afirmação no conjunto das instituições universitárias nacio-

1 - O conselho administrativo é constituído pelo presidente do conselho
directivo, pelo secretário e pelo técnico superior de gestão.

(...)

nais e estrangeiras;
m) Aprovar os regulamentos internos e apreciar os relatórios das entidades mencionadas no art. 4 ° destes estatutos;
n) Designar um professor por curso para a comissão de leitura referida

3 - 0 conselho administrativo é um órgão técnico, com as competências
dos conselhos administrativos dos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira, dentro dos limites impostos pela lei orgânica da Universidade do Porto e dos presentes estatutos, competindo-lhe, designadamente:

no art. 16.°;
o) Propor a instituição de prémios escolares, ouvido o conselho pedagó-

a) Autorizar e efectuar directamente o pagamento das despesas da
escola, até ao limite das verbas do orçamento anualmente atribuído à

gico.

(...)

Faculdade;
D) Organizar as contas de exercício e submetê-las à aprovação superior
através da reitoria da Universidade;
Artigo 13°
Conselho pedagógico

c) Arrecadar as receitas próprias, sem prejuízo do n° 2 do art. 6o dos
estatutos da Universidade do Porto;
d) Informar, sempre que para tal seja solicitado, o conselho directivo das

1 - O conselho pedagógico é composto por dois docentes e um discente
de cada curso eleitos pelos respectivos corpos;
2 - Os representantes dos docentes de cada curso são eleitos de modo

disponibilidades financeiras da escola, tendo em vista despesas suscitadas por iniciativas de outros órgãos de gestão.

(...)

FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

Artigo 15°

I

b) Emitir pareceres sobre os modos e meios para efectivar a ligação refe-

Conselho consultivo

rida no n.° 1;
c) Dinamizar grandes projectos científicos e culturais;

1 - O conselho consultivo da Faculdade de Letras da Universidade do

d) Mobilizar os recursos para as propostas e projectos referidos nas alí-

Porto é o órgão que, pela representatividade dos seus membros, procura

neas anteriores deste número.

desenvolver e aprofundar a ligação permanente da faculdade à dinâmica social
de que deve reclamar-se,
2 - 0 conselho consultivo é constituído por:

Artigo 16."

a) Presidentes dos conselhos directivo, científico, pedagógico e assem-

Comissão de leitura

bleia de representantes e ainda pelo presidente da direcção da Associação de Estudantes;
b) Docentes da Faculdade que exerçam ou tenham exercido as funções
de reitor, vice-reitor ou pró-reitor;

1 - A comissão de leitura é constituída pelo professor bibliotecário designado pelo conselho pedagógico nos termos do art. 13.°, n.° 7, ai. p), por um professor por cada curso designado pelo conselho científico, nos termos do art.

c) Um aluno por curso eleito pela assembleia de representantes;

12.°, n.° 4, ai. n), por um assistente por cada curso e por um discente por cada

d) Individualidades e representantes de entidades com fins culturais,

curso designados pelo conselho pedagógico nos termos do art. 13.°, n.° 7, al. g),

económicos e sociais, estritamente relacionados com os objectivos
prosseguidos pela Faculdade. Tais individualidades, no máximo de 10,
serão indicadas pela assembleia de representantes.

(...)
5 - São competências do conselho consultivo:
a) Apreciar propostas que lhe sejam submetidas pelo conselho directivo,
conselho científico, conselho pedagógico, assembleia de representantes e Associação de Estudantes;

e por dois bibliotecários (BAD).
2 - A comissão de leitura compete elaborar as linhas de orientação e
definir os critérios para a selecção de bibliografia de apoio ao ensino e investigação, com vista à posterior aquisição pelos serviços competentes da Biblioteca
Central.

(...)
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FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

F L U P - O r g . 18
1990.01.19 - Despacho I Universidade do Porto. Reitoria
Homologação dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2° série. Lisboa. 29 (3 Fev. 1990) 1.220-1.225.
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 17)

1992.07.02 - Resolução n° 10/92/PL / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento orgânico e quadros de pessoal da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2" série. Lisboa. 207 (8 Set. 1992) 8.358-(20-23)

CAPITULO II
Artigo 2°

Artigo 6o
À Secção de Pessoal compete:
a) Organizar os processos relativos a recrutamento, selecção, promoção

São serviços da Faculdade de Letras da Universidade do Porto:
a) Serviços Administrativos;

e prorrogação de contratos de pessoal da Faculdade;
b) Organizar os processos relativos a faltas, licenças, equiparações a

b) Serviços de Informação, Documentação e Publicações.

bolseiro e dispensas de serviço docente;
c) Verificar a assiduidade e pontualidade do pessoal, fazendo a respec-

Artigo 3°
Os Serviços Administrativos que exercem as suas atribuições nos domínios da administração financeira, patrimonial e do pessoal, dos assuntos académicos e pedagógicos, prestam apoio administrativo aos órgãos de gestão da

tiva aferição;
d) Elaborar os mapas de faltas e licenças de pessoal;
e) Dar andamento aos processos relativos ao adiamento ou substituição
de obrigações militares;

Faculdade, e são dirigidos por um director de serviços. Estes serviços com-

f) Organizar os processos de acidente em serviço;

preendem a Repartição de Administração Financeira e de Pessoal e a Reparti-

g) Tratar dos assuntos relativos aos benefícios sociais do pessoal e seus

ção Pedagógica [i.e. Académica] e de Expediente.

familiares, nomeadamente os respeitantes a abonos de família, prestações complementares e ADSE;

Artigo 4 o
A Repartição de Administração Financeira e de Pessoal é dirigida por um
chefe de repartição e compreende as seguintes secções:
a) Secção Financeira e de Economato;
b) Secção de Pessoal.

hj Organizar e manter actualizado o cadastro do pessoal;
i) Passar declarações de tempo de serviço e de exercício de funções do
pessoal;
j) Passar declarações de vencimentos e descontos;
I) Elaborar a lista de antiguidade do pessoal;
m) Organizar e manter actualizado o arquivo dos processos individuais

Artigo 5°

de todo o pessoal da Faculdade.

À Secção Financeira e de Economato compete:
Artigo 7o

a) Elaborar o projecto de orçamento da Faculdade;
b) Elaborar os orçamentos em conta de receitas próprias;
c) Organizar os processos de alterações orçamentais, designadamente

1 - Adstrita à Repartição de Administração Financeira e do Pessoal funciona uma Tesouraria.

os de reforço e transferência de verbas e de antecipação de duodéci-

2 - A Tesouraria é orientada por um tesoureiro ao qual compete:

mos;

a) Preencher e assinar os recibos necessários para o levantamento das

d) Organizar os processos relativos à arrecadação de receitas e realização de despesas da Faculdade;
e) Elaborar as requisições de fundos;
f) Organizar os processos de aquisição de bens e serviços nos termos
das disposições legais vigentes e informá-los no que respeita a cabimento de verba;
g) Elaborar as relações de documentos de despesa a submeter à apreciação e aprovação do conselho administrativo;
h) Elaborar, para entrega à Universidade e outras entidades, as guias e
as relações das importâncias e descontos e quaisquer outras que lhe
pertençam ou lhes sejam devidas;
/) Manter em depósito o material de uso corrente indispensável ao regular funcionamento dos serviços;
I) Organizar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis da Faculdade;
I) Organizar a conta de gerência da faculdade a submeter a julgamento
do TC pelo conselho administrativo.

dotações orçamentais e apresentá-los, em devido tempo, à assinatura
do conselho directivo ou do vogal do conselho administrativo em que
essa competência estiver delegada;
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;
d) Devolver diariamente aos serviços competentes a documentação respeitante aos pagamentos efectuados;
e) Fornecer aos serviços competentes a indicação dos levantamentos e
entradas de valores;
f) Transferir para os cofres do Estado ou de outras entidades, 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.

J UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGÃNICO-FUNCIONAL

Artigo 8o
A Repartição Académica e de Expediente é dirigida por um chefe de
repartição e compreende as seguintes secções:

f) Manter organizado um arquivo corrente de toda a actividade do serviço;
g) Proceder ao tratamento técnico (catalogação, indexação, classificação) da documentação adquirida;
h) Desenvolver e adaptar sistemas de tratamento informatizado de docu-

a) Secção de Alunos;
b) Secção Pedagógica e de Expediente.

mentos;
i) Definir procedimentos de recuperação, exploração e difusão da infor-

Artigo 9o

mação, tendo em conta as necessidades dos utilizadores;
j) Apoiar e orientar os utilizadores, desenvolvendo acções de formação

À Secção de Alunos compete:
a) Prestar informações sobre condições de ingresso na Faculdade;
b) Elaborar editais e avisos relativos a matrículas, inscrições, transferências, mudanças de curso e reingresso de alunos e pagamento de pro-

no âmbito da metodologia e pesquisa bibliográficas;
k) Preparar e produzir materiais de apoio ao ensino e à investigação;
I) Cooperar com serviços e instituições afins, tendo em vista a troca de
informações e a partilha de recursos disponíveis;

pinas;
c) Elaborar editais e avisos referentes a exames e provas específicas;
d) Executar serviços respeitantes a matrículas, inscrições e exames dos

m) Desenvolver trabalhos de investigação na área das ciências da informação e documentação;
n) Manter um serviço de empréstimo interbibliotecas com bibliotecas

alunos;
e) Elaborar as pautas e os livros de termos de exames;
f) Proceder ao registo de todos os actos respeitantes à vida escolar dos

nacionais e estrangeiras;
o) Manter um serviço de difusão selectiva da informação, visando o
apoio à investigação;

alunos;
g) Organizar e manter actualizado o arquivo dos processos individuais

p) Dar apoio técnico aos institutos, salas e centros de investigação da
Faculdade, no que respeita à organização dos seus núcleos documen-

dos alunos;
h) Organizar e manter actualizado o arquivo dos programas e sumários

tais
q) Manter actualizado um catálogo colectivo informatizado dos núcleos

das disciplinas;
i) Emitir e revalidar os cartões de estudantes;
j) Preparar os currículos escolares dos alunos para efeito de informação

bibliográficos existentes na Faculdade;
r) Constituir e divulgar uma base de dados da bibliografia científica
desenvolvida na Faculdade;

final;
I) Passar certidões de matrícula, inscrições, frequência, programas e
cargas horárias e outras relativas a actos e factos que constem do ser-

s) Colaborar na organização de iniciativas culturais da Faculdade,
nomeadamente em exposições bibliográficas e documentais;
t) Manter e desenvolver a colaboração em projectos nacionais e interna-

viço;
m) Passar certidões de licenciatura;
n) Organizar os processos de candidaturas referentes a mudanças de
curso, transferências e reingressos.

cionais, na área das ciências documentais, nomeadamente nos âmbitos da conversão retrospectiva, indexação, Porbase e CD-Rom;
uj Elaborar um relatório anual, bem como um plano de actividades, a
apresentar aos órgãos de gestão da escola.

Artigo 10°
Artigo 13°

À Secção Pedagógica e de Expediente compete:
a) Receber, registar e dar andamento aos processos relativos à realização de provas com vista à progressão na carreira docente;
b) Receber, registar e dar andamento aos processos relativos à concessão de equivalências e de equiparação de graus académicos;
c) Registar e encaminhar toda a correspondência que diga respeito aos
Serviços Administrativos e aos órgãos de gestão da escola;

Os Serviços de Publicações funcionam na directa dependência do director dos Serviços de Informação, Documentação e Publicações e são suas competências:
a) Assegurar a distribuição e divulgação das publicações da Faculdade,
de acordo com as orientações dos respectivos coordenadores;
b) Proceder à expedição das publicações;

d) Encaminhar toda a correspondência que diga respeito aos serviços;

c) Manter organizado o depósito de publicações;

e) Organizar e manter actualizado o arquivo de correspondência.

d) Manter um serviço de gestão de venda e permuta de publicações, de
acordo com as orientações dos respectivos coordenadores, em articula-

Artigo 11°
Os Serviços de Informação, Documentação e Publicações exercem a
sua actividade no âmbito da concepção, tratamento, difusão e controlo da informação e documentação, visando o apoio ao ensino e investigação, são dirigidos
por um director de serviços e compreendem os seguintes serviços:

ção com os órgãos de gestão da escola e os Serviços Administrativos;
e) Elaborar informações periódicas e encaminhá-las para os órgãos responsáveis;
f) Organizar e manter actualizado um ficheiro que permita controlar o
processo de distribuição das publicações da Faculdade;

a) Biblioteca;

g) Manter um arquivo corrente das actividades do serviço;

b) Serviços de Publicações;

h) Elaborar um relatório anual a apresentar aos órgãos de gestão da

c) Serviços Gráficos e de Encadernação e Restauro.

escola.
Artigo 14°

Artigo 12"
A Biblioteca é dirigida pelo técnico superior de biblioteca e documentação de maior categoria e são suas competências:
a) Conceber e planear serviços e sistemas de informação;
b) Estabelecer e aplicar critérios de organização e funcionamento dos
serviços;
c) Coordenar, em articulação com os órgãos de gestão da escola e os
Serviços Administrativos, os recursos humanos e materiais necessários
às actividades desenvolvidas e proceder à avaliação dos resultados;
d) Coordenar, em articulação com a comissão de leitura, o processo de
selecção e aquisição de bibliografia de apoio ao ensino e investigação, com vista à sua fututra aquisição;
e) Gerir o processo de aquisição de bibliografia, em articulação com os
órgãos de gestão da escola e os Serviços Administrativos;

Os Serviços Gráficos e de Encadernação e Restauro são orientados pelo
funcionário de maior categoria nele colocado e são suas competências:
a) Manter um serviço de reprografia que apoie as actividades pedagógicas, de investigação e administrativas da escola;
b) Proceder à reprodução das publicações da biblioteca;
c) Executar tarefas de encadernação e restauro de documentos;
d) Manter organizado um arquivo corrente de toda a actividade dos Serviços;
e) Assegurar e desenvolver processos técnicos inerentes à sua actividade,
f) Preparar materiais para a publicação de trabalhos científicos desenvolvidos na escola;
g) Elaborar um relatório anual, bem como um plano de actividades, a
apresentar aos órgãos de gestão da escola.
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1992.07.02 - Resolução n° 10/92/PL / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento orgânico e quadros de pessoal da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2' série. Lisboa. 207 (8 Set. 1992) 8.358-(20-23)
(ver excertos de legislação em FLUP - Org. 18)

1996.05.20 - Universidade do Porto. Secretaria-Geral
Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2° série. Lisboa. 132 (7Jun. 1996) 7.682-7.688.

CAPÍTULO II

Artigo 11.°

Artigo 8."

Conselho directivo

1 - São órgãos de gestão da Faculdade de Letras:
a) A assembleia de representantes;

1 - O conselho directivo da Faculdade de Letras é constituído por 10 elementos, eleitos pela assembleia de representantes, distribuídos do seguinte

b) O conselho directivo;

modo: quatro docentes, dois dos quais deverão ser professores, quatro alunos e

c) O conselho científico;

dois funcionários.

dj O conselho pedagógico;

(...)

e) O conselho administrativo;

3 - 0 conselho directivo terá um presidente e um vice-presidente, eleitos

f) O conselho consultivo.

pelos seus membros na primeira reunião de entre os docentes que dele façam
parte.
4 - Ao conselho directivo compete, designadamente:
Artigo 10."

Assembleia de representantes

a) Zelar pelo cumprimento da lei e dos estatutos;
b) Administrar e gerir a Faculdade em todos os assuntos que não sejam
da expressa competência de outros órgãos, assegurando o seu regu-

1 - A assembleia de representantes da Faculdade de Letras é constituída por 50 elementos, com a seguinte distribuição: 20 docentes e investigado-

lar funcionamento;
c) Dar execução aos actos emanados dos restantes órgãos da escola,

res (quando existam), 20 alunos e 10 funcionários, todos eleitos pelos seus

com ressalva da sua intervenção sempre que existam incidências

pares.

financeiras;
Compete às listas concorrentes do corpo docente integrarem candidatos

d) Assegurar a ligação com a Universidade, a Reitoria e o ministério da

a representantes dos professores, de outros docentes e dos investigadores

tutela nas questões de interesse para a Faculdade, para a Universi-

(quando existam e nos termos do artigo 39° destes estatutos), por forma que
haja na assembleia elementos de cada um desses grupos.
2 - A assembleia de representantes terá um presidente, um vice-presidente e dois secretários (...).
a) O presidente e o vice-presidente serão escolhidos entre os representantes do corpo docente e os secretários entre os representantes do
corpo discente e dos funcionários, um por cada;
bj Compete ao presidente dirigir os trabalhos da assembleia e representá-la, quando for necessário ou conveniente;
c) O vice-presidente substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
3 - São funções da assembleia de representantes:
a) Eleger e destituir o conselho directivo, devendo a destituição ser fundamentada e aprovada por dois terços dos membros efectivos da
assembleia;

dade e para o ensino superior;
e) Propor a abertura de concursos para o provimento de todos os lugares
dos quadros e demais pessoal da escola;
f) Propor a constituição de todos os júris relativos a concursos de pessoal não adstrito a actividades científicas;
g) Elaborar o plano anual de actividades, o relatório e o projecto de orçamento;
h) Propor, executar e apoiar actividades de extensão cultural;
i) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de
cursos;
j) Organizar, nos termos da lei e dos presentes estatutos, os processos
eleitorais para os órgãos de gestão, excepto os referentes ao conselho
científico;
I) Procurar assegurar as condições materiais necessárias para as publicações do conselho científico e do conselho pedagógico, podendo

b) Rever os estatutos da Faculdade, nos termos previstos nas ais. a)

criar, de entre os seus membros docentes e discentes, uma comissão

e b) do art. 15° dos Estatutos da UP, com as necessárias adapta-

editorial, que organizará o processo de edição das publicações que

ções;
c) Apreciar e aprovar o plano de actividades e o relatório anual apresentado pelo conselho directivo;
d) Formular propostas sobre a orientação e desenvolvimento da Faculdade;
e) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo, da competência própria deste.

não sejam da estrita competência desses dois conselhos;
m) Conceder subsídios às entidades mencionadas no n.° 2 do art. 4.°,
em articulação com o conselho científico, e pronunciar-se sobre as
implicações financeiras referentes à criação e financiamento das
mesmas;
n) Definir as regras de utilização dos espaços da Faculdade e proceder à
sua distribuição nos casos consagrados na legislação e nos presentes
estatutos.

un
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5 - Compete ainda ao conselho directivo estabelecer protocolos que

I) Elaborar planos de orientação e desenvolvimento científico da escola e

comprometam institucionalmente a Faculdade, designadamente no âmbito do

um relatório anual das actividades desenvolvidas, de molde a favore-

n° 3 do art. 3o dos presentes estatutos.

cer a sua afirmação no conjunto das instituições universitárias nacio-

(...)

nais e estrangeiras;

8 - Ao presidente compete, nomeadamente:

m) Aprovar os regulamentos internos e apreciar os relatórios das entidades mencionadas no art. 4 o destes estatutos;

a) A condução das reuniões do conselho directivo a que preside, com
voto de qualidade, bem como o despacho normal do expediente,

n) Designar um professor por curso para a comissão de leitura referida
no art. 16.°;

podendo decidir por si em todos os assuntos em que lhe tenha sido

o) Propor a instituição de prémios escolares, ouvido o conselho pedagó-

delegada competência;
b) A representação da escola em todos os actos públicos em que esta
intervenha;
c) A presidência do conselho administrativo.

gico.

(...)
7 - 0 conselho científico funcionará em plenário, em comissão coordenadora e em comissões científicas.
8:

Artigo 12.°

a) O plenário é integrado pelos professores definidos no n.° 1 deste
artigo;

Conselho científico

b) Para efeitos de quórum das reuniões e votações, não serão considerados os membros do conselho científico que à data se acharem disa) O conselho científico é constituído por todos os professores catedráti-

pensados de serviço na FLUP em razão de licenças sabáticas, fun-

cos, associados, auxiliares, investigadores com doutoramento no País

ções de reitor e vice-reitor da UP, mandato de deputado à Assembleia

ou professores convidados em tempo integral, quando possuidores do

da República e cargos permanentes do Governo, ou do Estado, ou
das autarquias, ou dos sindicatos;

grau de doutor;
b) O conselho científico, nos casos em que constem da sua ordem de

c) Serão da exclusiva competência do plenário do conselho científico as

trabalhos assuntos que afectem directamente qualquer dos corpos da

matérias ou assuntos que constam das ais. g), h),j), I), m) e o) do n.° 4
deste artigo;

Faculdade (docentes sem o grau de doutor, discentes, funcionários),
pode ainda convidar, de entre os eleitos para a assembleia de repre-

d) O plenário será convocado sempre que o presidente entender ou

sentantes, observadores, não tendo estes poder deliberativo,

quando um terço dos membros efectivos, em documento assinado e
com ordem de trabalhos escrita, o requererem ao dito presidente.

podendo, no entanto, a solicitação do presidente, participar nos assuntos em discussão.

9:
a) Da comissão coordenadora farão parte o presidente, o vice-presidente

2:
a) O conselho científico terá um presidente e um vice-presidente, eleitos
de entre os seus membros, e um secretário, que será o membro mais

e o secretário do conselho científico, cabendo ao primeiro a direcção
das reuniões, e os coordenadores e vogais das comissões científicas;

moderno do referido conselho à data de cada reunião, modernidade

b) Cada membro da comissão coordenadora terá direito a um voto. O

definida em conformidade com o disposto no n.° 2 do art. 15.° do

presidente tem voto de qualidade. As decisões são tomadas por maio-

Código do Procedimento Administrativo (Dec.-Lei 442/91);

(...)

ria simples;
c) Compete à comissão coordenadora decidir acerca das propostas e

3 - Ao presidente compete:

pareceres oriundos das comissões científicas, a menos que tais pro-

a) A condução das reuniões do plenário e da comissão coordenadora, a

postas e pareceres visem matérias da exclusiva competência do ple-

que se referem os n.os 7 e 9 deste artigo;
b) A representação do conselho;
c) A direcção das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras do
Porto.
4 - Ao conselho científico compete:

nário, matérias essas a que se refere a ai. c) do n.° 8 deste artigo;
d) As decisões da comissão coordenadora terão efeito idêntico às tomadas no plenário e serão exaradas no mesmo livro de actas pelo secretário do conselho científico, segundo estipulado no artigo 27.° do
Código do Procedimento Administrativo;

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

e) A comissão coordenadora reunirá sempre que o presidente entender

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

necessário ou conveniente ou sempre que um terço dos seus mem-

dades científicas, designadamente quanto à abertura de concursos e

bros o requerer ao dito presidente em documento assinado e com indi-

composição dos respectivos júris, contratações, nomeações ou provimentos definitivos, reconduções e renovações de contratos;
b) Pronunciar-se sobre as condições de admissão dos candidatos às

cação expressa do assunto ou assuntos a tratar.

10:
a) São membros das comissões científicas dos diversos grupos os pro-

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

fessores desses grupos que sejam membros do conselho científico;

lecendo a organização dessas provas e propondo os respectivos júris;

b) Cada comissão científica elegerá de entre os seus membros, dentro

c) Fazer propostas e dar pareceres sobre a organização dos planos de

de 15 dias após as eleições para a presidência do conselho científico,

estudo, ouvido o conselho pedagógico;
d) Proceder à distribuição do serviço docente e propor a homologação
dos respectivos mapas;
e) Propor a criação, alteração, suspensão e extinção de cursos, ouvidos
os conselhos pedagógico e directivo;
f) Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade científica, actividade de extensão cultural e prestação de serviços à comunidade;
g) Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na escola,
ouvido o conselho pedagógico;
h) Propor a atribuição de graus académicos honoríficos;
i) Fazer propostas e dar parecer sobre a aquisição de equipamento científico e bibliográfico;
j) Propor ao conselho directivo a publicação de trabalhos científicos, para
além das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras do Porto;

um coordenador e dois vogais;
c) Os eleitos a que se refere a alínea anterior sê-lo-ão por escrutínio
secreto e não poderão escusar-se dos cargos se anteriormente nunca
os exerceram ou não foram presidentes ou vice-presidentes do conselho científico;
d) Se alguém que for eleito para os cargos a que se refere a ai. c), não
obrigado pelo teor da alínea c), entender que não pode ou não deverá
exercê-los, fá-lo-á saber ao presidente do conselho científico, o qual
submeterá o caso à decisão do plenário;
e) Compete às comissões científicas apresentar propostas e pareceres à
comissão coordenadora e ao plenário sobre matérias constantes do
n.° 4 deste artigo, salvaguardando cada comissão a especificidade da
sua área;
f) As comissões científicas reunirão ordinariamente sempre que o res-

FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

pectivo coordenador o entender necessário ou conveniente e extraor-

Artigo 14.°

dinariamente sempre que um terço dos respectivos membros efectivos

Conselho administrativo

o requeiram ao coordenador em documento assinado e com indicação
expressa da matéria a tratar;
g) As comissões científicas exararão em livros próprios, de que serão

1 - O conselho administrativo é constituído pelo presidente do conselho
directivo, pelo secretário e pelo técnico superior de gestão.

