
REGULAMENTO DA COMISSÃO PEDAGÓGICA 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 

Universidade do Algarve 

Artigo 1.º 

Definição 

A Comissão Pedagógica é um órgão de acompanhamento das questões pedagógicas do 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve (de ora em 

diante designado DCBM), de acordo com o Art.º 3º do seu Regulamento (DR, 2.ª série, nº 

125, de 30 de junho de 2015). 

Artigo 2.º 

Composição 

A Comissão Pedagógica é constituída por: 

a) Um docente de cada comissão de curso de licenciatura, de mestrado integrado, de 

outros mestrados e doutoramentos do DCBM; 

b) Um estudante representante de cada curso de licenciatura, de mestrado integrado, de 

outros mestrados e de doutoramentos. 

Artigo 3.º 

Competências 

Compete à Comissão Pedagógica: 

a) Elaborar o seu regulamento; 

b) Pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos gerais de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação; 

c) Apoiar o Gabinete de Avaliação e Qualidade na realização de inquéritos regulares ao 

desempenho pedagógico do DCBM bem como a sua análise e divulgação; 

d) Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias; 

e) Aprovar o regulamento relativo aos métodos de avaliação dos estudantes; 

f) Pronunciar-se sobre o regime de prescrições; 

g) Pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os planos dos ciclos de 

estudos ministrados; 

h) Pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares; 

i) Pronunciar-se sobre o calendário letivo e os mapas de exames do DCBM; 

j) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas pela lei ou pelos estatutos. 

Art. 4º 

Eleições 

1. Os representantes a que se refere a alínea a) do n.º 2 são eleitos pela respetiva 

Comissão de Curso, de acordo com o Regulamento do Departamento de Ciências 

Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve. 

Anexo II 
Ata CP_04/17 

Homologado 
pelo Reitor no 
dia 9-10-2017 



2. Os representantes a que se refere as alíneas b) do nº 2 são eleitos de entre os membros 

das respetivas comissões de curso, pelos seus membros, previamente eleitos pelos 

estudantes dos cursos respetivos. 

3. Após a constituição da Comissão Pedagógica, os seus membros elegem, de entre os 

docentes que dela fazem parte, um presidente e um vice-presidente. 

Artigo 5.º 

Início e termo do mandato 

1. O mandato do presidente é de dois anos, podendo ser renovado uma única vez. 

2. O mandato dos docentes membros da Comissão Pedagógica é de dois anos. 

3. O mandato dos estudantes membros da Comissão Pedagógica é de um ano, podendo 

ser renovado duas vezes. 

4. O mandato dos membros da Comissão Pedagógica tem início após homologação da 

eleição pelo Reitor da Universidade do Algarve. 

Artigo 6º 

Perda e renúncia de mandatos 

1. Os membros da Comissão Pedagógica perdem o mandato: 

a) Quando faltem a duas reuniões consecutivas ou três alternadas, salvo se a comissão 

aceitar como justificáveis os motivos indicados; 

b) No caso de impedimento permanente, apreciado pela Comissão; 

c) Quando condenados em processo disciplinar durante o período do mandato. 

2. Os membros da Comissão Pedagógica podem também renunciar ao mandato, através 

de requerimento devidamente fundamentado dirigido ao Presidente. 

Artigo 7º 

Competências do Presidente 

1. Compete ao Presidente da Comissão Pedagógica: 

a) Dirigir as reuniões da Comissão Pedagógica; 

b) Assegurar o exercício em permanência das funções da Comissão Pedagógica, bem 

como o despacho normal do expediente; 

c) Decidir em caso de urgência, submetendo as suas decisões à ratificação da comissão. 

2. O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos temporários. 

Artigo 8º 

Funcionamento 

1. A Comissão Pedagógica reunirá ordinariamente bimestralmente. 

2. A Comissão Pedagógica reúne extraordinariamente em qualquer momento, por 

convocatória do seu presidente, do presidente do DCBM ou de um terço dos seus 

membros. 

3. A convocatória para a realização das reuniões da Comissão Científica é expedida pelo 

seu Presidente, através de qualquer meio escrito, devendo da mesma constar de 

forma expressa a ordem de trabalhos. 

4. A ordem de trabalhos para as reuniões é fixada pelo Presidente, devendo este 

considerar a admissão de qualquer proposta de agendamento feita pelos membros da 



Comissão Pedagógica, até três dias úteis antes da data da reunião. 

5. A convocatória para as reuniões deve ser emitida com dez dias de antecedência. 

6. Sempre que seja necessária a análise de documentos, estes devem ser disponibilizados 

com a antecedência de, pelo menos 48 horas sobre a data da reunião. 

7. De cada reunião será elaborada uma ata, da responsabilidade do Presidente da 

Comissão Pedagógica. 

8. A ata deverá ser apresentada para apreciação e votação na reunião seguinte. 

Artigo 9º 

Representação 

1. O Presidente da Comissão Pedagógica deve assegurar a representatividade das 

decisões tomadas nas reuniões da Comissão. 

2. As deliberações da Comissão Pedagógica só serão válidas desde que esteja presente a 

maioria dos seus membros em efetividade de funções. 

3. Quando não se verifique quórum na primeira convocatória, é convocada nova reunião, 

com o intervalo mínimo de 24 horas, podendo o órgão deliberar desde que esteja 

presente um terço dos seus membros com direito a voto. 

4. Após o prazo fixado no número anterior, caso ainda não exista quórum, será de 

imediato convocada nova reunião, que se realizará dentro do prazo de cinco dias úteis. 

5. Os membros efetivos das comissões de curso podem substituir os representantes 

eleitos para a Comissão Pedagógica, em sua substituição, quando estes não puderem 

estar presentes, devido a justificação válida. 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua homologação pelo Reitor 

da Universidade do Algarve. 


