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 Proposta de regulamento de prestação de serviço dos docentes da Universidade de Coimbra 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 

 

1. O presente Regulamento estabelece o regime de prestação de serviço dos docentes com vínculo contratual 

à Universidade de Coimbra (UC). 

2. São objetivos do presente Regulamento: 

a) Definir os direitos, deveres e obrigações associados ao desempenho de funções docentes; 

b) Estabelecer regras e mecanismos para a distribuição do serviço dos docentes; 

c) Definir regras para a contabilização do serviço dos docentes; 

d) Permitir que os docentes de carreira se possam dedicar, total ou parcialmente, a qualquer das componentes 

da atividade académica previstas no Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), numa base de 

equilíbrio plurianual e por um tempo determinado; 

e) Definir regras de articulação entre as normas previstas no Estatuto da Carreira Docente Universitária 

(ECDU) e as normas especiais aplicáveis ao pessoal docente do ciclo clínico;  

f) Estabelecer regras sobre acumulação de funções. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
Funções, direitos e deveres dos docentes 

 

Artigo 2.º 
Funções dos docentes 

 

1. As funções dos docentes encontram-se previstas nos artigos 4.º e 5.º do ECDU, bem como no artigo 16.º 

do presente Regulamento. 

2. Os docentes de carreira, quando devidamente autorizados, numa base de equilíbrio plurianual e por tempo 

determinado, podem dedicar-se, total ou parcialmente, a uma das componentes da atividade académica, nos 

termos definidos nos artigos 26.º, 27.º e 28.º do presente Regulamento. 

 

 

 

 

 

 

Artigo 3.º 
Direitos 
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Constituem direitos dos docentes, para além dos outros legalmente consagrados: 

a) Determinar o conteúdo e os métodos do seu ensino, respeitando as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, sem prejuízo do respeito pelas linhas de orientação pedagógica fixadas pelos órgãos competentes 

da Universidade de Coimbra e da sua Unidade Orgânica, nem do exercício por tais órgãos das funções de 

coordenação que lhes caibam; 

b) Ser avaliado com base no mérito e na relevância dos resultados obtidos, no respeito pelo princípio da 

imparcialidade; 

c) Dispor da propriedade intelectual ou industrial decorrente das suas atividades, nos termos dos 

regulamentos vigentes sobre esta matéria na Universidade de Coimbra; 

d) Dispor das condições necessárias à evolução na carreira, nos termos da lei e do regulamento, em qualquer 

das componentes da função docente, tendo em consideração as necessidades e as opções estratégicas da 

Universidade de Coimbra e da Unidade Orgânica a que pertençam. 

 

Artigo 4.º 
Deveres 

 

1. São deveres genéricos dos docentes, nomeadamente: 

a) Contribuir para a concretização da Missão da UC; 

b) Desenvolver permanentemente os seus conhecimentos e competências pedagógicas; 

c) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico e criativo dos estudantes, apoiando-os e 

estimulando-os na sua formação cultural, científica, profissional e humana; 

d) Orientar e contribuir para a formação científica, técnica, cultural e pedagógica do pessoal docente que 

consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles domínios; 

e) Desempenhar ativamente as suas funções docentes, nomeadamente lecionando as unidades curriculares 

que lhe foram atribuídas pelo Conselho Científico e elaborando e pondo à disposição dos estudantes 

materiais didáticos atualizados; 

f) Cooperar interessadamente nas atividades de extensão universitária, como forma de apoio ao 

desenvolvimento da sociedade, nas áreas em que essas ações se projetam; 

g) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e produtivo da Instituição, assegurando o exercício 

das funções para que hajam sido eleitos ou designados ou dando cumprimento às ações que lhes hajam sido 

cometidas pelos órgãos competentes; 

h) Conduzir com rigor científico a análise de todas as matérias, sem prejuízo da liberdade de orientação e de 

opinião científica, encontrando-se, no que concerne à lecionação das matérias, vinculado ao cumprimento 

das decisões dos órgãos competentes da Universidade; 

i) Colaborar com as entidades competentes e com os órgãos interessados no estudo e desenvolvimento do 

ensino e da investigação, com vista a uma constante satisfação das necessidades e fins conducentes ao 

progresso da Sociedade; 

j) Melhorar continuamente a sua formação e o seu desempenho pedagógico. 

2. Para além dos deveres consagrados no número anterior, são ainda deveres dos docentes os previstos na lei, 

designadamente no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Regimes de prestação de serviço e acumulação de funções 
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Artigo 5.º 
Regimes de prestação de serviço 

 
1. Os regimes de prestação de serviço, de acordo com o estatuído no Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, são: 

a) Dedicação exclusiva; 

b) Tempo integral; 

c) Tempo parcial. 

2. Os docentes de carreira exercem as suas funções em regime de dedicação exclusiva, podendo, mediante 

manifestação de vontade do interessado, exercê-las em regime de tempo integral. 

3. Nos regimes de dedicação exclusiva e de tempo integral, a duração semanal do trabalho corresponde à 

estabelecida para a generalidade dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas. 

4. O pessoal docente especialmente contratado exerce as suas funções de acordo com o regime 

contratualmente estipulado. 

