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Preâmbulo 

Com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo 

da Escola, são fixadas no Regulamento Interno as 

estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e 

com a Direcção Executiva, no sentido de assegurar o 

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos 

na perspectiva da promoção da qualidade educativa. 

Um dos objectivos da constituição de estruturas de 

orientação educativa é o reforço da articulação 

curricular na aplicação dos planos de estudo definidos a 

nível nacional, bem como o desenvolvimento de 

componentes curriculares por iniciativa da Escola. Esta 

articulação curricular é assegurada por Departamentos 

Curriculares. 

Cabe a cada Departamento Curricular, tendo em 

consideração o número total de elementos e dos grupos 

que o constitui, estabelecer as suas próprias regras de 

funcionamento de acordo com a legislação em vigor. 

Assim: 

De acordo com a legislação e no âmbito do 

Regulamento Interno da Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Carvalhais/Mirandela, o Departamento Curricular de 

Ciências Sociais e Humanas aprova o seu Regimento 

Interno, nos termos dos artigos seguintes.  

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de apl icação 

1 ― O presente Regimento Interno tem por objeto 

definir as normas de funcionamento do Departamento 

Curricular de Ciências Socias e Humanas, adiante 

designado apenas por Departamento. 

2 ―  O Regimento aplica-se a todos os docentes em 

exercício de funções no Departamento. 

 

 

Artigo 2.º 

Princíp ios or ientadores  

O funcionamento do Departamento deve subordinar-se 

aos seguintes princípios: 

a) Democraticidade e participação de todos os seus 

membros; 

b) Privilegiar critérios de natureza pedagógica e 

científica sobre critérios de natureza 

administrativa, tendo por finalidade a promoção de 

uma oferta de qualidade de ensino público; 

c) Transparência de todos os actos inerentes ao seu 

funcionamento e gestão; 

d) Cooperação e responsabilização de todos os 

membros que compõem o Departamento; 

e) A conduta dos membros do Departamento deve 

pautar-se por regras de civismo e no pleno 

respeito e integral cumprimento da legislação em 

vigor, deste Regimento e do Regulamento Interno 

da Escola. 

 

Artigo 3.º 

Compos ição 

O Departamento é constituído por todos os docentes 

que integram os grupos de recrutamento 410 e 420, 

respetivamente, Filosofia e Geografia, e ainda os 

técnicos especializados que se integrem nas áreas 

curriculares do Departamento. 

 

Artigo 4.º 

Competênc ias 

1 - As competências do Departamento estão definidas 

no Artigo 42.º do Regulamento Interno da Escola, a 

saber: 
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a) Planificar e adequar à realidade da escola a 

aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível 

nacional;  

b) Propor critérios de avaliação;  

c) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio 

das didáticas específicas das disciplinas;  

d) Assegurar, de forma articulada com outras 

estruturas de orientação educativa da escola, a adoção 

de metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento, quer dos planos de estudo, quer das 

componentes de âmbito local do currículo;  

e) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de 

gestão flexível dos currículos e de outras medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a 

exclusão;  

f) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em 

função da especificidade de grupos de alunos;  

g) Identificar necessidades de formação dos 

docentes;  

h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o 

seu contexto; 

i) Aprovar o regimento do Departamento. 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento 

1 ― O Departamento reúne ordinariamente após cada 

Conselho Pedagógico. 

2 ―  O Departamento reúne extraordinariamente 

quando convocado pelo Coordenador, a pedido de, pelo 

menos, um terço dos seus membros ou ainda por 

convocatória do Diretor. 

3 ―  Sempre que, numa reunião, não forem tratados 

todos os assuntos previstos na ordem de trabalhos, 

será marcada uma reunião de continuação. 

4 ―  O Departamento poderá constituir grupos de 

trabalho para tratar de assuntos específicos das 

respectivas áreas disciplinares. 

5 ―  O Coordenador reúne com os representantes dos 

grupos de trabalho sempre que necessário. 

6 - O Departamento funciona em plenário. 

