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TÍTULO PRIMEIRO 

GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

Artigo 1º. 

Estrutura de Gestão 

A Universidade Católica de Angola propõe-se a assegurar uma presença cristã no mundo universi-

tário, face aos grandes problemas da sociedade e da cultura. Assim, ela deve possuir, enquanto ca-

tólica, uma reflexão incessante, à luz da fé católica, sobre o tesouro crescente do conhecimento 

humano e ao qual procura dar um contributo mediante a própria investigação. Para tanto, as respon-

sabilidades da Universidade Católica de Angola são assumidas pelas seguintes entidades: 

 

1. A Congregação para a Educação Católica, organismo de gestão central da Igreja Católica, que 

tutela a Universidade Católica de Angola. Dessa Congregação recebe directivas e recomenda-

ções. 

 

2. A Conferência Episcopal de Angola e de São Tomé – CEAST. A CEAST assume e avalia a 

UCAN, através da Comissão Episcopal para a Universidade Católica – CEUC. 

 

3. Os Órgãos Superiores de Gestão e Administração da própria Universidade, designadamente: 

a. O Reitor da Universidade com poderes e responsabilidades gerais na gestão; 

b. Os Vice-Reitores nas suas áreas específicas; 

c. O Secretário-geral com poderes e responsabilidade na administração dos recursos e capital 

humano; 

d. O Senado da Universidade, como um órgão de representação e participação da comunidade 

universitária na tomada das decisões mais importantes da respectiva comunidade; 

 

4. As unidades orgânicas que assumem responsabilidades através das seguintes entidades: 

a. o Decano ou Director e os respectivos adjuntos; 
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b. o Conselho de Direcção Unidade orgânica, como órgão de apoio ao Decano ou ao Director 

no exercício da sua autoridade; 

c. a Assembleia da Unidade orgânica como órgão de representação e participação da unidade 

orgânica. 

 

5. Este regime de gestão responde aos princípios básicos da hierarquia e participação estatutária que 

mostram o funcionamento da Universidade. Os órgãos singulares detêm autoridade para decidir e 

poderes para executar as decisões dos órgãos colegiais. Uns prestam assistência e assumem respon-

sabilidades com poderes deliberativos, na tomada de decisão; outros desses órgãos colegiais con-

correm para a participação da comunidade universitária nos processos que conduzem à tomada de 

decisões, através da formulação de propostas, opiniões e solicitações. 

 

Capítulo II 

AUTORIDADE SUPERIOR DA UNIVERSIDADE 

 

Artigo 2.º 

Conferência Episcopal de Angola e São Tomé -CEAST 

1. A Universidade Católica de Angola, abreviadamente UCAN, é uma instituição universitária ca-

tólica, criada pela Igreja Católica em Angola, autorizada pelo Governo da República de Angola, 

através do Decreto nº 38-A/92, de 7 de Agosto e instituída a 29 de Outubro de 1997, após apro-

vação da Sagrada Congregação de Educação Católica (SCEC).  

 

2. Assim, a CEAST é, na Igreja Católica em Angola, o órgão promotor desta instituição universi-

tária, existindo, no seio da CEAST, uma Comissão Episcopal para a Universidade Católica 

(CEUC), que exerce as suas funções através do Magno Chanceler. 

 

Artigo 3.º 

Magno Chanceler (Cf. – Artigo 4º Estatuto) 

1. O Chanceler da Universidade é membro da CEAST, cuja Assembleia Geral o nomeia; 

  

2. As funções atribuídas ao Chanceler são as seguintes: 

a. dar posse ao Reitor (Cf. Código do Direito Canónico nº 833 § 3); 

b. exercer a presidência de honra nas reuniões ou sessões de quaisquer órgãos a que compareça; 
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c. garantir a fidelidade da instituição universitária aos ideais comuns da Igreja Católica, ex-

pressos na Constituição Apostólica “Ex Corde Ecclesia”; 

d. coordenar, com os membros da CEUC os modos de avaliação da gestão universitária, esta-

belecendo relatórios anuais de informação junto da Congregação da Educação Católica e 

junto da CEAST; 

e. confirmar as principais decisões tomadas pelos órgãos de gestão da Universidade, em espe-

cial as relativas à criação, alteração ou supressão de instalações; 

f. dar parecer sobre a concessão de títulos honoríficos. 

 

3. Em casos excepcionais o Chanceler, no exercício do seu poder discricionário, pode emitir deci-

sões motivadas por escrito, dispensando a aplicação de disposições específicas dos Estatutos e 

Regulamento Geral.  

 

Capítulo III 

ÓRGÃOS DE GESTÃO E DE ADMINISTRACÃO 

GENERALIDADES 

 

Artigo 4.º 

Órgãos de Gestão da UCAN (Cf. – Artigo 19º Estatuto) 

 

 Aos órgãos de gestão da Universidade Católica de Angola compete velar pelo cumprimento dos 

seus objectivos. Esses órgãos revestem-se de personalidade jurídica e são os seguintes: 

1. Órgãos executivos 

a. Conselho de Direcção; 

b. O Reitor;  

c. O Vice-Reitores;       

d. O Secretário-geral. 

 

2. Órgãos Deliberativos: 

 - o Senado da Universidade; 

                 - o Conselho Científico.  
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Artigo 5.º 

Reitor 

(Cf. – Artigo 21º Estatuto) 

1. O Reitor é a entidade que dirige a UCAN e é responsável, perante a CEUC, por toda a acti-

vidade da Universidade. 

2. O Reitor é o responsável máximo da gestão corrente e ordinária da Universidade. Orienta e 

coordena a gestão académica, económica e disciplinar. Deve promover a unidade da comu-

nidade académica, a coordenação entre todas as unidades orgânicas e entre os serviços. 

  

3. Para o exercício do cargo de Reitor é necessário estar habilitado com o grau de doutor por 

qualquer Faculdade ou Instituto Técnico Superior. 

 

4. Para a nomeação do Reitor deve proceder-se do seguinte modo: os membros da CEUC, ou-

vido o parecer do Senado Universitário, indicam ao Chanceler uma lista com os nomes de 

três candidatos. Este apresenta o nome dos candidatos à CEAST, que procederá à sua nome-

ação. Mas esta torna-se efectiva, depois da aprovação da Santa Sé, através da Congregação 

da Educação Católica. 

 

5. A nomeação tem o mandato de quatro anos, que só pode ser renovado por igual período de 

quatro anos. 

 

6. O Reitor detém a representação legal da Universidade. 

 

7. Ao Reitor correspondem as seguintes competências: 

a. velar pela aplicação do Estatuto Orgânico da Universidade, pelo cumprimento das leis e 

dos regulamentos internos; 

b. transmitir as orientações e directrizes da CEUC, velando pela sua execução; 

c. dirigir, coordenar e supervisionar as actividades da Universidade e o exercício das fun-

ções que são atribuídas aos diversos órgãos de gestão;  

d. propor orientações para o plano estratégico de médio prazo e do plano de acção para o 

quadriénio do seu mandato; 

e. estabelecer as linhas gerais da Universidade nos planos científico, pedagógico, de desen-

volvimento e de inovação; 

f. aprovar o orçamento anual elaborado pela Direcção Financeira e apresentado pelo Se-

cretário-geral. 



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

13 

g. fazer cumprir a legalidade em todas as actividades da Universidade. 

h. representar a Universidade judicial e administrativamente, em todos os tipos de empresas 

e negócios jurídicos, podendo outorgar poderes para o exercício de tal autoridade; 

i. assinar contratos, convénios, protocolos e quaisquer outros actos que vinculem a Uni-

versidade a entidades nacionais e internacionais, para tal poderá delegar poderes, previ-

amente concertados com a CEUC;  

j. nomear, e exonerar os titulares de altos cargos com formação académica, após consulta 

junto do Magno Chanceler; 

k. manter e exercer o poder disciplinar sobre os professores, funcionários administrativos 

e estudantes da Universidade, resolvendo, no início do processo, a nomeação de instru-

tores, a imposição de sanções e ordenar a execução; 

l. deliberar sobre os recursos contra actos de outros órgãos de gestão, que não tenham es-

gotado os recursos administrativos; 

m. presidir a todos os actos da Universidade em que participar, sem prejuízo da legislação 

ou honras de uso comum e de precedência; 

n. convocar e presidir às reuniões do Conselho de Direcção e do Senado da Universidade e 

definir a respectiva agenda de trabalhos. 

o. exercer quaisquer outros poderes que não estejam expressamente atribuídos pelos Esta-

tutos e Regulamento Geral a outros órgãos da Universidade. 

 

8. No exercício das suas funções, o Reitor é coadjuvado pelas seguintes entidades: 

a. os Vice-Reitores; 

b. o Secretário-geral. 

Artigo 6.º 

Vice-Reitores 

(Cf. – Artigos 22º, 23º e 24º Estatutos) 

1. O Reitor pode propor, após audição do Conselho de Direcção, a nomeação de vice-reitores 

em número conveniente para maior eficiência na gestão da Universidade, nomeadamente 

um Vice-Reitor para área académica (artigo 23º dos Estatutos) e um Vice-Reitor para a In-

vestigação e extensão universitária (artigo 24º dos Estatutos). 

 

2. A nomeação recai, preferencialmente, sobre indivíduos que exerçam funções de docência 

e/ou directivas na Universidade, supondo-se que assumem competências no domínio das 
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funções académicas. Em todos os casos, devem estar habilitados com o grau de doutor ou 

equiparado. 

 

3. Os Vice-Reitores exercem as funções que o Reitor ou o Conselho de Direcção lhes delegar, 

restringindo-se às áreas específicas da actividade universitária definidas nos Estatutos da 

Universidade. 

 

4. Um Vice-Reitor pode substituir o Reitor em caso de ausência. Se o pedido de substituição 

não for estabelecido pelo Reitor, entre os Vice-Reitores a escolha deve obedecer à categoria 

académica e, secundariamente, a antiguidade na Universidade. 

 

5. A delegação de funções ao Vice-Reitor será formalizada pelo Reitor, na proposta de solici-

tação de provimento que define o conteúdo e o alcance da delegação. 

 

Artigo 7.º 

Secretário-geral e Secretaria Geral (Cf. – Artigos 26º e 25º Estatutos) 

1. O Secretário-geral, enquanto membro de gestão da Universidade, é o responsável exclusivo 

pela administração corrente da Universidade e coordenador de todos os serviços.  

 

2. O Secretário-geral dirige, directamente, a Secretaria Geral da Universidade. 

 

3.  A Secretaria-geral coordena os seguintes serviços:  

a. Direcção Financeira; 

b. Direcção de Recursos Humanos; 

c. Departamento de Informática; 

d. Departamento do Património;  

e. Departamento do Arquivo Geral e de Estatísticas; 

f. Departamento dos Serviços Gerais, que compreendem: a manutenção, o aprovisiona-

mento, a limpeza, a vigilância e os meios de transporte. 

 

4. Cada um destes serviços rege-se por um regulamento interno a ser aprovado pela Reitoria. 

 

5. Cada um destes serviços deve apresentar um quadro de pessoal em conformidade com os 

critérios da Secretaria Geral. 
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6. Cada um destes serviços deve ter um orçamento e uma gestão autónoma, devidamente inte-

grada no plano geral da Secretaria Geral. 

 

7. A Secretaria Geral tem, prioritariamente, funções de acolhimento e de recepção de todos os 

assuntos dirigidos à Universidade. 

 

8. A Secretaria Geral criará os procedimentos necessários para o devido acompanhamento de 

todos os assuntos com entrada na Universidade e sua monitorização através dos diversos 

serviços, departamentos e direcções.  

 

9. A Secretaria Geral coadjuva o Secretário-geral na supervisão da gestão geral da Universi-

dade. 

 

10. As atribuições do  Secretário-geral, entre outras, são as seguintes: 

a. é o guarda do selo da Universidade com o qual se autentificam todos os documentos 

oficiais da Universidade; 

b. secretaria as reuniões do Conselho de Direcção e as reuniões do Senado, elaborando as 

actas e procedendo à sua adequada distribuição.  

c. mantém actualizados os arquivos das actas dos órgãos que secretaria; 

d. procede à emissão e ao registo dos diplomas e dos certificados, que digam respeito aos 

professores, aos investigadores, aos funcionários e aos estudantes; 

e. assegura a emissão e a transcrição de provas documentais e disciplinares da Universi-

dade; 

f. acciona os mecanismos de transmissão de despachos, circulares e de informação geral 

procedentes da Reitoria, e destinada aos vários órgãos e serviços da Universidade; 

g. assegura a elaboração e revisão dos Regulamentos internos de todos os serviços depen-

dentes da Secretaria Geral e acompanha a sua gestão financeira; 

h. acciona os procedimentos necessários à elaboração do orçamento anual da Universidade; 

i. avalia o orçamento elaborado pela Direcção Financeira, antes de este ser apresentado ao 

Reitor para aprovação; 

j. coordena, em colaboração com a Direcção dos Recursos Humanos, todos os dossiers de 

admissão de pessoal, docentes e funcionários, antes de estes serem apresentados ao Rei-

tor para despacho de admissão;  



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

16 

k. mantém estreita colaboração com o Departamento de Informática, a fim de que o funci-

onamento da Universidade não seja penalizado por carências e deficiências dos sistemas 

informáticos de apoio geral da Universidade; 

l. assegura-se da correcta gestão do sistema de registo do património; 

m. organiza o Arquivo Geral da Universidade, criando nele as subsecções correspondentes 

aos vários departamentos e serviços. Uma das subsecções deve responsabilizar-se e efec-

tuar as estatísticas universitárias;  

n. coordena todos os serviços gerais, criando as chefias necessárias a um bom funciona-

mento do património, das vigilâncias, da segurança, da higiene, da limpeza geral e de 

tudo o mais necessário ao bom funcionamento físico e estético das instalações universi-

tárias e do seu campus; 

o. assegura-se, em particular, da operacionalidade do sistema de transportes próprios da 

Universidade; 

p. prepara o relatório geral da Secretaria Geral; 

q. assume por si ou por delegação de competências devidamente discriminadas, o protocolo 

nos eventos universitários. 

  

Artigo 8.º 

Conselho de Direcção (Cf. – Artigo 31º Estatutos) 

1. O Conselho de Direcção, além de ser o órgão colegial da Universidade, exerce funções de 

assistência ao Reitor. 

 

2. O  Conselho de Direcção é formado pelas seguintes entidades: 

a. o Reitor, que convoca e define a agenda; 

b. os Vice- Reitores; 

c. o Secretário-Geral, que secretaria as reuniões do Conselho. 

 

3. São funções do Conselho de Direcção: 

a. elaborar o regulamento geral aplicável a toda a Universidade, propor modificações e 

submetê-las às autoridades superiores que as devem aprovar; 

b. avaliar, e aprovar os Regulamentos próprios para cada unidade orgânica ou serviço da 

Universidade; 

c. rever, actualizar o Estatuto da Carreira Docente, e após auscultação do Senado proceder 

à sua aprovação e publicitação; 
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d. aprovar as propostas de criação, fusão ou supressão de unidades orgânicas e outros cen-

tros superiores de investigação ou ensino, para sua apresentação às autoridades compe-

tentes para aprovação; 

e. determinar o valor dos actos de inscrição na Universidade, assim como as propinas apli-

cáveis em cada ano lectivo; 

f. determinar o envio ao Senado aos assuntos que, dada a sua importância, considera que 

devem ser submetidos a sua apreciação e deliberação; 

g. assumir qualquer outra actividade que, no âmbito das suas competências, o Reitor sub-

meta ao seu estudo. 

 

4. Para o melhor desempenho das suas funções, quando a complexidade ou especialização das 

questões a serem abordadas assim o exigir, pode criar, inclusive em questões contenciosas 

da sua competência, comissões específicas. Em cada caso, deve definir quais os membros 

do Conselho que possam formar a Comissão a duração da mesma.  

 

5. O Conselho poderá também criar grupos de trabalho e apoio ao estudo, permanente ou oca-

sional, integrando especialistas nas matérias em discussão e obter feedback das pessoas en-

volvidas na sua aplicação ou que possam ser afectadas por suas decisões. Com o mesmo 

objectivo, pode o Reitor, regular ou ocasionalmente, convocar para as reuniões do Conselho, 

com voz, mas sem voto, outros membros da comunidade universitária que, sem serem mem-

bros do órgão, podem contribuir para uma melhor precisão e qualidade das decisões, dados 

os seus conhecimentos, experiência ou autoridade. 

 

6. O Conselho de Direcção reúne, em sessão ordinária, semanalmente e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Reitor para abordar questões de especial importância ou urgên-

cia. 

 

Artigo 9.º 

Senado Universitário (Cf. – Artigo 30º Estatutos) 

1. O Senado Universitário é o órgão colegial que permite a participação da comunidade uni-

versitária na gestão de toda a Universidade. 

 

2. O Senado é um órgão de natureza deliberativa que coadjuva o Reitor na gestão da Universi-

dade Católica, em especial no que se refere à coordenação das actividades de investigação 
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científica, de oferta educativa, de desenvolvimento e inovação, de gestão da qualidade, de 

mobilidade de professores e estudantes no seio da Universidade, das relações internacionais, 

de gestão dos recursos financeiros e dos espaços pertencentes à Universidade. 