5. Quando o pessoal especialmente contratado exercer funções em regime de tempo integral ou de dedicação 

exclusiva, o contrato e as suas renovações não podem ter duração superior a quatro anos. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a contratação de assistentes convidados em regime de 

tempo integral ou de dedicação exclusiva, assim como em regime de tempo parcial igual ou superior a 60%, 

só pode ocorrer nas situações previstas no artigo 32.º do ECDU. 

 

 

Artigo 6.º 
Dedicação exclusiva 

 

1. O regime de dedicação exclusiva implica, nos termos do número 1, do artigo 70.º do ECDU, a renúncia ao 

exercício de qualquer função ou atividade remunerada, pública ou privada, autónoma ou subordinada, 

incluindo o exercício de profissão liberal. 

2. Não viola o compromisso de dedicação exclusiva, a perceção de remunerações decorrentes do exercício 

das atividades previstas no número 3, do artigo 70.º do ECDU. 

3. Nas situações previstas nas alíneas b) e h), do número 3, do artigo 70.º do ECDU, o docente deve informar 

previamente o Conselho Científico da sua Unidade Orgânica, indicando, se aplicável, a carga horária total e 

o valor a auferir, observando-se o disposto nas Normas de Enquadramento de Financeiro da Universidade de 

Coimbra. 

4. A participação em órgãos consultivos, prevista na alínea f), do número 3, do artigo 70.º do ECDU, carece 

de autorização do Reitor, ouvido o Diretor da respetiva Unidade Orgânica, devendo indicar o valor auferido 

em senhas de presença. 

5. A prestação de serviço docente em instituição de ensino superior pública, nos termos previstos na alínea i), 

do número 3, do artigo 70.º do ECDU, depende de autorização do Reitor, ouvido o Diretor da respetiva 

Unidade Orgânica, observando-se o disposto nas Normas de Enquadramento de Financeiro da Universidade 

de Coimbra. 

6. Para os efeitos previstos na alínea j), do número 3, do artigo 70.º do ECDU, a perceção de remuneração só 

pode ter lugar, mediante autorização do Reitor, se observado, cumulativamente, o seguinte: 

a) As atividades exercidas forem da responsabilidade da Instituição e tiverem nível científico ou técnico 

reconhecido como adequado à natureza, dignidade e funções docentes; 

b) As obrigações decorrentes do contrato ou da aceitação do subsídio não impliquem uma relação estável. 

7. As condições para a perceção das remunerações inerentes às atividades exercidas nos termos do número 

anterior, devem observar o disposto nas Normas de Enquadramento Financeiro da Universidade de Coimbra. 



Proposta | abril de 2014 

4 
 

8. O disposto no número 3 do artigo seguinte é aplicável ao exercício de função ou atividade não 

remunerada, por docentes em regime de dedicação exclusiva. 

9. Compete ao Diretor da Unidade Orgânica, em articulação com a Reitoria, assegurar o cumprimento do 

regime de dedicação exclusiva. 

 

 

Artigo 7.º 
Tempo integral 

 

1. O regime de tempo integral permite o exercício de qualquer função ou atividade remunerada, pública ou 

privada, autónoma ou subordinada, incluindo o exercício de profissão liberal, sem prejuízo do disposto 

números seguintes. 

2. O limite para a acumulação de funções docentes noutro estabelecimento de ensino superior, ao abrigo do 

disposto no artigo 51.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, é de seis horas letivas semanais e carece de 

autorização do Reitor. 

3. O exercício de outra função ou atividade, remunerada ou não, está sujeito a prévia comunicação, dirigida 

ao Reitor, da qual deverão constar os seguintes elementos: 

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular; 

b) Horário a praticar; 

c) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e do respetivo conteúdo; 

d) Razões por que o docente entende não existir conflito com as funções desempenhadas; 

g) Compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada no caso de ocorrência 

superveniente de conflito. 

 

Artigo 8.º 
Tempo parcial 

 
1. O pessoal docente especialmente contratado exerce as suas funções, em regra, em regime de tempo 

parcial, podendo, excecionalmente, ser contratado em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva, 

mediante apresentação obrigatória da respetiva fundamentação. 

2. Nos casos de contratação de pessoal docente especialmente contratado, em regime de tempo parcial, o 

contrato e respetivas renovações não tem limite temporal de duração, não devendo a duração de cada um dos 

períodos ultrapassar o final do respetivo ano letivo. 

3. Os monitores são contratados em regime de tempo parcial, para a prestação, obrigatória, de seis horas 

semanais de serviço. 

4. O número total de horas de serviço semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio aos alunos, é o 

contratualmente fixado, correspondendo a uma percentagem da duração semanal do trabalho estabelecida 

para a generalidade dos trabalhadores em funções públicas. 

5. Salvo situações excecionais devidamente fundamentadas e autorizadas pelo Reitor, mediante proposta do 

Conselho Científico, o serviço semanal deverá ser distribuído da seguinte forma: 50% para a componente 

letiva, até um máximo de 18 horas, e 50% para o exercício de outras atividades docentes, designadamente, 

preparação de aulas, apoio a alunos e outras tarefas distribuídas pela Unidade, que se incluam no âmbito da 

atividade docente, nomeadamente, de vigilância e de correção de provas de avaliação. 