(...)

responsáveis os respectivos coordenadores, as actas de cada uma
das suas reuniões, segundo o modo estipulado no artigo 27." do
Código do Procedimento Administrativo (Dec.-Lei 442/91);
h) Os livros a que se referem a alínea anterior constarão de um termo de
abertura, um termo de encerramento e numeração das folhas assina-

3 - 0 conselho administrativo é um órgão técnico, com as competências
dos conselhos administrativos dos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira, dentro dos limites impostos pela lei orgânica da UP e dos
presentes estatutos, competindo-lhe, designadamente:

das ou rubricadas pelo presidente do conselho científico em exercício

a) Autorizar e efectuar directamente o pagamento das despesas da

à data do termo de abertura;

escola, até ao limite das verbas do orçamento anualmente atribuído à

I) Dotado de um regulamento interno, o conselho científico poderá pro-

Faculdade;

ceder à sua revisão em plenário para o efeito convocado, o que deve

b) Organizar as contas de exercício e submetê-las à aprovação superior

implicar a aprovação pela maioria de dois terços dos seus membros.

através da Reitoria da Universidade;
c) Arrecadar as receitas próprias, sem prejuízo do n.° 2 do art. 6.° dos
Estatutos da Universidade do Porto;

Artigo 13.°

d) Informar, sempre que para tal seja solicitado, o conselho directivo das

Conselho pedagógico

disponibilidades financeiras da escola, tendo em vista despesas suscitadas por iniciativas de outros órgãos de gestão.

1 - O conselho pedagógico é paritário; será composto por dois docentes
e dois discentes de cada curso, eleitos pelos respectivos corpos.
2 - Os representantes dos docentes de cada curso são eleitos de modo
a garantir a presença de um professor e de um docente não professor, eleitos

Artigo 15.°

pelos seus pares.

Conselho consultivo

(...)
4 - 0 conselho pedagógico pode funcionar por comissões.
5 - 0 conselho pedagógico elegerá para presidente um dos seus membros, necessariamente um professor, que terá voto de qualidade, orientará as

1 - O conselho consultivo da FLUP é o órgão que, pela representatividade dos seus membros, procura desenvolver e aprofundar a ligação permanente da Faculdade à dinâmica social de que deve reclamar-se.

reuniões e representará o conselho.

2 - 0 conselho consultivo é constituído por:

6 - 0 conselho pedagógico elegerá vice-presidente um dos seus mem-

a) Os presidentes dos conselhos directivos, científico, pedagógico e

bros, necessariamente um docente, que substituirá o presidente nas suas faltas

assembleia de representantes e ainda pelo presidente da direcção da

ou impedimentos.

Associação de Estudantes;

7 - Ao conselho pedagógico compele, nomeadamente:

b) Os docentes da Faculdade que exerçam ou tenham exercido as fun-

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

ções de reitor, vice-reitor ou pró-reitor;

escola, proceder à sua revisão e verificar o seu cumprimento;

c) Um aluno por curso, eleito pela assembleia de representantes;

b) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem,

d) Individualidades e representantes de entidades com fins culturais,

com a finalidade de elaborar relatórios regulares, recorrendo para tal à

económicos e sociais estreitamente relacionados com os objectivos

auscultação e recolha de opinião dos diferentes intervenientes nesses

prosseguidos pela Faculdade. Tais individualidades, no máximo de 10,

processos;

serão indicadas pela assembleia de representantes.

(...)

c) Formular orientações em matéria pedagógica, designadamente no
que se refere a métodos que assegurem um bom desenvolvimento

5 - São competências do conselho consultivo:

dos processos de ensino e aprendizagem;

a) Apreciar propostas que lhe sejam submetidas pelo conselho directivo,

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

conselho científico, conselho pedagógico, assembleia de representan-

e) Definir os critérios a que deve obedecer a elaboração do calendário

tes e Associação de Estudantes;

das provas de avaliação e aprová-lo;

b) Emitir pareceres sobre os modos e meios para efectivar a ligação referida n o n . 0 1 ;

f) Submeter ao conselho científico sugestões respeitantes à criação,
alteração, suspensão ou extinção de cursos;

c) Dinamizar grandes projectos científicos e culturais;

g) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de

d) Mobilizar os recursos para as propostas e projectos referidos nas alí-

cursos;

neas anteriores deste número.

h) Pronunciar-se sobre a organização ou alteração dos planos de estudos;
i) Pronunciar-se sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na
Faculdade, sem prejuízo dos casos contemplados na legislação;

Artigo 16.°

j) Propor a instituição de prémios escolares;

Comissão de leitura

I) Apreciar exposições sobre matérias de índole pedagógica, remetendoas, quando necessário, a outros órgãos de gestão;

1 - A comissão de leitura é constituída pelo professor bibliotecário desig-

m) Organizar, em colaboração com o conselho directivo e o conselho

nado pelo conselho pedagógico nos termos do art. 13.°, n.° 7, alínea p), por um

científico, conferências e outras iniciativas de interesse cultural para a

professor por cada curso, designado pelo conselho científico, nos termos do art.

escola;
n) Propor ao conselho directivo publicações de reconhecido interesse
pedagógico;
o) Dar parecer sobre a aquisição de material pedagógico;
p) Designar o professor bibliotecário, que será assessorado pela comissão de leitura referida no artigo 16.°;
g) Designar um assistente por curso e um discente por curso para a
comissão de leitura instituída no artigo 16.°.

12.°, n.° 4, alínea n), por um assistente por cada curso e por um discente por
cada curso designados pelo conselho pedagógico nos termos do artigo 13.°, n.°
7, alínea gj, e por dois bibliotecários (BAD).
2 - À comissão de leitura compete elaborar as linhas de orientação e
definir os critérios para a selecção de bibliografia de apoio ao ensino e investigação, com vista à posterior aquisição pelos serviços competentes da biblioteca
central.
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FLUP - O r g . 20
1 9 9 7 . 0 4 . 0 3 - Despacho I Universidade d o P o r t o . Reitoria
H o m o l o g a ç ã o de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade d o P o r t o .
Diário da República. 2" série. Lisboa. 9 1 ( 1 8 A b r . 1997) 4.624-4.630.

CAPITULO I
Artigo 8.°

4 - Ao conselho directivo compete, designadamente:
a) Zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos;
b) Administrar e gerir a FLUP em todos os assuntos que não sejam da

1 - São órgãos de gestão da FLUP:
a) A assembleia de representantes;
b) O conselho directivo;

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

c) O conselho científico;

com ressalva da sua intervenção sempre que existam incidências

d) O conselho pedagógico;

financeiras;

e) O conselho administrativo;
f) O conselho consultivo.

d) Assegurar a ligação com a Universidade, a Reitoria e o ministério da
tutela nas questões de interesse para a Faculdade, para a Universidade e para o ensino superior;
e) Propor a abertura de concursos para o provimento de todos os lugares

Artigo 10.°
Assembleia de representantes

dos quadros e demais pessoal da escola;
f) Propor a constituição de todos os júris relativos a concursos de pessoal não adstrito a actividades científicas;

1 - A Assembleia de representantes da FLUP é constituída por 50 elementos, com a seguinte distribuição: 20 docentes e investigadores (quando
existam), 20 alunos e 10 funcionários, todos eleitos pelos seus pares.

(...)

g) Elaborar o plano anual de actividades, o relatório e o projecto de orçamento;
h) Propor, executar e apoiar actividades de extensão cultural;
i) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de

2 - A assembleia de representantes terá um presidente, um vice-presidente e dois secretários, eleitos em conformidade com o artigo 2 7 ° dos presentes Estatutos, os quais constituem a respectiva mesa:
a) O presidente e o vice-presidente serão escolhidos de entre os representantes do corpo docente e os secretários de entre os representantes do corpo discente e dos funcionários, um por cada;
b) Compete aos presidentes dirigir os trabalhos da assembleia e representá-la, quando for necessário ou conveniente;
c) O vice-presidente substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

cursos;
j) Organizar, nos termos da lei e dos presentes Estatutos, os processos
eleitorais para os órgãos de gestão, excepto os referentes ao conselho
científico;
I) Procurar assegurar as condições materiais necessárias para as publicações do conselho científico e do conselho pedagógico, podendo
criar de entre os seus membros docentes e discentes, uma comissão
editorial, que organizará o processo de edição das publicações que
não sejam da estrita competência desses dois conselhos;
m) Conceder subsídios âs entidades mencionadas no n.° 2 do artigo 4.°,

3 - São funções da assembleia de representantes:
a) Eleger e destituir o conselho directivo, devendo a destituição ser fundamentada e aprovada por dois terços dos membros efectivos da
assembleia;

em articulação com o conselho científico, e pronunciar-se sobre as
implicações financeiras referentes à criação e financiamento das
mesmas;
n) Definir as regras de utilização dos espaços da FLUP e proceder à sua

b) Rever os estatutos da Faculdade, nos termos previstos nas alíneas a)
e b) do artigo 15.° dos Estatutos da UP, com as necessárias adaptações;

distribuição nos casos consagrados na legislação e nos presentes
Estatutos.
5 - Compete ainda ao conselho directivo estabelecer protocolos que

c) Apreciar e aprovar o plano de actividades e o relatório anual apresentado pelo conselho directivo;
d) Formular propostas sobre a orientação e desenvolvimento da Faculdade;

comprometam institucionalmente a FLUP, designadamente no âmbito do n.° 3
do artigo 3.° dos presentes Estatutos.

(...)
8 - Ao presidente compete, nomeadamente:

e) Fiscalizar genericamente os actos do conselho directivo, com salvaguarda do exercício efectivo da competência própria deste.
4 - A assembleia de representantes pode criar comissões com vista a
favorecer a eficiência do seu funcionamento, de acordo com regulamento próprio.

a) A condução das reuniões do conselho directivo, a que preside, com
voto de qualidade, bem como o despacho normal do expediente,
podendo decidir por si em todos os assuntos em que lhe tenha sido
delegada competência;
b) A representação da escola em todos os actos públicos em que esta

(...)

intervenha;
c) A presidência do conselho administrativo.
Artigo 11,°
Conselho directivo

Artigo 12.°
Conselho científico

1 - O conselho directivo da FLUP é constituído por 10 elementos, eleitos
pela assembleia de representantes, distribuídos do seguinte modo: 4 docentes,
2 dos quais deverão ser professores, 4 alunos e 2 funcionários.

(...)
3 - 0 conselho directivo terá um presidente e um vice-presidente, eleitos
pelos seus membros na primeira reunião de entre os docentes que dele façam
parte.

- a) O conselho científico é constituído por todos os professores catedráticos, associados, auxiliares, investigadores com doutoramento
no País ou professores convidados em tempo integral, quando
possuidores do grau de doutor.
bj O conselho científico, nos casos em que constem da sua ordem
de trabalhos assuntos que afectem directamente qualquer dos cor-

3
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pos da FLUP (docentes sem o grau de doutor, discentes, funcioná-

d) O plenário será convocado sempre que o presidente entender ou

rios), pode ainda convidar, de entre os eleitos para a assembleia

quando um terço dos membros efectivos, em documento assinado e

de representantes, observadores, não tendo estes poder deliberativo, podendo, no entanto, a solicitação do presidente, participar
nos assuntos em discussão.

com ordem de trabalhos escrita, o requererem ao dito presidente.
9 - a) Da comissão coordenadora farão parte o presidente, o vice-presidente e o secretário do conselho científico, cabendo ao primeiro a

2 - a) O conselho científico terá um presidente e um vice-presidente,

direcção das reuniões, os coordenadores e vogais das comissões

eleitos entre os seus membros, e um secretário, que será o mem-

científicas, bem como os presidentes e dois vogais com título de dou-

bro mais moderno do referido conselho à data de cada reunião,

tor de cada comissão executiva de departamento;

modernidade conferida em conformidade com o disposto no n.° 2

b) Cada membro da comissão coordenadora terá direito a um voto. O

do artigo 15." do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-

presidente tem voto de qualidade. As decisões são tomadas por maio-

Lein 0 442/91),

(...)

ria simples;
c) Compete à comissão coordenadora decidir acerca das propostas e

3 - Ao presidente compete:

pareceres oriundos das comissões científicas e dos conselhos e

a) A condução das reuniões do plenário e da comissão coordenadora a

comissões executivas dos departamentos, a menos que tais propostas

que se referem os n.os 7 e 9 deste artigo;
b) A representação do conselho;
c) A direcção das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras do
Porto.
4 - Ao conselho científico compete:
a) Pronunciar-se, nos termos da lei, sobre todos os actos relativos às

e pareceres visem matérias da exclusiva competência do plenário,
matérias essas a que se refere a alínea c) do n.° 8 deste artigo;
d) As decisões da comissão coordenadora terão efeito idêntico às tomadas no plenário e serão exaradas no mesmo livro de actas pelo secretário do conselho científico, segundo estipulado no artigo 27° do
Código do Procedimento Administrativo;

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

ej A comissão coordenadora reunirá sempre que o presidente entender

dades científicas, designadamente quanto à abertura de concursos e

necessário ou conveniente ou sempre que um terço dos seus mem-

composição dos respectivos júris, contratações, nomeações ou provi-

bros o requerer ao dito presidente em documento assinado e com indi-

mentos definitivos, reconduções e renovações de contratos;

cação expressa do assunto ou assuntos a tratar.

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

1 0 - a) São membros das comissões científicas dos diversos grupos os

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

professores desses grupos que sejam membros do conselho cientí-

lecendo a organização dessas provas e propondo os respectivos júris;

fico.

c) Fazei propostas e dar pareceres sobre a organização dos planos de
estudo, ouvido o conselho pedagógico;
d) Proceder à distribuição do serviço docente e propor a homologação
dos respectivos mapas;
e) Propor a criação, alteração, suspensão e extinção de cursos, ouvidos
os conselhos pedagógico e directivo;
f) Fazer propostas sobre o desenvolvimento da actividade científica, actividade de extensão cultural e prestação de serviço à comunidade;
g) Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na escola,
ouvido o conselho pedagógico;
h) Propor a atribuição de graus académicos honoríficos;
i) Fazer propostas e dar parecer sobre a aquisição de equipamento cientifico e bibliográfico;
j) Propor ao conselho directivo a publicação de trabalhos científicos, para
além das diversas séries da Revista da Faculdade de Letras do Porto;

b) Cada comissão científica elegerá de entre os seus membros, dentro
de 15 dias após as eleições para a presidência do conselho científico,
um coordenador e dois vogais.
c) Os eleitos a que se refere a alínea anterior sê-lo-ão por escrutínio
secreto e não poderão escusar-se dos cargos se anteriormente nunca
os exerceram ou não foram presidentes ou vice-presidentes do conselho científico.
d) Se alguém que for eleito para os cargos a que se refere a alínea c),
não obrigado pelo teor da alínea c), entender que não pode ou não
deverá exercê-los, fá-lo-á saber ao presidente do conselho científico,
o qual submeterá o caso à decisão do plenário.
e) Compete às comissões científicas apresentar propostas e pareceres à
comissão coordenadora e ao plenário sobre matérias constantes do
n.° 4 deste artigo, salvaguardando cada comissão a especificidade da
sua área.

I) Elaborar planos de orientação e desenvolvimento científico da escola e

f) As comissões científicas reunirão ordinariamente sempre que o res-

um relatório anual das actividades desenvolvidas, de molde a favorecer

pectivo coordenador o entender necessário ou conveniente e extraordi-

a sua afirmação no conjunto das instituições universitárias nacionais e

nariamente sempre que um terço dos respectivos membros efectivos o

estrangeiras;
m) Aprovar os regulamentos internos e apreciar os relatórios das entidades mencionadas no artigo 4,° destes Estatutos;
n) Designar um professor por curso para a comissão de leitura referida
no artigo 16,°;
o) Propor a instituição de prémios escolares, ouvido o conselho pedagógico.

requeiram ao coordenador em documento assinado e com indicação
expressa da matéria a tratar.
g) As comissões científicas exararão em livros próprios, de que serão responsáveis os respectivos coordenadores, as actas de cada uma das
suas reuniões, segundo o modo estipulado no artigo 27° do Código do
Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n° 442/91).
h) Os livros a que se referem a alínea anterior constarão de um termo de

(...)

abertura, um termo de encerramento e numeração das folhas assina-

7 - 0 conselho científico funcionará em plenário, em comissão coorde-

das ou rubricadas pelo presidente do conselho científico em exercício

nadora, em comissões científicas ou em conselhos de departamento.
8 - a) O plenário é integrado pelos professores definidos no n.° 1 deste
artigo.
b) Para efeitos de quórum das reuniões e votações não serão considerados os membros do conselho científico que à data se acharem dispen-

à data do termo de abertura.
I) Dotado de um regulamento interno, o conselho científico poderá
proceder à sua revisão em plenário para o efeito convocado, o que
deve implicar a aprovação pela maioria de dois terços dos seus
membros.

sados de serviço na FLUP em razão de licenças sabáticas, funções de
reitor e vice-reitor da Universidade do Porto, mandato de deputado à
Assembleia da República e cargos permanentes do Governo, ou do
Estado, ou das autarquias, ou dos sindicatos;

Artigo 13.°
Conselho pedagógico

c) Serão da exclusiva competência do plenário do conselho científico as
matérias ou assuntos que constam das alíneas g), h), j), I), m) e o) do
n.° 4 deste artigo;

1 - O conselho pedagógico é paritário; será composto por dois docentes
e dois discentes de cada curso, eleitos pelos respectivos corpos.

FLUP - ORGANIGRAMAS E EXCERTOS DE LEGISLAÇÃO

2 - Os representantes dos docentes de cada curso são eleitos de modo
a garantir a presença de um professor e de um professor não docente, eleitos

Artigo 15.°

pelos seus pares.

Conselho consultivo

(...)
5 - 0 conselho pedagógico elegerá para presidente um dos seus mem-

1 - O conselho consultivo da Faculdade de Letras da Universidade do

bros, necessariamente um professor, que terá voto de qualidade, orientará as

Porto é o órgão que, pela representatividade dos seus membros, procura

reuniões e representará o conselho.

desenvolver e aprofundar a ligação permanente da faculdade à dinâmica social

6 - 0 conselho pedagógico elegerá vice-presidente um dos seus mem-

de que deve reclamar-se.

bros, necessariamente um docente, que substituirá o presidente nas suas faltas

2 - 0 conselho consultivo é constituído:

ou impedimentos.

a) Pelos presidentes dos conselhos directivo, científico, pedagógico e

7 - Ao conselho pedagógico compete, nomeadamente:

assembleia de representantes e ainda pelo presidente da direcção da

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

Associação de Estudantes;

escola, proceder à sua revisão e verificar o seu cumprimento;

b) Pelos docentes da FLUP que exerçam ou tenham exercido as funções

b) Proceder à avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem,

de reitor, vice-reitor ou pró-reitor;

com a finalidade de elaborar relatórios regulares, recorrendo para tal à

c) Por um aluno, por curso, eleito pela assembleia de representantes;

auscultação e recolha de opinião dos diferentes intervenientes nesses

d) Por individualidades e representantes de entidades com fins culturais,

processos;

económicos e sociais estreitamente relacionados com os objectivos

c) Formular orientações em matéria pedagógica, designadamente no

prosseguidos pela FLUP. Tais individualidades, no máximo de 10,

que se refere a métodos que assegurem um bom desenvolvimento

serão indicadas pela assembleia de representantes.

dos processos de ensino e aprendizagem;
d) Definir e aprovar o calendário lectivo e de exames;

3 - Os membros do conselho referidos na alínea d) serão indicados bienalmente.

(...)

e) Definir os critérios a que deve obedecer a elaboração do calendário
das provas de avaliação e aprová-lo;

5 - São competências do conselho consultivo:

f) Submeter ao conselho científico sugestões respeitantes à criação, alte-

a) Apreciar propostas que lhe sejam submetidas pelo conselho directivo,

ração, suspensão ou extinção de cursos;

conselho científico, conselho pedagógico, assembleia de representan-

g) Pronunciar-se sobre a criação, alteração, suspensão ou extinção de

tes e Associação de Estudantes;

cursos;

b) Emitir pareceres sobre os modos e meios para efectivar a ligação refe-

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

rida no n ° 1 ;

O Pronunciar-se sobre o regime de ingresso nos cursos ministrados na

c) Dinamizar grandes projectos científicos e culturais;

FLUP, sem prejuízo dos casos contemplados na legislação;

d) Mobilizar os recursos para as propostas e projectos referidos nas alí-

j) Propor a instituição de prémios escolares;

neas anteriores deste número.

I) Apreciar exposições sobre matérias de índole pedagógica, remetendoas, quando necessário, a outros órgãos de gestão;
m) Organizar, em colaboração com o conselho directivo e o conselho

Artigo 16.°

científico, conferências e outras iniciativas de interesse cultural para a

Comissão de leitura

escola;
n) Propor ao conselho directivo publicações de reconhecido interesse
pedagógico;

1 - A comissão de leitura é constituída pelo professor bibliotecário,
designado pelo conselho pedagógico, nos termos do artigo 13°, n° 7, alínea p),

o) Dar parecer sobre a aquisição de material pedagógico;

por um professor por cada curso designado pelo conselho científico, nos termos

p) Designar o professor bibliotecário, que será assessorado pela comis-

do artigo 12°, n° 4, alínea n), por um assistente por cada curso e por um dis-

são de leitura referida no artigo 16.°;
q) Designar um assistente por curso e um discente por curso para a

cente por cada curso, designados pelo conselho pedagógico nos termos do
artigo 13o, n° 7, alínea g), e por dois bibliotecários (BAD).

comissão de leitura instituída no artigo 16.°.

2 - À comissão de leitura compete elaborar as linhas de orientação e
definir os critérios para a selecção de bibliografia de apoio ao ensino e investigação, com vista à posterior aquisição pelos serviços competentes da biblioteca

Artigo 14.°
Conselho administrativo

central.

(...)

1 - O conselho administrativo é constituído pelo presidente do conselho
directivo, pelo secretário e pelo técnico superior de gestão.

CAPÍTULO III

(...)

Departamentos

3 - 0 conselho administrativo é um órgão técnico, com as competências
dos conselhos administrativos dos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira, dentro dos limites impostos pela Lei Orgânica da UP e dos
presentes Estatutos, competindo-lhe, designadamente:
a) Autorizar e efectuar directamente o pagamento das despesas da escola,
até ao limite das verbas do orçamento anualmente atribuído à FLUP;
b) Organizar as contas de exercício e submetê-las à aprovação superior
através da Reitoria da UP;
c) Arrecadar as receitas próprias, sem prejuízo do n.° 2 do artigo 6.° dos
Estatutos da UP;
d) Informar, sempre que para tal seja solicitado, o conselho directivo das
disponibilidades financeiras da escola, tendo em vista despesas suscitadas por iniciativas de outros órgãos de gestão.

(...)

Artigo 17.°
1 - Os departamentos da FLUP, adiante designados por departamentos,
correspondem às grandes áreas do conhecimento, delimitadas em função dos
objectivos e das metodologias e técnicas de investigação específicas, explicitadas na descrição da sua divisão funcional.
2 - Aos departamentos compete, nomeadamente, a regularização das
seguintes actividades:
a) Ensino em licenciaturas, cursos de pós-graduação e cursos de curta
duração;
b) Investigação fundamental e aplicada;
c) Prestação de serviços ao exterior, tendo por objectivo contribuir para o
desenvolvimento sócio-cultural;
d) Extensão universitária.
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Artigo 18.°
1 - Os departamentos poderão, por sua iniciativa, subdividir-se em secções, sempre que a sua dimensão e a pluralidade das matérias científicas compreendidas na sua área o recomende.
2 - As secções integradas em departamentos são entendidas como unidades respeitantes a áreas científicas diferenciadas.

h) Aprovar o regulamento do conselho;
i) Exercer competência em matéria disciplinar sobre todos os membros
do departamento.
2 - 0 conselho de departamento acumulará todas as competências previstas para a comissão coordenadora do departamento, caso esta não exista,
podendo, neste caso, delegar, total ou parcialmente, essas competências na
comissão executiva.

Artigo 19."
Artigo 23."

1 - A constituição de um departamento exige um número mínimo de 15
docentes e investigadores em tempo integral, 5 dos quais, pelo menos, deverão

Compete à comissão coordenadora do departamento, quando exista:

ser doutorados.

a) Designar, sob proposta publicada do presidente do departamento, os

(...)

representantes do departamento em quaisquer outros órgãos de gestão ou comissões;
b) Propor ao conselho cientifico da FLUP os professores responsáveis
SECÇÃO I
Órgãos de gestão dos departamentos

das disciplinas a cargo do departamento, com respeito pelo Estatuto
da Carreira Docente e ouvidos os directores dos cursos envolvidos;
cj Aprovar a proposta da distribuição de serviço docente a enviar ao con-

Artigo 20.°
1 - Cada departamento possui, obrigatoriamente, os seguintes órgãos

selho científico da FLUP;
d) Nomear, sob proposta da comissão executiva, os responsáveis dos
serviços do departamento;

de gestão:
a) Conselho de departamento;

e) Ratificar a nomeação dos responsáveis dos laboratórios;

b) Comissão executiva.

fj Coordenar as actividades das secções;

(...)

g) Promover a colaboração interdepartamental com vista à coordenação
de cursos em comum;
Artigo 21."