 

3. São membros do Senado as seguintes entidades e os seguintes representantes: 

3.1. Membros por inerência de funções: 

a. o Director dos Serviços Académicos; 

b. o Director Financeiro; 

c. o Director do Departamento de Recursos Humanos; 

d. o Director do Departamento de Informática; 

e. o Director do Departamento do Arquivo Geral e de Estatísticas; 

f. o Chefe do Departamento dos Serviços Gerais;    

g. os representantes da Associação dos Estudantes; 

h. representante dos Trabalhadores;  

i. representantes da sociedade civil, convidados pela Reitoria; 

j. membros do Gabinete de Assessores da Reitoria. 

    

3.2. São membros, por inerência de funções, os membros do Conselho de Direcção, os 

Decanos e Directores das unidades orgânicas de ensino e de investigação. 

 

4. O Senado é presidido pelo Reitor, as suas actas são da responsabilidade do Secretário-geral. 

 

5. Compete ao Senado: 

a. elaborar e aprovar o seu regulamento interno; 

b. pronunciar-se e aprovar o Estatuto Orgânico da Instituição, antes de este ser enviado à 

CEAST; 

c. pronunciar-se sobre os relatórios de actividade e de contas da Instituição; 

d. pronunciar-se sobre o plano de desenvolvimento da Instituição; 

e. pronunciar-se sobre a concessão de títulos e de distinções honoríficas, de carácter acadé-

mico. 

 

6. As deliberações do Senado são aprovadas por maioria dos votos validamente expressos. 
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7. O Senado reúne em sessão ordinária três vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Reitor. 

 

8. O Senado da Universidade deve pronunciar-se, obrigatoriamente, e mediante parecer sobre 

os seguintes assuntos: 

a. proposta da nomeação dos Vice-Reitores e definição de suas áreas de intervenção; 

b. propostas de alteração aos Estatutos da Universidade;   

c. propostas de alteração ao Regulamento Geral da Universidade; 

d. propostas para a criação, fusão ou extinção de Faculdades e Institutos da Universidade, 

assim como dos Centros de Investigação; 

e. definição dos contornos fundamentais de organização académica, económica e adminis-

trativa da Universidade; 

f. avaliação dos projectos de extensão da Universidade, nas suas vertentes institucionais, 

académicas, geográficas e financeiras. 

 

Artigo 10.º 

Conselho Científico  

1. O Conselho Científico é um órgão consultivo de apoio ao Conselho Directivo da UCAN e fa-

culta o aconselhamento estratégico e apresenta recomendações sobre o desenvolvimento, imple-

mentação e modificação de programas de apoio à ciência e tecnologia. 

  

2. O Conselho Científico tem entre 12 a 20 membros e é presidido pelo Vice-Reitor para a Investi-

gação e Extensão, podendo existir, igualmente um(a) vice-presidente, eleito dentre os membros 

do Conselho Científico.  

 

3. Os/as representantes a que se refere o número 2 são eleitos/,as, de acordo com regulamento elei-

toral a aprovar pelo conselho de representantes, traduzindo a diversidade da UCAN; 

 

4. Poderão fazer parte do Conselho Científico personalidades convidadas, co-optadas na primeira 

reunião do conselho científico de entre professores e investigadores de outras instituições ou de 

especialistas de reconhecida competência no âmbito da missão da UCAN; 

 

5. Os mandatos dos membros do conselho científico têm a duração de quatro anos, podendo ser 

renovados por mais um mandato. 
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6. Ao Conselho Científico compete: 

a. Elaborar o seu regulamento e remetê-lo ao Conselho de Direcção da Reitoria para aprovação; 

b. Pronunciar-se sobre as propostas dos planos estratégicos de investigação das unidades 

orgânicas e da UCAN; 

c. Apreciar os planos de actividades científicas das unidades orgânicas e da UCAN; 

d. Pronunciar-se sobre a criação, transformação ou extinção de unidades orgânicas; 

e. Propor a criação, fusão, transformação e extinção de unidades de investigação da UCAN; 

f. Pronunciar-se sobre os relatórios de avaliação das unidades de investigação da UCAN; 

g. Pronunciar-se sobre a criação de cursos e aprovar os respectivos planos de estudo; 

h. Propor a concessão de títulos ou distinções honoríficas; 

i. Propor e pronunciar-se sobre a instituição de prémios; 

j. Propor e pronunciar-se sobre a realização de acordos e parcerias internacionais; 

k. Propor a composição dos júris de provas e de concursos académicos; 

l. Proceder à apreciação de obras ou artigos propostos para publicação através da editora da 

UCAN;  

m. Aprovar o seu regimento interno; 

 

7. Compete ao(à) presidente do Conselho Científico: 

 a.  Presidir às reuniões do Conselho Científico, tendo voto de qualidade; 

 b. Executar as delegações de competências que lhe forem cometidas. 

 

8.O/a vice-presidente substitui o/a presidente nas suas faltas e impedimentos temporários. 

 

9. O Conselho Científico funciona de acordo com regulamento próprio aprovado por maioria dos 

membros que o integram e ratificado pelo Conselho de Reitoria.  
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Capítulo IV 

ÓRGÃOS DE GESTÃO DAS UNIDADES ORGÂNICAS 

 

Artigo 11.º 

    Biblioteca da Universidade 

1. A Biblioteca da Universidade Católica – BUCAN – é uma unidade orgânica ao serviço de 

todas as outras unidades orgânicas. O seu património é partilhado pelas faculdades e pelos 

centros de investigação.   

 

2. A BUCAN tem estatuto de Biblioteca privada, aberta ao público. 

 

3. A Biblioteca é dirigida por um Director nomeado pelo Reitor, por um período de quatro 

anos, renovável uma vez. 

 

4. A Biblioteca rege-se por um Regulamento Interno e pelas normas de acesso para os alunos 

internos e externos. 

 

5. A Biblioteca compreende uma biblioteca virtual ao serviço de toda a comunidade académica. 

A manutenção da biblioteca virtual é feita por um técnico do exterior contratado para o 

efeito. 

 

Artigo 12º 

Gestão das Unidades Orgânicas 

( Cf. - Artigo 36º Estatutos) 

1. A gestão das unidades orgânicas é exercida por órgãos executivos e colegiais e compreendem as 

seguintes entidades e estruturas: 

a. Órgãos executivos: 

i. Decano para as faculdades e Director-Geral para os institutos e escolas; 

ii. Vice-decano para as faculdades e Director-Geral adjunto para os institutos 

e escolas; 

iii. Coordenadores de departamentos. 

b. Órgãos deliberativos: 

i. Assembleia da unidade orgânica; 

ii. Conselho de Direcção 



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

22 

iii. Conselho Científico    (Cf. Artigo nº 40 dos Estatutos)  

iv. Conselho Pedagógico  (Cf. Artigo nº 41 dos Estatutos) 

 

3. As unidades orgânicas estruturam-se em departamentos, entendidos como subunidades de 

ensino e investigação correspondentes a áreas do saber ou a um conjunto de áreas com ine-

quívoca relação entre si, delimitados em função de objectivos próprios e de metodologia e 

técnicas de ensino e de investigação específicas. (Cf. Artigo nº 33 dos Estatutos) 

 

Artigo 13.º 

Decanos das Faculdades e Directores de Institutos (Cf. – Artigo 37º Estatutos)  

1. O Decano ou Director, que representa a faculdade ou instituto, é responsável pela direcção 

académica e disciplinar dos mesmos, auxiliado pelos respectivos conselhos e assembleias. 

 

2.  Os Decanos ou Directores e seus adjuntos são nomeados pelo Reitor, após auscultação ao 

Magno Chanceler e aos Vice-Reitores. A nomeação é por um período de quatro anos, reno-

vável por mais um período de igual tempo. 

 

3. A nomeação deve ser atribuída a um professor efectivo da faculdade, instituto ou escola. No 

entanto, quando as circunstâncias o justifiquem, a nomeação do Decano da faculdade, do 

Director do instituto ou da escola pode recair sobre um professor não pertencente à Univer-

sidade.  

 

4. As funções do Decano ou Director são as seguintes:  

a. representar a unidade orgânica; 

b. elaborar o regulamento interno da respectiva unidade orgânica e submetê-lo à aprovação 

do Senado;  

c. convocar e presidir às reuniões da Assembleia e dos Conselhos da faculdade ou instituto, 

e definir a respectiva agenda; 

d. nomear os coordenadores dos departamentos, dos gabinetes e de centros de estudos, após 

consulta aos membros do Conselho da faculdade ou escola; 

e. auscultado o Reitor e o Vice-Reitor da extensão universitária e da investigação, nomear 

os directores dos cursos de pós-graduação organizados e geridos pela faculdade ou insti-

tuto; 
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f. propor a nomeação, contratação e gestão do processo de promoção do corpo docente, 

conforme estabelecido no Estatuto da Carreira Docente em vigor, em coordenação com o 

Departamento dos Recursos Humanos; 

g. coordenar os procedimentos necessários para a elaboração dos horários semestrais, assim 

como a afectação das salas de aula e laboratórios, para o correcto funcionamento da res-

pectiva unidade orgânica; 

h. executar as deliberações do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico respectivos; 

i. exercer quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo presente Regulamento ou 

por delegação da Reitoria. 

 

5. Os decanos e os directores das unidades orgânicas, enquanto membros do Senado, por ine-

rência de funções, participam nas funções de gestão colegial e na responsabilidade colectiva 

de toda a Universidade.  

 

 

Artigo 14.º 

Vice-decanos e Directores adjuntos 

1. O Vice-decano ou Director-adjunto é nomeados pelo Reitor, sob proposta do Decano ou 

Director, ouvido o Conselho de Faculdade ou do Instituto.   

 

2. O Vice-decano ou Director-adjunto pode, voluntariamente, cessar as suas funções, por de-

cisão do Reitor, ou por nomeação de um novo Decano ou Director.  

 

3. O Vice-decano ou Diretor-adjunto actuará, por delegação do Director ou Decano ou por 

indicação do Conselho, numa área específica de actividade universitária e substitui o Decano 

ou Director em caso de ausência, doença ou vacância deste.  

4. A delegação de tarefas para o Vice-decano ou Director-adjunto é formalizada pelo Reitor, 

no momento da nomeação, num documento que define o conteúdo e o alcance dessa dele-

gação.  
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Artigo 15.º 

Coordenadores de cursos e Directores de Mestrados 

1. Quando numa Faculdade ou Escola estão ensinados dois ou mais cursos de estudos condu-

centes à obtenção de graus académicos diferentes, o decano ou director pode delegar a um 

coordenador de curso a gestão de um ou mais cursos. 

  

2. Os directores de cursos são nomeados, de entre os professores do próprio centro, que lecci-

onam disciplinas incluídas no currículo do grau ou graus académicos a serem conferidos. Se 

a nomeação recair sobre um professor que não pertence ao centro, a sua nomeação só se 

torna efectiva pelo Reitor, mediante solicitação e proposta do Decano ou Director. 

 

3. As funções dos coordenadores de cursos são as seguintes: 

a. coordenar, em colaboração com os departamentos envolvidos, o funcionamento do(s) 

curso(s); 

b. assegurar a assistência adequada de meios instrumentais e serviços de desenvolvimento 

de ensino da Universidade;  

c. canalizar, através dos chefes dos departamentos de ensino, as necessidades do grau ou 

graus conferidos;  

d. coordenar os tutores na orientação e assistência nos estudos de alunos do grau ou graus 

atribuídos;  

e. presidir aos conselhos de classificação dos alunos;  

f. manter-se actualizado no que diz respeito às qualificações académicas e aos currículos 

obrigatórios;  

g. representar o decano ou director nas chamadas questões académicas ou profissionais re-

lacionadas com o currículo ou qualificações necessárias; 

h. assumir quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Decano ou Director. 

 

4. São atribuições dos Directores de Cursos de Mestrado:  

a. assessorar o Decano ou Director sobre assuntos de sua competência, designadamente no 

que se refere ao programa ou mandato de programas e relatórios sobre o andamento das 

questões cuja gestão lhe tenha sido confiada;  

b. coordenar, em colaboração com os departamentos envolvidos, o ensino do programa ou 

programas próprios e a respectiva carga lectiva;  
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c. assegurar a assistência técnica adequada e serviços básicos da Universidade para o desen-

volvimento do currículo do curso;  

d. canalizar através dos coordenadores de departamentos de ensino às necessidades do pro-

grama ou programas obrigatórios;  

e. gerir o processo de selecção dos alunos e levar ao Decano ou Director para admissão;  

f. Auxiliar nas actividades de promoção e divulgação do programa ou programas obrigató-

rios;  

g. coordenar o trabalho dos professores e projecto de apoio com a metodologia mais ade-

quada para cada assunto;  

h. rever o conteúdo e materiais de apoio utilizados para garantir a qualidade e actualização;  

i. avaliar os resultados das pesquisas dos alunos e avaliação contínua dos programas;   

j. assumir quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Decano ou Director. 

 

 

Artigo 16.º 

Conselho de Direcção das Unidades Orgânicas (Cf. – Artigo 42º Estatutos)  

1. Os Conselhos de Direcção das faculdades e os Conselhos de Direcção dos institutos são 

configurados principalmente para a representação da comunidade académica nos processos 

decisórios e constituem o principal centro para a tomada de decisões importantes. 

 

2. Os Conselhos de Direcção de faculdades ou dos institutos são órgãos que compartilham com 

o Reitor ou o Director as responsabilidades da gestão da unidade orgânica. 

 

3. O Conselho de Direcção de Faculdade ou do Instituto é composto por: 

a. Decano da Faculdade ou Director do instituto ou escola;  

b. Vice-decano(s) ou Director(es)-adjuntos;  

c. Directores de Mestrado;  

d. os coordenadores de Departamentos. 

 

4. A Direcção da unidade orgânica é apoiada por um secretariado cujas funções estão fixadas 

no nº 43 do Estatutos. 

 

5. São atribuições do Conselho de Direcção da Faculdade ou Instituto: 
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a. desenvolver regras específicas da faculdade ou instituto e suas alterações, se for caso 

disso; 

b. aprovar as linhas gerais da vida académica da faculdade ou instituto e do plano de acti-

vidades para cada curso; 

c. desenvolver currículos e cuidar da sua actualização e reforma; 

d. aprovar as regras de admissão de alunos;  

e. aprovar os sistemas de avaliação dos alunos, específicos para cada faculdade ou escola, 

em conformidade com as disposições do Estatuto e Regulamentos Internos; 

f. propor a criação, a abolição ou a fusão de departamentos e identificar áreas de acção. 

g. participar na elaboração do projecto de orçamento da faculdade ou instituto e estar ciente 

da sua execução e liquidação. 

 

6. As funções de regulação e gestão atribuídas à faculdade ou instituto estão sujeitas às regras 

comuns estabelecidas no Estatuto e no Regulamento Geral da UCAN, em especial no que 

respeita à definição e exercício dos direitos e deveres dos professores e alunos. 

 

7. O Conselho da Faculdade ou Instituto reúne-se duas vezes por semestre e quando convocado 

pelo Decano ou Director por sua própria iniciativa ou a pedido escrito e fundamentado de, 

pelo menos, um terço dos seus membros 

 

Artigo 17.º 

Assembleia das unidades orgânicas (Cf. – Artigo 39º Estatutos) 

1. São membros da Assembleia em cada unidade orgânica: 

a. o Decano ou Director-geral que a convoca, preside e determina a agenda. 

b. o Vice-decano (s) ou Director(s)-adjuntos , os chefes de estudos;  

c. os coordenadores dos departamentos e institutos integrados no centro; 

d. os directores de mestrado; 

e. dois professores, eleitos entre os professores, vinculados à respectiva faculdade ou insti-

tuto;   

f. dois representantes dos estudantes escolhidos entre os delegados de turma em exercício no 

semestre ou no ano. 
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2. São funções da Assembleia: 

a. emitir pareceres sobre alterações dos planos de curso, projectos de desenvolvimento esco-

lar ou modificação de regime de avaliação ou acesso à respectiva unidade orgânica. A 

aprovação final é para o Conselho de Direcção da Universidade;  

b. propor a criação, fusão ou extinção de institutos e departamentos. 

c. fazer recomendações e propostas para os documentos que definem os contornos de organi-

zação académica, económica e/ou administrativa na unidade orgânica. 

 

3. A Assembleia reúne-se pelo menos uma vez por ano lectivo e sempre que convocada pelo 

Decano ou Director, por iniciativa própria ou a pedido de, pelo menos, um terço dos seus 

membros. A convocatória é encaminhada para todos os membros da assembleia e afixada na 

vitrina da unidade orgânica e deve conter a agenda e a documentação de suporte. Em qual-

quer caso, a agenda inclui amplo espaço para perguntas e respostas. 

 

 

Capítulo V 

NORMAS COMUNS AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

Artigo 18º 

Órgãos Executivos 

1. Os titulares de órgãos de gestão singulares podem demitir-se dos cargos voluntariamente ou por 

exoneração da autoridade que os nomeia, depois de ouvido o Conselho de Faculdade ou o Con-

selho do Instituto. 

 

2. Os cargos de Reitor, Secretário-Geral e Decano das Faculdades, Director e Director-adjunto de 

Institutos, Director de Centros de Estudos, Chefe de Departamento e são incompatíveis entre si. 

No entanto, considerado o órgão responsável pela nomeação do titular, o Reitor pode autorizar 

a compatibilidade, quando qualquer circunstância extraordinária o aconselhar.  