     

Artigo 6.º 

Coordenação 

1 ― O Departamento curricular é coordenado por um 

professor de carreira, tendo em conta o disposto no 

artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho.  

2 ―   As competências do Coordenador de 

Departamento estão definidas no Artigo 43.º do 

Regulamento Interno da Escola, de acordo com o 

Decreto-Lei 137/2012, a saber: 

a) Articulação e gestão curricular na aplicação do 

currículo nacional e dos programas e orientações 

curriculares e programáticas definidas a nível 

nacional; 

b) Desenvolvimento de componentes curriculares 

por iniciativa da escola; 

c) Organização, acompanhamento e avaliação de 

atividades; 

d) Coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou 

curso; 

e) Avaliação de desempenho do pessoal docente. 

3 ―  O mandato do Coordenador cessa com o mandato 

do Diretor. 

4 ―  O Coordenador do Departamento Curricular pode 

ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do Diretor. 
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Artigo 7.ª 

Convocatór ia das reuniões 

1 ― Compete ao Coordenador de Departamento ou ao 

Diretor a fixação dos dias e horas em que ocorrem as 

reuniões ordinárias e extraordinárias. 

2 ―   As convocatórias são efectuadas por escrito e 

publicitadas nos locais próprios para o efeito pelo 

Coordenador, com antecedência mínima de quarenta e 

oito horas. 

3 ―  Todas as convocatórias têm uma ordem de 

trabalhos na qual, de forma explícita, constam todos os 

assuntos a tratar. 

 

Artigo 8.º 

Reuniões  

1 ― As reuniões são presididas pelo Coordenador de 

Departamento, ou por quem, legalmente o substitua. 

2 ―  Nas reuniões ordinárias, a ordem de trabalhos 

pode ser aditada no início da reunião por decisão 

unânime de todos os membros presentes; 

3 ―  Nas reuniões extraordinárias só podem ser 

objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem 

do dia, não sendo permitidos quaisquer aditamentos. 

4 ―  Com excepção da primeira reunião de cada ano 

letivo e das reuniões previstas no número anterior, as 

reuniões devem iniciar-se pela leitura, para aprovação, 

da ata da sessão anterior, seguido da agenda de 

trabalhos definida. 

5 ―  As reuniões têm a duração máxima de dois 

tempos letivos. 

6 ―  A duração de cada reunião pode ser maior se 

aprovada por todos os membros presentes. 

7 ―  Se, por aplicação do número cinco deste artigo, a 

reunião for adiada deve continuar, sempre que possível, 

em data e hora aprovadas pela maioria dos membros 

presentes. 

 

Artigo 9.º 

Atas das reuniões  

1 ― De cada reunião será lavrada uma ata que 

conterá uma súmula de tudo o que nela tiver ocorrido. 

2 ―  As atas são lavradas por um Secretário, que 

será, em cada reunião, um elemento do Departamento, 

que não o coordenador, em regime de rotatividade. 

3 ―  As atas, após aprovação, são enviadas ao 

Coordenador por correio eletrónico pelo Secretário. 

4 ―  As atas, após aprovação, são 

assinadas/rubricadas, em todas as suas folhas, pelo 

Coordenador e pelo Secretário. 

5 ―  Na última reunião ordinária de cada ano letivo, 

bem como nas reuniões extraordinárias, a ata é lida e 

aprovada no fim da reunião. 

6 ―  As atas de Departamento serão arquivadas pelo 

Coordenador do Departamento. 

 

Artigo 10.º 

Definição e Natureza dos Atos do Departamento 

Curricular 

1 – Só podem ser objeto de deliberação os assuntos 

incluídos na ordem de trabalhos da sessão, salvo se, 

tratando-se de Sessão Ordinária, pelo menos dois terços 

dos membros presentes reconhecerem a urgência de 

deliberação imediata sobre outros assuntos.  