1 - O conselho de departamento é constituído por membros permanentes e por membros não permanentes e é presidido pelo presidente do departa-

h) Elaborar propostas de nomeação e contratação do pessoal docente e
não docente;
i) Deliberar sobre a distribuição de docentes e investigadores pelas secções do departamento;

mento:
a) São membros permanentes os professores catedráticos, associados e
auxiliares e os investigadores principais e auxiliares do departamento;
b) São membros não permanentes os representantes eleitos, por períodos bienais, pelos restantes docentes e investigadores do departamento, até um máximo de um terço dos membros permanentes à data
da publicação dos cadernos eleitorais.

(...)

j) Aprovar e transmitir ao conselho científico da FLUP a proposta de
constituição dos júris para as provas académicas;
I) Elaborar proposta para o preenchimento de lugares do quadro de pessoal docente investigador;
m) Propor o estabelecimento de convénios, de acordos e de prestação
de serviços;
n) Deliberar sobre as matérias que lhe forem delegadas e pronunciar-se

3 - Quando exista, a comissão coordenadora do departamento integrará,

sobre as que lhe forem submetidas para apreciação pelo presidente
do departamento;

necessariamente:
a) Comissão executiva do departamento;
b) Coordenadores de cada uma das secções integradas no departa-

o) Aconselhar e apoiar o presidente e a comissão executiva na gestão do
departamento e, nomeadamente, na definição de estratégias de
desenvolvimento do departamento, tanto a nível do ensino como da

mento;
cj No caso de virem a ser criadas as funções de director de curso e de
licenciatura, os seus titulares, desde que sejam membros do departa-

investigação e extensão universitária, que visem melhorar a qualidade
do ensino e a sua imagem externa.

mento;
d) Um representante com título de doutor, membro do conselho de
departamento, de cada uma das instituições de I & D, com ou sem fins
lucrativos, associadas ao departamento.
Artigo 22.°
1 - Compete ao conselho de departamento:
a) Eleger, por maioria simples, o presidente do conselho de departa-

Artigo 24.°
1 - O conselho de departamento é presidido por um professor catedrático ou associado do departamento, contratado em regime de dedicação exclusiva e em efectividade de funções, eleito pelo período de dois anos.
2 - Compete ao presidente do departamento:
a) Convocar e conduzir as reuniões do conselho de departamento, da
comissão coordenadora do departamento e da comissão executiva;

mento, adiante designado por presidente do departamento, e destituí-

b) Representar o departamento;

lo por maioria de dois terços, implicando a destituição do presidente a

c) Exercer, em permanência, as funções que lhe forem cometidas pelo

cessação de funções da comissão executiva.
Em caso de destituição, as funções de presidente serão exercidas
pelo membro permanente mais antigo até à realização de novo acto
eleitoral;
b) Elaborar o regulamento do departamento e propostas de alteração;
cj Decidir sobre a constituição, dissolução e fusão de secções do departamento;
d) Deliberar sobre as matérias que lhe forem expressamente submetidas
pelos órgãos de gestão central;
e) Designar, sob proposta do presidente do departamento, os vogais da
comissão executiva;

conselho, pela comissão coordenadora do departamento e pela
comissão executiva;
d) Fazer parte, por inerência de funções, da comissão coordenadora do
conselho científico da FLUP;
e) Propor ao conselho de departamento os membros da comissão executiva;
f) Propor à comissão coordenadora do departamento os directores de
curso, quando for caso disso;
g) Preparar as reuniões do conselho e da comissão coordenadora do
departamento.

(...)

f) Servir como órgão de recurso dos outros órgãos ou membros do
departamento;
g) Aprovar o plano e relatório anuais do departamento;

Artigo 25."
1 - A comissão executiva é constituída por:
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a) Presidente do departamento;

f) Elaborar os mapas de distribuição de serviço docente, sob proposta

b) Três vogais designados pelo conselho de departamento, que serão

dos coordenadores de secção ou, no caso de estes não existirem, dos

docentes ou investigadores do departamento em regime de dedicação
exclusiva ou tempo integral, devendo um destes ser não doutorado,

directores de curso;
g) Proceder à tramitação das propostas de admissão de pessoal e de

sempre que no departamento existam, pelo menos, três docentes ou
investigadores não doutores em regime de dedicação exclusiva ou

renovação e rescisão de contratos;
h) Zelar pela boa conservação das instalações e do equipamento afecto

tempo integral;

ao departamento, de acordo com os meios para esse fim disponibiliza-

c) Um vogal representante dos estudantes, eleito bienalmente;
d) Um vogal representante dos técnicos e funcionários, eleito bienal-

dos pelos órgãos da FLUP;
i) Apresentar anualmente ao conselho de departamento o relatório das

mente.

suas actividades.

Artigo 26.°

SECÇÃO II

Á comissão executiva compete:

Secções dos departamentos e laboratórios

a) Dirigir o departamento de acordo com a legislação em vigor, com as
normas gerais da escola e com as decisões e orientações estabelecidas pelo conselho de departamento ou pela comissão coordenadora
do departamento;

Artigo 27 °
1 - As secções são dirigidas pelo coordenador de secção, o qual deverá
ser um professor em regime de dedicação exclusiva ou em tempo integral e em

b) Gerir os meios humanos e materiais postos à disposição do departa-

exercício de funções, eleito pelo período de dois anos.

mento de acordo com as dotações orçamentais que lhe forem atribuídas pelos órgãos da FLUP e com as dotações próprias resultantes de
contratos com o exterior;

Artigo 28."

c) Manter o conselho de departamento e a comissão coordenadora do

1 - Os laboratórios podem ser estruturas dependentes do departamento

departamento regularmente informados sobre a execução orçamental;

ou de uma secção, destinadas à realização de tarefas de índole experimental,

d) Assegurar a coordenação entre as diferentes secções do departamento;

com objectivos de investigação de apoio às aulas e serviços ao exterior.
2 - Os laboratórios poderão estar adstritos a uma só secção ou a várias

e) Preparar propostas de convénios, acordos e contratos de prestação
de serviços, submetê-los à aprovação do conselho ou da comissão
coordenadora do departamento e enviá-los às entidades competentes;

secções, consoante os seus objectivos e possibilidades de utilização do respectivo equipamento.
3 - Cada laboratório será dirigido por um professor ou investigador.
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CAPÍTULO II

ção e compreende a Secção de Expediente, Arquivo e Cadastro e a Secção de

Dos serviços

Pessoal.

Artigo 2.°
São serviços da FLUP:

Artigo 5.°
A Secção de Expediente, Arquivo e Cadastro compete:

a) A Direcção de Serviços Académicos e de Pessoal;

a) Assegurar o expediente geral;

b) A Direcção de Serviços Económico-Financeiros e de Património;

b) Assegurar o registo e distribuição, pelos serviços, da correspondência

c) A Direcção de Serviços de Documentação e Informação;
d) A Assessoria;

e outros documentos da FLUP;
c) Assegurar a gestão do arquivo, mantendo os processos devidamente

e) O Gabinete de Gestão de Projectos e Relações com o Exterior;
f) O Secretariado;

organizados e actualizados;
d) Assegurar a realização de outras tarefas de apoio aos restantes servi-

g) Os Serviços Técnicos de Manutenção.

ços que lhe forem cometidas;
e) Organizar e manter actualizada uma base de dados relativos ao
cadastro de pessoal.

SECÇÃO I
Direcção de Serviços Académicos e de Pessoal

Artigo 6.°
Ã Secção de Pessoal compete:

Artigo 3."
A Direcção de Serviços Académicos e de Pessoal da FLUP é dirigida por

a) Organizar e movimentar os processos relativos ao recrutamento,
selecção, provimento e formação, bem como à promoção, recondu-

um director de serviços e compreende a Repartição de Pessoal e Expediente e

ção, transferência, exoneração, rescisão de contratos, demissão e

a Repartição Pedagógica.

aposentação do pessoal;
b) Instruir os processos relativos a férias, faltas, acidentes de serviço,
Artigo 4.°

A Repartição de Pessoal e Expediente é dirigida por um chefe de reparti-

licenças, acumulações, equiparações a bolseiro e dispensas de serviço docente;

SI
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Artigo 12.°

c) Elaborar os mapas de assiduidade de todo o pessoal e as listas de

À Secção de Contabilidade compete:

antiguidade;
d) Instruir os processos relativos ao adiamento ou substituição de obriga-

a) Executar a escrituração respeitante à contabilidade de todos os serviços;
b) Processar e elaborar as requisições de fundos;

ções militares do pessoal;
e) Organizar e manter actualizados os processos individuais do pessoal;
f) Instruir os processos relativos aos benefícios sociais do pessoal e

c) Elaborar as relações de documentos de despesa, a submenter à apreciação e aprovação do conselho administrativo;
d) Informar os processos no que respeita à legalidade e cabimento de

seus familiares;
g) Assegurar em geral todas as demais tarefas administrativas respeitan-

verba;
e) Instruir os processos relativos à autorização de prestação de horas

tes às questões de pessoal;
h) Passar declarações de tempo de serviço, de exercício de funções do

extraordinárias, de pagamento de serviços e deslocações de pessoal.

pessoal e de vencimentos e descontos.
Artigo 13.°
Artigo 7.°
A Repartição Pedagógica é dirigida por um chefe de repartição e compreende a Secção de Pré-Graduação e a Secção de Pós-Graduação.

À Secção de Gestão Financeira compete:
a) Elaborar os projectos de orçamentos ordinário e suplementar e os
orçamentos em conta de receitas próprias, bem como organizar os
processos de alteração orçamental, designadamente os de transferên-

Artigo 8."
À Secção de Pré-Graduação compete:
a) Organizar os processos de exames para acesso ao ensino superior;
b) Executar os serviços respeitantes a matrículas, inscrições, transferências, reingressos e mudanças de curso de alunos;
c) Prestar informações sobre as condições de ingresso e frequência na

cias de verbas e antecipação de duodécimos;
b) Informar os processos relativos à arrecadação de receitas e realização
de despesas, bem como os relativos às aplicações financeiras;
c) Elaborar as guias e as relações para entrega ao Estado ou outras entidades das importâncias de retenções na fonte de impostos, do IVA e
de quaisquer outras que lhe pertençam e lhes sejam devidas;
d) Coordenar os processos de gestão orçamental;

FLUP;
d) Elaborar editais e avisos relativos a matrículas, inscrições, transferên-

e) Colaborar na elaboração da conta de gerência.

cias, reingressos e mudanças de curso;
Artigo 14.°

e) Proceder ao registo, em livros próprios, em fichas ou em suportes
informáticos, de todos os actos respeitantes à vida escolar dos alunos;

A Repartição de Administração Patrimonial é dirigida por um chefe de

f) Organizar e manter actualizado o arquivo dos processos individuais

repartição e compreende a Secção de Compras e Economato e a Secção de
Património e Inventário.

dos alunos;
g) Emitir e revalidar os cartões dos alunos;

Artigo 15.°

h) Passar certidões;
i) Preparar os elementos relativos aos alunos para o anuário da UP;

À Secção de Compras e Economato compete:

D Preparar e elaborar os diplomas de licenciatura.

a) Assegurar o apetrechamento dos serviços;
b) Organizar os processos de aquisição nos termos das disposições

Artigo 9.°
À Secção de Pós-Graduação compete:
a) Organizar as provas académicas (mestrado e doutoramento);
b) Organizar e preparar processos relativos aos cursos de mestrado e
outros de pós-graduação, designadamente quanto a candidaturas e
inscrições, frequência e aproveitamento final;
c) Organizar os processos de equivalência de habilitações;
d) Elaborar editais e avisos relativos a matrículas, inscrições e paga-

legais vigentes;
c) Manter em depósito o material de uso corrente indispensável ao regular funcionamento dos serviços;
d) Manter actualizado o arquivo relativo ao expediente da secção;
ej Promover os concursos de adjudicação de aquisição de equipamentos
e outros materiais de acordo com as disposições legais vigentes;
f) Assegurar em geral todas as demais tarefas respeitantes a compras e
aquisições.

mento de propinas;
Artigo 16.°

ej Proceder ao registo em livros próprios, em fichas ou em suporte informático, de todos os actos respeitantes à vida escolar dos alunos;
f) Organizar e manter actualizado o arquivo dos processos individuais

À Secção de Património e Inventário compete:
a) Organizar e manter actualizado o inventário e cadastro dos bens
móveis e imóveis dos serviços;

dos alunos;
g) Emitir e revalidar os cartões dos alunos;

b) Velar pela conservação e aproveitamento do material e instalações;

h) Passar certidões;

c) Manter actualizado o arquivo relativo ao expediente da secção;

i) Preparar os elementos relativos aos alunos para o anuário da UP;

d) Assegurar em geral todas as demais tarefas respeitantes ao patrimó-

j) Preparar e elaborar certidões de mestrado e cursos de especialização.

nio da Faculdade.
Artigo 17.°

SECÇÃO II
Direcção de Serviços Económico-Financeiros

Adstrita à Direcção de Serviços Económico-Financeiros e de Património
funciona uma Tesouraria.

e de Património
Artigo 18.°
Artigo 10.°

A Tesouraria é dirigida por um tesoureiro, ao qual compete:

A Direcção de Serviços Económico-Financeiros e de Património é diri-

a) Preencher e assinar os recibos necessários para o levantamento dos

gida por um director de serviços e compreende a Repartição de Contabilidade e

fundos orçamentais e para a cobrança dos rendimentos próprios da

Finanças e a Direcção de Administração Patrimonial.

Escola e apresentá-los em devido tempo, à assinatura do conselho
administrativo;

Artigo 11°
A Repartição de Contabilidade e Finanças é dirigida por um chefe de
repartição e compreende a Secção de Contabilidade e a Secção de Gestão
Financeira.

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;
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d) Devolver diariamente aos serviços competentes a indicação dos
levantamentos e entradas de valores;
e) Fornecer aos serviços competentes a indicação dos levantamentos e
entradas de valores;

I

s) Manter actualizada e divulgar a base de dados da bibliografia científica
desenvolvida na Faculdade;
tj Assegurar a distribuição, por permuta, das edições da FLUP, de
acordo com as orientações dos respectivos coordenadores;

f) Transferir para os cofres do Estado, dentro dos prazos legais, as res-

u) Manter e desenvolver a cooperação em projectos nacionais e interna-

pectivas receitas, em conformidade com as guias ou relações organi-

cionais, na área das ciências documentais, nomeadamente nos âmbitos

zadas pelos serviços;

da conversão retrospectiva, indexação, Porbase, e edição electrónica;

g) Manter rigorosamente actualizada a escrita da tesouraria, de modo a
ser possível verificar a qualquer momento a exactidão dos fundos em
cofre e em depósito;

v) Manter actualizado o arquivo corrente de toda a actividade dos serviços;
xj Elaborar um relatório anual, bem como um plano de actividades a

h) Organizar e apresentar mensalmente ao conselho administrativo o

apresentar aos órgãos de gestão da Faculdade.

balancete referente ao mês anterior.
Artigo 21." (1)
As Bibliotecas Especializadas são dirigidas por um técnico superior de
SECÇÃO III

biblioteca e documentação e são suas competências:

Direcção de Serviços de Documentação e Informação

a) Dar apoio, em todas as suas vertentes, à investigação especializada

Artigo 19.°

b) Proceder ao tratamento preliminar (registo, carimbagem, cotação) e

desenvolvida nos institutos e departamentos;
Os Serviços de Documentação e Informação exercem a sua actividade
no âmbito da concepção, gestão, tratamento, difusão e controlo da informação e
documentação, visando o apoio ao ensino e à investigação, são dirigidos por
um director de serviços e compreendem os seguintes serviços:

ao tratamento técnico (catalogação, indexação e classificação) da
documentação adquirida;
ç) Assegurar o funcionamento dos serviços de leitura de presença e de
empréstimo domiciliário;

a) Biblioteca Central;

d) Promover e controlar a incorporação de nova documentação;

b) Bibliotecas Especializadas;

e) Receber, conferir, registar e ordenar toda a documentação e con-

c) Arquivo Central.

servá-la;
f) Rectificar e ou substituir as pastas ou caixas de acondicionamento da
Artigo 20.°

A Biblioteca Central é dirigida por um técnico superior de Biblioteca e
Documentação e são suas competências:

documentação;
g) Zelar pela segurança dos acervos documentais existentes;
h) Elaborar e manter devidamente organizados e actualizados os instru-

a) Conceber e planear serviços e sistemas de informação;

mentos de pesquisa necessários a um desempenho eficiente do ser-

b) Estabelecer e aplicar critérios de organização e de funcionamento dos

viço;

serviços;
c) Coordenar e gerir, em articulação com os órgãos de gestão da Faculdade, os recursos humanos, materiais e financeiros necessários às
actividades desenvolvidas e proceder à avaliação dos resultados;
d) Proceder á gestão e controlo do processo de aquisição de bibliografia;
e) Proceder ao tratamento técnico (catalogação, indexação e classificação) da documentação adquirida;
f) Proceder à cotação e arrumação da documentação tecnicamente tratada;
g) Desenvolver e adaptar sistemas de tratamento informatizado da documentação;
h) Definir procedimentos de recuperação, exploração e difusão da informação, de acordo com as necessidades do utilizador;
i) Manter um sistema de difusão selectiva da informação, visando o
apoio à investigação;
j) Desenvolver e manter condições para a efectivação dos serviços de
leitura de presença e empréstimo domiciliário;
k) Coordenar e manter um serviço de empréstimo interbibliotecas com
bibliotecas nacionais e estrangeiras;

/) Superintender e apoiar o serviço de consulta;
j) Dar autorização técnica sobre os empréstimos, a coordenação e a difusão dos acervos documentais;
k) Fornecer à consulta toda a documentação solicitada e que não esteja
condicionada para tal fim;
I) Fornecer toda a documentação solicitada pelos diferentes serviços
mediante as necessárias autorizações;
m) Fornecer, mediante as necessárias autorizações, a reprodução de
documentos;
n) Promover e manter a cooperação com o Arquivo da Universidade do
Porto no sentido de garantir a aplicação de critérios de normalização e
de uniformização no tratamento da documentação de arquivo;
o) Promover acções de difusão cultural, nomeadamente exposições,
seminários, colóquios, conferências, etc.;
p) Manter organizado um arquivo corrente das actividades desenvolvidas
no serviço;
q) Elaborar um relatório anual, bem como um plano de actividades, a
apresentar aos órgãos de gestão da Faculdade.

I) Organizar e coordenar as actividades desenvolvidas no âmbito do tratamento e utilização de documentação multimédia;
m) Preparar e produzir instrumentos de apoio ao ensino e à investigação;
n) Cooperar com os serviços e instituições afins, tendo em vista a partilha de informação e de recursos;

suas competências:
a) Colaborar na gestão de documentos relativamente a operações e pro-

o) Garantir a formação e apoio técnico às Bibliotecas Especializadas e

cedimentos que visem a racionalização e a eficácia na criação, utiliza-

promover, apoiar e realizar acções de formação profissional e de for-

ção, conservação, avaliação, selecção e eliminação de documentos,

mação de utilizadores;
p) Desenvolver trabalhos de investigação na área das ciências da informação e documentação;
q) Colaborar na organização de iniciativas culturais, nomeadamente em

nas fases de arquivo corrente e intermédio e na remessa para o
arquivo definitivo;
b) Integrar o grupo de trabalho que defina os prazos de conservação da
documentação administrativa que é produzida e recebida pelo estabe-

exposições bibliográficas e documentais, seminários, colóquios, confe-

lecimento, a qual não esteja abrangida pelas normas legais de conser-

rências, etc.;

vação;

r) Manter actualizado o catálogo colectivo dos núcleos bibliográficos existentes na FLUP;

i

Artigo 2 2 °
O Arquivo Central é dirigido por um técnico superior de arquivo e são

c) Respeitar os prazos legalmente fixados, quanto à selecção e eliminação da documentação enviada para o Arquivo Central;

É de assinalar que, a partir da alínea c), se verifica, no próprio original, uma duplicação do conteúdo do art.0 22.°.
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d) Promover e controlar a incorporação de nova documentação;

e) Estudar e programar a componente económica e financeira do envolvimento da FLUP em projectos e programas, em colaboração com a

e) Receber, conferir, registar e ordenar toda a documentação e con-

Direcção de Serviços Económico-Financeiros e de Património;

servá-la;
f) Rectif car e ou substituir as pastas ou caixas de acondicionamento da

f) Elaborar o boletim informativo respeitante às acções inseridas no
âmbito dos serviços;

documentação;
g) Zelar pela segurança dos acervos documentais existentes;

g) Elaborar o guia anual do aluno;

h) Elaborar e manter devidamente organizados e actualizados os instru-

h) Acompanhar os ex-alunos no seu percurso profissional;

mentos de pesquisa necessários a um desempenho eficiente do ser-

I) Tratar de assuntos relativos a prémios e bolsas;

viço;

j) Promover a integração com a AEFLUP;

i) Superintender e apoiar o serviço de consulta;

k) Acompanhar os alunos no domínio do intercâmbio internacional,
nomeadamente em programas europeus;

j) Dar autorização técnica sobre os empréstimos, a coordenação e a
difusão dos acervos documentais;
k) Fornecer toda a documentação solicitada e que não esteja condicio-

I) Organizar e manter actualizada uma base de dados relativos a pedidos
e ofertas de emprego para licenciados e pós-graduados.

nada para tal fim;
I) Fornecer toda a documentação solicitada pelos diferentes serviços,
Artigo 25.°

mediante as necessárias autorizações;

Secretariado

m) Fornecer, mediante as necessárias autorizações, a reprodução de
documentos;
n) Promover e manter a cooperação com o Arquivo da Universidade do
Porto no sentido de garantir a aplicação de critérios de normalização e
de uniformização no tratamento da documentação de arquivo;

O Secretariado depende directamente do presidente do conselho directivo e é da sua competência:
a) Assegurar o apoio nas áreas de tratamento de texto, comunicações
internas e externas, entrega de correspondência, convocatórias várias

o) Promover acções de difusão cultural, nomeadamente exposições,
seminários, colóquios, conferências, etc.;
p) Manter organizado um arquivo corrente das actividades desenvolvidas
no serviço;
q) Elaborar um relatório anual, bem como um plano de actividades, a
apresentar aos órgãos de gestão da Faculdade.

e informações dos conselhos directivos, científico e pedagógico;
b) Apoiar a realização de colóquios, seminários, congressos e conferências, bem como um serviço protocolar;
c) Assegurar todas as demais tarefas inerentes ao apoio administrativo
dos vários serviços da FLUP;
d) Colaborar na elaboração do boletim informativo do conselho directivo;
ej Apoiar a elaboração de outras publicações de reconhecido interesse
para a FLUP.

SECÇÃO IV
Assessoria

Artigo 26.°

Artigo 23."

Serviços Técnicos de Manutenção

A Assessoria depende directamente do presidente do conselho directivo
e é composta por três técnicos superiores, sendo um da área de estudos e planeamento, um da área de gestão financeira e um da área jurídica, à qual com-

Os Serviços Técnicos de Manutenção dependem directamente do presidente do conselho directivo e são dirigidos por um técnico superior, ao qual

pete:
a) Elaborar os estudos e pareceres de natureza técnica, administrativa,
jurídica e financeira, relativos à gestão da FLUP;
b) Instruir os inquéritos ou processos disciplinares ordenados pelos
órgãos legalmente competentes;
c) Recolher, sistematizar e divulgar a legislação e toda a informação
interna e externa com interesse geral para a FLUP.
d) Elaborar estudos específicos, sempre que solicitado, dos e para os
vários serviços existentes na FLUP.

compete:
a) Zelar pela manutenção das instalações e equipamento da FLUP;
b) Zelar pelo cumprimento das determinações relativas à segurança das
instalações, pessoal e equipamentos;
c) Promover a execução de obras de conservação/reparação ou de simples arranjo das instalações;
d) Submeter os planos de execução de obras à aprovação superior;
ej Promover os concursos de adjudicação de obras, de acordo com as
disposições legais vigentes;
f) Acompanhar, coordenar e fiscalizar o desenvolvimento das obras;

Artigo 24.°
Gabinete de Gestão de Projectos e Relações com o Exterior

g) Proceder à elaboração dos autos de recepção provisória e definitiva
das obras adjudicadas;
h) Emitir pareceres, em colaboração com o economato, sobre a aquisi-

O Gabinete de Gestão de Projectos e Relações com o Exterior depende

ção de imóveis;

directamente do presidente do conselho directivo e é dirigido por um director de

i) Emitir pareceres sobre a aquisição de equipamentos e materiais;

serviços, ao qual compete:

I) Emitir pareceres sobre a aquisição de serviços;

a) Organizar e manter actualizada uma base de dados com informações
sobre programas nacionais e internacionais, através do estabelecimento de contactos com outras entidades;
b) Elaborar estudos específicos sobre programas nacionais e internacionais e sua evolução e coordenação;
c) Acompanhar a programação e evolução dos diversos projectos de
investigação e de prestação de serviços;
d) Promover o envolvimento da FLUP em programas nacionais e internacionais, através do estabelecimento de contactos com outras entidades;

k) Organizar e assegurar serviços de apoio, designadamente comunicações, parques de estacionamento e limpeza;
I) Organizar e assegurar um serviço de manutenção;
m) Promover e coordenar a reprodução de textos de apoio ao ensino, à
investigação e à divulgação da FLUP;
n) Promover e coordenar o desenvolvimento de serviços nas áreas de
iconografia, tratamento gráfico, reprografia, encadernações e contratos de aquisição e revisão de maquinaria e equipamentos;
o) Assegurar a manutenção e funcionamento de um posto de primeiros
socorros.
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CAPITULO II

b) Coordenadores de cada uma das secções do Departamento;

Órgãos de gestão do Departamento

c) Directores dos cursos em que o Departamento esteja envolvido e que

Artigo 5o

d) Um representante com título de doutor, membro do conselho do

sejam membros do Departamento;
0 Departamento possui os seguintes órgãos de gestão:

Departamento, de cada uma das instituições de l&D, com ou sem fins

a) Conselho de departamento;

lucrativos, associadas ao Departamento.

b) Comissão coordenadora do Departamento;
c) Comissão executiva.