 

 

 

 

Artigo 9.º 
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Transição entre regimes 

 

1. A mudança do regime de tempo integral para o regime de dedicação exclusiva, relativamente aos docentes 

de carreira, só pode verificar-se após a permanência neste regime durante, pelo menos, um período de 

duração correspondente a um ano. 

2. Os docentes de carreira deverão comunicar a intenção de mudança de regime de prestação de serviço, 

através de documento dirigido ao Reitor, com conhecimento ao Diretor da respetiva Unidade Orgânica, a 

produzir efeitos a partir do dia 1 do mês seguinte àquele em que se verificou a entrega da comunicação, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte. 

3. Os docentes especialmente contratados poderão requerer a mudança de regime de prestação de serviço, 

através de requerimento dirigido ao Reitor, ao qual deverá ser aposto parecer do Diretor da respetiva 

Unidade Orgânica, após pronúncia do respetivo Conselho Diretivo, e apenas produzirá efeitos a partir do dia 

1 do mês seguinte àquele em seja autorizada. 

4. A alteração de regime referida no número anterior deverá ser consubstanciada em adenda ao contrato. 

 

 

Artigo 10.º 
Prestação de serviço docente noutras unidades orgânicas da Universidade de Coimbra 

 

1. De acordo com o estipulado no número 6, do artigo 9.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, os 

docentes podem lecionar em Unidade Orgânica distinta daquela a que se encontrem vinculados. 

2. A iniciativa e a organização do processo relativo à prestação de serviço é da competência dos Diretores 

das Unidades Orgânicas envolvidas, sem prejuízo de a distribuição do serviço competir aos respetivos 

Conselhos Científicos, respeitadas as condições fixadas no artigo 18.º do presente regulamento. 

3. Caso o serviço prestado pelo docente, nos termos do presente artigo, conjuntamente com o prestado na 

Unidade Orgânica de origem, exceda o limite máximo de horas semanais de serviço de aulas ou seminários 

fixado no presente regulamento, haverá lugar a compensação, no mesmo ano letivo, ou, se as condições de 

serviço o não permitirem, numa base plurianual. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
Férias, licenças, dispensas e faltas 

 

Artigo 11.º 
Férias 

 

1. Os docentes deverão gozar férias nos termos previstos no artigo 76.º do ECDU. 

2. Excecionalmente, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Orgânica, as férias poderão ser 

gozadas fora dos períodos de férias escolares, desde que o serviço letivo e de exames seja assegurado. 

 

 

Artigo 12.º 
Licença sabática 
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1. O requerimento para concessão de licença sabática é obrigatoriamente acompanhado de plano dos 

trabalhos de investigação ou das obras de vulto a realizar, bem como de explanação dos motivos pelos quais 

o docente considera estas atividades incompatíveis com a manutenção das tarefas escolares correntes. 

2. A licença sabática integral deverá ser gozada durante um único ano letivo, salvo nas situações previstas 

nos números seguintes. 

3. Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, mediante parecer favorável do Conselho 

Científico e autorização do órgão legal e estatutariamente competente, poderá a licença sabática integral ser 

gozada em dois semestres, seguidos ou interpolados, de anos letivos consecutivos. 

4. Na contabilização do sexénio de efetivo serviço, serão apenas considerados os períodos de prestação de 

serviço que interpolem o gozo da licença, nos termos do número anterior. 

5. O período de exercício de funções em qualquer órgão de governo ou de gestão da Universidade, com 

dispensa total de serviço de aulas, não é considerado para a contagem do sexénio ou triénio a que se referem 

os números 1 e 2, do artigo 77.º do ECDU. 

6. O pedido de autorização para o gozo da licença deverá ser submetido a apreciação do Conselho Científico 

com a antecedência de um semestre, por forma a ser previamente assegurado o serviço docente que seria 

distribuído ao interessado. 

7. Após o gozo da licença sabática, o docente contrai a obrigação de, no prazo máximo de dois anos, 

apresentar ao Conselho Científico, para aprovação, relatório dos trabalhos realizados de acordo com o plano 

inicial. 
 

Artigo 13.º 
Dispensa especial de serviço  

 

1. Para efeitos de concessão da licença prevista no artigo 77.º-A do ECDU, consideram-se funções de 

direção em instituição de ensino superior, as de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade Orgânica 

e Provedor do Estudante, por período continuado igual ou superior a dois anos, sem prejuízo de outras 

funções previstas em sede estatutária ou regulamentar. 

2. A dispensa especial será de seis meses ou de um ano, consoante o mandato tenha tido duração inferior, ou 

igual ou superior a três anos, respetivamente. 

3. A dispensa especial não é fracionável, nem passível de compensação ou troca, sendo gozada num único 

período, imediatamente após o termo de funções. 

4. O exercício de mais de um mandato, de forma consecutiva, apenas confere o direito a uma licença 

especial, a gozar no termo do período de exercício de funções. 

