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( COI".LPOSIÇÃO)
A A.E.G. é o orgâo plenário de representação da FLUC, integrando
a totalidade dos seus docentes, estudantes, investigadores e funcioná
rios~

(ATRIBUIÇÕES)
1.. Como Órgão genuinamente democrcitico de representação da Facul

dade, a AEG tem plena legitimidade para se pronunciar sobre os

probl~

mas mais relevantes da vida da Escola e do sector do ensino em geral,
bem como os demais de notÓrio interesse do ponto de vista académico.
,
2. A AEG exercera as competências que lhe são previstas no decº•
-lei 781-A/76 de 28 de Outubro.
CientÍfic~

3· A AEG poderá fazer ao Conselho Dire ctivo, Conselho

Conselho PedagÓgico ou à mesa da Assembleia de Representantes quais quer requisições sobre assuntos d--o interesse da Escola. Poderá também
encarregar a sua mesa de inquirir ·e averiguar quaisquer aspectos re raccionados com o

funcigname~to

da Faculdada,

quas~Qes

de

inte~ass~

ra os seus membros ou assuntos de relevância geral académica, afim de
melhor fundamentar quaisquer posições que pretenda asstwir.
JUlT][OO 3º

(DEVERES DCB }1EMI3ROS DA AEG)

Constituem deveres dos membros da AEG:

a) Respeitar a dignidade da Assembleia;
b) Desempenhar os cargos da Assembleia e as fu..n.ções para que foram designados.
c) Observar o disposto no regulamento da Assembleia;
~) Contribuir para a eficácia dos trabalhos;
üT][GO 4\.º
(PODERES DOS T1EiviBROS DA AEG)
Constituem poderes dos membros da Assembleia:
a) Participar nas discussões e votações;
b) Apresentar moções, propostas e requerimentos, solicitar e pre..ê_
tar esclarecimentos;
e) Propor alterações ao regulamento da AEG;
d) Desempenha r cargos e fun ções na Assembleia;
AR'llJC~ID j@
( m;mn ÕES)
1.. A AEG terá r euniões ordinárias e extraordinárias nos moldes

previstos no decº.-lei nº 781-A/76 de 28 de Outubro.

2. A Assembleia Geral de Escola extraordinária iniciar-se-â com
um período de discussão sobre a necessidade ou não da realização
reunião, que se concluirá com

~~a

da

votação, após a qual, e emoonformi-

dade com ela, se proc e ssará ao inÍcio da reunião ou à dissolução da.Ae
sembleia.
( " Q}J ORUH")

O quorum das reuniões da AEG

será o previsto para o

funcioname~

to da generalidade das Associações legais: a AEG iniciar-se-á à hora
marcada com a presença de

50% + 1 dos seus membros ou meia hora de - -

pois com qualquer número de pres enças.
BT::miOl

7!º

( HJRAÇÃ O DAS REUNIÕES)

A du:a.ação máx i ma dum período de reunião da AEG será de quatro h.2,
ras, não devendo os tra balhos prolongar-se, salvo razões ponde rosa& ,
para além das 20 horasG

§

, .

W1JL]_C(G:

-

A prÓpria Assembleia poderâ contudo deliberar

quer o prolongamento ou continuação de qualquer reunião noutro dia,h.2,
ra ou local, quer a marcação de uma nova reunião com uma ordem de tra
balhos

diferente~

( OCMPOSIÇÃO DA J'.fESA DA AEG)

A composição da mesa da AEG é a pr evista no decº.-lei

781-A/76

de 28 de outubro.

§ linico:

No caso da ausência do Presidente e do Vice-Pre-

sidente a Assembl eia designará um dos s eus membros para dar início
aos trabalhos.
(ELE IÇÃO DA NESA)

A mesa da AEG será .anualmente eleita durs. nte o mês de Novembro,
no inÍcio da 1ª reuni ão ordinária da As sembleia.
ART:U:~© ].~

(PROCES SO DE ELEIÇÃO)

1. A eleição será presidida pela mesa ce s sante e realizar-se-á
com base no sistema de lista s apresent adas por qualquer dos membros
da AEG presentes e integrando seis nomes, os quais serão votados uni
tariamente, sem pr~vio deb~t e e atrav~s do sistema d e braço no ar.
2. Será eleita 1 assumindo de ime di a to .a diràcção dos trabalhos

da Assembl eia, .a J.ista que obtiver no primeiro es crutínio mais de me

tade dos votos dos presentes ~u em segundo escrutínio, no qual participarão as duas list a s anteriormente mais vot adas , a maiaria r e l a tiva
dos votos exp res s os.
ARTI<G~ 11º

(DESTITUIÇÃO DA rlESA)

A mesa da AEG poderá em qualquer momento ser destituída na se
quência de proposta ou moção de destituição apre s entada com este sentido e aprovada por um mÍnimo de 2/3 dos prese ntes na reunião.

