A  
~ o dos Recursos Lectivos
Regulamento da Comissa
do Departamento de Matematica da FCTUC
(Aprovado na reuni~
ao da Comiss~
ao Cient ca do Departamento de Matematica de 5 de Maio de 2010)
Artigo 1.o
De nic~
ao
Nos termos do artigo 18o do Regulamento do Departamento de Matematica da FCTUC
(adiante designado DMUC), e constitu da a Comiss~ao dos Recursos Lectivos (adiante designada
CRL) para os ns e servicos a previstos.
Artigo 2.o
Composic~
ao
A CRL e presidida por um professor nomeado pelo Director. O presidente da CRL podera
escolher ate tr^es professores para o coadjuvar.
Artigo 3.o
Compet^
encias
A CRL tem a compet^encia de apoiar o Director na gest~ao de todos os recursos lectivos do
DMUC, cumprindo-lhe em particular:
1. Contribuir para o bom funcionamento das actividades lectivas do DMUC.
2. Elaborar os horarios e mapas de avaliac~ao de todas as disciplinas da responsabilidade do
DMUC.
3. Assegurar a organizac~
ao das provas de avaliac~ao e controlar o servico de vigil^ancias de
acordo com as normas estabelecidas no artigo 4o deste Regulamento.
4. Disponibilizar toda a informac~
ao relativa as actividades lectivas do DMUC mantendo-a,
em particular, actualizada na Internet.
5. Manter um arquivo actualizado com informac~ao sobre as disciplinas da responsabilidade
do DMUC, nomeadamente programas, cargas horarias e sumarios.
6. Servir de interlocutor entre o DMUC e os Servicos Academicos da FCTUC, em particular
na transmiss~
ao de informac~
ao relativa a pautas de avaliac~ao.
7. Colaborar na gest~
ao da ocupac~
ao das salas de aula do DMUC, excluindo as salas de aula
da responsabilidade do Laboratorio de Calculo do DMUC.
Artigo 4.o
Normas para o servico de vigil^
ancias
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plinas da responsabilidade do DMUC, plani cada pela CRL de acordo com o Anexo deste
Regulamento.

2. A CRL assegura a gest~
ao de vigil^
ancias de frequ^encias com a durac~ao maxima de 1h30m
e de exames com a durac~
ao maxima de 2h30m.
3. A CRL deve informar os vigilantes convocados sobre o numero de horas previstas para a
realizac~
ao de cada prova com base nos elementos fornecidos pelos docentes responsaveis
pelas disciplinas. Relativamente as frequ^encias, esta informac~ao deve ser fornecida no in cio
de cada semestre lectivo.
4. As aus^encias de docentes por motivo de reuni~oes, congressos ou outras actividades cient cas
de curta durac~
ao dever~
ao ser comunicadas pelo proprio, sempre que poss vel antecipadamente, a CRL. O docente em causa devera compensar esse servico noutra altura.
5. Apos a realizac~
ao de cada prova, o docente responsavel pela disciplina deve, no prazo
de 48 horas, devolver a CRL a folha na qual consta o servico efectuado pelos docentes
convocados.
6. Compete a CRL controlar o servico de vigil^ancias, devendo participar ao Director as faltas
injusti cadas ou outras ocorr^encias que perturbem o normal funcionamento das provas de
avaliac~ao.
Artigo 5.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2010, apos consulta a
Comiss~
ao Cient ca do Departamento de Matematica.
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Gest~
ao do servico de vigil^
ancias
I - Os docentes do DMUC s~
ao convocados para as vigil^ancias das provas de avaliac~ao de acordo
com as seguintes regras:
1. A nomeac~
ao dos docentes para as vigil^ancias faz-se, sempre que poss vel, segundo uma
escala ordenada por ordem crescente do numero de vigil^ancias contabilizadas por docente
em cada momento.
2. As vigil^
ancias devem ser distribu das pelos docentes de forma proporcional entre as diversas
categorias de acordo com os seguintes coe cientes:
(a) Professores Catedraticos { 0,4
(b) Professores Associados com Agregac~ao { 0,5
(c) Professores Associados { 0,6
(d) Professores Auxiliares { 1
(e) Outras situac~
oes ser~
ao decididas pelo Director do DMUC.
3. A vigil^ancia de duas frequ^encias corresponde a vigil^ancia de um exame.
4. A dispensa, prevista no ponto II.3. deste anexo, de 5 provas de avaliac~ao corresponde,
para ns de contagem, a vigil^
ancia de um exame.
5. Sem preju zo de outras medidas tidas por convenientes pelo Director, faltas injusti cadas
ao servico de vigil^
ancias equivaler~
ao a um servico de vigil^ancias correspondente ao dobro
do numero de vigil^
ancias em falta.
6. Aos docentes que estejam em Licenca Sabatica, Dispensa de Servico ou com Atestado
Medico, devera ser contabilizado o numero medio de vigil^ancias entretanto asseguradas
durante esse per odo pelos outros docentes da mesma categoria.
7. A participac~
ao em juris de Mestrado, Doutoramento ou quaisquer outras provas orais
e a vigil^
ancia de frequ^encias efectuadas pelos docentes no seu horario lectivo n~ao ser~
ao
contabilizadas no servico de vigil^
ancias.
8. No nal de cada semestre lectivo, a CRL devera disponibilizar a cada docente o Relatorio
Individual de Vigil^
ancias e os gra cos com a Contagem de Vigil^ancias por Categoria.
II - A afectac~
ao de vigilantes e salas as provas de avaliac~ao e efectuada de acordo com as
seguintes regras:
1. Para salas com menos de 35 alunos e convocado um vigilante, passando a dois vigilantes
por sala nos outros casos.
2. A CRL procedera a colocac~
ao simult^anea de varias provas de avaliac~ao numa mesma sala
sempre que tal seja poss vel e sem preju zo do normal funcionamento das provas.
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inscritos, o docente responsavel pela disciplina deve minimizar o numero de salas ocupadas
procedendo de acordo com o ponto II.1. deste anexo. Caso seja poss vel dispensar vigilantes
dever~ao dispensar-se os ultimos da lista que a CRL entregou ao docente responsavel pela
disciplina.
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