 

 

Artigo 14.º 
Outras dispensas de serviço 

 

1. Para além de outras dispensas previstas estatutária ou regulamentarmente, durante o exercício do mandato, 

o Reitor, os Vice-Reitores, os Diretores das Unidades Orgânicas e o Provedor do Estudante ficam 

dispensados da prestação de serviço docente, sem prejuízo do direito a prestá-lo. 

2. Durante o exercício do mandato, os Subdiretores das Unidades Orgânicas poderão ser dispensados da 

prestação de serviço docente, de acordo com os estatutos da Unidade Orgânica onde exercerem estas 

funções. 

3. Sem prejuízo do disposto nos artigos 12.º e 13.º do presente Regulamento, os docentes de carreira podem, 

nos termos do número 5, do artigo 77.º do ECDU, ser dispensados do serviço docente, por períodos 

determinados, para a realização de projetos de investigação ou extensão, mediante autorização do Reitor, sob 

proposta do Conselho Científico e ouvido o Diretor da respetiva Unidade Orgânica. 
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Artigo 15.º  
Faltas, substituições e intervenientes convidados 

 

1. A não comparência de um docente em atividade adstrita ao desempenho das funções que lhe estão 

atribuídas terá como consequência a aplicação do regime legal de faltas aplicável aos trabalhadores em 

funções públicas. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de impossibilidade de comparência a atividades 

letivas, o docente poderá diligenciar a sua substituição por outro docente que preencha as condições 

necessárias ao cumprimento da tarefa e que para tal se disponibilize, ou alterar a data, hora ou local de 

realização dessa atividade, no respeito das normas aplicáveis definidas pelo Diretor da sua Unidade 

Orgânica, designadamente no que diz respeito à antecedência mínima com que os estudantes devam ser 

avisados e ao limite de vezes que este procedimento pode ser utilizado. 

3. O docente pode convidar livremente especialistas que venham colaborar pontualmente na lecionação das 

suas aulas, mas deverá manter-se sempre presente na aula durante as intervenções desses especialistas, sendo 

da responsabilidade do docente a organização geral da aula e a elaboração do sumário, que deverá mencionar 

a presença e tipo de intervenção do referido especialista. 

 
 
 

Capítulo V 
Ensino, Investigação, Extensão e Gestão Universitária 

 

Seção I  
Do ensino 

 

Artigo 16.º  
Funções docentes 

 

1. As funções docentes compreendem, designadamente: 

a) A componente letiva que integra aulas teóricas, teórico-práticas, práticas, práticas laboratoriais, trabalhos 

de campo e seminários; 

b) O serviço de assistência a alunos, num período correspondente a metade do tempo de lecionação 

distribuído; 

c) A elaboração, preparação e disponibilização de material pedagógico de apoio aos alunos; 

d) A supervisão e orientação de teses, dissertações, trabalhos, estágios e projetos; 

e) O serviço de exames, incluindo vigilância e correção de provas escritas e realização de provas orais; 

f) A participação em júris de concursos e de provas académicas; 

g) A elaboração de pareceres, nos termos previstos no ECDU; 

h) Coordenação de projetos de formação, seminários, estágios e outras atividades académicas; 

i) Orientação e tutoria dos vários ciclos de estudos e de pós-graduação; 

j) A organização de atividades compreendidas no âmbito das funções docentes, que contribuam para o 

processo de aprendizagem, tais como visitas de estudo, trabalhos de campo, estágios ou cursos livres. 

2. Pode ser considerado serviço docente a coordenação, preparação e lecionação de cursos não conferentes 

de grau, incluindo cursos à distância e em regime misto, sobre matérias de interesse científico para a 

Universidade, desde que autorizados pelo respetivo Conselho Científico e incluídos na distribuição de 

serviço docente, nos termos do artigo 18.º. 
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Artigo 17.º 
Deveres no âmbito das funções docentes 

 

1. Para além dos consignados no artigo 5.º, do presente Regulamento, são deveres dos docentes, no âmbito 

da sua atividade de ensino: 

a) Contribuir para manter a elevada qualidade do ensino e os níveis de exigência que caracterizam a 

Universidade; 

b) Estimular o envolvimento dos estudantes nas unidades curriculares que lecionam; 

c) Participar ativamente nos processos de avaliação de conhecimentos dos estudantes nas unidades 

curriculares que lecionam; 

d) Participar nas atividades de coordenação e de avaliação das unidades curriculares e cursos; 

e) Contribuir para a qualidade do ensino, através da criação de novos conteúdos pedagógicos. 

2. São ainda deveres dos docentes: 

a) Comparecer pontualmente a todas as atividades letivas; 

b) Publicar o sumário de cada aula utilizando, para o efeito, o sistema de informação académica da 

Universidade de Coimbra; 

c) Comparecer às reuniões para os quais sejam convocados; 

d) Divulgar o local e o horário de atendimento aos alunos, comparecendo pontualmente; 

e) Cumprir as normas, definidas pela Unidade Orgânica, para as provas de avaliação. 

3. São, em especial, deveres dos docentes com funções de coordenação: 

a) Elaborar e divulgar atempadamente os programas das unidades curriculares e a informação a estes 

associada, designadamente no que respeita aos objetivos, bibliografia e métodos de avaliação de 

conhecimentos; 

b) Garantir o adequado registo, no sistema de informação académica, das classificações obtidas pelos alunos 

nas unidades curriculares que lecionam ou coordenam, nos prazos estabelecidos para o efeito. 