Artigo 14°

Ouvido o conselho de departamento, a comissão coordenadora do
Departamento poderá delegar, parcial ou totalmente, todas as suas competências numa comissão coordenadora com composição restrita.

Compete à comissão coordenadora do Departamento:
a) Designar, sob proposta publicada do presidente do Departamento, os
representantes do Departamento em quaisquer outros órgãos de gestão ou comissões;
o) Propor ao conselho científico da FLUP os professores responsáveis

SECÇÃO I

das disciplinas a cargo do Departamento, com respeito pelo Estatuto

Conselho de departamento

da Carreira Docente e de acordo com a alínea c) do n° 2 do artigo 33°
e ouvidos os directores dos cursos envolvidos;

Artigo 6o
1 - O conselho de departamento é presidido pelo presidente do Departamento e é constituído por membros permanentes e membros não permanentes:
a) São membros permanentes os professores catedráticos, associados e
auxiliares e os investigadores principais e auxiliares do Departamento;
b) São membros não permanentes os representantes eleitos, por períodos bienais, pelos restantes docentes e investigadores do Departamento, até um máximo de um terço dos membros permanentes à data
da publicação dos cadernos eleitorais.

(...)

c) Aprovar a proposta da distribuição de serviço docente a enviar ao conselho científico da FLUP;
d) Nomear, sob proposta da comissão executiva, os responsáveis dos
serviços do Departamento;
e) Ratificar a nomeação dos responsáveis dos laboratórios;
f) Coordenar as actividades das secções;
g) Promover a negociação interdepartamental com vista à coordenação
de cursos em comum;
h) Elaborar propostas de nomeação e contratação do pessoal docente e
não docente, tendo em atenção o disposto na alínea b) do n° 3 do
artigo 32°;

Artigo 7o
Compete ao conselho de departamento:

i) Deliberar sobre a distribuição de docentes e investigadores pelas secções do Departamento, tendo presente o definido no n° 1 do artigo 30°;

a) Eleger, por maioria simples, o presidente do conselho de departa-

j) Elaborar proposta de constituição dos júris para as provas académicas

mento, adiante designado por presidente do Departamento, e destituí-

ou para o preenchimento de lugares do quadro de pessoal docente,

lo, por maioria de dois terços, implicando a destituição do presidente a

investigador, técnico superior, técnico, técnico-profissional, administra-

cessação de funções da comissão executiva. Em caso de destituição,

tivo e auxiliar adstrito ao Departamento, de acordo com a alínea a) do

as funções do presidente serão exercidas pelo membro permanente
mais antigo até à realização de novo acto eleitoral;
D) Elaborar o regulamento do Departamento e propostas de alteração;
c) Decidir sobre a constituição, dissolução e fusão de secções do Departamento;

n° 3 do artigo 32°;
/) Propor o estabelecimento de convénios, de acordos e de prestação de
serviços;
m) Deliberar sobre as matérias que lhe forem delegadas e pronunciar-se
sobre as que lhe forem submetidas para apreciação pelo presidente

d) Deliberar sobre as matérias que lhe forem expressamente submetidas
pelos órgãos de gestão central;
e) Designar, sob proposta do presidente do Departamento, os vogais da
comissão executiva;

do Departamento;
n) Aconselhar e apoiar o presidente e a comissão executiva na gestão do
Departamento e, nomeadamente, na definição de estratégias de
desenvolvimento do Departamento, tanto a nível do ensino como da

f) Servir como órgão de recurso dos outros órgãos ou membros do
Departamento;

investigação e extensão universitária, que visem melhorar a qualidade
do ensino e a sua imagem externa.

q) Aprovar o plano e relatório anuais do Departamento;
h) Aprovar o regulamento do conselho;
i) Exercer competência em matéria disciplinar sobre todos os membros
do Departamento.

SECÇÃO III
Presidente do Departamento
Artigo 20°

SECÇÃO II
Comissão Coordenadora

1 - O conselho de departamento é presidido por um professor catedrático ou associado do Departamento, contratado em regime de dedicação exclusiva e em efectividade de funções, eleito por um período de dois anos. Compete

Artigo 13"
A comissão coordenadora é constituída por:
a) Presidente do Departamento e vogais da comissão executiva com
assento na comissão coordenadora do conselho científico da escola;

ao presidente do Departamento:
a) Convocar e conduzir as reuniões do conselho de departamento, da
comissão coordenadora do Departamento e da comissão executiva;
b) Representar o Departamento;

UNIVERSIDADE DO PORTO - ESTUDO ORGANICO-FUNCIONAL

c) Exercer em permanência as funções que lhe forem cometidas pelo
conselho, pela comissão coordenadora do Departamento e pela

2 - 0 director de curso de qualquer licenciatura coordenará a sua actividade competindo-lhe:
a) Promover a coordenação curricular e a eficácia do ensino;

comissão executiva;
d) Fazer parte, por inerência de funções, da comissão coordenadora do
conselho científico da FLUP;
e) Propor ao conselho do Departamento os membros da comissão exe-

b) Representar a licenciatura no conselho pedagógico da escola;
c) Coordenar a distribuição do serviço docente da licenciatura e apresentar pareceres sobre esta matéria aos conselhos pedagógico e científico da escola;

cutiva;
f) Propor à comissão coordenadora do Departamento os directores de curso;
g) Preparar as reuniões do conselho e da comissão coordenadora do

d) Promover a elaboração dos horários da respectiva licenciatura e
calendário de avaliação;
e) Promover a coordenação das inscrições dos alunos nas diferentes dis-

Departamento;
h) Proceder à coordenação geral do Departamento.

(...)

ciplinas;
f) Elaborar anualmente um relatório sobre o funcionamento do curso;
g) Promover uma reflexão contínua sobre a licenciatura e os métodos
pedagógicos.

SECÇÃO IV
Comissão executiva

(...)
4 - Os coordenadores dos cursos de mestrado, doutoramento e outras
pós-graduações ministradas no âmbito do Departamento são, por inerência,

Artigo 23°
1 - A comissão executiva é constituída por:

directores de curso, com as competências referidas no n° 2, com as necessárias
adaptações de nomenclatura, salvo a situação prevista na sua alínea b).

a) Presidente do Departamento;
b) Três vogais designados pelo conselho de departamento, que serão
docentes ou investigadores do Departamento, em regime de dedica-

SECÇÃO VI

ção exclusiva ou tempo integral, devendo um destes ser não douto-

Órgãos centrais de apoio e gestão

rado, sempre que no Departamento existam, pelo menos, três docenArtigo 27°

tes ou investigadores não doutorados em regime de dedicação
exclusiva ou tempo integral;
c) Um vogal representante dos estudantes, eleito bienalmente;
d) Um vogal representante dos técnicos e funcionários, eleito bienal-

1 - Nos termos da lei, no Departamento estão constituídos os seguintes
serviços centrais de apoio e gestão:
a) Secretaria;
b) Contabilidade.

mente.

(...)
Artigo 28°

Artigo 24°
À comissão executiva compete:
a) Dirigir o Departamento de acordo com a legislação em vigor, com as
normas gerais da escola e com as decisões e orientações estabelecidas pelo conselho de departamento ou pela comissão coordenadora

A secretaria do Departamento exerce as suas actividades nos domínios
do pessoal, expediente e arquivo, nomeadamente:
a) Organizar os processos relativos ao recrutamento, promoção, rescisão, demissão e aposentação do pessoal;
b) Elaborar mapas de faltas e licenças do pessoal;

do Departamento;
b) Gerir os meios humanos e materiais postos à disposição do Departamento de acordo com as dotações orçamentais que lhe forem atribuídas pelos órgãos de gestão da escola e com as dotações próprias
resultantes de contratos com o exterior;

c) Assegurar o expediente geral;
d) Assegurar o registo e distribuição pelas diferentes secções e serviços
de correspondência e outros documentos;
ej Assegurar a gestão dos arquivos;

c) Manter o conselho de departamento e a comissão coordenadora do

f) Colaborar com os serviços correspondentes da FLUP no que diz res-

Departamento regularmente informados sobre a execução orçamental;

peito a matrículas, inscrições, transferências, reingressos e indicação

d) Assegurar a coordenação entre as diferentes secções do Departamento;
e) Preparar propostas de convénios, acordos e contratos de prestação de
serviços, submetê-los à aprovação do conselho ou da comissão coor-

das médias finais de curso dos alunos;
g) Organizar e manter actualizados os processos de programas das disciplinas das licenciaturas e outros cursos ministrados pelo Departamento.

denadora do Departamento e enviá-los às entidades competentes;
Artigo 29°

f) Elaborar os mapas de distribuição de serviço docente, sob proposta
dos coordenadores de secção ou, no caso de estas não existirem, dos

A contabilidade executa a gestão e a escrituração relativa às verbas postas à disposição do Departamento pela direcção da escola e outras verbas pro-

directores de curso;
gj Proceder à tramitação das propostas de admissão de pessoal e de
renovação e rescisão de contratos;

venientes de projectos de investigação e trabalhos de extensão universitária,
propostos e da responsabilidade do Departamento.

h) Zelar pela boa conservação das instalações e do equipamento afecto
ao Departamento, de acordo com os meios para esse fim disponibiliCAPITULO III

zados pelos órgãos da FLUP;

Secções

i) Apresentar anualmente ao conselho de departamento o relatório de

SECÇÃO I

actividades.

Composição e órgãos de gestão
Artigo 30°

SECÇÃO V
Directores de curso

1 - As secções são os elementos de base da organização departamental, a elas correspondendo a distribuição das áreas científicas respectivas, as

Artigo 26°
1 - O director de curso é um professor, em regime de tempo integral,
proposto pela comissão coordenadora do Departamento e nomeado pelo presidente do Departamento, podendo este acumular os dois cargos.

áreas de doutoramento e os quadros do pessoal docente e de parte do pessoal
administrativo e técnico.
2 - São membros de cada secção todos os docentes, investigadores e
pessoal administrativo, técnico e auxiliar que nela prestam serviço.
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Artigo 31°

c) Propor a distribuição do serviço docente da secção (incluindo testes e

São órgãos de gestão das secções:

exames) e assegurar o normal funcionamento desta, nas disciplinas

a) 0 conselho de secção;

da sua área;

b) 0 coordenador de secção.

d) Contribuir para criar condições para a formação pedagógica e cientí
fica dos seus docentes e investigadores, coordenar e apoiar as suas
actividades de ensino, investigação e extensão universitária de forma

SECÇÃO II

integrada e em consonância com a política geral da secção e do

Conselho de secção e coordenador de secção

Departamento;
ej Promover a aquisição de equipamentos, bibliografia e de serviços, de

Artigo 32°

acordo com a política de repartição de recursos aprovada e assegurar

1  O conselho de secção é constituído por todos os docentes e investi

a boa funcionalidade dos primeiros;

gadores da secção;

f) Colaborar com a comissão executiva e restantes secções na definição

(...)

de políticas de ensino, investigação e extensão universitária, nomeada

3  Compete ao conselho de secção, designadamente:

mente nas áreas da sua competência que contribuam para manter

a) Propor à comissão executiva a abertura de concursos, a contratação e

actualizado o ensino ministrado no Departamento;

a renovação, alteração ou rescisão de contratos de docentes e investi

g) Emitir pareceres relativamente a equiparações a bolseiro, dispensas

gadores para a área científica e técnica da secção, justificandoas

de serviço docente, ou outras;

devidamente;

h) Fornecer à comissão executiva todos os elementos necessários à ela

b) Propor a contratação e assegurar o enquadramento do pessoal téc

boração do relatório anual de actividades do Departamento;

nico e administrativo adstrito à secção;

I) Exercer as funções que lhe sejam delegadas pelo conselho de secção.

c) Definir planos de estudo e programas de disciplinas da sua área;
d) Propor a constituição de júris de provas académicas dos membros da
secção;

SECÇÃO III

e) Dar pareceres relativos a contratações, promoções e ou mudanças de

Laboratórios

categoria dos membros da secção.
Artigo 34°
Artigo 33°
1  O coordenador de secção será um professor em regime de dedica
ção exclusiva ou em tempo integral e em exercício de funções, eleito por um

1  Os laboratórios são estruturas dependentes do DCTP, destinadas â
realização de tarefas de índole experimental, com objectivos de investigação, de
apoio às aulas e serviços ao exterior.

período de dois anos. A eleição deverá ter lugar nos 30 dias imediatos à tomada

2  Os laboratórios poderão estar adstritos a uma só secção ou a várias

de posse do presidente do Departamento, em reunião convocada expressa

secções, consoante os seus objectivos e possibilidades de utilização do respec

mente para o efeito. A eleição é feita por escrutínio secreto, em que todos os

tivo equipamento.

membros da secção têm direito a voto.
2  Compete ao coordenador de secção, nomeadamente:

3  Cada laboratório será dirigido por um professor ou investigador res
ponsável pelo mesmo.

a) Dirigir a secção e representála na comissão coordenadora do Depar

(■■■)

tamento, podendo, no entanto, fazerse substituir nas suas reuniões
por outro docente ou investigador doutorado da secção;

Artigo 35°

b) Ser o responsável pelos laboratórios adstritos à secção, podendo dele
gar essa função noutro docente ou investigador doutorado da secção;

No DCTP existe o laboratório  Laboratório de Conservação e Res
tauro.

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE D O PORTO
Cursos e graus académicos
(1919-1928)
Nota: A ref* que se segue à data remete para a iista da legislação e regulamentação.

Cursos de Licenciatura
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS FILOSÓFICAS
1926.11.17 (ref 12)
Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em 2
de Maio de 1919 (reP 7)

Aprovação do plano de
estudos da secção de
Ciências Filosóficas, para
efeitos de licenciatura

Aprovação do plano de
estudos da licenciatura

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em 1
de Novembro de 1918
(ref8 6), para os anos lectivos de 1918-1919 a
1921-1922

Aprovação do plano de
estudos da secção de
Ciências Históricas e
Geográficas, para efeitos
de licenciatura

Aprovação do plano de
estudos da licenciatura

LICENCIATURA EM FILOLOGIA CLÁSSICA
1919.08.27 (ref" 9)
Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em 1
de Novembro de 1918
(reP 6), para os anos lectivos de 1918-1919 a
1921-1922

1919.09.09 (ref 10)
Aprovação do plano de
estudos da secção de
Filologia Clássica, para
efeitos de licenciatura

.

1926.11.17 (ref 12)
Aprovação do plano de
estudos da licenciatura

LICENCIATURA EM FILOLOGIA GERMÂNICA
1926.11.17 (ref" 12)
Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em 1
de Novembro de 1918
(reP 6), para os anos lectivos de 1918-1919 a
1921-1922

Aprovação do plano de
estudos da secção de
Filologia Germânica,
para efeitos de licenciatura

Aprovação do plano de
estudos da licenciatura

LICENCIATURA EM FILOLOGIA ROMÂNICA

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em 1
de Novembro de 1918
(reP 6), para os anos lectivos de 1918-1919 a
1921-1922

Aprovação do plano de
estudos da secção de
Filologia Românica, para
efeitos de licenciatura

Aprovação do plano de
estudos da licenciatura
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Atribuição do G r a u de D o u t o r
1919.08.27 (reP 9)

1919.09.09 (reP 10)

1926.11.17 (reP 12)

Autorização para a concessão do grau de doutor nas secções de Filologia Clássica, Filologia
Românica, Filologia Germânica, Ciências Históricas e Geográficas e
Ciências Filosóficas, de
acordo com o estipulado
em diploma de 14 de
Julho de 1918 (reP 5)

Aprovação dos planos de
estudos das secções de
Filologia Clássica, Filologia Românica, Filologia
Germânica, Ciências Históricas e Geográficas e
Ciências Filosóficas, para
efeitos de doutoramento

Autorização para a concessão do grau de doutor em Filologia Clássica,
Filologia Românica, Filologia Germânica, Ciências Históricas e Geográficas e em Ciências
Filosóficas

O u t r o s Cursos
CURSO DE HABILITAÇÃO AO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO SUPERIOR
1919.08.27 (reP 9)
Criação do Curso de
Habilitação ao Magistério
Primário Superior, secção de Letras, da Escola
Normal Superior, e adopção dos planos de estudos aprovados por
diploma de 1911 (reP 2)

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE D O PORTO
Cursos e graus académicos
(1961-1999)
Nota: A reP que se segue à data remete para a lista da legislação e regulamentação.

Cursos de Licenciatura
LICENCIATURA EM FILOSOFIA
.08.17 (reP 18)
Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1957(reP17)

1968.10.12 (ref 20)

1977.10.04 (reP 23)

1978.05.31 (ref 24)

Aprovação do plano de
estudos

Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

Aprovação do plano de
estudos

1968.10.12 (reP 20)

1977.10.04 (ref 23)

1978.05.31 (reP 24)

Aprovação do plano de
estudos

Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

Aprovação do plano de
estudos

1978.05.31 (reP 24)

1987.11.03 (reP 42)

Aprovação do plano de
estudos

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

1987.11,03 (reP<
Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

LICENCIATURA EM HISTÓRIA
61.08.17 (reP 18)
Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1957 (ref3 17)

1987.11.03

(reP42)

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

LICENCIATURA EM FILOLOGIA ROMÂNICA

Criação do curso

Aprovação do plano de
estudos

LICENCIATURA EM FILOLOGIA GERMÂNICA

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1968(reP20)

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1968(ref a 20)

:

Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

J

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Francês-Alemão / variante de Estudos Franceses e Alemães)

Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas
e
Literaturas
Modernas, variante de
Francês-Alemão)

Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Franceses e
Alemães"

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

Criação do ramo de Tradução e aprovação do
plano de estudos

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2 o ano, 3°
ano (ramo Científico) e
4 o ano (ramos Científico
e Educacional)

l
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LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Francês-lnglês / variante de Estudos Franceses e Ingleses)

Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas e
Literaturas
Modernas, variante de
Francês-lnglês)

Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Franceses e
Ingleses"

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

Criação do ramo de Tradução e aprovação do
plano de estudos

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2 o ano, 3 o
ano (ramo Científico) e
4 o ano (ramo Educacional)

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Inglês-Alemão / variante de Estudos Ingleses e Alemães)
1977.10.04 (ref 23)

1978.05.31 (ref 24)

1987.11.03 (ref 42)

Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas e
Literaturas
Modernas, variante de
Inglês-Alemão)

Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Ingleses e Alemães"

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

is

1990.09.10 (ref
Criação do ramo de Tradução e aprovação do
plano de estudos

7 ^

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2 o ano, 3 o
ano (ramo Científico) e
4 o ano (ramo Científico e
Educacional)

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Estudos Portugueses)
1978.05.31 (ref 24)
Criação do curso e
aprovação do plano de
estudos

7.11.03 (ref 42)
Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

1992.11.17 (ref 72)
Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2 o ano, 3°
ano (ramos Científico e
Educacional) e 4 o ano
(ramo Científico)

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Português-Alemão / variante de Estudos Portugueses
e Alemães)
7.10.04 (ref 23)
Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português-Alemão)

1978.05.31 (ref 24)
Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Portugueses e
Alemães"

1987.11.03 (ref <
Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico,
Educacional e de Tradução em Português-Alemão)

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2 o ano, 3°
ano (ramo Científico) e
4 o ano (ramos Científico
e Educacional)

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Português-Francês / variante de Estudos Portugueses
e Franceses)
^

1

1977.10.04 (ref 23)

1978.05.31 (ref 24)

1987.11.03 (ref 42)

1992.11.17 (ref 72)

Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas e
Literaturas
Modernas, variante de
Português-Francês)

Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Portugueses e
Franceses"

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico,
Educacional e de Tradução em Português-Francês)

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 3 o ano
(ramos Científico e Educacional) e 4o ano (ramo
Científico)

LICENCIATURA EM LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Português-lnglês / variante de Estudos Portugueses
e Ingleses)
1987.11.03 (ref 4
Aprovação, a título experimental, do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso (Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Português-lnglês)

Aprovação do plano de
estudos do curso, agora
com a designação de
"Línguas e Literaturas
Modernas, variante de
Estudos Portugueses e
Ingleses"

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico,
Educacional e de Tradução em Português-Inglês)

Aprovação de alterações
ao plano de estudos respeitante ao 2° ano, 3 o
ano (ramo Científico) e
4 o ano (ramos Científico
e Educacional)

SI
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LICENCIATURA EM HISTÓRIA (variante em História da Arte e da Arqueologia)

LICENCIATURA EM HISTÓRIA (variante em Arqueologia)
1980.09.13 (reP 26)
Criação do curso

1987.11.03 (reP 42)
Aprovação do plano de
estudos

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

LICENCIATURA EM HISTÓRIA (variante Arte / variante História da Arte)
1980.09.13 (ref 26)
Criação do curso

1.03.18

(refa28)

Aprovação do plano de
estudos

ID™

'.11.03 (ref" 42)

Aprovação de reestruturação curricular (criação
dos ramos Científico e
Educacional)

1997.07.31 (ref" 121)
Aprovação de alteração
da designação do curso,
o qual passa a designar-se "licenciatura em História, variante História da
Arte"

LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA
1985.06.08 (ref" 37
Criação do curso e aprovação do plano de estudos

87.11.03 (reP 42)
Aprovação de reestruturação curricular

1988.09.05 (ref* 46)

1991.03.07 (ref" 61)

Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso, respeitantes ao 1 o
e 2°anos

Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso, para o ano lectivo
de 1990-1991

LICENCIATURA EM ESTUDOS EUROPEUS

Criação do curso, com
as variantes de Inglês/
/Alemão, Francês/Inglês
e Francês/Alemão, e aprovação do regulamento

Aprovação de substituição da disciplina de
"Informática Aplicada"
pela de "Cultura Medieval", no 1 o ano do curso

LICENCIATURA EM LlNGUAS E LITERATURAS MODERNAS (variante de Estudos Portugueses e Espanhóis)
1996.08.20 (reP 113;
Aprovação do plano de
estudos do curso, já
criado pelo Decreto n°
53/78, de 31 de Maio
(ref3 24)

LICENCIATURA EM ARQUEOLOGIA

P

.01.26 (reP 140)

Criação do curso e aprovação do regulamento

1999.01.26 (reP 139)
Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1999-2000
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LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA ARTE
p

1999.01.26 (ref-141)

1999.01.26 (reP 138)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1999-2000

Cursos de Mestrado e atribuição do Grau de Mestre
MESTRADO EM LINGUÍSTICA PORTUGUESA DESCRITIVA
1981.01.11 (reP 30)

1993.09.14 (reP 80)

1998.07.27 (reP 130)

1998.07.27 (reP 134)

Autorização para a concessão do grau de mestre

Aprovação do regulamento do curso

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1998-1999

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM LITERATURAS ROMÂNICAS MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS / MESTRADO EM LÍNGUAS
E LITERATURAS ROMÂNICAS MODERNAS E CONTEMPORÂNEAS
1981.01.11 (reP30)

1985.02.08 (reP 35)

1992.11.25 (reP 73)

Autorização para a concessão do grau de mestre

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1984-1985

Aprovação da reactivação do curso e do respectivo regulamento

MESTRADO EM HISTÓRIA MODERNA

r—

1985.08.06 (reP 39)

1982.10.12 (reP 31)

Aprovação das disciplinas que integram o
curso

Autorização para a concessão do grau de mestre

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1985-1986

[1989.09] (reP 53)

1991.06.14 (reP 6:

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1989-1990

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1991-1992

1997.06.27 (reP 119)
Aprovação do regulamento do curso

Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso

Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso

Aprovação das discipli
nas para o ano lectivo de
1999-2000

1985.08.06 (reP 38)

1989.10.07 (reP 54)

[1989.10] (reP 55)

