ACADE
PROJECTO

DE REGULAMENTO

Th'TEI1NO

!.I IA
DOS

CRGlmS

DOS

ALUNOS

DA

FACULDADE DE DIREITO.
TITULO I -

DOS CURSOS
- São órgãos de Cur~lO: delegados de curso, comissão de curso e
reunião de curso.

A-Delegado de Curso

§l. A eleger em reunião de curso, expressamente convoca da para o efeito
§2. O seu mandato tem a meSDa duração do ano lectivo,
excepto se for destituído
§3. A destituição obedece à regra enunciada no §l, exi
gindo-se a Daioria absoluta dos sufrágios da reunião"

Competência:
B-Comissão de Curso

-representar externamente o curso.
-convocar e presidir às reuniões de curso.
-ser membro de direito da comissão de curso e Junta de
Delegados.

Eleita pelo curso e com a função de lutar pelos interesses do curso
e fazer parte da Comissão de Faculdade.
-O mandato e destituição regen'-Si3 pelos princípios enunciados no
§2 e §3 do Tit.l A.
B-Reunião de Curso
=drgão deliberativo do curso.
~'Jonvocada pelo delegado,comissão de curso ou por 15 alunos do mesmo.
TITULO II - DA FACULDADE
- São órgnos da Faculdade a Assembl :; ia Geral de Alunos da Faculdade de
Direito , Junta de Delegados e a Comissão de Faculdade.
A-Assembléia Geral da Facul dade de Direito: unico órgno deliberativo e é convocado pela clunta de Delegados, pela CorJissão da Facu:bc1ade ou por 50
estudantes da nesna,.
B-Junta de Delegados: -Conntituída pelos delegados dos varlOS cursos.
-Representa externamente a Faculdade de Direito.
C-Comissão de Faculdade: -Constituída pelos Delegados e Con1ssões de Curso.
-Executa as deliber ações tomadas em Assembleia Geral dos Alunos da
Fac:uldade de Dire:Lto.
-Convoca as Assembl eias Gerais de Faculdade.
-Promove o incremen to do trabalho pedagógico e associativo dos estudantes da Faculdade de Direito.
-Seu funcionamento: -As reuniões da Con1ssão de Faculdade são abertas a
todos os alunos de. Faculdade e para tal serão amplamente anunciadas.
-A Comissão de Faculdade pode reunir por suh-cornissões
para fins específicos que englobarno representantes dos anos int e ·~
ressados para efectivação de tantos para que se constituíram.
§ IDlico- Todas as decisões tomadas pela Comissão de
Faculdade ou Junta de Delegados na ausência de mandato expresso da
Assembleia Geral de Faculdade, terão de ser rectificadas por poste-o
rior Assembleia, convocada para o efeito pela Junta, pela Comissão
de Faculdade ou por 50 estudantes"
- Este projec.to foi elaborado pela Comissão constituída eD reunião de Junta de Delegados
aberta aos estudantes da Faculdade de Direito.
OALEND~RIO

DAS PRCXIMAS REUNIOE:3:

Coiobrat aos 26 de Janeiro de 1970.

lºano
2ºano
3ºal1o
4ºano
5ºano

-

HOJE
28/1
HOJE
HOJE
28/1

3ªfcira - 15Hrs.
4ªfeira
15hrs.
3ªfeira - 15hrs"
"
11
_ 15Hrs.
4ªfeira - 15Hrs.