 

Artigo 18.º  
Distribuição do serviço docente 

 

1. O número de horas de serviço letivo de cada docente tem como valor médio de referência 9 horas 

semanais em cada semestre, salvo nas situações em que esteja autorizado, nos termos e condições 

estabelecidas nos artigos 26.º, 27.º e 28.º do presente regulamento, a dedicar-se mais intensamente a uma das 

componentes da atividade académica, caso em que o número de horas aqui referido é proporcionalmente 

adaptado, como previsto nos referidos artigos. 

2. Compete ao Conselho Científico deliberar sobre a distribuição do serviço docente a submeter a 

homologação do Diretor. 

3. Na distribuição do serviço docente deve ser tido em consideração: 

a) As competências científicas e pedagógicas de cada docente; 

b) Os princípios de equidade e justiça na distribuição das cargas letivas; 

c) As necessidades do serviço docente e as disponibilidades em recursos humanos; 

d) A compatibilidade com as instalações disponíveis, com os números de alunos previstos por turma e com 

outras restrições logísticas e pedagógicas existentes. 

4. Os docentes não podem recusar o serviço docente que lhes seja regularmente distribuído. 

 

Artigo 19.º  
Equivalência letiva 
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1. Na contabilização da carga letiva semanal prevista no n.º 1 do artigo anterior, poderão ser consideradas as 

orientações ou co-orientações de teses de doutoramento ou mestrado, ou outras orientações tutoriais, de 

estudantes da Universidade de Coimbra, formalmente atribuídas e registadas no sistema académico da 

Universidade de Coimbra, sendo cada orientação de doutoramento equivalente a meia hora semanal, cada 

orientação de mestrado equivalente a um quatro de hora semanal, e cada hora de outras orientações tutoriais 

equivalente a 5 minutos semanais, valendo as co-orientações metade desses valores. 

2. A redução à carga letiva semanal resultante da aplicação do número anterior não poderá exceder três horas 

semanais. 

 

 

SECÇÃO II 
Da investigação 

 

Artigo 20.º  
Atividade de investigação 

 

As funções de investigação dos docentes abrangem, nomeadamente: 

a) A pesquisa e criação de conhecimento original; 

b) O desenvolvimento tecnológico; 

c) A criação científica e cultural; 

d) A publicação de resultados. 

 

Artigo 21.º 
Deveres específicos no âmbito da atividade de investigação 

 

1. No âmbito da sua atividade de investigação são deveres dos docentes, nomeadamente: 

a) Orientar e contribuir para a formação técnica e científica do pessoal com que colaboram; 

b) Contribuir para a sustentabilidade financeira da atividade de investigação desenvolvida na Universidade, 

designadamente propondo projetos de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico a entidades 

financiadoras nacionais e internacionais; 

c) Coordenar e participar em projetos de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico; 

d) Divulgar, de acordo com as boas práticas em vigor na respetiva área científica, os resultados obtidos; 

e) Solicitar aos competentes serviços da Administração da Universidade a proteção da propriedade 

intelectual dos resultados obtidos no decurso da atividade científica e de investigação desempenhada, sempre 

que se justificar essa proteção; 

f) Participar em atividades de cooperação nacional e internacional na respetiva área científica, 

designadamente através da colaboração em sociedades científicas, participação em corpos editoriais de 

revistas científicas, coordenação e participação em comissões de programa de eventos científicos. 

2. Para maximizar o impacto das atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas, é dever dos docentes 

contribuir para a organização e funcionamento das unidades de investigação em que se enquadram. 

 

 

 

SECÇÃO III 
Da extensão universitária 

 

Artigo 22.º 
Atividade de extensão universitária 
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1. As funções de extensão universitária dos docentes abrangem as tarefas de divulgação científica e de 

valorização económica e social do conhecimento, nomeadamente: 

a) Participação em órgãos de gestão não executivos de outras entidades, nos termos de acordos ou protocolos 

entre a Universidade de Coimbra e a entidade em que ocorre a participação; 

b) A organização e lecionação de cursos, presenciais ou à distância, ou de ações de formação contínua, 

abertos ao exterior; 

c) Atividades da responsabilidade da Universidade de Coimbra, consideradas relevantes para o ensino e 

investigação, designadamente de ciência e tecnologia ou de prestação de serviços à comunidade no âmbito 

da instituição, bem como serviço de cooperação e consultadoria a entidades públicas e privadas, nacionais ou 

internacionais e de divulgação da atividade desenvolvida, em cumprimento das atribuições estatutárias.  

2. As atividades previstas na alínea c) do número anterior, poderão ser desenvolvidas no âmbito de projetos 

subsidiados ou de contratos, acordos, ou protocolos celebrados entre aquelas entidades e a Universidade de 

Coimbra. 