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1985-1986

Aprovação de alterações
à estrutura curricular do
curso especializado conducente ao mestrado

Aprovação das disciplinas que integram o curso

1993.08.12 (reP 78)

1996.04.16 (reP 10;

MESTRADO EM HISTÓRIA MEDIEVAL
1983.05.27 (reP 33)
Autorização para a concessão do grau de mestre

Aprovação das disciplinas para os anos lectivos
de 1983-1984 e 1984-1985

1990.07.18 (reP 58)
Aprovação das disciplinas, para o ano lectivo
de 1990-1991

Aprovação das disciplinas, para o ano lectivo
de 1991-1992

Aprovação do regulamento do curso

Aprovação de alterações
ao diploma de criação do
curso
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MESTRADO EM FILOSOFIA MEDIEVAL

Autorização para a concessão do grau de mestre

1989.02.09 <reP 47)

1993.09.14 (reP 82)

1997.06.27 (reP 118)

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1989-1990

Aprovação do regulamento do curso

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM FILOSOFIA DO CONHECIMENTO
1984.11.24 (ref 34)

1986.04.24 (ref 41)

1989.02.09 (reP 48)

1992.07.31 (ref 71)

1994.07.20 (reP 89)

Autorização para a concessão do grau de mestre

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1986-1987

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1989-1990

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1992-1993

Aprovação do regulamento do curso

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1991-1992

Aprovação do regulamento do curso

[1994.12.14] (ref 91)
Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso

MESTRADO EM FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA
1984.11.24 (reP 34
Autorização para a concessão do grau de mestre

MESTRADO EM ARQUEOLOGIA
1991.08.23 (reP 64)
Criação do curso e aprovação da estrutura curricular

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1989-1990

Aprovação de alterações
ao diploma de criação do
curso

1994.03.24 (reP 85)

1998.07.27 (reP 129)

1998.07.27 (reP 135)

Aprovação de alterações
ao plano de estudos do
curso

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1998-1999

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM HISTÓRIA DA ARTE / MESTRADO EM HISTÓRIA DA ARTE EM PORTUGAL

1992.01.27 (reP 67)

1994.03.09 (reP 83)

1996.04.16 (reP 106)

1998.07.27 (reP 131)

1998.07.27 (reP 136)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

Aprovação de alteração
da designação do curso
para "História da Arte em
Portugal"

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1998-1999

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM ESTUDOS ANGLO-AMERICANOS
1992.07.25 (reP 70)

1994.06.30 (reP 87)

1996.05.21 (reP 108)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação do regulamento do curso

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

r

1993.01.29 (reP 75)

1996.05.22 (reP 109)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso
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MESTRADO EM HISTÓRIA DA CULTURA PORTUGUESA (ÉPOCA MODERNA)

Criação do curso e aprovação do regulamento

MESTRADO EM HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA
1994.03,09 (ref" 84)

1996.04.16 (reP 103)

1998.07.27 (reP 128)

1998.07.27 (reP 133)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1998-1999

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM S O C I O L O G I A - PODER LOCAL, DESENVOLVIMENTO E MUDANÇA SOCIAL

Criação do curso e aprovação do regulamento

MESTRADO EM GEOGRAFIA - DINÂMICAS ESPACIAIS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
1994,07.20 (reP 90)
Criação do curso e aprovação do regulamento

MESTRADO EM ESTUDOS DE TRADUÇÃO
1995.06.23 (reP 97)

1997.06.30 (reP 120)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES
1995.06.26 (reP!
Criação do curso e aprovação do regulamento

1998.07.27 (reP 132)
Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES E BRASILEIROS
1999.07.01 (reP 146)
Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1999-2000

MESTRADO EM ARQUEOLOGIA PRÉ-HISTÓRICA

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

FLUP - CURSOS E GRAUS ACADÉMICOS

MESTRADO EM RELAÇÕES HISTÓRICAS PORTUGAL, BRASIL, ÁFRICA, ORIENTE

Criação do curso e aprovação do regulamento

MESTRADO EM LINGUISTICA PORTUGUESA
1997.01.28 (reP 114)
Criação do curso e aprovação do regulamento

MESTRADO EM ESTUDOS AFRICANOS
1997.05.15 (reP 117)

1999.07.05 (reP 148)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação de alterações
ao regulamento do curso

MESTRADO EM SOCIOLOGIA - CONSTRUÇÃO EUROPEIA E MUDANÇA SOCIAL EM PORTUGAL
1999.06.28 (reP 143)

1999.06.28 (reP 142)

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação das disciplinas para o ano lectivo de
1999-2000

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
1961.08.17 (reP 18)

1989.06.21 (reP 50)

1998.07.29 (reP 137)

Autorização para a concessão do grau de doutor em História, Arqueologia, História da Arte e
Filosofia

Aprovação das especialidades e das respectivas
disciplinas em que a Universidade do Porto, através da Faculdade de
Letras, confere o grau de
doutor nos ramos das
Letras e da Sociologia

Aprovação dos ramos de
conhecimento (Arqueologia, Ciências Documentais, Cultura, Didáctica,
Filosofia, Geografia Física, Geografia Humana,
História, História da Arte,
Linguística, Literatura,
Museologia, Sociologia e
Tradução) em que Faculdade de Letras confere o
grau de doutor

DOUTORAMENTO EM ARQUEOLOGIA

Criação do curso, em
regime experimental, e
aprovação do regulamento

M
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Outros Cursos
BACHARELATO EM FILOLOGIA ROMÂNICA

Criação do curso e aprovação do plano de estudos

Determinação da extinção do curso a partir do
fim do ano lectivo de
1978-1979

BACHARELATO EM FILOSOFIA

1978.
Criação do curso e aprovação do plano de estudos

Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

Determinação da extinção do curso a partir do
fim do ano lectivo de
1978-1979

BACHARELATO EM HISTÓRIA
0.12 ^

20T

Criação do curso e aprovação do plano de estudos

1977.10.04 (íef^T
Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

1978.05.31 (ref 24)
Determinação da extinção do curso a partir do
fim do ano lectivo de
1978-1979

BACHARELATO EM FILOLOGIA GERMÂNICA
1972.06.20 (reP 22)

1978.05.31 (reP 24)

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1968 (ref 20)

Determinação da extinção do curso a partir do
fim do ano lectivo de
1978-1979

BACHARELATO EM GEOGRAFIA
1972.06.20 (reP 22)

1977.10.04 (reP 23)

1978.05.31 (reP24)

Criação do curso, adoptando-se o plano de
estudos aprovado em
1968(ref>20)

Aprovação do plano de
estudos correspondente
ao 1 o ano do curso

Determinação da extinção do curso a partir do
fim do ano lectivo de
1978-1979

CURSO DE CIÊNCIAS PEDAGÓGICAS <1>

Criação do curso adoptando-se o plano de
estudos de 1930 (ref8 15)

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOCUMENTAIS

Criação do curso e aprovação do plano de estudos

1 O último ano lectivo em que funcionou foi o de 1973-1974.

I

FLUP - CURSOS E GRAUS ACADÉMICOS E t

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA

Criação do curso e aprovação do regulamento

Aprovação do regulamento do curso

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "DIPLOMA UNIVERSITÁRIO DE FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS, LÍNGUA ESTRANGEIRA"
1994.05.19 (ref" 86)
Criação do curso e aprovação do regulamento

CURSO INTEGRADO DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM HISTÓRIA MEDIEVAL E DO RENASCIMENTO
1999.07.05 (ref* 149)
Criação do curso e aprovação do regulamento
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FACULDADES DE LETRAS DA UNIVERSIDADE D O PORTO
Legislação e regulamentação
Referências

Faculdade de Letras (1919-1928)

9

1

Criação da Faculdade de Letras na Universidade do Porto (art. 11").

1911.05.09 - Decreto / Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 171 (27 Ago. 1919) 1 909-1.911.

1919.08.27 - Lei n° 861 / Ministério da Instrução Pública. Gabinete do Ministro

Secundária, Superior e Especial
Organização dos planos de estudos das faculdades de Letras.

10

Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (1911) 816-820.

1919.09.09 - Decreto n° 6.087 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral
do Ensino Superior

2

Regulamentação do funcionamento da Faculdade de Letras da Universidade do

1911.08.19 - Decreto / Ministério do Interior. Direcção-Geral da Instrução

Porto.

Secundária, Superior e Especial

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 181 (9 Set. 1919) 1.947.

Aprovação do regulamento das faculdades de Letras.

Publicado com rectificações em: Diário do Governo. Lisboa. 187 (9 Set. 1919) 1.982.

Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (1911) 1.617-1.630.

11

3
1915.08.11 - Decreto n° 1.819 / Ministério de Instrução Pública. Repartição de
Instrução Universitária
Regulamentação da matrícula no Curso de Habilitação ao Magistério Primário
Superior instituído nas faculdades de Letras de Lisboa e de Coimbra.
Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (2° sem. 1915) 104-105.

4
1916.02.28 - Lei n° 488 / Ministério de Instrução Pública. Secretaria-Geral
Regulamentação da matrícula no Curso de Habilitação ao Magistério Primário
Superior.
o

Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (1 sem. 1916) 132.

5

1920.04.16 - Decreto n° 6.554 / Ministério da Instrução Pública. 10a Repartição
da Direcção-Geral da Contabilidade Pública
Abertura de crédito para pagamento dos vencimentos do pessoal docente,
administrativo e menor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, destinado ao ano económico de 1919-1920.
Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 79 (16 Abr. 1920) 598.

12
1926.11.17 - Decreto n° 12.677 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral do Ensino Superior
Promulgação da organização das faculdades de Letras.
Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 257 (17 Nov. 1926) 1.902-1.908.

1918.07.14 - Decreto n° 4.651 / Secretaria de Estado da Instrução Pública

13

Reorganização das faculdades de Letras.

1928.04.12 - Decreto n° 15.365 / Ministério da Instrução Pública. Secretaria-

Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (2° sem. 1918) 261-263.

-Geral

6

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 85 (14 Abr. 1928) 922-923.

Extinção da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

1918.11.01 - Decreto n° 4.945 / Secretaria de Estado da Instrução Pública.
Repartição de Instrução Universitária
Determinação dos estudos que compõem as secções das faculdades de Letras.

Faculdade de Letras (1961-

)

Colecção oficial de legislação portuguesa. Lisboa. (2o sem. 1918) 685-688.

14
7

1930.02.25 - Decreto n° 18.003 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-

1919.05.02 - Decreto n° 5.491 / Ministério da Instrução Pública. Direcção-Geral

-Geral do Ensino Superior, Secundário e Artístico. Repartição do Ensino Supe-

de Ensino Superior

rior

Aprovação do elenco de disciplinas que constituem o 6 o grupo (Ciências Filosó-

Aprovação de alterações à lei orgânica das faculdades de Letras e aos respecti-

ficas), nas faculdades de Letras das universidades de Lisboa e de Coimbra.

vos planos de estudos.

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 91 (2 Maio 1919) 729-730.

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 46 (25 Fev. 1930) 363-370.

8

15

1919.05.10 - Decreto n° 5.770 / Ministério da Instrução Pública. Secretaria-

1930.10.16 - Decreto n° 18.973 / Ministério da Instrução Pública. Secretaria-

-Geral

-Geral

Desanexação da Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra, e sua

Reorganização dos serviços respeitantes à formação e aperfeiçoamento do pro-

transferência para a Universidade do Porto.

fessorado.

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 98 (10 Maio 1919) 1.229-1.230.

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 251 (28 Out. 1930) 2.208-2.213.
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16
1948.10.06 - Decreto n° 37.087 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-

1980.09.13 - Decreto n° 81/80, de 13 de Setembro / Ministério da Educação e

-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes

Ciência

Constituição dos cursos das faculdades de Letras destinados à preparação dos

Criação das variantes em Arqueologia e em História da Arte na licenciatura em

professores adjuntos dos 8o e 11 o grupos do ensino profissional.

História, nas faculdades de Letras.

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 233 (6 Out. 1948) 1.040.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 212 (13 Set. 1980) 2.646.

17

27

1957.10.30 - Decreto n° 41.341 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação da reforma da lei orgânica das faculdades de Letras.
Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 246 (30 Out. 1957) 1.030-1.040.

1981.03.16 - Portaria n° 271/81, de 16 de Março / Ministério da Educação e
Ciência
Aprovação do plano de estudos da variante em Arqueologia da licenciatura em
História, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 1a série. Lisboa. 62 (16 Mar. 1981) 702-703.

18
1961.08.17 - Decreto n° 43.864 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Criação da Faculdade de Letras na Universidade do Porto.
Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 190 (17 Ago. 1961) 1.022-1.024.

28
1981.03.18 - Portaria n° 276/81, de 18 de Março / Ministério da Educação e
Ciência
Aprovação do plano de estudos da variante em História da Arte da licenciatura

19

em História, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

1968.10.08 - Decreto n° 48.612 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-

Diário da República. 1a série. Lisboa. 64(18 Mar. 1981)734-736.

-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Criação da licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Uni-

29

versidade do Porto.

1981.04.29 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cientí-

Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 237 (8 Out. 1968) 1.540.

fico
Aprovação dos Estatutos do Instituto de Geografia da Faculdade de Letras da

20

Universidade do Porto.

1968.10.12 - Decreto n° 48.627 / Ministério da Educação Nacional
Estabelecimento dos planos dos cursos correspondentes aos diversos bacharelatos e licenciaturas das faculdades de Letras: Filologia Clássica, Filologia
Românica, Filologia Germânica, História, Geografia e Filosofia.
Diário do Governo. V série. Lisboa. 241 (12 Out. 1968) 1.553-1.556.

30
1982.01.11 - Portaria n° 23/82, de 11 de Janeiro / Ministério da Educação e das
Universidades
Autorização para a concessão do grau de mestre em Literaturas Românicas
Modernas e Contemporâneas e em Linguística Portuguesa Descritiva, na Facul-

21
1969.10.11 - Decreto-Lei n° 49.302 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes

dade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 1a série. Lisboa. 8 (11 Jan. 1982) 32-33.

Aprovação de um acréscimo de três lugares de professor catedrático e de dois
lugares de professor extraordinário, no quadro de pessoal da Faculdade de

31

Letras da Universidade do Porto.

1982.10.12 - Universidade do Porto

Diário do Governo. 1'série. Lisboa. 239 (11 Out. 1969) 1.384.

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em História Moderna, da Faculdade de Letras da

22

Universidade do Porto.

1972.06.20 - Decreto-Lei n° 205/72, de 20 de Junho / Ministério da Educação

Diário da República. 2a série. Lisboa. 262 (12 Nov. 1982) 8.670-8.671.

Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Criação dos bacharelatos e das licenciaturas em Filologia Germânica e em Geografia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário do Governo. 1a série. Lisboa. 142 (20 Jun. 1972) 800.

32
1983.05.20 - Portaria n° 593/83, de 20 de Maio / Ministério da Educação
Autorização para a concessão do grau de mestre em História Moderna e em
História Medieval, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

23
1977.10.04 - Despacho n° 231/77 / Ministério da Educação e Investigação

Diário da República. 1a série. Lisboa. 116 (20 Maio 1983) 1.864-1.865.

Científica. Gabinete do Ministro
Aprovação dos planos de estudos correspondentes ao primeiro ano dos cursos
ministrados nas faculdades de Letras das diferentes universidades.
a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 239 (15 Out. 1977) 7.263-7.264.

24
1978.05.31 - Decreto n° 53/78, de 31 de Maio / Ministério da Educação e Cultura

33
1983.05.27 - Universidade do Porto. Secretaria-Geral
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em História Medieval, da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, para os anos lectivos de 1983-1984 e 1984-1985.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 153 (6 Jul. 1983) 5.727.

Aprovação dos planos de estudos dos cursos de licenciatura ministrados nas

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2B série. Lisboa. 91 (19

faculdades de Letras.

Abr. 1986) 3.725.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 124 (31 Maio 1978) 966-980.

25

34

1978.07.27 - Despacho n° 208/78 / Ministério da Educação e Cultura. Gabinete

1984.11.24 - Portaria n° 873/84, de 24 de Novembro / Ministério da Educação

do Ministro

Autorização para a concessão do grau de mestre em Filosofia do Conheci-

Criação da variante em História da Arte e da Arqueologia na licenciatura em

mento, em Filosofia Medieval e em Filosofia Social e Politica, na Faculdade de

História, nas faculdades de Letras.

Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 180 (7 Ago. 1978) 4.763-4.764.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 273 (24 Nov. 1984) 3.568-3.570.
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1

45

1985.02.08 - Universidade do Porto. Reitoria

1988.06.15- Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico

Aprovação do elenco de disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Aprovação dos Estatutos do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras

gram o curso de mestrado em Literaturas Românicas Modernas e Contemporâ-

da Universidade do Porto.

neas, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de
1984-1985.

46

Diário da República. 2a série. Lisboa. 43 (21 Fev. 1985) 1.726.

1988.09.05 - Portaria n° 617/88, de 5 de Setembro / Ministério da Educação

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2a série. Lisboa. 61 (14

Aprovação de alterações aos quadros I e II do anexo XXXIV da Portaria

Mar. 1985)2.445.

n° 850/87, de 3 de Novembro, na parte respeitante à licenciatura em Sociologia.
Diário da República. 1asérie. Lisboa. 205 (5 Set. 1988)3.671.

36
[post 1985.05] - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho

47

Científico

1989.02.09 - Aviso / Universidade do Porto

Aprovação dos Estatutos do Instituto de Estudos Norte-Americanos da Facul-

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

dade de Letras da Universidade do Porto.

gram o curso de mestrado em Filosofia Medieval, da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1989-1990.

37

Diário da República. 2a série. Lisboa. 46 (24 Fev. 1989) 2.090-(15).

1985.06.08 - Portaria n° 352-C/85, de 8 de Junho / Ministério da Educação
Criação da licenciatura em Sociologia, na Faculdade de Letras da Universidade

48

do Porto, e aprovação do respectivo plano de estudos.

1989.02.09 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria

Diário da República. 1a série. Lisboa. 131 (8 Jun. 1985) 1.540-(9-11).

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em Filosofia do Conhecimento, da Faculdade de

38

Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1989-1990.

1985.08.06 - Universidade do Porto

Diário da República. 2a série. Lisboa. 46 (24 Fev. 1989) 2.080-2.081.

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o Curso de mestrado em História Medieval, da Faculdade de Letras da

49

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1985-1986.

1989.03.07 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cienti-

Diário da República. 2" série. Lisboa. 205 (6 Set. 1985) 8.348.

fico
Aprovação do regulamento interno do Instituto de Arqueologia da Faculdade de

39

Letras da Universidade do Porto.

1985.08.06 - Universidade do Porto
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

50

gram o curso de mestrado em História Moderna, da Faculdade de Letras da

1989.06.21 - Despacho n° 77/SEES/89-XI / Secretaria de Estado do Ensino

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1985-1986.

Superior

Diário da República. 2a série. Lisboa. 205 (6 Set. 1985) 8.348-8.349.

Fixação das especialidades e das respectivas disciplinas em que a Universidade do Porto, através da Faculdade de Letras, confere o grau de doutor nos

40

ramos das Letras e da Sociologia.

1985.11.09 - Portaria n° 852/85, de 9 de Novembro / Ministério da Educação

Diário da República. 2a série. Lisboa. 151 (4 Jul. 1989) 6.592-6.595.

Criação do Curso de Especialização em Ciências Documentais, na Faculdade
de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 1a série. Lisboa. 258 (9 Nov. 1985) 3.763-3.765.

51
1989.06.21 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico

41

Aprovação dos Estatutos do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da

1986.04.24- Universidade do Porto. Reitoria

Universidade do Porto.

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em Filosofia do Conhecimento da Faculdade de

52

Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1986-1987.

1989.08.24 - Portaria n° 722/89, de 24 de Agosto / Ministério da Educação

Diário da República. 2a série. Lisboa. 107 (10 Maio 1986) 4.507-4.508.

Criação do curso de mestrado em Arqueologia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação da respectiva estrutura curricular.

42

Diário da República. 1a série. Lisboa. 194 (24 Ago. 1989) 3.537-3.539.

1987.11.03 - Portaria n° 850/87, de 3 de Novembro / Ministério da Educação
Aprovação da reestruturação curricular dos cursos ministrados pela Faculdade

53

de Letras da Universidade do Porto.

[1989.09] - Aviso / Universidade do Porto. Reitoria

Diário da República. 1a série. Lisboa. 253 (3 Nov. 1987) 3.875-3.890.

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em História Moderna, da Faculdade de Letras da

43

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1989-1990.

1988.03.24 - Portaria n° 186/88, de 24 de Março / Ministério da Educação

Diário da República. 2a série. Lisboa. 222 (26 Set. 1989) 9.721.

Aprovação de alteração da estrutura orgânica do quadro de professores cate-

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2a série. Lisboa. 238 (16

dráticos e associados da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Out. 1989) 10.333.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 70 (24 Mar. 1988) 1.259-1.260.

54
44

1989.10.07 - Portaria n° 868/89, de 7 de Outubro / Ministério da Educação

1988.04.27 - Decreto-Lei n° 148/88, de 27 de Abril / Ministério da Educação

Aprovação de alteração ao anexo II da Portaria n° 593/83, de 20 de Maio, que

Aprovação do quadro de pessoal da Faculdade de Letras da Universidade do

fixa a estrutura curricular do curso especializado conducente ao mestrado em

Porto.

História Medieval, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 97 (27 Abr. 1988) 1.645-1.648.

Diário da República. 1a série. Lisboa. 231 (7 Out. 1989) 4.386.
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55
[1989.10] - Aviso / Universidade do Porto. Reitoria

1991.08.26 - Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

gram o curso de mestrado em História Medieval, da Faculdade de Letras da

gram o curso de mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Universi-

Universidade do Porto.

dade do Porto, para o ano lectivo de 1991-1992.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 247 (26 Out. 1989) 10.729.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 231 (8 Out. 1991) 9.974-(95).

66

56

1991.11.27 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cientifico

1989.10.31 - Aviso / Universidade do Porto
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1989-1990.
Diário da República. 2" série. Lisboa. 264 (16 Nov. 1989) 11.411.

Aprovação dos Estatutos do Instituto de Estudos Franceses da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.

67
1992.01.27 - Resolução n° 15/SC/SG/91 / Universidade do Porto. Reitoria
Criação do curso de mestrado em História da Arte, da Faculdade de Letras da

57
1990.01.19 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria
Homologação dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 29 (3 Fev. 1990) 1.220-1.225.

Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 74 (28 Mar. 1992) 3.000-(33-34).

68
1992.03.26 - Aviso / Universidade do Porto. Reitoria

58

Criação do curso de pós-graduação em Museologia, da Faculdade de Letras da

1990.07.18 - Aviso / Universidade do Porto. Reitoria

Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Diário da República. 2a série. Lisboa. 96 (24 Abr. 1992) 3.648-3.649.

gram o curso de mestrado em História Medieval, da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1990-1991.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 178 (3 Ago. 1990) 8.698-8.699.

69
1992.07.02 - Resolução n° 10/92/PL / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento orgânico e quadros de pessoal da Faculdade de

59

Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 207 (8 Set. 1992) 8.358-(20-23)

1990.09.10 - Universidade do Porto. Reitoria
o

Aprovação do elenco das disciplinas que, a partir do 3 ano, integrarão os cursos de tradução nas variantes de Inglês-Alemão, Inglês-Francês e Francês-Ale-

70

mão.

1992.07.25 - Resolução n° 6/SC/SG/92 / Universidade do Porto. Reitoria

Diário da República. 2a série. Lisboa. 220 (22 Set. 1990) 10.676-10.677.

Criação do curso de mestrado em Estudos Anglo-Americanos, na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

60
1990.10.24 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico
Aprovação dos Estatutos do Instituto de Ciências da Educação da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Usboa. 193 (22 Ago. 1992) 7.811-7.812.

71
1992.07.31 - Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

61
1991.03.07 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alterações ao plano de estudos da licenciatura em Sociologia, a
aplicar no ano lectivo de 1990-1991.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 68 (22 Mar. 1991) 3.429.

62
1991.06.14 - Universidade do Porto. Reitoria

gram o curso de mestrado em Filosofia do Conhecimento, da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1992-1993.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 219 (22 Set. 1992) 8.916-(83).

72
1992.11.17 - Resolução n° 20/PL/92 / Universidade do Porto. Senado
Aprovação de alterações ao plano de estudos da licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 288 (15 Dez. 1992) 11.866-(53-66).

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em História Moderna, da Faculdade de Letras da

73

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1991-1992.

1992.11.25 - Resolução n° 25/SC/SG/92 / Universidade do Porto. Senado

Diário da República. 2a série. Lisboa. 202 (3 Set. 1991) 8.938-(82).

Aprovação da reactivação do curso de mestrado em Línguas e Literaturas

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2 a série. Lisboa. 237 (15
Out. 1991) 10.262-(95).

63
1991.07.04- Universidade do Porto. Reitoria

Românicas Modernas e Contemporâneas, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e do respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 4 (6 Jan. 1993) 122-123.