2 – Em matérias da sua competência deliberativa, os atos 

do Plenário do Departamento Curricular revestem a 

forma de:  

         Resoluções – Deliberações específicas,  
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3 – No exercício das suas funções consultivas, os atos do 

Departamento Curricular revestem a forma de:  

       Pareceres – Informações, estudos e propostas 

de resolução e/ou decisão, por iniciativa própria 

ou sob a solicitação do Conselho Pedagógico ou 

Direção, no âmbito das suas atribuições 

definidas por lei, não possuindo carácter 

vinculativo. 

 

Artigo 11.º 

Quorum, del iberações e votações  

1 ― O Departamento reúne e delibera desde que se 

encontrem presentes, pelo menos, metade mais um do 

número total dos seus membros. 

2 ―  Na eventualidade de não reunir por falta de 

quorum, a reunião decorre, sempre que possível, entre 

24 e 48 horas, à mesma hora e no mesmo local, com 

pelo menos, um terço dos seus membros. 

3 ―  Todos os membros que integram o Departamento 

têm direito a participar e a intervir, em igualdade de 

circunstâncias, nas deliberações a tomar. 

4 ―  O Departamento delibera por consenso ou 

votação direta. 

5 ―  Em matéria de votação, todas as deliberações 

são tomadas por maioria absoluta de votos dos 

membros presentes na reunião, exceptuando casos em 

que a lei exija maioria relativa. 

6 ―  Em caso de empate, o Coordenador tem voto de 

qualidade, exceto no caso de escrutínio secreto em que 

a votação será repetida imediatamente e, se o empate 

persistir, numa reunião a convocar para o efeito. 

7 ―  Os membros são solidariamente responsáveis 

pelas deliberações tomadas, exceto se fizerem 

consignar em ata a sua discordância ou se tenha 

verificado a sua ausência. 

Artigo 12.º 

Regime de faltas  

1 ― A ausência às reuniões do Departamento, 

convocadas nos termos deste Regimento Interno, 

implica o registo da falta na convocatória. 

2 ―  Em cada reunião será considerada uma tolerância 

de 10 minutos em relação à hora estabelecida na 

respetiva convocatória. 

 

Artigo 13.º 

Arquivo e documentação 

1 - Toda a informação e documentação recebida e 

produzida pelo Departamento Curricular será arquivada 

e estará disponível nos arquivos do Departamento. 

2 – O Departamento Curricular deverá organizar dois 

arquivos – digital e papel  -  onde constem, entre outros:  

 Arquivo digital: 

a) Os Instrumentos de avaliação; 

b) Os testes;  

c) As Matrizes de Exame; 

d) Planificações; 

e) As Propostas de actividades do Plano Anual; 

f)  Os  Balanços  dos resu ltados  escolares .  

 Arquivo papel 

a) Planificações;  

b) Os cursos de que fazem parte e a respetiva carga 

horária; 

b) As Propostas de atividades do Plano Anual; 

c) Os Critérios globais e específicos de avaliação; 

d) Os Relatórios das visitas de estudo; 

f) As atas; 

g) Legislação relevante; 

i) Documentos ADD. 
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Artigo 14.º 

Revisão e ratif icação do regimento interno  

1 ― A elaboração/revisão do Regimento Interno tem 

lugar nos primeiros trinta dias de cada mandato. 

2 ―  Podem, ainda, ser introduzidas alterações 

julgadas convenientes, no início de cada ano letivo. 

3 ―  O Regimento Interno objeto de alteração é 

ratificado em Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 15.º 

Disposições f inais  

1 ― Os casos omissos no presente Regimento são 

apreciados em sede de reunião no pleno cumprimento 

do Regulamento Interno da Escola e da legislação em 

vigor, nomeadamente, do Código do Procedimento 

Administrativo. 

2 ―  As competências definidas neste regimento são 

irrenunciáveis e inalienáveis, salvo o disposto quanto à 

substituição do Coordenador. 

3 ―  O Regimento Interno deste Departamento entra 

em vigor no dia  seguinte ao da sua ratificação. 

 

 

Aprovado em reunião de Departamento de 11/09/2012 

 

Ratificado pelo Conselho Pedagógico em 26/10/2012 

 

 

O Coordenador do Departamento 

 

----------------------------------------------- 

(Miguel Portugal) 

 

 

                                      