 

3. Os titulares de cargos de Gestão da Universidade e das unidades orgânicas são limitados por 

mandatos definidos no Estatuto, e continuam em exercício até à renovação do mandato ou à 

tomada de posse dos seus substitutos, mesmo que, por qualquer razão, tenham exercido já o 

número de mandatos permitidos pelo Estatuto. 
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Artigo 19.º 

Regime jurídico dos actos de gestão e de administração 

1. São actos oficiais dos órgãos de gestão e de administração: os decretos, as resoluções, os despa-

chos e as circulares dos serviços. 

 

2. Qualquer decisão de titulares de órgãos de gestão singular ou colegial deve ser formalmente 

reduzida a escrito.  

 

3. Qualquer decisão sujeita ao processo de audição obrigatória que não tenha passado pela mesma 

pode ser impugnada e/ou contestada. 

 

4. Qualquer decisão que possa afectar singularmente os direitos ou o estatuto de qualquer membro 

da comunidade universitária deve ser necessariamente precedida de audição da pessoa em causa. 

 

5. Todas as decisões que versem sobre assuntos administrativos no âmbito da Universidade, quer 

sejam emanadas de órgãos executivos ou colegiais, podem ser contestadas através de recurso ao 

Reitor. No entanto, contra as decisões do Reitor, sobre assuntos académicos e administrativos, 

cabe reclamação ao próprio ou recurso à CEUC. 

 

Artigo 20º 

Funcionamento dos órgãos colegiais de gestão 

1. Os membros eleitos dos órgãos colegiais não estão sujeitos às instruções obrigatórias e a sua 

qualidade é pessoal e intransmissível. A mesma só pode ser perdida por renúncia expressa 

ou pela não comparecia a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas no mesmo ano 

lectivo, mesmo que seja por justa causa, por uma decisão final sobre um processo disciplinar, 

ou por abandono de funções por extinção de mandato, por morte ou desvinculação do sector 

que o tinha indicado. 

 

2. Os responsáveis pela gestão e administração da Universidade deverão assegurar que todos 

os membros dos órgãos colegiais desfrutem de instalações adequadas para o desempenho do 

trabalho e tarefas relacionadas com o exercício das suas funções. 

 

3. A convocatória para os órgãos colegiais é feita por quem a eles preside e será notificada pelo 

secretário a cada membro, por escrito, incluindo a agenda e documentação com, pelo menos, 

cinco dias de antecedência, à data fixada para a reunião, salvo casos excepcionais. Qualquer 

membro poderá solicitar a inclusão de outros temas na agenda. Qualquer proposta submetida 
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à apreciação e decisão de uma faculdade deve ser feita de forma fundamentada e escrita, 

como uma proposta capaz de ser alterada e votada. 

 

4. As assembleias dos órgãos colegiais só serão validamente realizadas, quando na reunião 

estiverem presentes, mais de metade dos seus membros. A assembleia perde a capacidade 

de decisão, quando, por ausência de um ou mais dos membros presentes, se verificar falta 

de quórum no momento da deliberação. 

 

5. Salvas excepções constantes do Estatuto ou Regulamento, as deliberações dos órgãos cole-

giais são tomadas por maioria simples dos participantes e são tidas como aprovadas se reu-

nirem o maior número de votos a favor, não contando as abstenções e votos nulos. 

 

6. Os órgãos colegiais deliberam sobre a proposta do Presidente, através de manifestações pú-

blicas de mãos ou por escrutínio secreto. Este último método terá lugar se for solicitado por 

algum dos membros presentes, e caso a caso. Não são admissíveis votos por procuração. 

 

7. Todos os membros dos órgãos colegiais são obrigados a manter o sigilo e discrição exigida 

pela natureza das deliberações. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

GESTÃO GERAL DA UNIVERSIDADE 

 

Artigo 21.º 

Organização e funcionamento geral da Universidade 

1. A gestão da Universidade compreende um conjunto de serviços com carácter transversal, 

isto é, que dizem respeito a mais de um sector e a diversos agentes. 

 

2. A Gestão Geral da Universidade engloba os seguintes sectores: 

Direcção Financeira       art. 91 

Direcção dos Recursos Humanos     art. 21 

Direcção dos Serviços Académicos    art. 22 

Departamento de Informática     art 23 

Departamento do Arquivo Geral e de Estatísticas  art 24 

Departamento do Património      art 25 

Departamento dos Serviços Gerais     art 26 
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3. Cada um destes sectores tem autonomia própria no quadro das suas actividades ou área de 

acção, tendo de obedecer a um regulamento próprio, denominado Regulamento Interno. 

 

4. A coordenação e supervisão destes sectores pertence ao Secretário-geral coadjuvado pelos 

serviços da Secretaria Geral da Universidade.   

 

Artigo 22.º 

Direcção dos Recursos Humanos  

   À Direcção dos Recursos Humanos (DRH) compete: 

a. gerir todos os assuntos e procedimentos relativos à admissão e à contratação de todas as 

categorias de pessoal na Universidade; 

b. constituir o processo individual de admissão para cada categoria de pessoal e acompanhar, 

em colaboração com a Secretaria Geral, os vários procedimentos necessários, até à aprova-

ção ou rejeição da candidatura pela Reitoria; 

c. acompanhar e colaborar com as unidades orgânicas na organização do Quadro de Pessoal de 

cada uma dessas unidades e nos quadros dos centros de investigação, tendo presente o Esta-

tuto da Carreira Docente e o conteúdo do Título Terceiro deste Regulamento;  

d. supervisionar o cumprimento do regime jurídico dos funcionários da Universidade, tendo 

presentes as leis gerais de trabalho adoptadas no País e o conteúdo do Título Quinto deste 

Regulamento; 

e. accionar os procedimentos disciplinares previstos no Título Sétimo deste Regulamento, exi-

gindo, para o exercício desta responsabilidade, a consulta à informação dos responsáveis 

sectoriais; 

f. estabelecer, em coordenação com os Directores das Unidades orgânicas, os critérios para a 

progressão na carreira dos docentes e velar pelo seu cumprimento; 

g. estabelecer, em colaboração com o Secretário-geral, os critérios para a progressão na carreira 

dos funcionários não docentes e dos serviços; 

h. elaborar, mensalmente, a folha de salários dos docentes, dos directores e dos equiparados, 

bem como a dos funcionários e remetê-las à Direcção Financeira para execução; 

i. criar uma matriz para os critérios de aproveitamento laboral adequado a cada sector;  

j. estabelecer os critérios de negociação e de desempenho, sobretudo na área dos serviços; 

k. elaborar, em colaboração com os diversos sectores, os termos de referência de cada posto de 

trabalho, assim como a sua compaginação com o classificador nacional das profissões. 
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Artigo 23.º 

Direcção dos Serviços Académicos (Cf. – Artigo 44º Estatutos) 

Organização e funcionamento dos serviços académicos 

1. Os Serviços Académicos estão na dependência do Vice-Reitor para Área Académica. 

 

2. Os Serviços Académicos são constituídos pelos seguintes centros de trabalho: 

a. um Serviço de Secretariado;   

b. um Serviço de Atendimento; 

c. um Serviço de Lançamento de notas. 

 

3. Os Serviços Académicos têm uma relação não orgânica com os seguintes serviços: 

a. os serviços dos vigilantes; 

b. o Departamento do Arquivo Geral e de Estatísticas. 

 

4. O serviço do secretariado dos Serviços Académicos constitui um interface com os secreta-

riados das unidades orgânicas. 

 

5. O secretário de cada unidade orgânica pertence ao quadro de pessoal dos Serviços Acadé-

micos e é nomeado por comum acordo, entre o Decano ou o Director da respectiva unidade 

orgânica e o Director dos Serviços Académicos. 

 

6. Os secretariados das unidades orgânicas devem apoiar administrativamente o Conselho Ci-

entífico (art.º 40 dos Estatutos), e o Conselho Pedagógico (art.º 41 dos Estatutos). 

 

7. Os Serviços Académicos integram os seguintes funcionários: 

a. um director dos Serviços Académicos; 

b. os secretários das unidades orgânicas; 

c. um ou mais funcionários em cada unidade orgânica, no serviço do secretariado; 

d. um coordenador do atendimento e outro coordenador para o lançamento de notas;  

e. funcionários cometidos ao serviço de atendimento público dos alunos; 

f. funcionários cometidos ao serviço de lançamento de notas. 

 

8. O Director dos Serviços Académicos exerce as seguintes funções: 

a.  propor a nomeação, em acordo com o decano de cada unidade orgânica, do secretário e, 

eventualmente, secretários-adjuntos,  necessários ao funcionamento do secretariado da res-

pectiva unidade orgânica; 
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b. distribuir as funções entre os funcionários que compõem o corpo de pessoal dos Serviços 

Académicos, designadamente: 

i. Pessoal do secretariado das unidades orgânicas; 

ii. Pessoal do Serviço de Atendimento; 

iii. Pessoal do Serviço de Lançamento de notas; 

c. nomear um coordenador para os serviços ii) e iii); 

d. em colaboração com cada unidade orgânica, acompanhar o serviço de vigilantes naquilo 

que diz respeito ao exercício de funções lectivas. 

e. determinar a documentação que deve ser encaminhada para o Departamento do Arquivo 

Geral e de Estatísticas; 

f.  em colaboração com cada unidade orgânica, estabelecer, aprovar e publicitar o horário de 

funcionamento adequado ao Secretariado de cada uma das unidades orgânicas.  

g. após consulta junto do Vice-Reitor da Área Académica, estabelecer, aprovar e publicitar 

os horários de funcionamento das diversas áreas dos Serviços Académicos; 

h. estabelecer, em colaboração com os secretários das unidades orgânicas, os procedimentos 

a serem observados na gestão quotidiana desses serviços. Esses procedimentos devem cons-

tituir os “Termos de Referência” dessas funções, independentemente da qualificação que 

lhes for dada pelo “qualificador de profissões”;  

i.  estabelecer, em colaboração com os coordenadores do lançamento de notas e do atendi-

mento, os procedimentos a serem observados na gestão quotidiana desses serviços. Esses 

procedimentos devem constituir os “Termos de Referência” dessas funções, independente-

mente da qualificação que lhes for dada pelo “qualificador de profissões”.   

 

Artigo 24.º 

Departamento de Informática  

O Departamento de Informática assegura o funcionamento dos equipamentos e das redes informa-

tizadas instaladas na Universidade. 

 

Artigo 25.º 

Departamento do Arquivo Geral e de Estatística 

A Universidade criará um Arquivo Geral que englobará várias subsecções. 
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Artigo 26.º 

Departamento do Património 

O Estatuto e as funções deste Departamento estão fixadas pelo artigo 53º do Estatuto da UCAN. 

 

Artigo 27.º 

Serviços Gerais 

1. Os Serviços Gerais organizam-se de modo a assegurar o funcionamento material e físico das 

instalações de toda a Universidade. 

 

2. Os Serviços Gerais são os primeiros responsáveis pela conservação do património imobiliário da 

instituição. 

 

3. Os Serviços Gerais têm a responsabilidade do aprovisionamento dos materiais e dos utensílios 

necessários à manutenção das suas instalações. 

 

4. Os Serviços Gerais são os responsáveis pela manutenção e funcionamento dos transportes co-

muns da Universidade. 

 

5. Para cumprir as suas funções os Serviços Gerais estão divididos nos seguintes sectores: 

a. manutenção e obras; 

b. limpeza geral, ornamentação e áreas verdes; 

c. transportes comuns, compras e a aprovisionamento; 

d. segurança e vigilância.  

 

6. O Chefe dos Serviços Gerais coordena as actividades de todos os sectores sob a supervisão do 

Secretário-geral 
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TÍTULO TERCEIRO 

REGIME JURÍDICO DO PESSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

Artigo 28º 

Docentes da UCAN 

De acordo com o Título Primeiro dos Estatutos da Universidade Católica de Angola, exige-se dos 

docentes da Universidade: 

a. aceitação leal da sua natureza como Universidade da Igreja Católica, cuja direcção e gestão 

são confiadas à CEAST, que designa os seus órgãos de gestão e administração e o compro-

misso de colaboração, para a prossecução da sua missão de ensino e investigação, tendo como 

marco referencial a mensagem do evangelho e os valores cristãos;  

 

b. uma atitude de cooperação na realização das finalidades da Universidade e disposição para 

participar na mesma com responsabilidade e contribuição pessoal, de acordo com os Estatutos 

da UCAN;  

 

c. estudo constante e o cultivo sério e permanente na especialidade, com vista a imprimir uma 

docência de qualidade, crítica e inovadora segundo os métodos e exigências próprias do ensino 

universitário e a realização de uma investigação científica rigorosa e constantemente actuali-

zada; 

 

d. o talento humano de educador e disponibilidade para colaborar na formação dos estudantes 

universitários tanto na vertente profissional como na humana, com um profundo sentido ético 

na profissão e um serviço solidário com a sociedade;  

 

e. Integração no projecto de uma comunidade universitária em que as relações se baseiam no 

respeito pela pessoa humana, na liberdade, no amor e à verdade, na tolerância e na benevo-

lência, próprias de um espírito cristão.  
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Capítulo II 

CATEGORIAS E FUNÇÕES DOS PROFESSORES 

 

Artigo 29º 

Categorias dos professores  

1. Nos termos dos Estatutos da Carreira Docente (EDC) consideram-se as seguintes categorias 

de professores: Professores Efectivos e Professores Colaboradores:  

 

2. Os Professores Efectivos constituem o corpo docente de maior qualificação, com plenitude 

e capacidade docente na Universidade e compreendem as seguintes categorias: 

a. Professor Catedrático  

b. Professor Titular 

c. Professor Associado 

d. Professor Auxiliar  

e. Assistente: Regente 

                         Assistente 

                         Estagiário  

 

3. Por conveniência de serviço e de acordo com as necessidades da organização académica da 

docência e da promoção de professores, poderá um professor efectivo de uma unidade orgâ-

nica ser destacado para outra unidade, mantendo ou não a colaboração com a unidade orgâ-

nica de origem, sem prejuízo do disposto no número anterior. O professor transferido man-

tém, na nova unidade, a categoria correspondente, a antiguidade e os demais requisitos que 

detinha antes da transferência. Em nenhum caso, a transferência deve representar um retro-

cesso na sua carreira docente. 

 

4. A decisão sobre a transferência de docentes, bem como a sua nova nomeação é da compe-

tência do Reitor, sob proposta ou a pedido, da respectiva unidade orgânica; 

 

5. A condição de professor efectivo é incompatível com exercício da docência em outra insti-

tuição de ensino se o docente for incapaz de conciliar as suas actividades nas duas institui-

ções;  
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6. Os professores não efectivos - designados como Professores Colaboradores – são contrata-

dos para atender às necessidades de docência, que não podem ser cobertas pelo corpo do-

cente próprio da Universidade e compreendem as seguintes categorias: 

a. Professores Convidados /Colaboradores:  

b. Licenciados ou Mestre ou Doutores (Art.º 31);   

c. Professores Honoríficos (Art.º 32); 

d. Professores Jubilados e Eméritos (Art.º 33). 

 

7. A progressão na carreira docente no regime próprio da Universidade Católica não se aplica 

aos professores colaboradores. 

 

Artigo 30º 

Professores Efectivos 

1. É professor efectivo da Universidade, aquele que lecciona, pelo menos, 12 horas de aulas lecti-

vas semanais. 

 

2. A transição de uma categoria para outra, no quadro dos professores efectivos de cada Unidade 

orgânica, depende da vacatura enunciada no início de cada ano lectivo, e segundo os seguintes 

requisitos: 

a. a transição faz-se com a subida para o nível seguinte; 

b. com a apresentação da prova pública de avaliação; 

c. pela avaliação do desempenho. 

 

3. Os professores efectivos terão as seguintes funções e requisitos: 

3.1  Professor Catedrático 

3.1.1. A categoria de Professor Catedrático representa a linha do pensamento científico da Uni-

versidade Católica de Angola e pressupõe o cumprimento dos seguintes requisitos: 

a. grau de Doutor com tese publicada; 

b. pelo menos, quatro (4) obras publicadas e mais, três (3) artigos de especialidade por ano 

publicados, cinco (5) artigos publicados em revista de especialidade; 

c. vinte anos de experiência de docência universitária; 

d. dez anos de exercício como professor titular;  

e.  nomeação nos termos estabelecidos no respectivo Estatuto da Carreira Docente. 
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1.1.2 Cumpre ao Professor Catedrático:  

a. presidir ao Conselho Científico da Instituição; 

b. ser membro efectivo de uma estrutura de investigação da UCAN; 

c. coordenar projectos de investigação científica de grande vulto garantindo a ligação da 

UCAN com a investigação internacional; 

d. cooperar com os professores do seu grupo nas funções docentes e de investigação; 

e. dirigir as áreas e reger cursos ou programas de doutoramento, bem como orientar as 

correspondentes teses; 

f. fazer parte de júris, áreas científicas e actividades do grupo de docência.  

 

1.2 . Professor Titular:  

1. A categoria de Professor Titular supõe a obtenção dos graus respectivos e o cumprimento 

de outros requisitos e pressupostos, de acordo com as seguintes modalidades: 

a. Professor Titular Doutorado: supõe, pelo menos, três (3) obras publicadas, e 3 (três) arti-

gos publicados em revista da especialidade e quinze anos de exercício na docência univer-

sitária; 

b. Professor Titular com Mestrado: supõe tese publicada; quatro (4) obras publicadas, (três) 

3 artigos publicados em revista da especialidade e vinte (20) anos de exercício de docência 

universitária. 