74

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

1992.11.26 - Resolução n° 24/92/PL / Universidade do Porto. Senado

gram o curso de mestrado em História Medieval, da Faculdade de Letras da

Aprovação de alteração ao quadro de pessoal não docente da Faculdade de

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1991-1992.

Letras da Universidade do Porto, aprovado pela Resolução n° 10/92/PL, de 2 de

Diário da República. 2a série. Lisboa. 165 (20 Jul. 1991) 7.596.

Julho de 1992.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 294 (22 Dez. 1992) 12.194-(29).

64
1991.08.23 - Resolução n° 8/91/SP / Universidade do Porto. Reitoria

75

Aprovação de alteração ao anexo da Portaria n° 722/89, de 24 de Agosto, no

1993.01.29 - Resolução n° 1/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Senado

que respeita ao curso especializado conducente ao mestrado em Arqueologia,

Criação do curso de mestrado em Filosofia da Educação, da Faculdade de

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 216 (19 Set. 1991) 9.391.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 44 (22 Fev. 1993) 1.992-(43-44).
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1

87

1993.04.05 - Despacho I Universidade do Porto. Reitoria

1994.06.30 - Resolução n° 15/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria

Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Universi-

Aprovação do regulamento do curso de mestrado em Estudos Anglo-America-

dade do Porto.

nos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 98 (27 Abr. 1993) 4.429-4.430.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 168 (22 Jul. 1994)7.403-7.404.

77

Ago. 1994)8.190

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República 2* série. Lisboa. 184 (10
1993.08.12 - Resolução n° 13/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento do curso de mestrado em História Moderna, da

88

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

1994.07.01 - Resolução n° 16/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Senado

Diário da República. 2a série. Lisboa. 199 (25 Ago. 1993) 8.958-8.959.

Criação do curso de mestrado em Sociologia - Poder Local, Desenvolvimento e

78

ção do respectivo regulamento.

1993.08.12 - Resolução n° 14/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria

Diário da República. 2a série. Lisboa. 170 (25 Jul. 1994) 7.465-7.466.

Mudança Social, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprova-

Aprovação do regulamento do curso de mestrado em História Medieval, da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2'série. Lisboa. 199 (25 Ago. 1993)8.959-8.960.

89
1994.07.20 - Resolução n° 20/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento do curso de mestrado em Filosofia do Conheci-

79
1993.08.12 - Resolução n° 15/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento do curso de mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 199 (25 Ago. 1993) 8.960-8.961.

mento, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 200 (30 Ago. 1994) 8.996-(73-74).

90
1994.07.20 - Resolução n° 21/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria
Criação do curso de mestrado em Geografia - Dinâmicas Espaciais e Ordena-

80
1993.09.14 - Resolução n° 18/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria

mento do Território, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e apro-

Aprovação do regulamento do curso de mestrado em Linguística Portuguesa

vação do respectivo regulamento.

Descritiva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 200 (30 Ago. 1994) 8.996-(74-76).

a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 228 (28 Set. 1993) 10.112-10.113.

91

81

[1994.12.14] - Universidade do Porto. Reitoria

1993.09.14 - Resolução n° 19/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação de alteração ao plano de estudos do curso de mestrado em Filosofia

Criação do curso de mestrado em História da Cultura Portuguesa (Época

do Conhecimento, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Moderna), da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do

Diário da República. 2a série. Lisboa. 300 (29 Dez. 1994) 13.325.

respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 228 (28 Set. 1993) 10.113-10.114.

92
1994.12.23 - Resolução n° 37/94/PL / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao quadro de pessoal não docente da Faculdade de

82
1993.09.14 - Resolução n° 20/SC/SG/93 / Universidade do Porto. Reitoria

Letras da Universidade do Porto, aprovado pela Resolução n° 10/92/PL, de 2 de

Aprovação do regulamento do curso de mestrado em Filosofia Medieval, da

Julho de 1992.

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 26 (31 Jan. 1995) 1.252-(27).

a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 228 (28 Set. 1993) 10.114-10.115.

93

83

1995 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico

1994.03.09 - Resolução n° 6/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação dos Estatutos do Instituto de Estudos Ingleses da Faculdade de

Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em História de

Letras da Universidade do Porto.

Arte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

94

Diário da República. 2a série. Lisboa. 77 (2 Abr. 1994) 2.972-2.973.

1995.05.31 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico

84

Aprovação dos Estatutos do Instituto de Cultura Portuguesa da Faculdade de

1994.03.09 - Resolução n° 7/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria

Letras da Universidade do Porto.

Criação do curso de mestrado em História Contemporânea, da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 73 (28 Mar. 1994) 2.812-2.813.

85

95
1995.05.31 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico
Aprovação dos Estatutos do Instituto de Documentação Histórica Medieval da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

1994.03.24 - Resolução n° 8/SC/SG/94 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao plano de estudos do curso de mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 92 (20 Abr. 1994) 3.589.

96
1995.05.31 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico
Aprovação dos Estatutos do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.

86
1994.05.19 - Universidade do Porto. Reitoria

97

Aprovação do regulamento do curso de especialização "Diploma Universitário

1995.06.23 - Resolução n° 15/SC/SG/95 / Universidade do Porto. Senado

de Formação de Professores de Português, Língua Estrangeira", da Faculdade

Criação do curso de mestrado em Estudos de Tradução, da Faculdade de

de Letras da Universidade do Porto.

Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 152 (4 Jul. 1994) 6.594-6.595.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 167 (21 Jul. 1995) 8.411-8.412.

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2a série. Lisboa. 186 (12
Ago. 1994)8.319-8.320.

Set. 1995)10.741.

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República 2e série. Lisboa. 207 (7
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109

1995.06.26 - Resolução n° 9/SC/SG/95 / Universidade do Porto. Senado

1996.05.22 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria

Criação do curso de mestrado em Estudos Alemães, da Faculdade de Letras da

Aprovação de alterações ao regulamento do curso de mestrado em Filosofia da

Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Educação, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 167 (21 Jul. 1995) 8.410-8.411.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 135 (12 Jun. 1996) 7.829-7.830.

99

110

1995.06.27 - Resolução n° 10/SC/SG/95 / Universidade do Porto. Reitoria

1996.06.27 - Resolução n° 21/PL/96 / Universidade do Porto. Reitoria

Criação do curso de mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros, da Facul-

Criação do curso de licenciatura em Estudos Europeus, na Faculdade de Letras

dade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 169 (24 Jul. 1995) 8.493-8.494.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 163 (16 Jul. 1996) 9.691-9.693.

100

111

1995.06.29 - Resolução n° 14/SC/SG/95 / Universidade do Porto. Reitoria

1996.08.06 - Resolução n° 26/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação de alteração ao plano de estudos do curso de mestrado em História

Criação do curso de mestrado em Arqueologia Pré-Histórica, da Faculdade de

Moderna, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 169 (24 Jul. 1995) 8.498-8.499.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 199 (28 Ago. 1996) 12.110-12.112.

101

112

1995.12.28 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico

1996.08.06 - Resolução n° 27/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do Regulamento dos Institutos da Faculdade de Letras da Univer-

Criação do curso de mestrado em Relações Históricas Portugal, Brasil, África,

siadde do Porto.

Oriente, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

102

Diário da República. 2asérie. Lisboa. 199(28 Ago. 1996) 12.112-12.113.

1996.02.27 - Universidade do Porto. Secretaria-Geral
Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 65 (16 Mar. 1996) 3.592-3.597.

103
1996.04.16 - Resolução n° 15/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em História Contemporânea, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 130 (4 Jun. 1996) 7.560-(80).

104
1996.04.16 - Resolução n° 16/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria
Criação do curso de mestrado em Filosofia Moderna e Contemporânea, na
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

113
1996.08.20 - Resolução n° 24/PL/96 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do plano de estudos do curso de licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis, da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 206 (5 Set. 1996) 12 552-12.553.
114
1997.01.28 - Resolução n° 5/SC/SG/97 / Universidade do Porto. Reitoria
Criação do curso de mestrado em Linguística Portuguesa, na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 53 (4 Mar. 1997) 2.774-(45-47).

115

Diário da República. 2a série. Lisboa. 130 (4 Jun. 1996) 7.560-(81-82).

1997.04.03 - Despacho / Universidade do Porto. Reitoria

105

dade do Porto.

1996.04.16 - Resolução n° 17/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alterações à Resolução n° 14/SC/SG/93, que se refere à criação
do curso de mestrado em História Medieval, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 130 (4 Jun. 1996) 7.560-(82-83).

Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da UniversiDiário da República. 2a série. Lisboa. 91 (18 Abr. 1997) 4.624-4.630.

116
1997.04.23 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Científico
Criação do Instituto de História Moderna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

106
1996.04.16 - Resolução n° 18/SC/SG/96 / Universidade do Porto. Reitoria

117

Aprovação de alteração da designação do curso de mestrado em História de

1997.05.15 - Resolução n° 31/97 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Arte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para História da Arte

Criação do curso de mestrado em Estudos Africanos, na Faculdade de Letras

em Portugal, e aprovação do respectivo regulamento.

da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 130 (4 Jun. 1996) 7.560-(83-84).

Diário da República. 2a série. Lisboa. 129 (5 Jun. 1997) 6.539-6.540.

107

118

1996.05.20 - Universidade do Porto. Secretaria-Geral

1997.06.27 - Resolução n° 56/97 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Homologação de alterações aos Estatutos da Faculdade de Letras da Universi-

Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em Filosofia

dade do Porto.

Medieval, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 132 (7 Jun. 1996) 7.682-7.688.

Diário da República. 2" série. Lisboa. 162 (16 Jul. 1997) 8.480-8.481.

108

119

1996.05.21 - Resolução / Universidade do Porto. Reitoria

1997.06.27 - Resolução n° 61/97 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação de alterações ao regulamento do curso de mestrado em Estudos

Aprovação de alteração ao plano de estudos do curso de mestrado em História

Anglo-Americanos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Moderna, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 132 (7 Jun. 1996) 7.681-7.682.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 162 (16 Jul. 1997)8.486-8.487.
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120

130

1997.06.30 - Resolução n° 65/97 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

1998.07.27 - Aviso n° 13.182/98 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em Estudos de

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Tradução, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

gram o curso de mestrado em Linguística Portuguesa Descritiva, da Faculdade

Diário da República. 2a série. Lisboa. 163 (17 Jul. 1997) 8.552-8.553.

de Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1998-1999.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 186 (13 Ago. 1998)11.580.

121
1997.07.31 - Resolução n° 78/97 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

131

Aprovação da alteração da designação da licenciatura em História, variante

1998.07.27 - A v i s o n° 13.187/98 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Arte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para licenciatura em

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

História, variante História da Arte.
a

Diàrioda República. 2 série. Lisboa. 192 (21 Ago. 1997) 10.295.

gram o curso de mestrado em História da Arte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1998-1999.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 186(13Ago. 1998) 11.583.

122
1997.08.01 - Deliberação n° 197/97 / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação da substituição da disciplina de Informática Aplicada pela de Cultura
o

Medieval, no 1 ano do curso de licenciatura em Estudos Europeus, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
a

Diário da República. 2 série. Lisboa. 192 (21 Ago. 1997) 10.295.

123
1997.08.01 - Resolução n° 87/97 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do regulamento orgânico e quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 193 (22 Ago. 1997) 10.358-10.364.

124
1997.10.24 - Regulamento interno n° 7/97 / Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Directivo
Criação do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.
Diàrioda República. 2asérie. Lisboa. 257 (6 Nov. 1997) 13.781-13.786.

132
1998.07.27 - Resolução n° 103/98 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em Estudos Alemães, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 184(11 Ago. 1998) 11.411-11.412.

133
1998.07.27 - Resolução n° 104/98 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em História Contemporânea, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diàrioda República. 2asérie. Lisboa. 184 (11 Ago. 1998) 11.412-11.413.

134
1998.07.27 - Resolução n° 107/98 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em Linguística
Portuguesa Descritiva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 185(12 Ago. 1998) 11.496-11.497.

125

135

1997.11.26 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cientifico

1998.07.27 - Resolução n° 109/98 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Criação do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Letras da Uni-

Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em Arqueologia,

versidade do Porto.

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 185(12Ago. 1998) 11.498-11.499.

126
1998.02.11 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cientí-

136

fico

1998.07.27 - Resolução n° 116/98 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Criação do Instituto de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da Univer-

Aprovação de alteração ao regulamento do curso de mestrado em História da

sidade do Porto.

Arte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 185(12 Ago. 1998) 11.504-11.505.
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1998.06.08 - Regulamento n° 5/98 / Faculdade de Letras da Universidade do

137

Porto. Conselho Directivo

1998.07.29 - Resolução n° 133/98 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do regulamento do curso de pós-graduação em Museologia, da

Aprovação dos ramos de conhecimento em que a Faculdade de Letras da Uni-

Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

versidade do Porto confere o grau de doutor.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 146 (27 Jun. 1998) 8.892-8.893.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 186 ( 13 Ago. 1998) 11.593.

128

138

1998.07.27 - Aviso n° 13.087/98 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

1999.01.26 - Aviso n° 3.385/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

gram o curso de mestrado em História Contemporânea, da Faculdade de Letras

gram o curso de licenciatura em História da Arte, da Faculdade de Letras da

da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1998-1999.

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1999-2000.

Diàrioda República. 2asérie. Lisboa. 185 (12 Ago. 1998) 11.492.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 40 (17 Fev. 1999) 2.390-2.392.
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139

1998.07.27 - A v i s o n° 13.090/98 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

1999.01.26 - Aviso n° 3.386/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

gram o curso de mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Universi-

gram o curso de licenciatura em Arqueologia, da Faculdade de Letras da Uni-

dade do Porto, para o ano lectivo de 1998-1999.

versidade do Porto, para o ano lectivo de 1999-2000.

Diàrioda República. 2asérie. Lisboa. 185 (12 Ago. 1998) 11.493-11.494.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 40 (17 Fev. 1999) 2.392-2.393.
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146

140
1999.01.26 - Resolução n° 19/99 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

1999.07.01 - Resolução n° 67/99 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Criação do curso de licenciatura em Arqueologia, na Faculdade de Letras da

Aprovação de alterações ao regulamento do curso de mestrado em Estudos

Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.

Portugueses e Brasileiros, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 38 (15 Fev. 1999) 2.312.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 168 (21 Jul. 1999) 10.676-10.677.

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2" série. Lisboa. 84 (10

147

Abr. 1999) 5.307.

1999.07.01 - Resolução n° 71/99 (2 a série) / Universidade do Porto. Reitoria

141

Aprovação de alterações ao regulamento do curso de mestrado em Filosofia

1999.01.26 - Resolução n° 20/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Moderna e Contemporânea, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Criação do curso de licenciatura em História da Arte, na Faculdade de Letras da

Diário da República. 2a série. Lisboa. 171 (24 Jul. 1999) 10.824-10.825.

Universidade do Porto, e aprovação do respectivo regulamento.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 38 (15 Fev. 1999) 2.312-2.313.

148

Publicado, novamente, com rectificações em: Diário da República. 2* série. Lisboa. 84 (10

1999.07.05 - Resolução n° 77/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Abr. 1999) 5.307.

Aprovação de alterações ao regulamento do curso de mestrado em Estudos
Africanos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 172 (26 Jul. 1999) 10.893-10.894.

142
a

1999.06.28 - Aviso n° 11.528/99 (2 série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

149

gram o curso de mestrado em Sociologia - Construção Europeia e Mudança

1999.07.05 - Resolução n° 79/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Social em Portugal, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para o

Criação do curso integrado de estudos pós-graduados em História Medieval e

ano lectivo de 1999-2000.

do Renascimento, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprova-

Diário da República. 2a série. Lisboa. 166 (19 Jul. 1999) 10.454.

ção do respectivo regulamento.

143

Diário da República. 2a série. Lisboa. 172 (26 Jul. 1999) 10.895-10.897.

1999.06.28 - Resolução n° 61/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

150

Criação do curso de mestrado em Sociologia - Construção Europeia e Mudança

1999.07.07 - Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Conselho Cientí-

Social em Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e apro-

fico

vação do respectivo regulamento.

Criação do Instituto de História da Expansão e Presença Portuguesa no Mundo

Diário da República. 2a série. Lisboa. 166 (19 Jul. 1999) 10.458-10.459.

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

144

151

1999.07.01 - Aviso n° 11.629/99 (2a série ) / Universidade do Porto. Reitoria

1999.10.11 - Resolução n° 144/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria

Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que inte-

Criação, em regime experimental, do curso de doutoramento em Arqueologia,

gram o curso de mestrado em História Moderna, da Faculdade de Letras da

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e aprovação do respectivo

Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1999-2000.

regulamento.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 168 (21 Jul. 1999) 10.675-10.676.

Diário da República. 2a série. Lisboa. 249 (25 Out. 1999) 15.969-15.970.

145
1999.07.01 - Aviso n° 11.630/99 (2a série) / Universidade do Porto. Reitoria
Aprovação do elenco das disciplinas e respectivas unidades de crédito que integram o curso de mestrado em Filosofia Moderna e Contemporânea, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para o ano lectivo de 1999-2000.
Diário da República. 2a série. Lisboa. 168 (21 Jul. 1999) 10.676.

*

EXEMPLO 4
Arquivo Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Descrição arquivística da Série Sumários, do Curso de Licenciatura em Filosofia

Relativamente ao Arquivo da Faculdade de Letras, a opção foi em favor de um exemplo que ilustre a informação
produzida em resultado da actividade de um curso de licenciatura, concretamente o de Filosofia, criado desde o
momento em que, pela segunda vez, é instituída a Faculdade na Universidade do Porto (1961).
A importância deste caso reside no facto de o método de análise dos documentos produzidos em série, com a
designação de Sumários, poder ser aplicado, de forma idêntica, à generalidade da produção informacional dos cursos
ministrados na Universidade e, por este motivo, valer como modelo de tratamento da informação.
Dos diferentes diplomas que, ao longo do tempo, regulamentaram a estrutura curricular da FLUP, transcreveram-se
excertos, respeitantes à licenciatura em Filosofia, para se tornar inteligível o contexto da produção dos Sumários das
diferentes disciplinas que têm integrado este curso.
A série arquivística Sumários, do Curso de Licenciatura em Filosofia, está documentada no Arquivo Central da FLUP
desde Janeiro de 1962 até Maio de 1999. Como se pode observar a partir da descrição da série, há diversas faltas de
livros, cujo motivo não foi possível identificar. O início da constituição formal do Arquivo Central da FLUP remonta a
1995, altura em que foi reunida toda a documentação que se encontrava dispersa e acumulada em variados locais. Os
livros de sumários dos diferentes cursos foram, também, objecto de ordenação e instalação adequada desde essa altura.
Verificou-se, então, não haver sumários de várias disciplinas, embora não se saiba se chegaram a ser produzidos.
Nota-se, também, através da descrição desta série arquivística, que há discrepâncias entre algumas designações de
disciplinas mencionadas nos planos curriculares aprovados por diploma legal e as que figuram nos próprios livros. Esta
divergência é particularmente significativa entre 1974 e 1978, época conturbada durante a qual o último plano de estudos aprovado pelo Ministério da Educação e publicado em Diário do Governo1 já não era aplicado, em virtude de, por
decisão interna da Faculdade, terem sido estabelecidos novos currículos2. É, também, neste período de tempo, que se
verificam mais falhas na produção de sumários.
Importa ainda referir que algumas disciplinas de "opção", que surgem no elenco a seguir apresentado, não faziam
parte do plano de estudos do Curso de Licenciatura em Filosofia, mas sim dos curricula de outros cursos da FLUP,
sendo, no entanto, oferecidas aos alunos de Filosofia como optativas.
Para caracterizar o contexto de produção desta série recorreu-se aos vários diplomas legais que aprovaram os planos curriculares do curso de licenciatura em Filosofia. Mas, a análise da informação produzida facilmente deixa perceptível que as disposições legislativas não bastam para uma apreensão rigorosa da realidade. Esta carece de ser conhecida,
também e sobretudo, com base no Arquivo, espelho das actividades quotidianas. Somente a partir dele se consegue perceber como, nem sempre, a prática se desenvolve em consonância com a lei. O exemplo que aqui se apresenta é
demonstrativo desta situação.
Nota final: Agradece-se reconhecidamente ao Prof. Doutor Luís de Araújo, professor associado do Grupo de Filosofia, todo o apoio prestado para a resolução de dúvidas surgidas na identificação de várias unidades documentais desta
série, através do fornecimento de elementos relacionados com os planos curriculares posteriores a 1974.

Com data de 12 de Outubro de 1968.
Entre 1974 e 1978, os planos de estudos que vigoraram foram aprovados internamente na FLUP e não estiveram sujeitos a publicação em Diário
da República.
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Planos de estudos do Curso de Licenciatura em Filofofia

1957.10.30 - Decreto n° 41.341 / Ministério da Educação Nacional. Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes
Promulgação da reforma da lei orgânica das faculdades de Letras.
Diário do Governo, /"série. Lisboa. 246 (30 Out. 1957) 1.030-1.040.

Artigo l.Q O quadro das disciplinas das Faculdades de
Letras passa o ser a seguinte:
(...)
2.a secção (Ciências Históricas, Geográficas e Filosóficas)
(...)
6a grupo (Filosofia):
Introdução à Filosofia - anual.
Lógica - anual.
Teoria do Conhecimento - anual.
Ontologia e Antropologia Filosófica - anual.
Axiologia e Ética - anual.
História da Filosofia Antiga - anual.
História da Filosofia Medieval - anual.
História da Filosofia Moderna e Contemporânea - bienal.
História da Filosofia em Portugal - anual.
Introdução à Psicologia - anual.
Psicologia Experimental e Aplicada - anual.
Estética e Teoria da Arte - anual.

(...)
Art. 2° As diversas licenciaturas têm a constituição que se
segue:
(...)
Licenciatura em Filosofia
Disciplinas
Ia ano:
Introdução à Filosofia
História da Cultura Clássica
História da Filosofia Antiga
Introdução à Psicologia
Teoria da História
2- ano:
Lógica
História da Cultura Medieval
História da Filosofia Medieval
História da Arte
Disciplina de opção

Número semanal de horas de aula
Aulas teóricas
Aulas práticas

3e ano:
Teoria do Conhecimento
História da Filosofia Moderna e
Contemporânea - 1
História da Cultura Moderna
História da Cultura Portuguesa
História da Expansão Portuguesa
Disciplina de opção
A- ano:
Ontologia e Antropologia Filosófica
História da Filosofia Moderna e
Contemporânea - II
Psicologia Experimental e Aplicada
História da Filosofia em Portugal
Disciplina de opção

2

2

2

1

2

2

2

2

5S ano:
Axiologia e Ética
2
2
Estética e Teorias da Arte
2
2
Seminário
(...)
Art.2 4° As disciplinas de opção serão escolhidas pelos
alunos de entre as incluídas nos seguintes quadros:
Para a licenciatura em Filosofia:
Língua Grega - trienal.
Língua Latina - trienal.
Literatura Grega - bienal.
Literatura Latina - bienal.
Literatura Portuguesa - trienal.
Literatura Brasileira.
Literatura Francesa - bienal.
Língua e Literatura Espanhola.
Língua e Literatura Italiana.
Língua Inglesa - trienal.
Língua Alemã - trienal.
Literatura Inglesa - trienal.
História da Cultura e das Instituições Inglesas.
História da Cultura e das Instituições Alemãs.
Língua Hebraica - bienal.
Língua Árabe - bienal.
Pré-História.
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Arqueologia.
Paleografia e Diplomática.
História da Antiguidade Oriental (semestral) e História da
Civilização Grega (semestral).
História da Civilização Romana.

História da Idade Média.
História Moderna e Contemporânea.
História de Portugal - bienal.
Etnologia Geral.
História do Cristianismo.

1968.10.12 - Decreto n° 48.627 / Ministério da Educação Nacional
Estabelecimento dos planos dos cursos correspondentes aos diversos bacharelatos e licenciaturas das faculdades de Letras: Filologia Clássica,
Filologia Românica, Filologia Germânica, História, Geografia e Filosofia.
Diário do Governo. I ' série. Lisboa. 241 (12 Out. 1968) 1.553-1.556.