 

Artigo 23.º 
Deveres específicos no âmbito da extensão universitária 

 

No âmbito das atividades de extensão universitária são deveres dos docentes, entre outras: 

a) Fomentar a participação ou participar em programas de formação contínua, de intercâmbio de 

experiências, cursos e seminários destinados à divulgação científica e tecnológica; 

b) Promover a valorização económica e social do conhecimento em cooperação com o meio empresarial e o 

setor público, no âmbito da realização de atividades de prestação de serviço; 

c) Promover a transferência de tecnologia, através da autoria e coautoria de patentes resultantes de 

desenvolvimentos tecnológicos, observando o regulamento de propriedade intelectual da Universidade de 

Coimbra; 

d) Colaborar na elaboração de legislação e de normas técnicas; 

e) Disseminar o conhecimento científico e tecnológico, nomeadamente através da organização de visitas 

técnicas, congressos e conferências; 

f) Divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito da Universidade de Coimbra e das suas unidades 

orgânicas. 

 

 

SECÇÃO IV 
Da gestão universitária 

 

Artigo 24.º 
Atividade de gestão universitária 

 

As funções de gestão universitária dos docentes abrangem, nomeadamente: 

a) O exercício de cargos e funções nos órgãos e unidades da Universidade, bem como nos órgãos da 

respetiva Unidade Orgânica; 

b) O exercício de cargos e funções nos órgãos de outras instituições de ciência e cultura, por designação ou 

com autorização do Reitor da Universidade, ouvido o Diretor da respetiva Unidade Orgânica; 

c) A participação em outras atividades de gestão, de interesse para a Universidade ou suas unidades 

orgânicas. 

 

Artigo 25.º 
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Deveres específicos no âmbito da atividade de gestão universitária 

 

1. No âmbito da sua atividade de gestão universitária são deveres dos docentes, nomeadamente: 

a) Participar na gestão da Universidade e da respetiva Unidade Orgânica, designadamente através da 

participação ativa nos órgãos de governo e de gestão definidos nos respetivos Estatutos e em comissões 

permanentes ou temporárias emanadas desses órgãos; 

b) Participar na gestão dos departamentos, coordenação de cursos, unidades de investigação e áreas 

científicas e ou disciplinares, da respetiva Unidade Orgânica; 

c) Contribuir de forma ativa para a definição das políticas académicas e científicas da Unidade Orgânica; 

d) Participar na avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente, de acordo com a 

regulamentação em vigor; 

e) Colaborar em comissões de avaliação de atividades de índole técnica e científica, promovidas por 

entidades nacionais ou internacionais, nomeadamente no âmbito de concursos para projetos, bolsas ou 

prémios. 

2. Os docentes que se encontrem no desempenho da atividade de gestão devem assegurar o exercício das 

inerentes funções, nas suas ausências, faltas, ou impedimentos, através do regime legal da substituição. 

 

 

Capítulo VI  
Perfis de atividade 

 

Artigo 26.º  
Perfil de ensino 

 

1. Os docentes de carreira, com relação jurídica consolidada por tempo indeterminado, podem solicitar ao 

Conselho Científico da respetiva Unidade Orgânica, mediante a apresentação de requerimento 

fundamentado, que o exercício da sua atividade académica se desenvolva predominantemente na 

componente de serviço docente, aqui designada por atividade em perfil de ensino. 

2. O requerimento referido no número anterior deverá ser apresentado no prazo e nos termos definidos pelo 

Conselho Científico de cada Unidade Orgânica e, em caso de deferimento, a atividade em perfil de ensino 

decorrerá por um período máximo de um ano, coincidente com o ano letivo seguinte ao da formulação do 

pedido. 

3. O prazo previsto no número anterior poderá ser prorrogado, pelo Conselho Científico, por períodos 

sucessivos de um ano, mediante requerimento fundamentado, apresentado nos termos indicados no número 

anterior. 

4. O docente com atividade em perfil de ensino terá um serviço letivo entre um mínimo de 12 e um máximo 

de 18 horas semanais. 

5. O docente a quem foi atribuída atividade em perfil de ensino assinará uma declaração atestando que aceita 

um serviço letivo com a carga horária fixada nos termos do número anterior. 

6. Para além do tempo de lecionação de aulas que for distribuído ao docente, nos termos do número 4, o 

serviço docente integra a componente relativa a assistência a alunos, que deverá corresponder a metade 

daquele tempo. 

7. No serviço referido nos números anteriores não estão contabilizadas as horas de orientação de trabalhos de 

dissertações ou teses (orientação tutorial). 

8. O exercício da atividade em perfil de ensino  implica a atribuição da classificação de Bom na avaliação da 

vertente de investigação ou, a requerimento do docente, a que resultar da ponderação curricular, a realizar 

nos termos previstos no Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Universidade de 

Coimbra, devendo em qualquer caso o docente manter atividade de investigação, 
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Artigo 27.º 
Perfil de investigação 

 

1. Os docentes de carreira, com relação jurídica consolidada por tempo indeterminado, podem solicitar ao 

Conselho Científico da respetiva Unidade Orgânica, mediante a apresentação de requerimento fundamentado 

e proposta de plano de trabalhos a realizar, que o exercício da sua atividade académica se desenvolva 

predominantemente na componente de investigação, aqui designada por atividade em perfil de investigação. 