 

2. Cumpre ao Professor Titular:  

a. coordenar a orientação pedagógica e científica de uma disciplina, grupo disciplinar ou 

Departamento, conforme a estrutura organizativa da unidade orgânica respectiva; 

b. ser titular de uma área de conhecimento; 

c. reger cursos ou programas de doutoramento, bem como orientar as correspondentes te-

ses. 

 

3.3. Professor Associado (artigo 8º ECD) 

1. A categoria de Professor Associado supõe o cumprimento dos requisitos e pressupostos 

seguintes, e de acordo com as seguintes modalidades: 

a. Professor Associado Doutorado: supõe, pelo menos, três (3) obras publicadas, e (três) 3 

artigos publicados em revista da especialidade e dez (10) anos de exercício na docência 

universitária;  
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b. Professor Associado com Mestrado: supõe tese publicada; quatro (4) obras publicadas 

e (três) 3 artigos publicados em revista da especialidade e quinze (15) anos de exercício 

de docência universitária. 

 

          2. Cumpre, em especial, ao professor associado: 

a. cooperar com professor titular do seu grupo nas funções docentes e de investigação; 

b. reger cursos ou programas de mestrado, doutoramento, bem como orientar as corres-

pondentes teses;  

c. acompanhar trabalhos de fim de curso de licenciatura. 

 

3.4  Professor Auxiliar (artigo 9º ECD) 

1. A categoria de Professor Auxiliar supõe o cumprimento dos requisitos e pressupostos 

seguintes e de acordo com as seguintes modalidades: 

a. Professor Auxiliar Doutorado: ter, pelo menos, uma obra publicada e um artigo pu-

blicado em revista da especialidade. Não se requer exercício na docência universitá-

ria.  

 

b. Professor Auxiliar com Mestrado: supõe, pelo menos uma obra publicada e um artigo 

publicado em revista da especialidade. Supõe cinco anos na função de Assistente. 

 

2. Cumpre, em especial, ao Professor Auxiliar: cooperar com os professores associados do 

seu grupo nas funções docentes e de investigação, dirigir uma área científica. 

 

3.5. Assistente-Regente 

1. Numa fase de transição e durante cinco anos após a publicação deste Regulamento, a UCAN 

mantém esta esta categoria de professor, mesmo que o candidato não tenha obtido os graus aca-

démicos necessários à obtenção do estatuto de professor efectivo – mestrado ou doutoramento. 

Neste período de transição, a não apresentação dos respectivos graus académicos não pode in-

terferir na correspondente categoria salarial.) 

 

2. Os Assistentes, não sendo considerados professores efectivos do quadro da UCAN, orde-

nam-se em três escalões de progressão na iniciação à docência, a saber:  

a. Assistente-Regente; 

b. Assistente; 
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c. Assistente Estagiário.  

3. Em todos os casos, exige-se que o Assistente tenha, pelo menos, o grau de licenciado. 

  

4. A categoria de Assistente-Regente supõe o cumprimento dos requisitos e pressupostos se-

guintes: reger o programa da disciplina sob sua responsabilidade, leccionar aulas teóricas e prá-

ticas em disciplinas dos cursos de licenciatura, preparar e coordenar aulas práticas para assis-

tentes estagiários, prestar serviço em trabalhos de laboratório ou de campo nas disciplinas dos 

cursos de licenciatura e realizar ou participar em trabalhos de investigação científica. 

 

3.6. Assistente. 

A categoria de assistente supõe o cumprimento dos requisitos e pressupostos seguintes e de 

acordo com as seguintes modalidades: docente de uma disciplina, licenciado com, pelo menos 

cinco, (5) anos de docência universitária ou mestre com, pelo menos, três (3) anos de Assistente 

Estagiário na UCAN.    

      Cumpre ao Assistente:   

a. leccionar aulas teóricas e práticas em disciplinas dos cursos de licenciatura; 

b. prestar serviço em trabalhos de laboratório ou de campo nas disciplinas dos cursos de 

licenciatura; 

c. realizar ou participar em trabalhos de investigação científica. 

d.  conduzir sessões de acompanhamento de alunos; 

e. prestar serviço em trabalhos de laboratório ou de campo nas disciplinas dos cursos de 

licenciatura; 

f. realizar ou participar em trabalhos de investigação científica. 

 

3.5 Assistente Estagiário (artigo 11 º ECD) 

1. A categoria de assistente estagiário supõe o cumprimento dos requisitos e pressupostos se-

guintes: grau de licenciado, sem experiência de trabalho. 

 

2. Cumpre ao assistente estagiário: leccionar aulas práticas ou teórico-práticas em disciplinas 

dos cursos de licenciatura, sempre sob a direcção e ou a presença dos professores titulares e 

regentes das respectivas disciplinas. 
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Artigo 31º 

Professores Colaboradores 

 

1. O professor colaborador é um docente contratado para funções concretas de docência e atendi-

mento ao estudante, que não podem ser cobertas pelo corpo de docentes efectivos.  

 

2. Para a contratação de professores colaboradores é exigível a detenção de um grau académico 

legalmente estabelecido.  

 

3. As vagas na docência que não podem ser cobertas num determinado ano lectivo, são preenchidas, 

preferencialmente, mediante concurso público e o respectivo processo de selecção, conforme o 

procedimento estabelecido e calendário programado e publicado pelos órgãos de gestão da Uni-

versidade. 

 

4. Os professores colaboradores são nomeados pelo Reitor, sob proposta do respectivo Decano ou 

Director da respectiva unidade orgânica. 

 

5. À data da nomeação, é formalmente celebrada com cada professor colaborador um contrato no 

qual se especificam os termos da sua actuação e da relação com a Universidade.  

 

6. Observar-se-á sempre o estabelecido em relação às incompatibilidades exigíveis e o limite de 

idade para o exercício da respectiva função.  

 

7. Aos professores colaboradores não são atribuídas categorias e não progridem na carreira docente, 

enquanto se mantiverem nessa condição. 

 

8. A remuneração dos docentes colaboradores é feita em conformidade com o grau académico de 

cada um e a carga horária atribuída, em cada caso. 

 

Artigo 32º 

Professores Convidados 

 

1. Os decanos das faculdades ou os directores dos institutos, sob proposta dos coordenadores dos 

Departamentos ou dos professores responsáveis pelas respectivas disciplinas, e com informação 

prévia ao Reitor da Universidade, podem convidar professores de reconhecido prestígio cientí-

fico, para leccionar, normalmente em tempo limitado, matérias próprias do departamento ou da 

disciplina. Quer o convite, quer a aceitação devem ser feitos por escrito, especificando o objecto, 
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o tempo, a dedicação e as contrapartidas correspondentes, bem como a autorização da Univer-

sidade de proveniência. 

 

2. São havidos como convidados os professores de outras universidades do País ou do estrangeiro 

que colaborem com a Universidade Católica em razão da sua licença sabática ou de estudos de 

investigação, mediante acordos de intercâmbio ou autorização entre os respectivos centros. Os 

acordos serão subscritos pelo Reitor ou seu delegado, sob proposta fundamentada do decano ou 

director, com parecer prévio e favorável do respectivo departamento. 

 

Artigo 33º 

Professores Colaboradores Honoríficos 

1. O Reitor poderá nomear Colaboradores Honoríficos aos Professores Doutores de relevantes mé-

ritos docentes ou profissionais de reconhecido prestígio, em ambos os casos, em activo que, sem 

intenção de se integrar nalgumas das categorias existentes de professorado, possam contribuir de 

forma efectiva e sem compensação económica das funções universitárias de docência e investi-

gação. 

 

2. Dada a falta de disponibilidade em se integrar nalgumas das categorias docentes ou investigado-

ras habituais e pelo carácter gratuito da prestação, a relação jurídica entre o Colaborador Hono-

rífico e a Universidade será a título de voluntariado, não se lhe aplicando nenhum regime laboral 

em vigor. 

 

Artigo 34º 

Professores Jubilados e Eméritos 

1. Professor Jubilado: o Decano ou Director da unidade orgânica, com autorização do Reitor e nos 

termos da legislação vigente, pode recomendar que determinado professor, por razões de idade, 

cesse as suas funções e exerça algumas tarefas concretas de investigação, docência e assessoria, 

que não darão lugar a remuneração regular, desde que a recomendação seja formalizada por escrito 

com a aceitação expressa do professor, por um período lectivo, renovável em função da sua capa-

cidade e rendimento docente, não devendo ser concedido até o docente completar 75 anos de idade. 
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2. Professor Emérito: o Reitor, sob proposta fundamentada de uma unidade orgânica ou dos órgãos 

de gestão, pode outorgar a distinção, meramente honrosa, de Professor Emérito, a um professor 

efectivo da Universidade que, por razão de idade, tenha cessado as suas funções académicas.  

 

Artigo 35º 

Conferencistas 

Conferencistas são especialistas de alta qualificação que colaboram circunstancialmente nas activi-

dades académicas de pós-graduação, conferências e seminários ou cursos especializados.  

 

Capítulo III 

DEDICAÇÃO E DESEMPENHO 

 

Artigo 36º 

Modalidades de dedicação 

1. A dedicação dos professores na Universidade comporta as modalidades abaixo indicadas e po-

dem ser objecto de alteração ou mudança nos termos dos respectivos contratos:  

a. a dedicação plena ou integral que pressupõe uma dedicação em tempo de 30 horas semanais 

nos termos do contrato; 

b. a dedicação parcial que pressupõe, em princípio, uma dedicação em tempo inferior a 30h 

semanais, nos termos do contrato; 

 

2. A actividade docente, investigativa e de gestão a desenvolver nesse tempo será determinada por 

regulamento próprio pelo Conselho de Reitoria e no contrato de trabalho. 

 

Artigo 37º 

Conteúdo da dedicação 

1. As funções de qualquer professor universitário implicam a profissionalização na vida da Univer-

sidade, na qual o professor tem o seu lugar de trabalho e descritas como as obrigações de todos 

os docentes, segundo a categoria e grau de dedicação:  

a. A contribuição para o desenvolvimento da ciência através da investigação no seu campo de 

especialização e na comunidade em geral, mediante publicações do resultado dos seus traba-

lhos, nas redes informáticas, palestras e intervenções em reuniões científicas e outras activi-

dades. 



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

43 

b. a docência, que compreende um conjunto de actividades orientadas no sentido da preparação 

do estudante para que atinja os objectivos de formação previstos, tais como: aulas, seminários, 

direcção e correcção de trabalhos, exames e classificações, coordenação de outros docentes 

da área, participação em programas de mobilidade e permanente actualização científica do 

professor. 

c. A dedicação de atenção ao estudante que compreende o desempenho de tutorias, consultas e 

esclarecimentos de dúvidas, contribuição para a formação integral do mesmo, participação em 

colóquios ou outras formas de conivência, direcção de teses de mestrado e doutoramento ou 

trabalhos de fim de curso.  

d. As funções de qualquer tutor circunscrevem-se na ordem académica para exercer um efectivo 

direito sobre os estudantes na sua orientação formativa e profissional, durante a sua perma-

nência na universidade:  

i. a assessoria na respectiva matéria a cursar e nos métodos de estudo e documentação; 

ii. a informação sobre as capacidades, atitudes e níveis de rendimento alcançado e sobre as 

perspectivas de promoção profissional;  

iii. o acompanhamento das circunstâncias em que se desenvolve a sua actividade académica;  

iv. a mediação entre as autoridades académicas e os estudantes, em ordem a coordenar o exer-

cício dos direitos e estabelecer os prazos de cumprimento dos deveres próprios.  

v. o desempenho de funções de gestão, administração ou representação nos departamentos, 

centros e serviços universitários da UCAN.  

 

2. O controlo do emprego e qualidade na distribuição do tempo de dedicação dos docentes e a 

evolução da sua docência e investigação são controladas pela Universidade de acordo com 

os critérios e procedimentos estabelecidos pela direcção da Universidade. 

  

3. A UCAN proporciona aos docentes o espaço e os meios que a sua permanência e um trabalho 

de qualidade exigem. 
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Capítulo IV 

ACESSO E QUADRO DE PESSOAL 

 

Artigo 38º 

Admissão de docentes na Universidade 

Na UCAN, a admissão para a docência pressupõe que:  

1. Todos os candidatos cumpram os requisitos académicos exigidos pela legislação do ensino su-

perior, para o exercício da actividade docente na Universidade, e pelo Estatuto da Carreira do-

cente da Universidade.  

 

2. Uma vez incorporados, os docentes regem-se pelo Estatuto da UCAN que é compatível com as 

regras sobre a natureza da sua relação institucional com a Universidade.  

 

3. Os novos docentes da Universidade acedem à instituição, preferencialmente, mediante partici-

pação nos concursos públicos para preenchimentos de vagas e, excepcionalmente, mediante 

contratação directa e formalização do respectivo contrato com a Universidade, com garantias 

prévias de compatibilidade legal e funcional de que se necessita. 

 

4. A partir do momento do ingresso nos quadros da Universidade, observados os requisitos e pro-

cedimentos estatutários e regulamentares, os docentes efectivos podem progredir na carreira 

docente, mediante sucessivas promoções previstas nos estatutos. 

 

Artigo 39º 

Quadro do pessoal docente 

1. Os professores necessários para o cumprimento das funções universitárias dentro de cada unidade 

orgânica, segundo as suas categorias e responsabilidades, na programação de cada faculdade ou 

instituto, e as correspondentes dotações pressupõem o estabelecimento de um numerus clausus de 

cada unidade orgânica.  

 

2. É da responsabilidade do Decano ou Director levar à Reitoria a proposta do quadro docente ne-

cessário da sua unidade orgânica, especificando números e categorias, conforme os critérios gerais 

e em atenção às exigências de cada plano de estudo, sua complexidade, nível, número de estudan-

tes, composição e actividades regulares. 
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Capítulo V 

CARREIRA DOCENTE 

 

Artigo 40º 

Conformação da carreira docente 

1. A Universidade contará com os procedimentos e meios necessários, para que o pessoal docente 

progrida, desde a etapa de formação até alcançar a categoria académica máxima.  

 

2. Os órgãos de gestão da Universidade estabelecerão a regulamentação necessária, sobre duração, 

requisitos, exigências, tarefas, responsabilidades e competências correspondentes a cada etapa 

da carreira docente.  

 

Artigo 41º 

Preparação de docentes 

A UCAN promove as vocações universitárias e a formação de pessoal docente e investigador, com 

o objectivo de estimular as referidas vocações na carreira académica, na Universidade Católica de 

Angola. Essa acção poderá ser empreendida desde cedo, advindo da contratação de estudantes co-

laboradores dos Departamentos e Institutos, bem como a atribuição da categoria de monitores, con-

cendo-lhes bolsas de colaboração e estabelecendo programas de formação do pessoal docente e in-

vestigador. 

  

1. Estudantes colaboradores:  

a. em cada ano académico, podem inscrever-se nos Departamentos ou Centros, estudantes de 

doutoramento, mestrado ou últimos anos de licenciatura;  

b. com esta admissão, pretende-se fomentar a participação dos estudantes nas actividades com-

plementares de investigação e docência que se desenvolvem nos Departamentos e Centros, 

conseguindo, com isto, melhorar a sua formação académica, potenciar o seu sentido de res-

ponsabilidade e vivificar as possibilidades de incorporação, na carreira docente, na devida 

altura; 

c. é da responsabilidade da coordenação de cada Departamento ou Centro formular a proposta 

de estudantes colaboradores para o curso académico, atendendo às necessidades formativas, 

bem como aos requisitos que devem reunir, ao controlo da colaboração a que serão subme-

tidos e à forma de avaliação final; 



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

46 

d. o Decano ou Director, nos termos das petições recebidas dos Departamentos, decidirá sobre 

a admissão dos estudantes, no início do cada ano lectivo;  

e. a alguns dos estudantes colaboradores poderá atribuir-se-lhes uma bolsa de colaboração 

existente na Universidade ou um projecto de investigação com financiamento externo, com 

prévio concurso interno, do qual conste o número de bolsas a atribuir e os Departamentos 

ou Centros que promovem o respectivo concurso, por despacho do Reitor ou do Vice-Reitor 

em quem delegar, sob proposta do Decano ou do Director respectivo ou do coordenador do 

Departamento ou Centro. A convocatória deve realçar o expediente académico dos estudan-

tes e a capacidade destes para a carreira docente.  

 

2. Programas de formação do pessoal docente e investigador  

a. a Universidade pode estabelecer programas de formação do pessoal docente e investigador, 

de acordo com a legislação vigente, com vista a formar o seu próprio corpo docente e inves-

tigador. 

b. as faculdades e os institutos devem elaborar e desenvolver o processo de formação a ser ob-

servado pelos beneficiários do programa de formação. 

c. podem incorporar-se nestes programas os beneficiários de programas financiados por orga-

nismos oficiais, entidades públicas ou privadas. Durante o tempo de submissão ao programa 

observam-se os mesmos direitos e obrigações dos existentes nos programas desenvolvidos 

pela Universidade, sem prejuízo das condições estipuladas na convocatória respectiva.  

 

 

Artigo 42º 

Plenitude de capacidade docente para os professores efectivos 

1. A admissão no corpo docente próprio da Universidade Católica começa na categoria de assistente 

estagiário e vai até à de professor catedrático nos termos do Estatuto da Carreira Docente. 