Artigo 1.° Os planos dos cursos correspondentes aos
diversos bacharelatos e licenciaturas das Faculdades de Letras
são os seguintes:
(...)
Filosofia
Número semanal de horas de aula
I s ano:

Aula s teóricas

iiulas p

Introdução à Filosofia

2

2

Introdução à Psicologia

1

2

Lógica

2

2

História da Cultura Clássica

2

1

História da Filosofia Antiga

2

2

Teoria do Conhecimento

2

2

História da Cultura Medieval

2

1

História da Filosofia Medieval

2

2

Psicologia Experimental

2

2

História de Portugal

2

2

Ontologia e Antropologia Filosófica

2

2

Axiologia e Ética

2

2

História da Cultura Moderna

2

2

História da Filosofia Moderna

2

2

História da Cultura Portuguesa

2

2

2S ano:

a

3 ano:

4 e ano:
História da Filosofia Contemporânea

2

2

História da Filosofia em Portugal

2

2

Teoria da História
2
2
Disciplina de opção
5e ano:
Estética e Teorias da Arte
2
2
Disciplina de opção
Seminário
Art.s 2° As disciplinas de opção serão escolhidas pelos
alunos de entre as incluídas nos seguintes quadros:
(...)
Para a licenciatura em Filosofia:
Língua Grega - I e II.
Língua Latina - 1 e II.
Língua Hebraica - bienal.
Língua Árabe - bienal.
Introdução aos Estudos Linguísticos.
Literatura Portuguesa - I ou II ou III.
Literatura Francesa - I ou II.
Língua e Literatura Espanhola.
Língua e Literatura Italiana.
Teoria da Literatura.
Paleografia e Diplomática.
História da Civilização Romana.
História da Idade Média,
História Moderna e Contemporânea,
História da Expansão Portuguesa.
História do Cristianismo.
História da Arte.
História da Arte Portuguesa e Ultramarina.
Etnologia Geral.
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1977.10.04 - Despacho n° 231 /77 / Ministério da Educação e Investigação Científica. Gabinete do Ministro
Aprovação dos planos de estudos correspondentes ao primeiro ano dos cursos ministrados nas faculdades de Letras das diferentes universidades.
Diário da República. 2°série. Lisboa. 239 (IS Out. 1977) 7.263-7.264.

(...)
2 - (...) deterraina-se, a título experimental, que nas três
Faculdades de Letras entre imediatamente em vigor o seguinte
plano de estudo respeitante ao primeiro ano:
(...)
Filosofia:
1 - Hermenêutica do Texto Filosófico.

2 - Filosofia do Conhecimento.
3 - Filosofia Antiga.
4 - Disciplina de Opção.
Opções do Ia ano (conforme as possibilidades das escolas):
1 - Epistemologia Geral.
2 - História e Sociologia das Ciências.
3 - Problemática e Tendências da Filosofia Contemporânea.

1978.05.31 - Decreto n° 53/78, de 31 de Maio / Ministério da Educação e Cultura
Aprovação dos planos de estudos académicos dos cursos de licenciatura ministrados nas faculdades de Letras.
Diário da República. I a série. Lisboa. 124 (31 Maio 1978) 966-980.

Artigo l.a O presente diploma estabelece os planos de
estudo académicos dos cursos de licenciatura ministrados nas
Faculdades de Letras (...).
Art. 2- - 1 - Fica assim constituído o quadro permanente
das disciplinas constantes dos cursos referidos no artigo anterior.
(...)
2a secção
(Ciências Históricas, Geográficas e Filosóficas)
(...)
6a gmpo (Filosofia):
Hermenêutica do Texto Filosófico - anual.
Filosofia do Conhecimento - anual.
Lógica - anual.
Epistemologia Geral - anual.
Ontologia - anual.
Antropologia Filosófica - anual.
Estética - anual.
Axiologia e Ética - anual.
Filosofia Social e Política - anual.
Filosofia Antiga - anual.
Filosofia Medieval - anual.
Filosofia Moderna - anual.
Filosofia Contemporânea - anual.
Filosofia em Portugal - anual.
(...)

Art. 3-a - 1 - São as seguintes as licenciaturas previstas no
presente decreto e os planos dos estudos respectivos:
(...)
V - Filosofia
a

I ano:
Hermenêutica do Texto Filosófico.
Epistemologia Geral.
Filosofia do Conhecimento.
Filosofia Antiga.
2a ano:
Lógica.
Filosofia Medieval.
Filosofia Social e Política.
Opção.
3a ano:
Ontologia.
Axiologia e Ética.
Filosofia Moderna.
Filosofia em Portugal.
Opção.
4a ano:
Antropologia Filosófica.
Filosofia Contemporânea.
Estética.
Opção
(...)
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Art. 4° Compõe-se, supletivamente, como segue, o elenco
das disciplinas de opção a que se refere o artigo anterior:
(...)
V - Filosofia
Epistemologia das Ciências da Natureza.
Epistemologia das Ciências Humanas.
História e Sociologia das Ciências.
História e Sociologia da Cultura.
História Cultural e das Mentalidades.
História das Doutrinas Políticas.
História das Doutrinas Económicas e Sociais.
História Económica e Social.
História Institucional e Política.
História de Portugal.
História e Sociologia da Arte.
Filosofia da Arte.
Filosofia da Cultura.
Filosofia do Direito.
Filosofia da Linguagem.
Teoria da Cultura.
Teoria da História e do Conhecimento Histórico.
Teoria da Literatura.
Problemática e Tendências da Filosofia Contemporânea.
Linguística.
Literatura.
Matemática.
Psicologia.

Sociologia.
Cultura Clássica.
Línguas Clássicas.
Línguas Modernas.
(...)
Art. 5.°(...)
4 - Sem prejuízo das opções previstas no plano de licenciatura que frequentar, poderá o aluno fazer ainda, complementarmente, a partir do 2S ano, outras disciplinas optativas. A aprovação nestas disciplinas constará da carta de
curso.
Art. 6o - 1 - A designação das seguintes opções corresponde uma área de conhecimento, e não uma única disciplina:
Línguas Clássicas.
Línguas Modernas.
Linguística.
Literatura.
Literatura Portuguesa.
Literatura Francesa.
Literatura Espanhola.
Literatura Italiana.
História Económica e Social.
História Institucional e Política.
História Cultural e das Mentalidades.
História de Portugal.
História da Filosofia.
Psicologia.
Sociologia.

1987.11.03 - Portaria n° 850/87, de 3 de Novembro / Ministério da Educação
Aprovação da reestruturação curricular dos cursos ministrados pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Diário do República. 1° série. Lisboa. 253 (3 Nov. 1987) 3.875-3.890.

CAPITULO I
Disposições Gerais
1."
Cursos de licenciatura
A Universidade do Porto, através da Faculdade de Letras, confere o grau de licenciado em:
a) Filosofia, nos ramos:
I) Científico;
II) De formação educacional;
(...)
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Planos de estudos
Os planos de estudos dos cursos a que se referem os n.QS 1° a 4.Q são os constantes em anexo à presente portaria.

ANEXO 1 - QUADRO I

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE LETRAS

ANO I e

GRAU: LICENCIATURA

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual

ou

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

-

Semestral
Filosofia Antiga

Anual

2

2

Problemática da Filosofia e da História da Filosofia

Anual

2

2

Filosofia do Conhecimento

Anual

2

2

Lógica

Anual

2

2

ANEXO I - QUADRO U

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE LETRAS

AN0 2 S

GRAU: LICENCIATURA

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual

ou

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

-

Semestral
Filosofia Medieval

Anual

2

2

Filosofia Social e Política

Anual

2

2

Cosmologia

Anual

2

2

Epistemologia Geral

Anual

2

2

Anual

2

2

Estética

ANEXO 1 - QUADRO ffl

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: CIENTÍFICO

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

AN0 3 S

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual
ou
Semestral

Filosofia Moderna

Anual

Ontologia

Anual

Filosofia da Linguagem

Anual

Antropologia Filosófica

Anual

Opção

Anual

Opção

Anual

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas
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ANEXO 1-QUADRO IV
UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE LETRAS

CURSO: FILOSOFIA
RAMO: CIENTÍFICO
AN0 4 S

GRAU: LICENCIATURA

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual

Aulas

ou

Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

-

Semestral
Filosofia Contemporânea

Anual

2

2

Axiologia e Ética

Anual

2

2

Hermenêutica do Texto Filosófico

Anual

1

2

Filosofia em Portugal

Anual

1

2

Opção

Anual

1

2

Opção

Anual

2

2

ANEXO 1-QUADRO V

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: EDUCACIONAL

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

AN0 3Q

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual
ou
Semestral

Filosofia Moderna

Anual

Ontologia

Anual

Filosofia da Linguagem

Anual

Antropologia Filosófica

Anual

Introdução às Ciências da Educação

Anual

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

Anual

ANEXO 1 - QUADRO VI

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: EDUCACIONAL

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

ANO 4"

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual

ou

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

Semestral
Filosofia Contemporânea

Anual

2

2

Axiologia e Ética

Anual

1

2

Hermenêutica do Texto Filosófico

Anual

2

2

Filosofia em Portugal

Anual

2

2

Organização e Desenvolvimento Curricular

Anual

1

2

-

Metodologia do Ensino da Filosofia

Anual

.

-

4
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ANEXO 1 - QUADRO VD

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: EDUCACIONAL

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

AN0 5 5

Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anua]
ou
Semestral

Estágio Pedagógico

Anual

Seminário

Anual

ANEXO H-QUADRO I

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: EDUCACIONAL

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

ANO I s

REGIME TRANSITÓRIO
Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual

ou

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

Semestral
Introdução às Ciências da Educação

Anual

2

2

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

Anual

2

2

Organização e Desenvolvimento Curricular

Anual

2

2

-

Anual

-

-

i

Metodologia do Ensino da Filosofia

ANEXO O - QUADRO D

CURSO: FILOSOFIA

UNIVERSIDADE DO PORTO

RAMO: EDUCACIONAL

FACULDADE DE LETRAS

GRAU: LICENCIATURA

ANO 2 a

REGIME TRANSITÓRIO
Escolaridade (em horas semanais)
Nome da disciplina

Anual
ou
Semestral

Seminário 1

Semestral

Seminário II

Semestral

Estágio Pedagógico

Anual

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

Aulas
Teórico-Práticas

FLUP-EXEMPLO 4

Título da série: Sumários
Sector orgânico produtor: Curso de Licenciatura em Filosofia
Datas extremas: 11 Jan. 1962 - 31 Maio 1999
Unidades documentais: 435 livros

Unidades documentais existentes no Arquivo Central da FLUP
(ordenadas por disciplinas):

Título: Antropologia

Filosófica

Título: Axiologia

Datas extremas: 14 Nov. 1977 - 18 Maio 1999

Datas extremas: 29 Mar. 1978 - 2 Jun. 1978

Descrição física: 26 livros

Descrição física: 1 livro

Plano(s) de estudos 1 : Aprovado na FLUP, para o ano lectivo

Cota: 5/2(1)

de 1977-1978 (3 a ano); aprovado pelo Decreto na 53/78, de 31

Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de

de Maio (4a ano); aprovado pela Portaria na 850/87, de 3 de

1976-1977 (3 9 ano, 2a semestre); aprovado na FLUP, para o ano

Novembro (3° ano)

lectivo de 1977-1978 (3° ano, 2fi semestre)

Unidades documentais:
Data inicial

Data final

14 Nov, 77

30 Maio 78

5/1(1)

11 Dez. 79

12 Jun. 80

5/1(2)

Datas extremas: 28 Out. 1966 - 22 Maio 1997

03 Nov. 80

04jun. 81

5/1(3)

Descrição física: 21 livros

Cota
Título: Axiologia

e Ética

04 Nov. 80

15Jun. 81

5/1(4)

Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nfi 41.341, de 30

05 Nov. 81

03 Jun. 82

5/1(5)

de Outubro de 1957 (5 a ano); aprovado pelo Decreto nfi 48.627,

05 Nov. 81

03Jun. 82

5/1(6)

de 12 de Outubro de 1968 (3fi ano); aprovado pelo Decreto

25 Out. 82

23 Maio 83

5/1(7)

nfi 53/78, de 31 de Maio (3 a ano); aprovado pela Portaria

02 Nov. 82

17 Maio 83

5/1(8)

na 850/87, de 3 de Novembro (4 a ano)
Unidades documentais:

17 Out. 83

22 Maio 84

5/1(9)

02 Nov. 84

31 Maio 85

5/1(10)

Data inicial

Data final

Cota

06 Nov. 84

19 Nov. 84

5/1(11)

28 Out. 66

04 Fev. 74

5/3(1)

15 Out. 85

27 Maio 86

5/1(12)

31 Out. 72

08 Maio 73

5/3(2)

22 Out. 85

30 Jan. 86

5/1(13)

21 Nov. 73

25 Abr. 74

5/3(3)

01 Out. 86

31 Maio 87

5/1(14)

04 Dez. 78

13 Jun. 79

5/3(4)

06 Nov. 86

28 Maio 87

5/1(15)

11 Dez. 79

10 Jul. 80

5/3(5)

22 Out. 87

23 Maio 88

5/1(16)

0-1 Nov. 80

16 Jun. 81

5/3(6)

22 Out. 87

26 Maio 88

5/1(17)

04 Nov. 81

03 Jun. 82

5/3(7)

18 Out. 88

23 Maio 89

5/1(18)

03 Nov. 82

27 Maio 83

5/3(8)

18 Out. 88

24 Maio 89

5/1(19)

16 Out. 83

30 Maio 85

5/3(9)

21 Out. 88

31 Maio 89

5/1(20)

19 Out. 83

24 Maio 84

5/3(10)
5/3(11)

25 Out. 89

24 Maio 90

5/1(21)

22 Out. 85

27 Maio 86

22 Out. 90

20 Maio 91

5/1(22)

28 Out. 86

28 Maio 87

5/3(12)

03 Dez. 95

24 Maio 96

5/1(23)

20 Out. 87

26 Maio 88

5/3(13)

07 Out. 96

20 Maio 97

5/1(24)

18 Nov. 88

23 Maio 89

5/3(14)

22 Out. 96

20 Maio 97

5/1(25)

23 Out. 90

23 Maio 91

5/3(15)

13 Out. 98

18 Maio 99

5/1(26)

15 Out. 91

28 Maio 92

5/3(16)

14 Out. 92

21 Maio 93

5/3(17)

19 Out. 93

19 Maio 94

5/3(18)

11 Out. 94

18 Maio 95

5/3(19)

12 Dez. 95

23 Maio 96

5/3(20)

08 Out. 96

22 Maio 97

5/3(21)

Dá-se a indicação do(s) plano(s) de estudos e do ano curricular em
que a disciplina figura.
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Título: Cosmologia
Datas extremas: 21 Out. 1988 - 20 Maio 1999
Descrição física: 10 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria ns 850/87, de 3
de Novembro (2a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
21 Out. 88
26 Maio 89
26 Out. 89
31 Maio 90
25 Out. 90
23 Maio 91
17 Out. 91
28 Maio 92
12 Out. 92
20 Maio 93
10 Out. 94
18 Maio 95
11 Dez. 95
24 Maio 96
07 Out. 96
02 Jun. 97
06 Out. 97
21 Maio 98
12 Out. 98
20 Maio 99

Cota
5/4(1)
5/4(2)
5/4(3)
5/4(4)
5/4(5)
5/4(6)
5/4(7)
5/4(8)
5/4(9)
5/4(10)

Título: Cultura Clássica
Datas extremas: 4 Nov. 1981 - 20 Maio 1992
Descrição física: 6 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 53/78, de 31
de Maio (opção)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
04 Nov. 81
02 Maio 82
5/5(1)
19 Out. 83
05 Jun. 84
5/5(2)
16 Out. 84
28 Maio 85
5/5(3)
21 Out. 85
27 Maio 86
5/5(4)
25 Nov. 85
19 Maio 86
5/5(5)
15 Out. 91
20 Maio 92
5/5(6)

Título: Epistemologia das Ciências Humanas
Datas extremas: 1 Dez. 1979 - 30 Jun. 1982
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1978-1979 (4fi ano - opção); aprovado pelo Decreto nQ 53/78,
de 31 de Maio (opção)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
01 Dez. 79
04 Jul. 80
5/8(1)2
04 Nov. 80
03 Jun. 81
5/8(2)
02 Dez. 81
30 Jun. 82
5/8(3)

2

Neste livro de sumários a disciplina tem a designação de "Epistemologia das Ciências do Homem".

Título: Epistemologia Geral
Datas extremas: 5 Jan. 1978 - 18 Maio 1999
Descrição física: 22 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho n9 231/77, de 4
de Outubro (I s ano - opção); aprovado pelo Decreto na 53/78,
de 31 de Maio (I a ano); aprovado pela Portaria nfi 850/87, de 3
de Novembro (2S ano)
Unidades documentais:
Data inicial

Data

final

Cota

05 Jan. 78
08 Jan. 79
01 Dez. 79
04 Jan. 80
09 Dez. 80
11 Jan. 82
26 Out. 83
24 Out. 84
21 Nov. 84
23 Out. 85
29 Out. 86
19 Out. 88
24 Out. 89
06 Nov. 90
23 Out. 91
14 Out. 92
18 Out. 93

27 Jun. 78
20 Fev. 79
02 Jul. 80
04 Jul. 80
15 Jun. 81
09 Jul. 82
25 Maio 84
31 Maio 85
27 Maio 85
28 Maio 86
27 Maio 87
26 Maio 89
31 Maio 90
23 Maio 91
21 Maio 92
19 Maio 93
10 Maio 94

5/9(1)
5/9(2)
5/9(3)
5/9(4)
5/9(5)
5/9(6)
5/9(7)
5/9(8)
5/9(9)
5/9(10)
5/9(11)
5/9(12)
5/9(13)
5/9(14)
5/9(15)
5/9(16)
5/9(17)

20 Out. 94
20 Dez. 95
07 Out. 96
13 Out. 97
12 Out. 98

05 Maio 95
21 Jul. 96
20 Maio 97
19 Maio 98
18 Maio 99

5/9(18)
5/9(19)
5/9(20)
5/9(21)
5/9(22)

Título: Estética
Datas extremas: 5 Set. 1976 - 20 Maio 1999
Descrição física: 25 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1975-1976 (5a ano); aprovado na FLUP, para o anão lectivo de
1976-1977 (2a ano, Ia semestre); aprovado na FLUP, para o ano
lectivo de 1977-1978 (5fi ano - opção); aprovado pelo Decreto
na 53/78, de 31 de Maio (4a ano); aprovado pela Portaria
na 850/87, de 3 de Novembro (2a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
05 Set. 76
02 Dez. 77
05 Dez. 77
05 Nov. 80
06 Nov. 81
25 Out. 82
03 Nov. 83
29 Abr. 84

Data
final
30 Set. 76
09 Mar. 78
30 Maio 78
16 Jun. 81
04 Jun. 82
16 Maio 83
24 Maio 84
29 Maio 85

Cota
5/10(1)
5/10(2)
5/10(3)
5/10(4)
5/10(5)
5/10(6)
5/10(7)
5/10(8)

FLUP-EXEMPLO 4

17 Out. 84
18 Out. 84
24 Out. 85
27 Out. 86

29 Abr. 85
04 Jun. 85
30 Maio 86
06 Maio 87

18 Maio 87
19 Out. 87
18 Out. 88
20 Out. 88
24 Out. 89
16 Out. 91
15 Out. 92
20 Out. 93
11 Out. 94
11 Dez. 95
08 Out. 96
24 Out. 97
14 Out. 98

27 Maio 87
28 Maio 88
26 Maio 89
22 Maio 89
31 Maio 90
29 Maio 92
21 Maio 93
20 Maio 94
17 Maio 95
01 Jun. 96
30 Maio 97
01 Jun. 98
20 Maio 99

5/10(9)
5/10(10)
5/10(11)
5/10(12)
5/10(13)
5/10(14)
5/10(15)
5/10(16)
5/10(17)
5/10(18)
5/10(19)
5/10(20)
5/10(21)
5/10(22)
5/10(23)
5/10(24)
5/10(25)

Título: Estética e Teorias da Arte
Datas extremas: 28 Out. 1966 - 25 Mar. 1974
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nQ 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (5° ano); aprovado pelo Decreto ns 48.627.
de 12 de Outubro de 1968 (5Q ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
28 Out. 66
15 Nov. 73

12 Dez. 73
25 Mar. 74

5/11(1)
5/11(2)

Título: Filosofia Antiga
Datas extremas: 9 Jan. 1978 - 27 Maio 1996
Descrição física: 14 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho ne 231/77, de 4
de Outubro (1Q ano); aprovado pelo Decreto nB 53/78, de 31 de
Maio (1° ano); aprovado pela Portaria ns 850/87, de 3 de
Novembro (I s ano)
Unidades documentais:
Data inicial
09 Jan. 78
04 Jan. 79
04 Jan. 79
08 Jan. 80
08 Jan. 80
09 Dez. 80
09 Dez. 80
12 Jan. 81
12 Jan. 82
02 Dez. 82
23 Maio 83
18 Out. 84

Data final
27 Jun. 78
30 Jun. 79
28 Jun. 79
20 Jun. 80
21 Jun. 80
02 Jun. 81
02 Jun. 81
02 Maio 82
08 Jun. 82
16 Maio 83
26 Maio 83
15 Nov. 84

Cota
5/12(1)
5/12(2)
5/12(3)
5/12(4)
5/12(5)
5/12(6)
5/12(7)
5/12(8)
5/12(9)
5/12(10)
5/12(11)
5/12(12)

22 Out. 85
03 Jan. 95

27 Maio 86
27 Maio 96

5/12(13)
5/12(14)

Título: Filosofia do Conhecimento
Datas extremas: 4 Jan. 1978 - 20 Maio 1999
Descrição física: 20 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho ns 231/77, de 4
de Outubro (1Q ano); aprovado pelo Decreto ns 53/78, de 31 de
Maio (I s ano); aprovado pela Portaria na 850/87, de 3 de
Novembro (I s ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
04 Jan. 78
22 Jun. 78
5/16(1)
09 Jan. 79
13 Jun. 79
5/16(2)
03 Jun. 80
03 Dez. 79
5/16(3)
01 Jan. 80
02 Jun. 80
5/16(4)
04 Dez. 80
23 Jun. 81
5/16(5)
16 Dez. 80
03 Jun. 81
5/16(6)
12 Jan. 82
04 Jun. 82
5/16(7)
15 Mar. 82
26 Maio 83
5/16(8)
04 Nov. 82
10 Mar. 83
5/16(9)
04 Nov. 82
26 Maio 83
5/16(10)
18 Out. 83
21 Out. 85
05 Nov. 87
19 Out. 92
28 Out. 93
02 Mar. 94
14 Dez. 95
07 Out. 96
06 Out. 97
13 Out. 98

28 Maio 84
16 Maio 86
21 Mar. 88
17 Maio 93
03 Mar. 94
19 Maio 95
03 Jun. 96
22 Maio 97
18 Maio 98
20 Maio 99

5/16(11)
5/16(12)
5/16(13)
5/1604)
5/1605)
5/16(16)
5/16(17)
5/16(18)
5/1609)
5/16(20)

Título: Filosofia Contemporânea
Datas extremas: 15 Nov. 1977 - 22 Maio 1997
Descrição física: 20 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (39 ano); aprovado pelo Decreto nfi 53/78, de 31 de
Maio (4Q ano); aprovado pela Portaria n° 850/87, de 3 de
Novembro (4Q ano)
Unidades documentais:
Data inicial
15 Nov. 77
04 Nov. 80
05 Nov. 81
26 Out. 82
29 Out. 84
30 Out. 84
27 Out. 86
28 Out. 86

Data final
30 Maio 78
06 Mar. 81
04 Jun. 82
28 Abr. 83
28 Maio 85
30 Maio 85
26 Maio 87
29 Maio 87

Cota
5/13(1)
5/13(2)
5/13(3)
5/13(4)
5/13(5)
5/13(6)
5/13(7)
5/13(8)
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21 Out. 87
27 Out. 87
18 Out. 88
24 Out. 89
29 Out. 91
22 Out. 92
26 Abr. 93
21 Out. 93
13 Out. 94
11 Dez. 95
07 Out. 96
13 Out. 98

27 Maio 88
27 Maio 88
02 Jun. 89
29 Maio 90
27 Maio 92
25 Mar. 93
15 Maio 93
12 Nov. 94

5/13(9)
5/13(10)

16 Fev. 95
29 Maio 96
22 Maio 97
18 Maio 99

5/13(17)
5/13(18)

5/13(11)
5/13(12)
5/13(13)
5/13(14)
5/13(15)
5/13(16)

5/13(19)
5/13(20)

Título: Filosofia do Direito
Datas extremas: 4 Dez. 1978 - 30 Maio 1979
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/17(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto ni a 53/78, de 31
de Maio (opção)

Título: Filosofia da Educação
Datas extremas: 2 Nov. 1984 - 31 Maio 1987
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos3: Unidades documentais:
Data inicial
Data final
02 Nov. 84
31 Maio 85
28 Out. 85
30 Jan. 86
01 Out. 86
31 Maio 87

Cota
5/14(1)
5/14(2)
5/14(3)

Como a disciplina não consta do plano de estudos em vigor à data
da elaboração do livro de sumários (plano aprovado pelo Decreto
ns 53/78, de 31 de Maio), supõe-se que se trata de uma disciplina
de "opção".