2. O requerimento referido no número anterior deverá ser apresentado no prazo e nos termos definidos pelo 

Conselho Científico de cada Unidade Orgânica e, em caso de deferimento, a atividade em perfil de 

investigação decorrerá pelo período proposto, salvo determinação em contrário pelo Conselho Científico, 

devendo o início coincidir com o início do ano letivo seguinte ao da formulação do pedido. 

3. O prazo previsto no número anterior poderá ser prorrogado, pelo Conselho Científico, mediante 

requerimento fundamentado, apresentado nos termos indicados no número anterior. 

4. O docente com atividade em perfil de investigação terá um serviço letivo de 2 horas semanais em cada 

semestre. 

5. Para além do tempo de lecionação de aulas que for distribuído ao docente nos termos do número anterior, 

o horário de serviço docente integra a componente relativa a assistência a alunos, que deve corresponder a 

metade daquele tempo. 

6. Para o serviço letivo referido no número 4, não são contabilizadas horas de orientação de dissertações e 

teses (orientação tutorial). 

7. O exercício da atividade em perfil de investigação pressupõe que o docente mantenha a atividade de 

ensino, sendo a avaliação desta vertente realizada com as adaptações decorrentes da redução verificada ou, a 

requerimento do docente, por ponderação curricular, nos termos previstos no Regulamento de Avaliação do 

Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra. 

8. O pedido do docente para exercer a atividade em perfil de investigação só pode ser autorizado pelo 

Conselho Científico da sua Unidade Orgânica se o requerente disponibilizar verbas próprias, geradas direta 

ou indiretamente pelo próprio, que possam ser mobilizadas pela Unidade Orgânica para a contratação de 

docentes convidados que assegurem o serviço docente que estaria destinado ao interessado se ele não 

estivesse no perfil de investigação. 

 

 

Artigo 28.º 
Perfil clínico 

 
1. Os docentes de carreira, com relação jurídica consolidada por tempo indeterminado, que se encontrem 

integrados na carreira médica e desempenhem funções em instituições hospitalares ou estabelecimentos de 

saúde com acordos de colaboração com a Universidade de Coimbra, que titulem cargos de direção técnica de 

serviços médicos, podem solicitar ao Conselho Científico da sua Unidade Orgânica que o exercício da sua 

atividade académica se desenvolva com uma redução na componente serviço docente, aqui designada por 

atividade em perfil clínico. 

2. O pedido referido no número anterior deverá ser apresentado no prazo e nos termos definidos pelo 

Conselho Científico de cada Unidade Orgânica e, em caso de deferimento, a atividade em perfil clínico 

decorrerá por um período máximo de um ano, coincidente com o ano letivo seguinte à formulação do 

pedido. 

3. O prazo previsto no número anterior poderá ser prorrogado, pelo Conselho Científico, por períodos 

sucessivos de um ano, mediante requerimento fundamentado, apresentado nos termos indicados no número 
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anterior. 

4. O docente com atividade em perfil clínico terá um serviço letivo mínimo de 2 horas semanais em cada 

semestre. 

5. Para além do tempo de lecionação de aulas que for distribuído ao docente nos termos do número anterior, 

o horário de serviço docente integra a componente relativa a assistência a alunos, que deve corresponder a 

metade daquele tempo.  

6. Para o serviço letivo referido no número 4 são apenas contabilizadas as aulas coletivas formais, previstas 

nos horário da unidade curricular e explicitamente atribuídas pelo Conselho Científico. Não são 

contabilizadas horas de orientação de dissertações e teses, integração e acompanhamento de estudantes na 

atividade médico/cirúrgica, nem atividade tutorial, contínua e difusa, como seja a receção e orientação de 

estágios clínicos a realizar por estudantes nacionais ou estrangeiros. 

7. A avaliação da vertente de ensino dos docentes em perfil de clínico é realizada com as adaptações 

decorrentes da redução verificada ou, a requerimento do docente, por ponderação curricular, nos termos 

previstos no Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra. 

8. O pedido do docente para exercer atividade em perfil clínico só pode ser autorizado pelo Conselho 

Científico da sua Unidade Orgânica se pelo menos uma das condições seguintes se verificar: 

a) Existência de verbas próprias, geradas direta ou indiretamente pelo interessado, que possam ser 

mobilizadas pela Unidade Orgânica para a contratação de docentes convidados que assegurem o serviço 

docente destinado ao interessado; 

b) Contratação, sem encargos para a Universidade, no âmbito de acordos de colaboração entre a 

Universidade de Coimbra e instituições hospitalares ou estabelecimentos de saúde, de especialistas que 

assegurem, como atividade contabilizada para o seu serviço na instituição de origem, o serviço docente que 

estaria destinado ao interessado se este não estivesse integrado no perfil clínico. 

 

 

CAPÍTULO VII 
EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO  

 

Artigo 29.º 
Âmbito e condições de atribuição 

 

1. Ao pessoal docente da Universidade de Coimbra pode ser concedida equiparação a bolseiro no País e no 

estrangeiro, com ou sem remuneração. 