     

2. A admissão e as sucessivas promoções não têm um carácter automático, nem obrigam a Univer-

sidade ao cumprimento dos respectivos requisitos, pois que será necessário atender a critérios de 

oportunidade para a Universidade. Para todos os efeitos, será necessário a aprovação de todo o 

expediente pela Reitoria, a tramitação do mesmo procedimento e a livre nomeação pelo Reitor. 

 

3. A Reitoria é competente para ditar as normas de procedimento ordenadas para a aplicação prática 

do Estatuto da Carreira Docente.  
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Artigo 43º 

Formação contínua 

1. A evolução da ciência e dos métodos de conhecimento obrigam o docente universitário a um 

contínuo estudo de aprofundamento e renovação de conhecimentos. 

  

2. Esta obrigação de formação contínua exige do professor universitário periodicamente, ou em 

circunstâncias especiais, um período de repouso para a reflexão e estudos, ampliação das suas 

relações profissionais, publicações e reelaboração dos conteúdos e das suas linhas de ensino e 

transmissão de conhecimentos.  

 

3. A direcção da Universidade regulará de forma actualizada e com esta finalidade, formas de ajuda 

para a mobilidade e intercâmbio de professores, a presença em congressos e encontros científicas, 

sua formação e reciclagens, quer em períodos de actividade, quer nos períodos sabáticos e outros. 

 

Capítulo VI 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PESSOAL DOCENTE 

 

Artigo 44º 

Direitos e obrigações do pessoal docente da Universidade 

1. Os professores da Universidade Católica, segundo a sua categoria, dedicação e funções, gozam 

dos direitos estabelecidos nos contratos celebrados, segundo a legislação laboral e de acordo 

com os Estatutos e Regulamentos da Universidade. 

 

2. Os professores efectivos das faculdades e dos institutos têm plena capacidade docente e inves-

tigativa; a liberdade de exercício do seu labor docente e de investigação, tendo como referência 

o respeito pela pluralidade e o carácter próprio da Universidade Católica. 

 

3. Nos termos dos Estatutos e Regulamentos da Universidade, todo o professor, de acordo com a 

sua categoria, antiguidade, dedicação e função, tem, em particular, o direito a:  

a. realizar responsavelmente a sua função docente e de investigação, com a possibilidade e os 

meios para uma formação contínua e actualizada, que permita melhorar a sua capacidade, para 

assumir as responsabilidades que lhe são próprias e são avaliadas, conforme os critérios objec-

tivos e previamente estabelecidos; 
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b. dispor, na Universidade, de instalações e meios materiais e instrumentais adequados, para o 

cumprimento das suas tarefas e aceder a eles de acordo com as normas que regulem o seu fun-

cionamento; 

c. participar nos órgãos de gestão da Universidade e das suas faculdades ou escolas, nos níveis e 

procedimentos estabelecidos nos Estatutos e Regulamentos; tomar parte de comissões e desem-

penhar cargos e postos de representação para os quais são eleitos ou designados e participar nas 

comissões de avaliação;  

d. eleger os seus representantes para os órgãos colegiais da Universidade e das Unidades orgânicas 

que desempenharão, no âmbito da sua competência, as funções reconhecidas pelos trabalhadores 

e pelas normas que as desenvolvem;  

e. constituir associações e reunir-se livremente, sem interferir nas actividades normais da Univer-

sidade, para a tutela e promoção dos seus interesses, enquanto docentes da Universidade;  

f. perceber as retribuições básicas e os complementos que correspondam à sua categoria, dedica-

ção, antiguidade e funções, de acordo com as normas gerais aplicáveis e nos termos do seu 

contrato, assim como os benefícios que derivem do regime da protecção social;  

g. participar no sistema de ajudas ou outras vantagens que a Universidade tenha estabelecido em 

seu benefício ou dos seus filhos, para receberem a educação nos seus centros, na medida e pro-

porção que lhe correspondam;  

h. merecer o respeito, tratamento e distinção que correspondem à sua condição, categoria e cargo, 

por parte das autoridades académicas, professores, estudantes e pessoal administrativo e de ser-

viços, como previsto nos estatutos;  

i. ter garantido, nos termos da legislação vigente, a tutela e reserva de todos os dados pessoais 

processados nos ficheiros da Universidade, por ele fornecidos, para fins da relação académica e 

laboral, assim como o exercício dos direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição 

aos respectivos dados;  

j. ser pontualmente informado das resoluções, decisões e acontecimentos que afectam a vida uni-

versitária e das que particularmente incidem na sua esfera e perspectiva; 

k. desfrutar de férias e obter licenças e permissão nos termos dos procedimentos previstos nos 

estatutos e Regulamentos da Universidade e na legislação aplicável, em cada caso;  

l. os professores efectivos, em particular, e vinculados à Universidade com contratos por tempo 

indeterminado, poderão obter, em observância das normas vigentes, licenças especiais ou perí-
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odos sabáticos para realizar actividades que permitam o seu aperfeiçoamento no campo da do-

cência e da investigação, para a própria Universidade ou Centros da Instituição, programados 

de forma a que não se perturbem o normal desenvolvimento das actividades da Universidade;  

m. comunicar livremente com as autoridades académicas, mediante a formulação de requeri-

mento, cartas ou audiências pessoais; 

n. avaliar os estudantes com independência, liberdade, equidade e objectividade, dentro das nor-

mas e procedimentos estabelecidos para cada Unidade orgânica;  

o. usufruir de quaisquer outros direitos reconhecidos por este Regulamento ou normas vigentes na 

Universidade. 

 

4. A violação de qualquer dos direitos citados pode ser denunciada ao Decano ou ao Director da 

unidade correspondente e, da decisão por estes tomada, há lugar para recurso ao Reitor da UCAN.  

 

Artigo 45º. 

Deveres do pessoal docente da Universidade 

Todos os professores da Universidade, de acordo com os Estatutos e Regulamentos, segundo a sua 

categoria, dedicação e funções, estão sujeitos aos deveres seguintes:  

 

1. Colaborar de forma leal na realização do projecto educativo da Universidade, como se define 

no Título I dos Estatutos;  

 

2. Desenvolver as tarefas docentes e de investigação que têm em conta o propósito de colaborar na 

formação humana e profissional dos estudantes e submetendo-os a avaliações periódicas dos 

resultados; 

 

3. Trabalhar assiduamente no aperfeiçoamento e permanente actualização dos conhecimentos da 

sua disciplina, no estudo, investigação, na presença activa nos fóruns, congressos e reuniões 

próprias da sua área de conhecimento e na preparação de publicações científicas; 

 

4. Permanecer na Universidade, durante o tempo correspondente à respectiva dedicação, de modo 

que o horário concreto da sua permanência seja publicamente notificado, no início de cada ano 

lectivo; 

 

5. Assistir aos actos académicos que se celebram na Universidade ou, se for o caso, na sua Facul-

dade ou Instituto; 
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6. Assumir cargos ou responsabilidades administrativas de gestão ou de representação, para os 

quais, nos termos dos Estatutos e Regulamentos, haja sido designado ou eleito e dedicar-se aos 

mesmos com diligência e atenção devidas; assistir às reuniões para as quais tenha sido devida-

mente convocado e fazer parte das comissões e jurados para as quais seja designado; 

 

7. Integrar-se no projecto comum da Universidade, aceitando, se causa grave o exigir, a mobilidade 

dentro das unidades orgânicas, para o cumprimento total ou parcial da sua dedicação à Univer-

sidade noutras faculdades, institutos ou departamentos, assim como a comparticipação noutras 

actividades, sempre que correspondam à mesma área de conhecimento;  

 

8. Contribuir para a elaboração e programação das aulas e distribuição dos professores; 

 

9. Redigir e apresentar no fim de cada ano lectivo um resumo das actuações realizadas conforme 

formulário oficial; 

 

10. Respeitar o património da Universidade e contribuir para a sua conservação e bom funciona-

mento dos serviços e instalações; 

 

11. Garantir uma presença e uma conduta de acordo com a dignidade e exemplo exigidos pela con-

vivência na comunidade universitária e que são próprias da função educadora recomendada a 

todo professor; 

 

12. Assumir quaisquer outros deveres reconhecidos neste Regulamento e nas normas vigentes na 

Universidade.  

 

Capítulo VII 

CESSAÇÃO DO VINCULO DOCENTE 

 

Artigo 46º 

Cessação do vínculo docente 

1. De acordo com os estatutos, os professores da Universidade, cessam as suas funções por jubila-

ção, renúncia voluntaria, caducidade ou resolução do contrato. 

  

2. Cessam as suas funções por jubilação:  
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a. os Professores da Universidade poderão aceder à jubilação voluntária quando tenham comple-

tado a idade de acesso à reforma no sistema de segurança social;  

b. a Universidade pode jubilar de forma não voluntária os professores que dentro dos limites esta-

belecidos por lei tenham atingido a idade máxima permitida pelos Estatutos, para continuar em 

actividade regular; 

c. ordinariamente a jubilação tem lugar no final do ano lectivo, em que o Professor completa a 

idade estabelecida por lei ou Regulamento;  

d. o Decano, o Director ou o Conselho de Direcção da Faculdade ou Escola com autorização do 

Reitor podem recomendar ao Professor Jubilado tarefas específicas e concretas por tempo limi-

tado, mas nunca antes de completados os 75 anos de idade.  

  

3. Cessam as suas funções por renúncia voluntaria os docentes que por sua decisão, queiram inter-

romper o seu vínculo com a UCAN. Essa renúncia deve ser comunicada, por escrito, ao Decano da 

Faculdade ou Director do Instituto ou da Escola, com uma antecedência mínima de um mês, em 

relação ao final do ano lectivo que antecede ao da renúncia.  

 

Capítulo VIII 

PESSOAL INVESTIGADOR 

 

Artigo 47º 

Introdução 

Em atenção às suas finalidades, a Universidade pode contratar também investigadores, para que 

estes desenvolvam ou impulsionem projectos de investigação num campo específico da ciência, da 

técnica ou pluridisciplinar. 

 

Artigo 48º 

Categorias dos Investigadores 

1. À margem dos professores da Universidade, que são por natureza própria pessoal docente e 

investigador, o pessoal exclusivamente Investigador da Universidade é constituído por investi-

gadores efectivos classificados nos escalões seguintes: investigadores seniores, colaboradores 

de investigação, investigadores juniores, ajudantes de investigação. 
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2. As diversas categorias de pessoal investigador e as suas respectivas funções, requisitos e proce-

dimentos de acesso, promoção, nomeação, direitos e obrigações, jubilação, suspensão e cessa-

ção, determinam-se neste Regulamento Geral, bem como nos Regulamentos internos que a serão 

elaborados e aprovados pelo Conselho de Reitoria. 

 

3. Os investigadores seniores exercem e normalmente dirigem a investigação com responsabili-

dade nas áreas de investigação dos Centros e Institutos a que estejam adstritos.  

 

4. Os Investigadores juniores exercem a investigação e dirigem grupos de investigação nos Centros 

ou Institutos a que estão adstritos. 

 

5. Os investigadores estagiários exercem a investigação, participando num projecto dirigido por 

investigadores Sénior. 

 

6. São colaboradores de investigação aqueles investigadores com título de doutor contratados para 

a realização de projectos concretos e que iniciam a carreira profissional de investigação na Uni-

versidade. 

 

7. São ajudantes de investigação os recém-licenciados ou estudantes dos últimos anos do curso 

respectivo contratados para colaborarem na realização de projectos concretos com os quais se 

formam futuros investigadores, após concluída a graduação ou pós-graduação. Não poderá, en-

tretanto, exceder seis anos na mesma categoria, sem que conclua a respectiva formação, termos 

em que a Universidade prescindirá dos seus serviços. 

 

Artigo 49º 

Dedicação dos investigadores 

1. A dedicação dos investigadores na Universidade pode ser exclusiva, integral ou parcial. 

  

2. A dedicação exclusiva implica um período de tempo à Universidade de 30 horas semanais 

na função de investigação, gestão, administração ou representação, assim como a colabora-

ção na docência, principalmente nos programas de mestrado e doutoramento, nas condições 

regulamentadas ou estabelecidas no contrato. 

 

3. A dedicação exclusiva implica a impossibilidade de desenvolver outra actividade remune-

rada. 
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4. A dedicação integral implica as mesmas funções e condições indicadas no número anterior 

com 25 horas semanais.  

 

5. A dedicação parcial implica uma dedicação a Universidade a vinte e cinco horas semanais 

para a tarefa concreta de investigação e gestão. Neste período de tempo, deve, eventual-

mente, dedicar-se à investigação e a funções de representação, nos órgãos de gestão da Uni-

versidade se for eleito ou designado. 

 

Artigo 50º 

Contratação e nomeação dos Investigadores 

1. Para ser nomeado investigador sénior de uma faculdade, instituto ou centro de investigação re-

quer-se:  

a. ter exercido satisfatoriamente a investigação de projectos financiados externamente, ao me-

nos durante três anos;  

b. ter publicado, durantes este período, trabalhos de carácter estritamente investigativo; 

c. ter dirigido, durante esse tempo, uma área ou grupo de trabalho de investigação; 

d. ter orientado alguma dissertação de mestrado ou doutoramento;  

e. ter colaborado na docência de mestrado ou doutoramento obtendo uma avaliação de clara 

qualidade;  

f. assumir uma dedicação, ao menos plena na Universidade; 

  

2. Os requisitos acima expostos são cumulativos com a capacidade do investigador para trabalhar 

em colaboração e serviços prestados na Universidade nas funções de gestão, administração, re-

presentação e formação. Estes requisitos são necessários, mas por si só não habilitam o investi-

gador à nova categoria. 

 

3. O expediente de nomeação é instruído pelo Vice-Reitor para a Investigação, em colaboração 

com o Decano ou Director do órgão onde o Centro está integrado. Exige-se a aprovação do 

Conselho de Direcção e o consentimento do Investigador ou por sua solicitação, quando consi-

dera que já reúne os requisitos exigidos.  

 

4. O investigador sénior é nomeado pelo Reitor, com proposta não vinculante dos investigadores 

seniores do respectivo centro ou instituto reunidos em conselho dos investigadores.  
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5. Para a nomeação do investigador júnior requer-se:  

a. ter exercido satisfatoriamente a investigação, pelo menos durantes três anos, como ajudante 

de investigação, preferencialmente nesta Universidade; 

b. ter publicado, durante este período, trabalhos de carácter estritamente investigativo; 

c. ter dirigido, durante esse período, grupos de investigação ou, ao menos ter figurado como 

investigador principal num projecto financiado externamente;  

d. ter colaborado na docência de pós-graduações ou mestrados, com avaliação positiva e níveis 

claros de qualidade;  

e. assumir uma dedicação ao menos integral, na Universidade; 

f. os requisitos acima expostos são cumulativos com a capacidade do investigador, para traba-

lhar em colaboração e prestação de serviço na Universidade nas funções de gestão, adminis-

tração, representação e formação. Estes requisitos são necessários, mas por si só não habili-

tam o investigador à nova categoria. 

 

6. O expediente de nomeação é instruído pelo Vice-Reitor para a Investigação, em colaboração 

com o Decano ou Director do órgão onde o Centro está integrado. Exige-se a aprovação do 

Conselho de Direcção e o consentimento do Investigador ou por sua solicitação, quando consi-

dera que já reúne os requisitos exigidos.  

 

7. O investigador júnior é nomeado pelo Reitor, com proposta não vinculante dos investigadores 

seniores do respectivo Centro ou Instituto reunidos em conselho dos investigadores. 

 

8. Para ser nomeado ajudante de investigador requer-se:  

a. estar inscrito na fase final de um curso de graduação ou pós-graduação e com capacidades 

que respondam às exigências de investigação;  

b. ter aptidão para a investigação e capacidade de trabalhar em equipa, demonstrada pelo menos 

durante dois anos nesta Universidade; 

c. ter publicado ou realizado trabalhos de carácter estritamente investigativo e propensão para 

dissertação;  

d. assumir uma dedicação, ao menos integral na Universidade. Os requisitos acima expostos 

são cumulativos com a capacidade do investigador para trabalhar em colaboração e prestação 

de serviços na Universidade nas funções de gestão, administração, representação e formação. 

Estes requisitos são necessários, mas por si só não habilitam o investigador à nova categoria. 
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9. O expediente de nomeação é instruído pelo Vice-Reitor para a investigação, em colaboração 

com o Decano ou Director do órgão onde o Centro está integrado. Exige-se a aprovação do 

Conselho de Direcção, e o consentimento do investigador ou por sua solicitação quando consi-

dera que já reúne os requisitos exigidos.  

 

10. O ajudante de investigador é nomeado pelo Director do Instituto ou Coordenador de Departa-

mento com proposta não vinculante dos investigadores seniores do respectivo Centro ou Insti-

tuto reunidos em conselho de investigadores. 

 

11. Os colaboradores de investigação são nomeados pelo Reitor, sob proposta do Director do insti-

tuto ou centro, com conhecimento prévio do Conselho, Decano ou Director do órgão em que o 

centro está integrado. 

 

Artigo 51º 

Direitos e Deveres dos Investigadores 

1. Os investigadores da Universidade, nos termos da sua categoria e função, gozam dos direitos 

estabelecidos na legislação laboral vigente, nos Estatutos e Regulamentos da Universidade e nos 

respectivos contratos individuais. 