§ 1º• Recebida na mesa a proposta ou moção de destituição
os trabalhos serão interrompidos abrindo-se um perio do de debate
superior a trinta minutos, dos quais os quinze i n iciais caberão

não
aos

proponentes da destitui çã o e os quinze restantes à mesa, procedendo
~se no final à votação.
~ .

§ 2º• Se a destituição for aprovada, uma comi ssão compost a
pelo docente e funcionário mais antigos presentes na reunião e
um dos subscritores da moção da destitui çã o orientará a eleição

por
dé

uma nova mesa , a qual se limitará a conduzir o mandato anual da list a destituí da .
(COMPET~NCIA DA MESA)

Compe te à mesa repres enta r a Assembleia e dirigir os seus trabalhos:
- - -a) Dec-'-a r afido =o-s -aberto s--;·---,......-:~""';--;<1
não puderem ou deverem prosseguir;

b) Prestando as informações, esclarecimentos e recomendações necessárias ao funciona ment o da Assembleia;
c) Registando as inscrições para intervenção em cada ponto
trabalhos;

dos

d) Conc ede ndo o uso da pa l a vra 9
e) Aceitando e recus and o a entrada na mesa de propostas, moções
ou

req~erim e ntos;

f) Organizando e dirigindo as vot aç ões da Assembleia;
g) Controlando a existência de "quorum" no i nÍ cio da reuni ã o ;
h) Or3anizando uma acta nos trab alhos da As sembleia, de onde expressamente consta rão os docume ntos aprovados e as decisões toma das ,
dela f aze ndo três cÓpias que afixará em locais convenientes da Faculdade;
i) Convoca r a AEG nos moldes no pr evis t o no artº. 5º ("Reuniõ e s")
ARTI®© ~3º
(PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA)
As reuniões iniciar-se-ão com um período de antes da ordem do dia
onde caberá a prestação de informaç ões de ordem geral e a intervenção

e apresentação de moções sobre quaisquer tem a s não incluÍdos na ··.ordem
do dia.
( ORDEI'1 DO DIA)

Uma vêz esgotado o período prévio ent a r- s e-á no período da ordem
do dia, oportunamente divulgada na convocatÓria da reunião, que deverá ser resp eitada não pod endo ser discutidas questões ou votadas propostas sobre matérias não previamente fi xada s. A Assembleia poderácon
tudo decidir alterar a ordem de discussão das matérias.
(USO DA PALAVF.A )
ARTIGO 15º
O uso da palavra r es peitará a ordem cronolÓgica das inscrições ,
sem prejuÍzo de int e rve nç õ e s excepcionais para pedir ou da r esclareci
mentos. Se rá, cont udo, permitida a troca de oradore s inscritos, por~
cardo dos interessados.
( FOill'TA DAS VOTAÇÕES)

As votações da Assembleia respeitarão a regra democrática
nifest aç ão pÚblica da vontade, sendo feitas por braço levantado,
prejuÍzo no previsto do decº.-lei 781-A/76 de 28 de . Outubro.
DTIGO 17º

( f-1A IORIA)

Com ex c epção do processo de destituição da me sa para que as deli
beraçõe s da Assembleia sejam v a lidamente tomadas não se exige mais do
que a -maioria simples dos votos dos present e s.
(ENTRADA E:n VIGOR)

O pres ente regulamento entrará imediatame nte em

.

v~gor

,

apos con -

clÍda a sua aprovação p e la AEG.
ART][GO 1~º

(CASOS ONI SSffi)

Os ca sos omissos s e rão r es ulvidos pela me sa, que ouvirá a Assembleia em c as os de dÚvida.
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