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I. 0 Departamento de S6cio Farmacia, e uma Unidade Organica da F UL, criad'
nos termos dos estatutos da FFUL e aprovada pela Assembleia da Faculdade em
14 de lunho de 2010.

2. Tern como objectivo essenciais a realiza"ao das actividades a seguir indicadas,
no dominio da area cientifica respectiva e em dominios que considere serem
afins:
a) Ensino de primeiro, segundo e terceiro cic1os;
b) investiga"ao cientifica e desenvolvimento tecnol6gico;
c) Presta"ao de servi"os ao exterior e a realiza"ao de actividades de extensao
universit<lria, nomeadamente no dominio da forma"ao continua e da
proma,.ao da inova"ao.

Artigo r.
Competencias
I. Elaborar

0

seu pr6prio regulamento, nos termos do artigo 11°. dos estatutos da

FFUL.
2. Elaborar

0

plano e relat6rio de actividades, de acordo com

0

or"amento

atribuido, a submeter 11 aprova"ao do Director da FFUL.
3. Garantir

0

funcionamento das unidades curriculares dos diferentes niveis de

ensino ministrados na FFUL, compreendidas na respect iva area cientifica.
4. Fomentar e desenvolver actividades de investiga"a:o e desenvolvimento.
5. Promover a forma"ao de docentes e investigadores, nomeadamente atraves da
organiza"ao de cursos de p6s-gradua"a:o e estagios.
6. Propor ao Director da FFUL a celebra"ao de con venios e contratos de presta"a:o
de servi"os com entidades externas.

7. Contribuir para 0 financiamento da Faculdade.
8. Assegurar a

coopera~ao

com outros Departamentos nos dominios Pedag6gico e

Cientffico.

Artigo 3°.
Autonomia

o

Departamento goza de autonomia pedag6gica e cientffica, sem prejuizo das

ordena~6es

gerais que vierem a ser estabelecidas pelos 6rgaos da FFUL.

Artigo 4°.
Orgaos
Sao os 6rgaos do departamento:
a) Comissao de Departamento constituida pelos Doutores com vinculo a FFUL;
b) Coordenador de Departamento

Artigo S°.
Comissao de Departamento

I. A Comissao de Departamento funciona em plemirio.
2. As

delibera~6es

da Comissao de Departamento sao tomadas por maioria simples

dos votos dos membros presentes a reuniao
3. As reuni6es da Comissao de Departamento deverao ser convocadas pelo
Coordenador, ou por pelo menos 40% dos membros
4. As reuni6es deverao ser convocadas com, pelo menos, 15 dias de antecedencia e
com

divulga~ao

da Ordem da Trabalhos.

5. A Comissao de Departamento tern as seguintes competencias:
a) Eleger e propor ao Director da FFUL a

nomea~ao

e a

destitui~ao

do

Coordenador do Departamento;
b) Aprovar

altera~6es

ao Regulamento interno do Departamento a propor ao

Director;
c) Aprovar
Director;

0

plano e relat6rio de actividades do Departamento a propor ao

d) Propor ao Coordenador, a cria"ao e extin"ao das Areas Cientificas em que

0

Departamento se organiza;
e) Propor ao Coordenador, os programas das unidades curriculares que se situam
no dominio especifico da competencia cientlfica do Departamento, bern como
as suas altera,,6es;
f)

Propor ao Coordenador, a cria"ao e extin"ao de cursos conferentes de grau do
primeiro, segundo e terceiro ciclos em que

0

Departamento participe;

g) Pronunciar-se sobre as propostas de linhas gerais de orienta"ao do
Departamento no ambito da qualifica"ao, actualiza"ao e internacionaliza"ao
dos seus docentes linvestigadores tendo em conta

0

disposto nos regulamentos

do pessoal docente da FFUL;
h) Pronunciar-se sobre a contrata"ao, renova"ao, a prorroga"ao, recondu"ao ou a
cessao de contrato, e a transferencia interna na FFUL do pessoal
docente/investigador, tecnico e auxiliar integrado no Departamento, tendo em
conta 0 disposto nos regulamentos do pessoal docente da FFUL;
i) Pronunciar-se sobre todos os assuntos relevantes para a actividade do
Departamento.

Artigo 6°.
Coordenador de Departamento
I. 0 Coordenador de Departamento e urn Professor Catednitico ou Associado ou

urn Investigador Coordenador ou Principal, em regime de tempo integral e em
efectividade de fun,,6es
2. 0 Coordenador de Departamento tern as seguintes

fun~6es:

a) Representar 0 departamento junto dos 6rgaos da FFUL;
b) Convocar e conduzir as reuni6es da Comissao de Departamento;
c) Submeter anualmente ao Director a proposta de plano e relat6rio de
actividades e de

or~amento

do Departamento;

d) Gerir as verbas disponihilizadas anualmente pelo Conselho de Gestao da
FFUL;
e) Garantir a qualidade pedag6gica a actividade de investiga"ao cientifica do
Departamento;

f)

Dar coerencia tematica e program<itica as disciplinas que sejam da
responsabilidade do departamento;

g) Coordenar a elaborac;ao dos mapas de distribuic;ao de servic;o docente envia10 ao conselho cientffico da FFUL;
h) Propor a admissao, renovac;ao e rescisao de contratos de pessoal;
i)

Promover a qualificac;ao dos funcionarios nao docentes do departamento;

j) Gerir os espac;os que Ihe estao adstritos e zelar pela boa conservac;ao das
instalac;6es e do equipamento afecto;
k) Promover

0

cumprimento das obrigac;6es dos funcionarios, docentes e nao

docentes que nele prestam servic;o e promover a sua avaliac;ao;
I) Coordenar a programac;ao e execuc;ao das linhas de investigac;ao do
Departamento;
m) Em geral pronunciar-se sobre assuntos de natureza cientffica e pedag6gica.

3.

Em caso de ausencia ou impedimento temporario do Coordenador as suas
func;6es serao desempenhadas pelo DocentelInvestigador por ele design ado ou,
no caso de nao haver designac;ao, pelo Docente / Investigador mais antigo com
categoria mais elevada.