 

2. Os seus direitos e deveres são os seguintes: 

a. colaborar de forma leal na realização do projecto investigativo da Universidade, como se define 

no título I dos Estatutos;  

b. desenvolver as tarefas de investigação e docência, tendo em conta o propósito de colaborar na 

formação humana e profissional com o resultado da investigação; 

c. trabalhar assiduamente no aperfeiçoamento e permanente actualização dos conhecimentos da 

sua disciplina, no estudo, investigação, na presença activa nos fóruns, congressos e reuniões 

próprias da sua área de conhecimento e na preparação de publicações científicas;  

d. permanecer na Universidade durante o tempo correspondente à respectiva dedicação, de modo 

que o horário concreto da sua permanência seja publicamente notificado, no início de cada ano 

lectivo; 

e. assistir aos actos académicos que se celebram na Universidade ou, se for o caso, na sua Facul-

dade ou Instituto; 
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f. assumir cargos ou responsabilidades administrativas de gestão ou de representação para os 

quais, nos termos dos Estatutos e Regulamento, haja sido designado ou eleito e dedicar-se aos 

mesmos com diligência e atenção devidas;  

g. assistir às reuniões para as quais tiver sido devidamente convocado e fazer parte das comissões 

e jurados aos quais seja designado; 

h. integrar-se no projecto comum da Universidade, aceitando, se causa grave inexistir, a mobili-

dade dentro dos distintos Centros e Institutos, para o cumprimento total ou parcial da sua dedi-

cação à Universidade noutras faculdades, institutos ou departamentos assim como a comparti-

cipação noutras actividades sempre que correspondam à mesma área de conhecimento;  

i. apresentar, no fim de cada ano, o resultado das pesquisas ou investigação em que tenha tomado 

parte; 

j. respeitar o património da Universidade e contribuir para a sua conservação e bom funciona-

mento dos serviços e instalações; 

k. observar presença e conduta, de acordo com a dignidade e exemplo exigidos pela convivência 

na comunidade universitária e que são próprias da função educadora recomendada a todo o 

professor; 

l. assumir quaisquer outros deveres reconhecidos neste Regulamento e nas normas vigentes na 

Universidade.  

 

Artigo 52º 

Cessação e modificação de funções dos investigadores 

1. Os investigadores da Universidade cessam as suas funções por jubilação, renúncia voluntária, 

caducidade ou resolução do contrato. 

 

2. A jubilação produzir-se-á ao se completar a idade legal estabelecida. Excepcionalmente, e ha-

vendo mútuo acordo entre a Universidade e o investigador, este poderá continuar a desenvolver 

as suas tarefas até completar os 75 anos de idade. 

 

3. Sob proposta do Conselho do Centro ou Instituto ou da Direcção da Universidade, o Reitor pode 

outorgar a distinção de Investigador Emérito, no acto de jubilação. 
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4.  Os investigadores da Universidade podem renunciar voluntariamente à sua condição na Univer-

sidade. Esta renúncia deve ser comunicada por escrito ao Director do Instituto ou Centro com 

uma antecedência mínima de um mês, antes do término do ano da comunicação da renúncia.  

 

TÍTULO IV 

REGIME JURÍDICO DOS ESTUDANTES DA UCAN 

Capítulo I 

 

Artigo 53.º 

(Estudantes da UCAN) 

1. São estudantes da Universidade Católica de Angola todas aquelas pessoas que, com prévia ad-

missão e matrícula, estudam em qualquer das suas Unidades orgânicas ou instituto algum curso 

aprovado conducente à atribuição: 

a. de um diploma oficial de licenciatura; 

b. de um diploma de bacharel eclesiástico; 

c. de um diploma oficial de mestrado ou doutoramento; 

d. de um diploma de especialização e aperfeiçoamento. 

 

2. Também são estudantes da Universidade as pessoas que, com prévia admissão e inscrição, se-

guem cursos ou seminários especiais ou monográficos, durante o tempo da duração dos mesmos. 

 

3. Podem solicitar a admissão como estudantes da Universidade as pessoas que estiverem em pos-

sessão dos requisitos exigidos, para os estudos que se pretendem. A solicitação deverá ser enca-

minhada ao Secretariado dos Serviços Académicos da Universidade, acompanhada dos docu-

mentos que acreditem o cumprimento dos requisitos e dentro dos prazos indicados. 

 

4. A admissão é competência do Decano ou Director da unidade orgânica onde se cursam os estudos 

solicitados. 
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Capítulo II 

INGRESSO À UNIVERSIDADE, TRANSFERÊNCIA DE EXPEDIENTE 

E HOMOLOGAÇÕES DOS ESTUDOS OFICIAIS 

 

Artigo 54.º 

(Ingresso na Universidade) 

1. O ingresso na UCAN processa-se por duas vias: uma ordinária e outra extraordinária. 

 

2. O ingresso ordinário realiza-se através do exame de admissão dos candidatos que tenham con-

cluído o ensino secundário ou equivalente, tendo em conta a legislação angolana para o 

acesso aos estudos universitários e o regulamento do exame de admissão da UCAN. Para o 

referido exame, estabelece-se que:  

a. a admissão será concedida unicamente para o curso eleito e previsto no plano de estudos 

correspondentes, sempre que, uma vez adquirida, não se perca a condição de estudante 

por alguma das causas que estejam determinadas no artigo 54º deste Regulamento. Será 

assim mesmo um requisito indispensável para qualquer outra resolução que implique o 

reconhecimento da condição de estudante.  

b. o direito de admissão perde-se no caso de o candidato não formalizar a matrícula no prazo 

estabelecido, no ano académico para o qual foi solicitado e concedido. 

 

3. A admissão extraordinária é reservada a estudantes que tenham iniciado os seus estudos 

noutras universidades e que solicitam a sua incorporação na UCAN. Estes casos estão sujei-

tos às seguintes condições:  

a. os estudantes vindos de outras instituições de ensino superior só poderão matricular-se, 

no máximo, até ao segundo ano, ainda que ostentem estudos de anos mais avançados; 

b. a integração desses candidatos num dos cursos da UCAN passará pela análise do seu 

processo académico e da possibilidade de homologação / equivalência dos estudos, das 

disciplinas do primeiro ano, facto que condicionará a matrícula do estudante no primeiro 

ou no segundo ano, em conformidade com o Regulamento Académico da UCAN. 
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4. A homologação dos estudos realizados noutras universidades deverá ser regulada pelas uni-

dades orgânicas, ouvido o parecer do Vice-Reitor da Área Académica e a apreciação dos 

respectivos Conselhos Científicos e Pedagógicos. 

 

Capítulo III 

CONTINUIDADE DOS ESTUDOS E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

 

Artigo 55.º 

Renovação da matrícula e permanência na Universidade 

1. A permanência do estudante na Universidade está condicionada pela sua atitude, o seu de-

sempenho pessoal e o cumprimento dos deveres universitários. 

  

2. A condição de estudante perde-se por alguma das seguintes causas: 

a. finalização dos estudos e obtenção do título pretendido; 

b. transferência do expediente académico para uma outra universidade, a pedido do próprio 

estudante; 

c. interrupção dos estudos por decisão do estudante, durante dois anos consecutivos; 

d. sanção resultante do processo académico disciplinar que implique a sua expulsão, uma vez 

que a resolução seja firme; 

e. impossibilidade de continuar os estudos iniciados, como consequência de ter esgotado o 

número de convocatórias das provas; 

f. incumprimento das obrigações económicas contraídas com a Universidade; 

g. finalização dos estudos, sem a obtenção do título pretendido, por incumprimento das exi-

gências académicas estabelecidas, para tal efeito, nas normas da Unidade orgânica ou do 

programa que lhe sejam aplicáveis. 

 

3. O Conselho de Direcção, ouvido o Senado, poderá estabelecer um número máximo de anos 

de permanência para cada curso. 

 

Artigo 56.º 

Escolaridade 

1. O ensino na UCAN é de carácter presencial, mesmo para as disciplinas em regime de exame, 

sendo obrigatório para todos os estudantes a assistência às aulas.  
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2. Os regulamentos das unidades orgânicas deverão estabelecer normas sobre o número má-

ximo de ausências numa disciplina e as consequências delas derivadas quando se excede o 

número de faltas estabelecidas. 

3. Para que possa fazer-se efectiva a perda do direito aos exames, é necessário que, no início 

do ano lectivo, se dê por escrito aos estudantes a norma estabelecida no artigo anterior junto 

com o resto das normas sobre o funcionamento das disciplinas e do comportamento. 

 

4. Compete ao professor a comprovação efectiva da assistência regular do estudante às activi-

dades académicas presenciais, através do controlo que se estabeleça nas normas do curso. 

 

5. A unidade orgânica deverá estabelecer mecanismos efectivos, para que o estudante esteja 

informado, com suficiente antecedência, sobre a perda da convocatória aos exames. 

 

6. Em caso excepcional, poderá conceder-se dispensa de escolaridade nalguma, ou em todas as 

disciplinas, nas quais o estudante esteja matriculado, quando concorrem circunstâncias cer-

tificadas que justifiquem esta resolução.  

 

7. A solicitação de dispensa de escolaridade deverá ser dirigida, no momento em que concor-

ram as circunstâncias que a justificam, ao Decano ou Director da unidade orgânica, a quem 

corresponde concedê-la, assim como determinar as condições e os limites da concessão. A 

resolução deverá ser comunicada ao Secretariado dos Serviços Académicos e aos professo-

res das disciplinas, objecto da dispensa. 

 

Artigo 57.º 

Simultaneidade dos estudos 

Todo o estudante tem direito, nos termos legalmente estabelecidos, de realizar estudos simultâneos 

em dois cursos na UCAN ou em universidades distintas, sempre que cumpra com os requisitos e as 

exigências do ensino superior. Cada Faculdade poderá determinar as condições e requisitos para 

estudos simultâneos. 

Artigo 58.º 

(Convocatórias de provas e exames) 

Compete a cada unidade orgânica estabelecer o número de convocatórias de exames ordinários, 

assim como as condições para os recursos e os exames extraordinários. 
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Artigo 59.º 

(Estudantes extraordinários) 

1. A Universidade pode admitir estudantes que, sem pretensão de obter os diplomas académicos a 

que conduzem os planos curriculares, desejem estudar algumas disciplinas ou participar em al-

guns seminários ou práticas concretas, em regime de escolaridade presencial. Esses terão a con-

sideração de estudantes extraordinários e a sua admissão é competência do Decano ou Director 

da correspondente unidade orgânica. 

 

2. Corresponde ao Conselho da Faculdade ou Instituto Superior determinar os requisitos e condi-

ções de admissão de alunos extraordinários e o limite do número dos que podem ser admitidos. 

 

3. Os interessados deverão formalizar a sua inscrição no Secretariado dos Serviços Académicos, 

com antecedência, e no início da actividade académica concreta, certificando os requisitos que 

se lhes exige e fazendo o pagamento da matrícula e propinas, em função das condições de ad-

missão. 

 

4. Terão os mesmos direitos académicos que os estudantes ordinários, mas não poderão votar nem 

ser votados nos processos de eleição de delegados ou representantes dos estudantes; e estarão 

sujeitos às mesmas obrigações e regime disciplinar. Terão direito às certidões de assistência e de 

notas nas matérias em que estão matriculados, e deverá constar expressamente o carácter extra-

ordinário em que os estudos foram realizados. 

 

5. Os estudos realizados pelos estudantes extraordinários poderão ser reconhecidos e incorporados 

num expediente de estudos ordinários a frequentar na UCAN, pelo Reitor sob proposta do De-

cano ou Director da unidade orgânica e na sequência de uma prévia solicitação do estudante. A 

Resolução necessariamente deverá ter em conta: 

a. o cumprimento das exigências de acesso aos estudos universitários, com anterioridade à sua 

inscrição como estudante extraordinário; 

b. o desempenho académico atingido e as qualificações obtidas; 

c. a conveniência de realizar provas adicionais. 
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Capítulo IV 

DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

Artigo 60.º 

Diplomas 

Nos termos da normativa vigente que regula o ensino superior, corresponde ao Reitor emitir 

os diplomas oficiais em nome da República de Angola. 

Os diplomas devem levar a assinatura do Reitor e do Decano ou Director da unidade orgâ-

nica. 

Artigo 61.º 

Diplomas Eclesiásticos 

Os diplomas de doutoramento, mestrado, licenciatura e bacharelato obtidos na Faculdade de 

Teologia da Universidade Católica de Angola, segundo os planos de estudos estabelecidos em con-

formidade com as normas da Constituição Apostólica “Sapientia Christina”, serão emitidos pelo 

Reitor da Universidade, em nome e com a autoridade do Sumo Pontífice, de acordo com o estabe-

lecido nos artigos 46 a 51 da citada Constituição Apostólica e dos artigos 34 e 37 das Normas Co-

muns da mesma. 

Os mesmos deverão ser assinados pelo Chanceler, pelo Reitor e pelo Decano da Faculdade 

de Teologia. 

Artigo 62.º 

Certificados 

Os certificados que atribuem um grau académico terão a assinatura do Vice-Reitor para a 

área académica.. 

 

Capítulo V 

OUTROS TÍTULOS 

 

Artigo 63.º 

Distinções 

A concessão das distinções a que se refere o artigo 52 dos Estatutos ajustar-se-á ao disposto 

na resolução aprovada pelo Conselho do Gestão da Universidade, ouvido o Senado. 
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CAPÍTULO VI 

DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 64.º 

Direitos dos alunos 

Os estudantes da Universidade Católica de Angola têm os seguintes direitos académicos: 

a. receber um ensino actualizado e de qualidade, baseado nos critérios objectivos e científicos, 

que proporcione a formação adequada e holística para o exercício responsável de actividades 

profissionais; 

b. participar activa e criticamente na docência, assim como na sua programação e organização, 

através da sua representação nos órgãos de gestão da sua Faculdade ou Instituto; 

c. participar no controlo da qualidade do ensino e na avaliação do desempenho docente dos 

professores, através dos meios estabelecidos pela Universidade para tal fim; 

d. ser orientados e assistidos nos estudos mediante um sistema de tutoria; 

e. conhecer a programação do ensino de cada disciplina no princípio do ano lectivo, na qual 

constará a formulação dos objectivos, conteúdos, metodologia, sistema de avaliação e bibli-

ografia; 

f. receber informação suficiente por parte do professor sobre o resultado do exame e aplicação 

dos critérios de qualificação; 

g. ser avaliado objectivamente no seu rendimento académico e solicitar se for caso disso, a 

revisão dos exames pelo procedimento regulamentar estabelecido; 

h. acesso aos subsídios e bolsas de estudo e à iniciação na investigação nas condições previstas 

nas normas da instituição; 

i. dispor de instalações e meios materiais para o normal desenvolvimento dos estudos; 

j. promover actividades universitárias de carácter científico, desportivo, social e cultural, e 

participar neles; 

k. associar-se livremente, no âmbito universitário, e exercer o direito de reunião nas instalações 

da universidade, sem outras limitações que as derivadas das disposições legais e do carácter 

próprio da Universidade, do normal funcionamento da própria instituição e das possibilida-

des materiais dos Centros. 

l. eleger e ser eleito, para os órgãos de representação dos estudantes, em conformidade com o 

que dispõem os Estatutos e as normas regulamentares correspondentes. 
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m. ter assegurada a adequada utilização dos meios informáticos, a tutela e reserva efectiva dos 

dados pessoais e académicos processados nos arquivos informáticos da Universidade, para 

os fins próprios da mesma, assim como o exercício do direito de acesso, rectificação, cance-

lação e oposição. 

n. formular por escrito petições, queixas ou recursos, perante a autoridade académica que em 

cada caso corresponda. 

 

Artigo 65.º 

Deveres dos estudantes 

Os estudantes da UCAN têm as seguintes obrigações: 

a. colaborar para a realização da Missão e os fins da Universidade 

b. dedicar-se responsavelmente aos estudos e à assistência regular às aulas e às outras activi-

dades académicas da Universidade. 

c. participar e cooperar com o resto da comunidade universitária na melhoria dos serviços e na 

consecução dos fins próprios da Universidade. 

d. cumprir os Estatutos, o Regulamento e os regulamentos internos de cada Unidade orgânica 

ou serviço da Universidade. 

e. respeitar os professores, funcionários e companheiros, contribuindo para a convivência pa-

cífica no âmbito universitário e no normal desenvolvimento das actividades académicas. 

f. respeitar o património da Universidade e o correcto uso e conservação das instalações e 

meios materiais postos à disposição dos alunos. 

g. pagar o direito de matrícula e as propinas pelos serviços académicos estabelecidos pelo Con-

selho de Gestão. 

h. assumir as responsabilidades inerentes aos cargos para o qual é eleito/a. 

 

Capítulo VII 

ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

Artigo 66.º 

Delegados 

1. Os estudantes de cada curso ou turma, no início de cada ano lectivo, elegerão um delegado que 

articulará as relações dos estudantes com os respectivos professores, com as autoridades da ins-

tituição e com os responsáveis dos serviços que afectos. 
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2. Em conformidade com as disposições da alínea h) do artigo 9, e da alínea e) do artigo 16 dos 

Estatutos, os estudantes têm institucionalmente representação participativa nos órgãos colegiais 

da gestão da Universidade e das unidades orgânicas, na proporção estabelecida, em cada caso. 