25 Maio 83
25 Maio 83
23 Maio 84
30 Maio 86
30 Maio 86
29 Maio 87
14 Set. 96
21 Maio 99

5/18(7)
5/18(8)
5/18(9)
5/18(10)
5/18(11)
5/18(12)
5/18(13)
5/18(14)

Título: Filosofia da Linguagem
Datas extremas: 23 Out. 1985 - 20 Maio 1999
Descrição física: 11 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto ns 53/78, de 31
de Maio (opção); aprovado pela Portaria ns 850/87, de 3 de
Novembro (3a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
30 Maio 86
23 Out. 85
5/15(1)
5/15(2)
28 Out. 86
27 Maio 87
19 Out. 88
24 Out. 89
23 Out. 90

Título: Filosofia em Portugal
Datas extremas: 5 Dez. 1978 - 21 Maio 1999
Descrição física: 14 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto ns 53/78, de 31
de Maio (3a ano); aprovado pela Portaria ns 850/87, de 3 de
Novembro (4a ano)
Unidades documentais:
Cota
Data final
Data inicial
5/18(1)
05 Dez. 78
31 Maio 79
5/18(2)
03 Jan. 80
18 Jun. 80
5/18(3)
04 Jun. 81
06 Nov. 80
5/18(4)
06 Nov. 80
19 Jun. 81
5/18(5)
09 Nov. 81
01 Jun. 82
5/18(6)
09 Nov. 81
01 Jun. 82

}

08 Nov. 82
08 Nov. 82
08 Nov. 83
06 Nov. 85
22 Nov. 85
29 Nov. 86
20 Dez. 95
15 Out. 98

29 Jan. 91
15 Out. 91
25 Out. 93
11 Dez. 95
04 Nov. 97
15 Out. 98

18 Maio 89
06 Jun. 90

5/15(3)
5/15(4)

11 Jun. 91
29 Maio 91
31 Jan. 92
17 Maio 94
14 Maio 96
15 Maio 98
20 Maio 99

5/15(5)
5/15(6)
5/15(7)
5/15(8)
5/15(9)
5/15(10)
5/15(11)

Título: Filosofia Medieval
Datas extremas: 4 Dez. 1978 - 21 Maio 1998
Descrição fisica: 13 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 53/78, de 31
de Maio (2a ano); aprovado pela Portaria ns 850/87, de 3 de
Novembro (2a ano)
Unidades documentais:
Data final
Data inicial
Cota
04 Dez. 78
31 Maio 79
5/19(1)
5/19(2)
11 Dez. 79
21 Jun. 80
03 Nov. 80
17 Jun. 81
5/19(3)
03 Nov. 80
03 Jun. 81
5/19(4)
01 Out. 81
30 Jun. 82
5/19(5)
10 Nov. 81
05 Jun. 82
5/19(6)
26 Out. 82
21 Jun. 83
5/19(7)
18 Out. 83
24 Maio 84
5/19(8)
03 Out. 87
26 Maio 88
5/19(9)
03 Nov. 87
5/19(10)
17 Maio 88
08 Jan. 93
21 Maio 93
5/19(11)
13 Dez. 95
5/19(12)
24 Maio 96
07 Out. 97
21 Maio 98
5/19(13)

F L U P - EXEMPLO 4 |

Título: Filosofia Moderna''

01 Nov. 80

01 Abr. 81

5/21(7)

Datas extremas: 28 Nov. 1978 - 21 Maio 1999

22 Abr. 81

03 Jun. 81

5/21(8)

22 Abr. 81

03 Jun. 81

5/21(9)

04 Nov. 81

18 Jun. 82

5/21(10)

Descrição física: 22 livros
a

Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto n 53/78, de 31
de Maio (3 a ano] ; aprovado pela Port aria nu 850/87, de 3 de

28 Out. 82

18 Fev. 83

5/21(11)

Novembro (3 a ano)

28 Out. 82

27 Maio 83

5/21(12)

Unidades documentais:

22 Fev. 83

27 Maio 83

5/21(13)

Data inicial

Data final

Cota

20 Out. 83

22 Mar. 84

5/21(14)

28 Nov. 78

31 Maio 79

5/20(1)

30 Mar. 84

25 Maio 84

5/21(15)

10 Dez. 79

20Jun. 80

5/20(2)

16 Out. 84

28 Maio 85

5/21(16)

17 Nov. 80

13 Mar. 81

5/20(3)

18 Out. 84

04 Jun. 85

5/21(17)
5/21(18)

22 Mar. 81

22Jun. 81

5/20(4)

19 Out. 84

29 Abr. 85

09 Nov. 81

17 Maio 82

5/20(5)

03 Maio 85

31 Maio 85

5/21(19)

25 Out. 82

27 Maio 83

5/20(6)

21 Out. 85

26 Maio 86

5/21(20)

07 Out. 83

22 Maio 84

5/20(7)

21 Out. 85

27 Maio 86

5/21(21)

17 Out. 84

20Jun. 85

5/20(8)

27 Out. 86

28 Maio 87

5/21(22)

25 Out. 85

09Jun. 86

5/20(9)

30 Out. 86

28 Maio 87

5/21(23)

27 Out. 86

26 Maio 87

5/20(10)

21 Mar. 87

24 Maio 88

5/21(24)

20 Out. 87

17Jun. 88

5/20(11)

27 Out. 87

15 Mar. 88

5/21(25)

20 Out. 88

26 Maio 89

5/20(12)

18 Out. 88

04 Abr. 89

5/21(26)

24 Out. 89

19 Jul. 90

5/20(13)

18 Out. 88

23 Maio 89

5/21(27)

26 Out. 90

19 Jim. 91

5/20(14)

10 Abr. 89

23 Maio 89

5/21(28)

17 Out. 91

15Jun. 92

5/20(15)

24 Out. 89

29 Maio 90

5/21(29)

15 Out. 92

24 Set. 93

5/20(16)

24 Out. 89

29 Maio 90

5/21(30)

28 Out. 93

21 Jun. 94

5/20(17)

24 Out. 90

22 Maio 91

5/21(31)
5/21(32)

10 Out. 94

28 Jun. 95

5/20(18)

12 Out. 92

18 Maio 93

13 Dez. 95

24 Maio 96

5/20(19)

06 Dez. 95

22 Maio 96

5/21(33)

03 Dez. 96

30 Jun. 97

5/20(20)

08 Out. 96

14 Maio 97

5/21(34)

04 Nov. 97

22 Maio 98

5/20(21)

06 Out. 97

20 Maio 98

5/21(35)

14 Out. 98

21 Maio 99

5/20(22)
Título: Hermenêutica do Texto Filosófico

Título: Filosofia Social e Política

Datas extremas: 5 Jan. 1978 - 31 Maio 1999

Datas extremas: 4 Dez. 1978 - 20 Maio 1998

Descrição física: 17 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho na 231/77, de 4

Descrição física: 35 livros
a

Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto n 53/78, de 31
s

de Outubro (I a ano); aprovado pelo Decreto ns 53/78, de 31 de

de Maio (2° ano); aprovado pela Portaria n 850/87, de 3 de

Maio (l 9 ano); aprovado pela Portaria nfi 850/87, de 3 de

Novembro (2° ano)

Novembro (4a ano)

Unidades documentais:

Unidades documentais:

Data inicial

Data final

Cota

Data inicial

Data final

Cota

04 Dez. 78

11 Jun. 79

5/21(1)

05 Jan. 78

04 Jun. 78

5/22(1)

04 Dez. 78

11 Jun. 79

5/21(2)

05 Jan. 78

04 Jun. 78

5/22(2)

05 Dez. 78

01 Jun. 79

5/21(3)

08 Jan. 79

11 Jun. 79

5/22(3)

10 Jan. 79

13 Jun. 79

5/21(4)

10 Dez. 79

19 Jun. 80

5/22(4)

07 Jan. 80

05 Jul. 80

5/21(5)

07 Jan. 80

13 Jun. 80

5/22(5)

10 Jan. 80

05 Jul. 80

5/21(6)

04 Dez. 80

11 Jun. 81

5/22(6)

06 Jan. 82

02 Jun. 82

5/22(7)

04 Nov. 82

25 Maio 83

5/22(8)

19 Out. 83

24 Maio 84

5/22(9)

21 Out. 85

27 Maio 86

5/22(10)

27 Out. 86

26 Maio 87

5/22(11)

13 Out. 92

19 Maio 93

5/22(12)

1

Nos planos de estudos aprovados na FLUP, para os anos lectivos
de 1975-1976 e 1976-1977, a disciplina tem adesignação de "História da Filosofia Moderna".
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18 Out. 93
13 Dez. 95
09 Out. 96
29 Out. 97
14 Out. 98

lljun. 94
lljun. 96
11 Maio 97
01 Jun. 98
31 Maio 99

5/2203)
5/22(14)
5/22(15)
5/22(16)
5/22(17)

Cota: 5/26(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nQ 48.627, de 12
de Outubro de 1968 (4a ano)

Título: História da Cultura Clássica
Datas extremas: 25 Out. 1962 - 1 Maio 1972
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nB 41.341, cie 30
de Outubro de 1957 (I a ano); aprovado pelo Decreto nfi 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (I s ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
25 Out. 62
05 Abr. 73
30 Out. 72
29 Mar. 73
29 Mar. 73
01 Maio 73

Título: História da Filosofia em Portugal
Datas extremas: 15 Nov. 1973 - 19 Mar. 1974
Descrição física: l livro

Cota
5/230)
5/23(2)
5/23(3)

Título: História das Doutrinas Políticas^
Datas extremas: 22 Out. 1985 - 28 Maio 1986
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/6(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto ns 53/78, de 31
de Maio (opção)

Título: História da Filosofia Antiga
Datas extremas: 11 Jan. 1962 - 23 Abr. 1974
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nQ 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (I s ano); aprovado pelo Decreto n° 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (I a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
11 Jan. 62
18 Jan. 74
5/24(1)
20 Nov. 73
23 Abr. 74
5/24(2)

Título: História da Filosofia Medieval
Datas extremas: 29 Out. 1963 - 17 Abr. 1974
Descrição física: 4 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (2a ano); aprovado pelo Decreto na 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (29 ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
29 Out. 63
12 Dez. 73
5/27(1)
30 Out. 72
12 Mar. 73
5/27(2)
14 Mar. 73
11 Maio 73
5/27(3)
19 Nov. 73
17 Abr. 74
5/27(4)

Título: História da Filosofia Moderna
Datas extremas: 5 Fev. 1965 - 2 Maio 1974
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 48.627, de 12
de Outubro de 1968 (3a ano)7
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
05 Fev. 65
02 Maio 74
15 Nov. 73
02 Maio 74

Cota
5/28(1)
5/28(2)

Título: História da Filosofia Moderna e Contemporânea
Datas extremas: 14 Nov. 1977 - 30 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/290)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
19770978 (2a ano)

Título: História da Filosofia Contemporânea
Datas extremas: 28 Out. 1968 - 25 Abr. 1974
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/25(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 48.627, de 12
de Outubro de 1968 (4a ano)6

No livro de sumários a disciplina tem a designação de "Doutrinas
Políticas".
No plano de estudos anterior (aprovado pelo Decreto n° 41.341, de
30 de Outubro de 1957) não existe nenhuma disciplina com esta
designação, mas sim as disciplinas de "História da Filosofia
Moderna e Contemporânea I" (no 3a ano) e "História da Filosofia
Moderna e Contemporânea II" (no 4Q ano)

Título: História da Filosofia Moderna e Contemporânea I
Datas extremas: 5 Fev. 1965 - 14 Maio 1968
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/54(1)
Plano de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30 de
Outubro de 1957 (3a ano)

Idem.

FLUP-EXEMPLO 4

Título: História da Filosofia Moderna e Contemporânea II
Datas extremas: 28 Out. 1965 - 25 Abr. 1974
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/55(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (4g ano); aprovado pelo Decreto ns 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (4a ano)8

Título: História e Sociologia das Ciências
Datas extremas: 6 Jan. 1978 - 29 Maio 1979
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho ns 231/77, de 4
de Outubro (I a ano - opção); aprovado pelo Decreto ns 53/78,
de 31 de Maio (I a ano - opção)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
06 Jan. 78
30Jun. 78
5/31(1)
12 Dez. 78
29 Maio 79
5/31(2)

Título: Introdução à Filosofia
Datas extremas: 3 Nov. 1962 - 25 Mar. 1974
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (1Q ano); aprovado pelo Decreto ne 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (I s ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
03 Nov. 62
25 Mar. 74
5/32(1)
31 Out. 72
07 Maio 73
5/32(2)
19 Nov. 73
25 Mar. 74
5/32(3)

Título: Introdução às Ciências da Educação
Datas extremas: 14 Dez. 1995 - 21 Maio 1999
Descrição física: 12 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria na 850/87, de 3
de Novembro (3a ano - ramo educacional)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
14 Dez. 95
23 Maio 96
5/34(1)
10 Jan. 96
5/34(2)
23 Maio 96
07 Nov. 96
29 Maio 97
5/34(3)
18 Nov. 96
23 Maio 97
5/34(4)
20 Nov. 96
23 Maio 97
5/34(5)
5/34(6)
29 Out. 97
20 Maio 98
30 Out. 97
21 Maio 98
5/34(7)
12 Nov. 97
20 Maio 98
5/34(8)
19 Nov. 97
21 Maio 98
5/34(9)
26 Nov. 97
22 Maio 98
5/34(10)
13 Out. 98
21 Maio 99
5/34(12)
14 Out. 98
21 Maio 99
5/34(11)

Título: Língua e Cultura Grega
Datas extremas: 24 Out. 1985 - 27 Maio 1988
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 53/78, de 31
de Maio (opção)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
24 Out. 85
19Jun. 86
5/35(1)
02 Nov. 87
27 Maio 88
5/35(2)

Título: Lógica
Título: Introdução à Psicologia
Datas extremas: 8 Nov. 1962 - 23 Abr. 1974
Descrição física: 4 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (I s ano); aprovado pelo Decreto nQ 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (1Q ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
08 Nov. 62
20 Abr. 72
5/33(1)
25 Abril 72
23 Abril 74
5/33(2)
04 Nov. 73
23 Abr. 74
5/33(3)
04 Dez. 73
23 Abr. 74
5/33(4)

No plano de estudos de 1968, a disciplina designava-se "História da
Filosofia Contemporânea".

Datas extremas: 30 Out. 1963 - 19 Maio 1999
Descrição física: 29 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto ns 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (2a ano); aprovado pelo Decreto na 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (I a ano); aprovado na FLUP, para o
ano lectivo de 1976-1977 (2a ano, I s semestre); aprovado na
FLUP, para o ano lectivo de 1977-1978 (2a ano, l 9 semestre);
aprovado pelo Decreto na 53/78, de 31 de Maio (2Q ano); aprovado pela Portaria na 850/87, de 3 de Novembro (I a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
30 Out. 63
19 Nov. 73
14 Nov. 77
04 Dez. 78
11 Dez. 79
13 Dez. 79
04 Nov. 80
OlFev. 81

Data final
10 Maio 73
03 Dez. 73
07 Mar. 78
lljun. 79
17jun. 80
17Jun. 80
12 Fev. 81
30Jun. 81

Cota
5/36(1)
5/36(2)
5/36(3)
5/36(4)
5/36(5)
5/36(6)
5/36(7)
5/36(8)
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05 Nov. 81
26 Out. 82
27 Out. 82
19 Out. 83
17 Out. 84
23 Out. 85
06 Nov. 85
28 Out. 86
28 Out. 87
05 Nov. 87
19 Out. 88
17 Jan. 90
16 Maio 90
27 Out. 90
25 Out. 91
13 Out. 92
11 Out. 94
14 Dez. 95
08 Out. 96
09 Jan. 98
13 Out. 98

03Jun. 82
25 Maio 83
28 Maio 83
25 Maio 84
13Jun. 85
30 Maio 86
30 Maio 86
28 Maio 87
27 Maio 88
09Jun. 88
06 Jun. 89
04 Maio 90
13 Jul. 90
22 Maio 91
27 Maio 92
14 Maio 95
26 Maio 95
15 Jun. 96
20 Jun. 97
01 Jun. 98
19 Maio 99

5/36(9)
5/36(10)
5/36(11)
5/36(12)
5/36(13)
5/36(14)
5/36(15)
5/36(16)
5/36(17)
5/36(18)
5/36(19)
5/36(20)
5/36(21)
5/36(22)
5/36(23)
5/36(24)
5/36(25)
5/36(26)
5/36(27)
5/36(28)
5/36(29)

Título: Metodologia do Ensino da Filosofia
Datas extremas: 1 Fev. 1988 - 19 Maio 1999
Descrição física: 5 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria
de Novembro (4a ano - ramo educacional)
Unidades documentais:
•ata inicial
Data final
27 Maio 88
01 Fev. 88
20 Maio 98
27 Out. 97
21 Maio 98
27 Out. 97
17 Jun. 98
08 Out. 97
12 Out. 98
19 Maio 99

9

29 Jun. 78
12 Jun. 79

12 Jun. 80
17 Jun. 81
05 Jun. 82
28 Maio 83
30 Maio 85
30 Maio 87
26 Maio 88
24 Maio 89
24 Maio 90
20 Maio 91
25 Maio 92
20 Maio 93
12 Maio 94
23 Maio 96
22 Maio 97
21 Maio 98

5/38(3)
5/38(4)
5/38(5)
5/38(6)
5/38(7)
5/38(8)
5/38(9)
5/38(10)
5/38(11)
5/38(12)
5/38(13)
5/38(14)
5/38(15)
5/38(16)
5/38(17)
5/38(18)

Título: Ontologia e Antropologia Filosófica
Datas extremas: 23 Out. 1965 - 22 Nov. 1973
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/39(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (4fi ano); aprovado pelo Decreto na 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (3fi ano)

ne 850/87, de 3

Cota
5/37(1)
5/37(2)
5/37(3)
5/37(4)9
5/37(5)

Título: Ontologia
Datas extremas: 10 Abr. 1978 - 21 Maio 1998
Descrição física: 18 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1976-1977 (2a ano, 2a semestre); aprovado na FLUP, para o ano
lectivo de 1977-1978 (2fi ano, 2- semestre); aprovado pelo
Decreto ns 53/78, de 31 de Maio (3a ano); aprovado pela Portaria na 850/87, de 3 de Novembro (3B ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
10 Abr. 78
10 Dez. 78

10 Dez. 79
24 Nov. 80
01 Nov. 81
27 Out. 82
22 Out. 84
03 Nov. 86
01 Out. 87
19 Out. 88
01 Out. 89
25 Out. 90
21 Out. 91
12 Out. 92
18 Out. 93
04 Jan. 95
07 Out. 96
27 Out. 97

5/38(1)
5/38(2)

Neste livro de sumários a designação da disciplina é "Metodologia
do Ensino da Filosofia - Seminário".

Título: Organização e Desenvolvimento Curricular
Datas extremas: 11 Dez. 1995 - 21 Maio 1998
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria na 850/87, de 3
de Novembro (4B ano - ramo educacional)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
11 Dez. 95
20 Maio 96
5/40(1)
11 Dez. 95
21 Maio 96
5/40(2)
30 Out. 97
21 Maio 98
5/40(3)

Título: Pensamento Filosófico Português
Datas extremas: 24 Nov. 1977 - 9 Mar. 1978
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1976-1977 (3° ano, Ia semestre); aprovado na FLUP, para o ano
lectivo de 1977-1978 (3a ano, I s semestre)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
24 Nov. 77
09 Mar. 78
5/30(1)10
16 Dez. 77
09 Mar. 78
5/50(2)
10

Neste livro de sumários a disciplina tem a designação de "História
do Pensamento Filosófico Português".

=LUP- EXEMPLO 4

Título: Problemática da Filosofia e da História da Filosofia
Datas extremas 9 Nov. 1987 - 19 Maio 1999
Descrição física: 8 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria ne 850/87, de 3
de Novembro (I a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
09 Nov. 87
24 Maio 88
5/42(1)
18 Out. 88
23 Maio 89
5/42(2)
29 Out. 90
22 Abr. 91
5/42(3)
18 Out. 91
22 Maio 92
5/42(4)
21 Abr. 92
07 Jun. 93
5/42(5)
18 Nov. 92
19 Abr. 93
5/42(6)
04 Dez. 95
22 Maio 96
5/42(7)
12 Out. 98
19 Maio 99
5/42(8)

Título: Problemática e Tendências da Filosofia Contemporânea
Datas extremas: 5 Dez. 1978 - 23 Maio 1989
Descrição física: 8 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Despacho na 231/77, de 4
de Outubro (I s ano - opção); aprovado pelo Decreto ne 53/78,
de 31 de Maio (opção)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
05 Dez. 78
31 Maio 79
5/43(1)
02 Dez. 81
04 Jul. 82
5/43(2)
19 Out. 83
23 Maio 84
5/43(3)
16 Out. 84
31 Maio 85
5/43(4)
07 Nov. 85
30 Maio 86
5/43(5)
28 Out. 86
29 Maio 87
5/43(6)
27 Out. 87
27 Maio 88
5/43(7)
25 Out. 88
23 Maio 89
5/43(8)

Título: Psicologia do Desenvolvimento e da
Datas extremas: 1 Fev. 1987 - 14 Maio 1999
Descrição física: 19 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria
de Novembro (3° ano - ramo educacional)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
01 Fev. 88
24 Maio 88
01 Fev. 88
26 Maio 88
01 Fev. 88
26 Maio 88
30 Out. 92
20 Maio 93
11 Dez. 95
22 Maio 96
13 Dez. 95
26 Jun. 96
24
Maio 96
14 Dez. 95
20 Maio 97
20 Out. 96
13 Maio 97
29 Out. 96

Aprendizagem

ng 850/87, de 3

Cota
5/44(1)
5/44(2)
5/44(3)
5/44(4)
5/44(5)
5/44(6)
5/44(7)
5/44(8)
5/44(9)

20 Out. 97
22 Out. 97
03 Nov. 97
03 Nov. 97
04 Nov. 97
12 Nov. 97
22 Out. 98
22 Out. 98
29 Out. 98
30 Out. 98

12 Maio 98
22 Maio 98
18 Maio 98
19 Maio 98
21 Maio 98
20 Maio 98
15 Abr. 99
14 Maio 99
14 Maio 99
14 Maio 99

5/44(10)
5/44(11)
5/44(12)
5/44(13)
5/44(14)
5/44(15)
5/44(16)
5/44(17)
5/44(18)
5/44(19)

Título: Psicologia Experimental e Aplicada
Datas extremas: 5 Nov. 1965 - 26 Abr 1974
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto nB 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (4a ano); aprovado pelo Decreto ne 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (2a ano)11
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
Cota
05 Nov. 65
13 Fev. 74
5/45(1)
15 Nov. 73
26 Abr. 74
5/45(2)

Título: Seminário de Filosofia
Datas extremas: 9 Out. 1996 - 26 Maio 1999
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pela Portaria
de Novembro (5a ano - ramo educacional)
Unidades documentais:
Data inicial
Data final
09 Out. 96
28 Maio 97
08 Out. 97
03 Jun. 98
14 Out. 98
26 Maio 99

na 850/87, de 3

Cota
5/54(1)
5/54(2)
5/54(3)

Título: Tema de Ciências Sociais e Humanas I
Datas extremas: 17 Nov. 1977 - 26 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/46(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (4a ano)

Título: Tema de Ciências Sociais e Humanas II
Datas extremas: 9 Jan. 1978 - 31 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/47(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (5Q ano)
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No plano de estudos de 1968 a disciplina tem a designação de "Psicologia Experimental".
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Título: Tema de Filosofia Contemporânea I
Datas extremas: 5 Dez. 1977 - 30 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/48(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (4a ano)

Título: Tema de Filosofia Contemporânea II
Datas extremas: 14 Nov. 1977 - 30 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/49(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de

Título: Teoria do Conhecimento
Datas extremas: 29 Out. 1964 - 31 Maio 1978
Descrição física: 3 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado pelo Decreto na 41.341, de 30
de Outubro de 1957 (3a ano); aprovado pelo Decreto nQ 48.627,
de 12 de Outubro de 1968 (2a ano); aprovado na FLUP, para o
ano lectivo de 1976-1977 (3° ano, I s semestre); aprovado na
FLUP, para o ano lectivo de 1977-1978 (3a ano)
Unidades documentais:
Data inicial
29 Out. 64
19 Nov. 73
28 Nov. 77

Data
06 Maio 74
06 Maio 74
31 Maio 78

final

Cota
5/52(1)
5/52(2)
5/52(3)

1977-1978 (5a ano)

Título: Tema de História da Filosofia I
Datas extremas: 17 Nov. 1977 - 26 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/50(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (4e ano)

Título: Tema de História da Filosofia II
Datas extremas: 29 Nov. 1977 - 31 Maio 1978
Descrição física: 1 livro
Cota: 5/51(1)
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1977-1978 (5a ano)

Título: Teoria Política
Datas extremas: 4 Jan. 1978 - 30 Jun. 1978
Descrição física: 2 livros
Plano(s) de estudos: Aprovado na FLUP, para o ano lectivo de
1976-1977 (2a ano, 2a semestre); aprovado na FLUP, para o ano
lectivo de 1977-1978 (2a ano, 2a semestre)
Unidades documentais:
Data inicial
Data
final
Cota
04 Jan. 78
31 Maio 78
5/53(1)
12Abr. 78
30 Jun. 78
5/53(2)