2. A equiparação a bolseiro poderá ser concedida: 

a) Para realização de programas de trabalho e estudo ou para frequentar cursos ou estágios no país ou no 

estrangeiro; 

b) Para participação em congressos, seminários ou reuniões de caráter análogo; 

c) No âmbito de programas específicos geridos e/ou financiados por entidades públicas ou privadas, nos 

termos dos respetivos Regulamentos; 

d) Noutras situações consideradas análogas pelo Reitor.  

3. A equiparação a bolseiro só será concedida, desde que fundamentada em razões de interesse público e 

desde que não origine acréscimo de encargos com pessoal.  

 

Artigo 30.º 
Efeitos da equiparação 

 

A equiparação a bolseiro implica a dispensa temporária, total ou parcial, do exercício de funções, sem 

prejuízo das regalias inerentes ao seu efetivo desempenho, designadamente o abono da respetiva 
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remuneração, salvo nos casos de equiparação a bolseiro sem vencimento, e a contagem do tempo de serviço 

para todos os efeitos legais, não suspendendo a duração dos vínculos contratuais. 

 

Artigo 31.º 
Duração 

 

1. A equiparação a bolseiro pode ser concedida com a duração que se revelar mais adequada ao objetivo 

pretendido ou pelo prazo concedido ao abrigo do programa financiador da mesma, quando exista, e 

respetivas prorrogações. 

2. A prorrogação da equiparação a bolseiro encontra-se condicionada à apresentação de requerimento e de 

relatório do trabalho desenvolvido. 

 

 

Artigo 32.º 
Formalização do pedido 

 

1. O pedido de equiparação é formalizado mediante requerimento, entregue na Unidade Orgânica a que o 

docente está afeto, do qual deve constar: 

a) A duração, condições e termos da equiparação pretendida; 

b) A justificação do interesse público da equiparação. 

2. A Unidade Orgânica remete o processo para autorização do Reitor, devendo previamente recolher o 

parecer do Conselho Científico relativamente aos pressupostos de concessão da equiparação.  

 

 

 

Artigo 33.º 
Deveres do equiparado a bolseiro 

 

1. O equiparado a bolseiro obriga-se a, no prazo de 60 dias após o termo do período pelo qual a equiparação 

lhe foi concedida, apresentar um relatório da atividade desenvolvida, bem como os documentos que o 

fundamentem. 

2. Em caso de incumprimento, por razões que lhe sejam imputáveis, dos objetivos a que se propôs aquando 

da formulação do pedido inicial, o equiparado a bolseiro poderá incorrer em responsabilidade civil e 

disciplinar e, caso tenha sido remunerado, deverá indemnizar a Universidade de Coimbra em valor 

correspondente às remunerações auferidas durante o período de equiparação. 

 

Artigo 34.º 
Exclusividade 

 
Se a equiparação a bolseiro, com remuneração, for total e por um período superior a três meses, não é 

permitido o exercício, em acumulação, de quaisquer outras funções públicas ou privadas remuneradas. 

 

Artigo 35.º 
Autorização e publicitação 

 
1. A equiparação a bolseiro será autorizada mediante despacho do Reitor, do qual conste a respetiva duração, 

condições e termos. 

2. Os despachos de equiparação a bolseiro de duração superior a seis meses estão sujeitos a publicitação no 
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sítio da Universidade, nos termos do número 2, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de 

setembro. 

 

Artigo 36.º 
Casos omissos e interpretação 

 
Em tudo o que não esteja previsto no presente Regulamento relativamente à equiparação a bolseiro aplica-se 

o disposto no Decreto-Lei n.
o
 272/88, de 3 de agosto, para a equiparação a bolseiro no País, e no Decreto-Lei 

n.
o
 282/89, de 23 de agosto, para a equiparação a bolseiro no estrangeiro. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
Aposentados, reformados e jubilados 

 

Artigo 37.º 
Professores jubilados, aposentados e reformados 

 

1. O exercício das funções previstas nas alíneas a) e d), do número 3 e na alínea b), do número 4, do artigo 

83.º do ECDU depende de prévia autorização do Reitor e pressupõe a celebração de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, sem remuneração, como Professor convidado, equiparado à 

categoria que detinha aquando da passagem à situação de jubilação, aposentação ou reforma. 

2. A atividade de lecionação prevista na alínea b), do número 4, do artigo 83.º do ECDU poderá ser 

remunerada, mediante autorização do Reitor, sendo aplicável, conforme o caso, o regime constante do 

Estatuto da Aposentação ou da legislação da Segurança Social. 

3. A requerimento dos interessados, mediante deliberação favorável do Conselho Científico, os Professores 

que atinjam o limite de idade no decurso de um ano letivo poderão, mediante autorização do Reitor, manter-

se em exercício de funções até ao seu termo, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 82/81, de 22 de abril. 

 

 
CAPÍTULO IX  

Disposições finais 

 

Artigo 38.º  
Delegação de competências 

 

O Reitor pode delegar nos Vice-Reitores ou nos Diretores das unidades orgânicas as competências que lhe 

são cometidas pelo presente Regulamento, que se revelem necessárias a uma gestão mais eficiente. 

 

Artigo 39.º  
Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor ao quinto dia a contar da sua publicação no Diário da República. 