 

3. O conjunto dos estudantes eleitos para formar parte da Assembleia da Faculdade ou Instituto 

constituirá, junto com os delegados de cada curso ou turma, representação dos estudantes da 

unidade orgânica. Os estudantes eleitos para formar parte do Senado constituirão, junto com os 

delegados de cada unidade orgânica, a Representação da Universidade. 

      São competências da representação dos estudantes: 

a. representar os estudantes da Universidade ou da unidade orgânica perante as autoridades 

académicas competentes e órgãos colegiais de gestão, assim como perante outras institui-

ções e representações de estudantes; 

b. encaminhar a informação dos assuntos que dizem respeito aos estudantes; 

c. fomentar a iniciativa e a participação dos estudantes nas actividades universitárias de ca-

rácter científico, desportivo, social e cultural; 

4. O funcionamento da representação dos estudantes será objecto de normas aprovadas pelo Con-

selho de Gestão, sob proposta da representação dos estudantes da Universidade. 

5. A Universidade fornecerá às representações dos estudantes os meios necessários para o exercí-

cio da responsabilidade e cumprimento das funções que institucionalmente lhes corresponde. 

 

6. A eleição dos delegados dos cursos e dos representantes dos estudantes nos órgãos de gestão da 

Universidade e das unidades orgânicas terá lugar, de acordo com o Regulamento de eleições.  

 

Artigo 67.º 

Associação dos estudantes 

1. É direito dos estudantes da Universidade Católica de Angola constituir livremente a sua 

própria associação, nos termos da lei vigente. 

 

2. O reconhecimento desta Associação dentro da Universidade requererá: 

a. a adequação dos seus fins aos da Universidade; 

b. o seu Regulamento, para ser aprovado no Conselho de Gestão, deverá especificar ao me-

nos os seguintes aspectos: identificação dos promotores da Associação, fins e objectivos, 

actuações que se propõem a implementar, as condições e procedimentos de incorporação 
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ou expulsão de associados, a constituição dos órgãos de gestão da Associação, os meios 

materiais e recursos económicos e a sua administração e eventual dissolução da Associa-

ção; 

c.  incluído no Regulamento, deve figurar o compromisso em respeitar em tudo a natureza 

e o ideário da Universidade Católica, a legalidade vigente, os Estatutos e o Regulamento 

da Universidade e a boa ordem académica. 

 

3. Os estudantes poderão, através da Associação constituída, participar nos processos de elei-

ção dos delegados para os órgãos de gestão da Universidade e das unidades orgânicas, em 

conformidade com as normas constantes no Regulamento de eleições. 

 

4. O Conselho de Gestão da Universidade poderá cancelar as actividades da Associação, sob 

proposta do Vice-Reitor da Área Académica, e após prévia audiência dos responsáveis da 

Associação, quando as suas actuações incumprirem grave e reiteradamente os seus compro-

missos, fins, normas ou, se passado um ano académico, não tenha desenvolvido nenhuma 

actividade. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

REGIME JURÍDICO DO PESSOAL NÃO DOCENTE E DE SERVIÇOS 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

Artigo 68º 

Pessoal administrativo e Serviços 

1. O pessoal administrativo e dos serviços da Universidade constitui o sector da comunidade uni-

versitária a que corresponde as funções de gestão, apoio, assistência e assessoria, para o melhor 

desenvolvimento dos assuntos que contribuem para a prossecução dos fins próprios da univer-

sidade.  

 

2. O pessoal administrativo e de serviços reger-se-á pela legislação laboral, pela convenção colec-

tiva de trabalho, pelos Estatutos da Universidade e pelo presente Regulamento.  
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3. Nos termos estabelecidos no Título Primeiro dos Estatutos da Universidade, a UCAN exige de 

seu pessoal administrativo e de serviços:  

a. aceitação leal da sua natureza como universidade da Igreja Católica, cuja direcção e gestão 

é supervisionada pela CEAST, e se comprometem a colaborar, através da sua particular ta-

refa de apoio, para a prossecução da sua missão docente e investigadora tendo como marco 

referencial a mensagem do evangelho;  

b. capacidade e atitude de cooperação para a realização dos fins da Universidade e disposição 

particular para a mesma co-responsabilidade com vista ao mesmo propósito e de acordo com 

os Estatutos;  

c. profissionalismo no desempenho do seu posto de trabalho e disposição para a formação con-

tínua;  

d. integração no projecto de uma Comunidade Universitária em que as relações se baseiam no 

respeito pela pessoa, na liberdade, no amor a verdade, na tolerância e na benevolência pró-

prias de um espirito cristão.  

 

Capítulo II 

CATEGORIAS E FUNÇÕES DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS 

 

Artigo 69º 

Categorias do pessoal administrativo e de serviços 

Os grupos, categorias e as funções do pessoal administrativo dos serviços correspondem aos cons-

tantes na Lei Geral do Trabalho, na Convenção Colectiva de Trabalho e no presente regulamento 

interno e as demais disposições organizativas adoptadas pela UCAN.  

 

Artigo 70.º 

Disponibilidade e mudança de posto 

O conteúdo geral da relação contratual garantirá a disponibilidade do pessoal, para desenvolver o 

seu trabalho em qualquer Unidade, Centro, ou Serviço da Universidade, segundo a conveniência de 

serviço e com respeito pela categoria laboral e funções próprias do respectivo funcionário. Em todo 

o caso, as mudanças de posto de trabalho requerem a audição prévia dos responsáveis dos serviços 

onde o funcionário exerce a sua actividade. 
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Artigo 71º 

Exercício de actividade docente 

1. O pessoal administrativo e dos serviços não pode assumir funções de docência, quer sejam de 

carácter regular quer de extensão universitária, salvo se se tratar de cursos que têm por objecto 

a mesma actividade ou função que desenvolve no serviço a que está adstrito. 

  

2. Não são consideradas actividades docentes as sessões de informação ou apresentação de progra-

mas ou técnicas relacionadas com o serviço dirigidos aos integrantes destes serviços ou aos seus 

usuários, na comunidade universitária no seu conjunto. 

 

3. Caso seja necessário, e por razões de especialização e conhecimentos, a colaboração como do-

cente do funcionário do pessoal administrativo e de serviços deverá requerer uma autorização 

ao superior hierárquico do serviço a que está adstrito, assim como a ratificação do Reitor ou de 

um Vice-Reitor ou do Secretário-geral.  

 

Capítulo III 

ACESSO E PROMOÇÃO 

 

Artigo 72º 

Modalidades de incorporação na Universidade 

1. Os membros dos órgãos de gestão da Universidade e sua administração, clérigos ou leigos, ace-

dem aos postos de pessoal administrativo e de serviços por designação da CEAST, em confor-

midade com as normas dos Estatutos da Universidade e legislação aplicável. Devem cumprir 

com os requisitos que se exigem para a categoria e funções a desempenhar e as normas em vigor, 

na Universidade. Uma vez incorporados, reger-se-ão pelas normas gerais dos Estatutos e do 

Regulamento.  

 

2. O restante pessoal administrativo e de serviços incorpora os serviços da UCAN, mediante a 

contratação livre e directa, devendo observar-se sempre o respeito dos princípios da igualdade, 

mérito e capacidade. 
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3. A condição de funcionário da Universidade adquire-se no momento da celebração do contrato 

de trabalho com a UCAN. Entre as cláusulas, incluir-se-á necessariamente a obrigação de res-

peitar a identidade católica da Universidade cujo incumprimento será causa de anulação do con-

trato.  

 

Artigo 73º 

Vagas e preenchimento de lugares 

O preenchimento de vagas por vacância ou por criação de novos postos de trabalho será efectuado 

segundo a Convenção Colectiva de Trabalho, por livre designação ou por promoção interna, entre 

o pessoal da Universidade ou por contratação directa, quando se tratar de nova incorporação.  

 

Artigo 74.º 

Nomeação de Directores e Chefes de Serviços e outros responsáveis administrativos 

1. Os Directores dos Serviços, qualquer que seja a sua natureza, serão nomeados pelo Reitor da 

Universidade, ouvido o Conselho de Direcção da Universidade, sob proposta, segundo os casos, 

do Vice-Reitor responsável pela coordenação e supervisão do serviço correspondente, ou do 

Secretario Geral, quando se trata de pessoa designada entre o pessoal da administração e servi-

ços, que reúna o perfil, características e requisitos do posto determinado por este Regulamento 

ou pelos regulamentos internos de cada um dos serviços. 

  

2. Estes postos podem ser preenchidos também por contratação directa e livre no mercado de tra-

balho, mediante prévia abertura de concurso, com convocatória, indicando o perfil e as demais 

condições e, para o caso, constituir-se-á uma comissão, de acordo com o artigo 76º. 

 

3. O mesmo procedimento de acesso deverá ser observado para o preenchimento de vagas dos 

postos de directores ou responsáveis de centros, laboratórios ou unidades de ensino e investiga-

ção, cuja nomeação será feita pelo Reitor, sob proposta do Vice-reitor correspondente ou do 

Secretário-geral.   

Artigo 75º 

Preenchimento de outras vagas 

As demais vagas para os postos novos serão preenchidas mediante promoção interna com a abertura 

do concurso com indicação do perfil necessário para a categoria, entre os colaboradores contratados 

da universidade. Na falta de candidaturas e o não preenchimento das vagas por ausência do perfil 
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dos candidatos ou pela não superação dos testes, socorrer-se-á da contratação livre directa no mer-

cado de trabalho fora da Universidade. A abertura do concurso deverá obedecer necessariamente ao 

perfil e às demais condições para o posto de trabalho.  

 

Artigo 76.º 

Comissão de selecção 

1. Quer em caso de promoção interna, assim como na contratação directa do pessoal administrativo 

e de serviços será constituída sempre uma comissão de três pessoas da qual fará parte o Secre-

tário-geral, que a ela presidirá, e a Directora dos Recursos Humanos, que a secretariará e o res-

ponsável pela área ou serviço cuja vaga se pretenderá ocupar, que realizará o processo de selec-

ção, entre os candidatos. Não poderá formar parte da comissão, quem tiver um grau de paren-

tesco com algum dos candidatos.  

 

2. A comissão decidirá, em cada caso, sobre os testes de selecção a que serão submetidos os can-

didatos. A comissão decide, em cada processo, que provas de selecção os candidatos devem 

prestar.  

 

Artigo 77.º 

(Aprovação e promoção) 

As promoções e gratificações são aprovadas pelo Reitor sob proposta do Secretário-geral ou dos 

Directores/Decanos dos serviços e do responsável pelos Recursos Humanos, em conformidade com 

a Lei Geral de Trabalho ou convenção colectiva de trabalho vigente.  

 

Capítulo IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

Artigo 78.º 

Direitos e Obrigações 

Os direitos e obrigações do pessoal administrativo e de serviços são os constantes dos contratos 

celebrados com a Universidade, nos termos dos Estatutos e Regulamento Geral e legislação laboral. 
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Artigo 79.º 

(Direitos) 

1. São direitos do pessoal administrativo e de serviço, em particular:  

a. exercer a sua actividade de acordo com os critérios profissionais e ser informado das avali-

ações que sobre ele se exerçam;  

b. dispor dos meios adequados e de informação necessária para o desempenho das suas tarefas 

e conhecimento das funções ligadas ao seu posto de trabalho;  

c. beneficiar de formação profissional direccionada ao aperfeiçoamento e melhoria dos servi-

ços a prestar;  

d. associar-se livremente em organizações sindicais;  

e. participar nos órgãos de gestão e administração da Universidade, de acordo com o estabele-

cido nos Estatutos, formar parte de comissões e desempenhar cargos e postos de representa-

ção, para os quais for eleito ou designado;  

f. eleger os seus representantes para os conselhos e comissões existentes na Universidade e 

desempenhar, no âmbito das suas competências, as funções estabelecidas no estatuto e as 

normas que o desenvolvem;  

g. constituir associações e reunir-se livremente, sem interferir nas actividades normais da Uni-

versidade, para a tutela e promoção dos seus interesses;  

h. receber as retribuições básicas, os complementos e as gratificações que correspondam à sua 

categoria, antiguidade e funções, em conformidade com as normas gerais aplicáveis e nos 

termos da sua contratação, assim como os benefícios que derivam do regime de protecção 

social;  

i. participar no sistema de ajudas ou outras vantagens estabelecidas em seu benefício ou dos 

seus filhos, para receber educação nos seus centros, na medida da promoção que lhes cor-

responder;  

j. receber o respeito e tratamento que corresponde à sua posição, categoria e cargo por parte 

das autoridades académicas, professores, alunos e o pessoal administrativo e dos serviços;  

k. ter garantias, nos termos da legislação vigente, à protecção e reserva dos dados pessoais 

inseridos nos ficheiros informáticos da Universidade, entregues para fins laborais, assim 

como ao direito de acesso, rectificação, cancelamento e oposição;  

l. ser leal e pontualmente informado das resoluções, questões e acontecimentos que afectam a 

vida universitária e particularmente as que incidem na sua condição e perspectivas pessoais;  
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m. obter licenças, permissões e dispensas, de acordo com a legislação em vigor aplicável a cada 

caso;  

n. comunicar livremente com as autoridades académicas mediante requerimentos ou audiências 

pessoais, em conformidade com os procedimentos estabelecidos;  

o. desenvolver as suas tarefas num ambiente que garanta o cumprimento das normas relativas 

à segurança e higiene no trabalho.  

 

2. A violação de qualquer dos direitos atrás mencionados deve ser denunciada ao órgão de gestão 

responsável e da decisão tomada pode-se recorrer ao Reitor.  

 

Artigo 80º 

Deveres 

1. São deveres do pessoal administrativo e de serviço, em particular:  

a. desempenhar as suas tarefas, de acordo com os princípios da legalidade, eficácia e lealdade, 

contribuindo para as finalidades da instituição e funcionamento da universidade, aceitando 

a sua peculiar natureza conforme se define no Título I deste Regulamento; 

b. respeitar a identidade católica da Universidade nos termos em que são informados no mo-

mento da contratação;  

c. assumir as responsabilidades inerentes ao exercício do seu posto diante do órgão de gestão 

competente da Universidade;  

d. trabalhar de forma assídua, integrando sempre que possível as equipas de trabalho constituí-

das no centro ou serviço a que pertence, procurando sempre um melhor desempenho e uma 

qualidade e assiduidade no trabalho;  

e. colaborar nos procedimentos de avaliação e controlo da sua actividade; 

f. permanecer na Universidade, durante o tempo que corresponda ao seu horário de trabalho; 

g. respeitar o património da Universidade, assim como fazer um uso correcto das instalações, 

bens e recursos;  

h. assumir a responsabilidade dos seus actos e ser diligente no desempenho das suas funções.  

i. integrar-se no projecto comum da Universidade, aceitando a mobilidade dentro da sede e 

centros para o cumprimento total ou parcial da sua dedicação à Universidade; 

j. colaborar com o resto da comunidade universitária e contribuir para o cumprimento dos fins 

e funções da Universidade;  
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k. assegurar uma presença e conduta, de acordo com a dignidade e exemplo exigido pela con-

veniência na comunidade universitária;  

l. respeitar a reserva devida aos dados pessoais que haja obtido nos ficheiros que têm a seu 

cargo e a informação confidencial a que tenha acesso; 

m. sujeitar-se, caso se aplique, aos sistemas de controlo de presença estabelecidos pelos órgãos 

de gestão da Universidade. 

 

Capítulo V 

FORMAÇÃO 

 

Artigo 81º 

Cursos de aperfeiçoamento e especialização 

1. A Universidade organizará cursos de aperfeiçoamento e especialização para o pessoal adminis-

trativo e de serviços e fomentará a participação, nestes cursos, para facilitar a formação profissional 

e a possibilidade de acesso a outros postos de trabalho, pela via da promoção interna ou subida na 

hierarquia.  

 

2. De igual forma promoverá a participação do pessoal administrativo e de serviços nos cursos de 

aperfeiçoamento e especialização organizados por outras instituições, quando deles resultar inte-

resse para o melhor funcionamento e realização das funções da Universidade.  

 

 

Capítulo VI 

REPRESENTAÇÃO NOS ORGÃOS COLEGIAIS 

 

Artigo 82º 

Participação nos Órgãos de Gestão e Administração 

O pessoal administrativo tem representantes que participam na composição e funcionamento dos 

distintos órgãos colegiais da Universidade, nos termos dos Estatutos e do presente Regulamento e 

das suas normas interpretativas, sem prejuízo da representação dos trabalhadores, através da comis-

são sindical da Universidade.  
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CAPÍTULO VII 

CESSAÇÃO, SUSPENSÃO E MODIFICACÃO DE FUNÇÕES 

 

Artigo 83º 

Extinção da relação e reforma 

1. As causas, formas e efeitos da extinção do contrato são as estabelecidas na legislação laboral 

vigente, com as especificações do contrato individual de trabalho.  

 

2. O pessoal administrativo e dos serviços reforma-se, obrigatoriamente, quando atinge a idade legal 

estabelecida, havendo, no entanto, a possibilidade de se prorrogar o posto de trabalho com um con-

trato por tempo determinado. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

REGIME ECONÓMICO E ADMINSTRATIVO 

 

Capítulo I 

PATRIMÓNIO E RECURSOS DA UNIVERSIDADE 

 

Artigo 84.º 

Património 

1. O património da Universidade Católica de Angola está constituído pelo conjunto de bens, direi-

tos, acções e recursos descritos no artigo 53º dos Estatutos. 

 

2. Dentro deste património poderá haver determinados bens, direitos e recursos que pela sua ori-

gem ou pela vontade de quem dispuser deles a favor da Universidade, estejam adscritos ao fun-

cionamento próprio de algum ou alguns dos seus centros, instituições, departamentos ou servi-

ços. 
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Artigo 85.º 

Material e bens adquiridos através da investigação e Escolas de Negócios 

1. Incorporar-se-á também no património da Universidade o material inventariável e bibliográfico, 

que se adquira através de fundos de investigação, salvo aquele que, por convénio, deva adscre-

ver-se a outras entidades. 

 

2. Os fundos derivados da actividade formativa prestada, através das escolas de negócio, são pa-

trimónio da Universidade. 

 

3. A Universidade e o centro respectivo determinarão previamente as percentagens que corres-

pondem à Universidade, assim como as despesas de manutenção do próprio centro. 

 

4. Unicamente, os funcionários e docentes da Universidade, que prestem serviço nas referidas 

escolas poderão receber honorários derivados desta actividade. 

 

Artigo 86.º 

Bens móveis e imoveis 

1. Pertence ao Reitor a faculdade de aquisição, alienação e disposição dos bens integrados no pa-

trimónio da Universidade, que exercerá segundo o regime próprio, conforme o estabelecido nos 

Estatutos, no presente Regulamento, e nas normas da Conferência Episcopal. O Reitor poderá 

delegar estas faculdades ao Secretário-geral, até ao limite que se determine, na resolução de 

delegação e na pertinente escritura de outorgamento de poderes. 

 

2. Pertence ao Secretário-geral e às Direcções do património e finanças, a gestão, administração e 

conservação dos bens imóveis e a sua amortização, assim como a reposição dos bens móveis de 

natureza comum, sem prejuízo da obrigação que corresponde aos utentes directos de os manter 

em bom estado. 

 

3.  Pertence à Direcção do Património a responsabilidade de elaboração de um inventário geral, a 

partir do qual se realizarão as actualizações periódicas. O Regulamento interno deverá estabele-

cer os critérios técnicos e temporais, para as actualizações permanentes do património da Uni-

versidade. 
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4. Os bens móveis de natureza específica, tais como material docente, de laboratórios e investiga-

ção, serão administrados e geridos pelas unidades orgânicas, centros, departamentos ou serviços 

aos quais se encontrem adscritos, de acordo com as normas de inventário, conservação, amorti-

zação e substituição estabelecidas pela Direcção do património da Universidade. 

 

5. O acervo bibliográfico da BUCAN será catalogado e conservado, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Serviço de Biblioteca e pelo seu Regulamento Interno. 

 

Artigo 87.º 

Gestão de bens cedidos à Universidade 

A Universidade poderá assumir a gestão de bens cujo uso e aproveitamento lhe sejam cedidos pela 

Igreja ou pela Fundação Veritas, pelas entidades públicas e privadas ou por particulares, para o 

cumprimento dos seus fins, obrigando-se a desenvolvê-los com lealdade e diligência, de acordo com 

os seus Estatutos e convénios de parceria. 

 

Artigo 88.º 

Conservação e correcta utilização do património 

Incumbe a todos os membros da Comunidade Universitária a conservação e a correcta utilização do 

património da Universidade. O incumprimento destas obrigações será objecto de sanção, conforme 

a legislação vigente, o regime disciplinar deste Regulamento Interno e as normas que o Conselho 

do gestão vier a desenvolver. 

 

Artigo 89.º 

(Recursos próprios da Universidade) 

São receitas da Universidade: 

a. as receitas provenientes das matrículas e das propinas cobradas; 

b. as dotações atribuídas pelo Estado; 

c. os rendimentos de bens próprios ou dos quais tenha fruição; 

d. as receitas provenientes de taxas cobradas pela frequência de cursos e acções de formação 

não conferentes de grau; 

e. as receitas provenientes de actividades de investigação e desenvolvimento e actividades das 

Escolas de Negócios. 

f. os rendimentos da propriedade intelectual; 
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g. as receitas derivadas da prestação de serviços, da venda de publicações e de outros bens ou 

serviços resultantes da sua actividade; 

h. os subsídios, subvenções, comparticipações, doações, heranças e legados; 

i. o produto da venda ou do arrendamento de bens. 

 

Artigo 90.º 

Heranças, legados e doações 

1. As heranças, legados e doações outorgados por entidades públicas ou privadas e por parti-

culares destinar-se-ão aos fins que estabeleça o orçamento da Universidade, salvo se a he-

rança ou legado venha condicionado a um determinado fim. 

 

2. As heranças entender-se-ão que são aceites em benefício de inventário. Não se aceitarão 

doações e legados que sejam gravosos para a Universidade. 

 

Artigo 91.º 

Aprovação das taxas de matrícula, propinas e outras outros direitos académicos 

Compete ao Conselho de Gestão, ouvido o Senado, aprovar o preço da matrícula e propinas, certi-

ficações e títulos e outros direitos académicos, salvo se os mesmos estiverem estabelecidos por lei. 

 

Capítulo II 

GESTÃO ECONÓMICA 

 

Artigo 92.º 

Gestão económica 

1. A gestão económica e administrativa da Universidade pertence ao Reitor coadjuvado pelo 

Conselho de Direcção com a colaboração, se for necessário, duma Comissão económica ou 

pessoal técnico que para tais actividades se estabeleça. 

 

2. A gestão corrente é da competência do Director Financeiro, sob a direcção imediata do Se-

cretário-geral. 

3. As funções do Director Financeiro são as seguintes: 

a. coordenar e organizar internamente o controlo da posição financeira da UCAN, reali-

zando programas e relatórios de actividade, gerindo reformas e mudanças; 
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b. garantir o registo e mapas contabilísticos e orçamentais da UCAN;  

c. participar na elaboração de relatórios financeiros e de contas mensais, trimestrais, se-

mestrais e anuais;  

d. acompanhar a execução dos orçamentos operacionais e administrativos e providenciar 

justificações para os pagamentos;  

e. proceder ao controlo e contabilização do imobilizado;  

f. garantir e controlar a execução contabilística dos fundos e aplicações;  

g. Preparar e elaborar as diversas demostrações contabilísticas, inventários de contas e ba-

lancetes gerais da UCAN, de acordo com a periodicidade definida superiormente;  

h. organizar e actualizar o arquivo de documentação e suporte de registos contabilísticos 

efectuados;  

i. assegurar o cumprimento do Plano de Contas Orçamental e registar as operações respei-

tando as normas e técnicas contabilísticas;  

j. garantir que as diferentes unidades orgânicas efectuem os relatórios dos dados necessá-

rios;  

k. relacionar-se internamente com as restantes unidades de estrutura e, externamente, fazer 

contactos a pedido do Director do Gabinete de Apoio à Administração, bem como com 

os clientes externos; 

l.  participar executivamente em relações interinstitucionais; 

m.  gerir fluxos de caixa, pagamentos e recebimentos para terceiros e conferência de salários 

 

Artigo 93.º 

(Gestão corrente) 

A gestão corrente compreende: 

a. a elaboração do orçamento, com a participação das autoridades e dos órgãos a quem os Es-

tatutos atribuem competência para isso e a execução do mesmo uma vez aprovado; 

 

b. a elaboração dos programas de financiamento para o funcionamento da Universidade e dos 

centros com autonomia administrativa e a execução dos já aprovados; 

 

c. a organização dos serviços contáveis e o controle da gestão económica dos diferentes secto-

res da Universidade; 

 

d. o pagamento das facturas que previamente estejam orçamentadas e aprovadas; 



 

Universidade Católica de Angola 

______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamento Geral da UCAN, aprovado na reunião do Senado de 3 de Abril de 2014 

79 

 

e. com a direcção do património, a conservação do património e prestação da atenção aos ser-

viços materiais que afectam o normal funcionamento da Universidade; 

 

f. o pagamento dos honorários e dos salários, de acordo com os critérios dos Recursos Huma-

nos; 

 

g. o fecho do orçamento do ano anterior, atendimento das obrigações tributárias e prestação de 

contas, mediante os relatórios semestral e anual. 

 

Artigo 94.º 

Normas, critérios e procedimentos de gestão 

1. A gestão económica da Universidade realizar-se-á em conformidade com a legalidade vi-

gente e as normas administrativas da Conferência Episcopal e responderá a critérios de ra-

cionalidade, eficácia empresarial e transparência. 

 

2. Os procedimentos relativos à gestão económica e administrativa constarão por escrito e os 

actos de aplicação terão suporte informático e suporte em papel e deverão levar as assinatu-

ras das pessoas responsáveis. 

 

3. As normas, critérios e os procedimentos de gestão deverão constar num Regulamento In-

terno da Direcção Financeira que deverá ser aprovado pelo Conselho de Gestão da Univer-

sidade. 

 

Artigo 95.º 

Princípios e critérios contáveis 

1. A Universidade assegurará o controlo das suas receitas, das despesas e dos investimentos, 

organizando as suas contas, de acordo com os princípios duma contabilidade analítica e fi-

nanceira que se ajustará às normas legais que sejam de aplicação. 

 

2. A contabilidade organizar-se-á de modo a fornecer um sistema normalizado de informação 

económico-financeira da Universidade Católica de Angola. 
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3. Os programas de actividades derivados dum acordo, convénio ou contrato que incluam pre-

visões sobre os seus financiamentos, contabilizarão de forma separada os seus fundos, sem 

prejuízo daquilo que deva consignar-se no orçamento da Universidade. 

 

Artigo 96.º 

Autorização das despesas e propostas do pagamento 

1. A autorização das despesas e a ordenação do pagamento compreende critérios específicos 

no regulamento interno da Direcção Financeira, dependendo dos vários níveis de aprovação. 

 

2.  A realização das despesas depende do orçamento aprovado no início de cada ano. As des-

pesas não orçamentadas só serão executadas com autorização prévia do Reitor, o qual poderá 

delegar esta faculdade no Secretario Geral e no Director Financeiro, em ordem a conseguir 

uma gestão flexível e eficaz, sempre no âmbito das suas competências e dentro das respec-

tivas verbas orçamentais. 

 

3. A proposta do pagamento será feita com prévia autorização da correspondente despesa, e 

dentro das competências do Secretário-geral e do Director Financeiro.  

 

Artigo 97.º 

Tramitação da autorização de despesas e propostas de pagamento 

1. A autorização das despesas e as propostas de pagamento, acompanhadas dos corresponden-

tes documentos de justificação, transmitir-se-ão de acordo com os procedimentos estabele-

cidos pela Secretaria Geral e pela Direcção Financeira, que constam do Regulamento Finan-

ceiro. 

 

Artigo 98.º 

Auditoria 

1. Anualmente, depois do fecho de contas, será solicitado uma auditoria externa às contas anu-

ais da Universidade, por profissionais especializados e independentes.  

 

2. A informação ao Senado e ao Conselho de Direcção da Universidade sobre os resultados da 

auditoria será da competência do Reitor; o Chanceler informará a Conferencia Episcopal, 

através da CEUC. 
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Capítulo III 

REGIME ORÇAMENTAL 

 

Artigo 99.º 

Orçamento ordinário e extraordinário 

Todas as actividades da Universidade, com repercussão económica, se ajustarão ao orçamento ela-

borado e aprovado previamente. O orçamento poderá ser ordinário, referido ao conjunto de activi-

dades previstas para o exercício académico anual, e extraordinário, referido às actividades e opera-

ções concretas não incluídas no orçamento ordinário. 

 

Artigo 100.º 

Orçamento ordinário 

O orçamento ordinário é anual, único e equilibrado e contém a totalidade das receitas previsíveis e 

as despesas estimadas durante o exercício académico. 

 

Artigo 101.º 

Estrutura do Orçamento 

1. O orçamento da universidade estrutura-se reflectindo claramente as receitas e as despesas de 

cada actividade funcional e de cada centro de custo e deve adaptar-se às necessidades de infor-

mação e controlo interno da Universidade. 

 

2. Na rubrica das receitas, o orçamento deve seguir as orientações contidas no artigo 54º do Esta-

tuto. 

  

3. O orçamento deve tratar separadamente as despesas correntes e os investimentos. Os diferentes 

sectores da Universidade devem ser considerados como centros de custos, distinguindo as uni-

dades orgânicas, departamentos, serviços dos programas da Universidade. 

 

Artigo 102.º 

Elaboração e aprovação do Orçamento 

1. Para a elaboração e aprovação do orçamento observar-se-ão as seguintes normas: 
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a. o Director Financeiro, encarregado da elaboração do orçamento, solicitará aos órgãos e 

entidades da Universidade os dados necessários para a elaborar o projecto parcial do or-

çamento, no qual se indicarão as receitas previstas e as despesas que se estimam necessá-

rias durante o seguinte exercício académico; 

b. os dados solicitados deverão ser entregues no prazo fixado pela Direcção de Finanças. 

Vencido esse prazo, a Direcção de Finanças poderá tomar como referencia os dados do 

exercício corrente, com as correcções que derivem do estado da sua execução; 

c. cumprido este trâmite, o Director Financeiro, responsável pela elaboração do orçamento 

procederá à integração dos dados parciais e à elaboração do projecto de orçamento geral; 

d. o projecto será entregue ao Secretario Geral, que o submeterá à aprovação do Reitor e do 

Conselho de Direcção; o Reitor e o Conselho de Direcção poderão introduzir no orça-

mento as modificações que estimem oportunas, atendidos os imperativos superiores da 

gestão da Universidade; 

e. o Reitor submeterá o orçamento à apreciação do Senado e, com as modificações que nesse 

caso se tenham incorporado, será submetido à CEUC para homologação. 

 

2. O Reitor poderá constituir uma Comissão Económica que poderá informar detalhadamente 

o projecto de orçamento antes de este ser submetido ao Senado e à CEUC. 

 

Artigo 103.º 

Execução e controlo orçamental 

1. O orçamento, uma vez aprovado pela CEUC, deverá executar-se com rigor, de acordo com 

as previsões. O Secretário-geral junto com o Director Financeiro velarão pela execução, em 

conformidade com o plano aprovado, informando, trimestralmente, o Reitor e o Conselho 

de Direcção da sua realização e dos desvios que houver e das medidas correctoras que, em 

cada caso, devam adoptar-se. Também informarão as unidades orgânicas, centros e serviços 

sobre a marcha dos seus orçamentos. 

 

2. Para efeitos de seguimento e controlo orçamental as autoridades académicas e os responsá-

veis de programas e centros de custo receberão mensalmente informação pontual sobre a 

parte do orçamento que lhes corresponde, no âmbito de direcção e gestão. 
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Artigo 104.º 

Modificação do orçamento 

1. As alterações substanciais das previsões tanto nas receitas, como nas despesas, antes da fi-

nalização do exercício académico, poderão propiciar a correspondente modificação orça-

mental. 

 

2. A tramitação da mesma será proposta pelo Secretário-geral ao Reitor ou ordenada directa-

mente por este que, ouvido o Conselho de Gestão, a apresentará à CEUC para sua aprovação. 

 

Artigo 105.º 

Relatório e Contas 

1. O Relatório e Contas anuais são documentos que servem para prestar contas da execução do 

orçamento ante os órgãos competentes e ante a Comunidade Universitária. 

 

2. O Relatório é elaborado pela Secretaria Geral, ao finalizar cada exercício académico, com 

os resultados económicos do mesmo, e será apresentado ao Reitor, ao Conselho de Direcção 

e ao Senado. Só então será apresentada à CEUC para a sua homologação definitiva. 

 

3. O Relatório e Contas anuais conterão a liquidação definitiva do Orçamento, um relatório da 

situação financeira e outro relatório da gestão dos recursos económicos. 

 

4. Será feito um resumo do Relatório e Contas da Universidade, que será publicado no boletim 

anual da UCAN, para o conhecimento de todos os membros da comunidade universitária. 

 

Capítulo IV 

COMISSÃO ECONÓMICA 

 

Artigo 106.º 

(Criação, funções e composição) 

1. O Reitor, como autoridade máxima da gestão da Universidade, poderá propor a criação de 

uma Comissão Económica para o assessorar as decisões concernentes a esta área. 

 

2. São funções da Comissão Económica: 

a. informar periodicamente o Reitor sobre a marcha da gestão económica; 
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b. propor estudos, análises ou relatórios sobre aspectos concretos e pontuais da gestão eco-

nómica; 

c. informar sobre qualquer outro assunto que o Reitor submeta à sua consideração. 

 

3. A Comissão Económica estará composta pelas seguintes entidades. 

a. o Reitor quem a presidirá; 

b. o Vice-Reitor para investigação e extensão universitária; 

c. o Secretário-geral; 

d. o Director Financeiro; 

e. os membros da comunidade universitária que, ouvido o Conselho de Gestão, sejam de-

signadas pelo Reitor. Se o Reitor o considerar conveniente, poderá designar também al-

guma pessoa de confiança e profissionalmente competente, alheia à comunidade univer-

sitária. 

  

4. O Regulamento de funcionamento da Comissão Económica será aprovada pelo Conselho de 

Direcção. 

 

Capítulo V 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

 

Artigo 107.º 

(Competências de contratação de empresas para obras) 

1. Compete ao Reitor, na sua condição de representante jurídico da Universidade, a faculdade 

de assinar em seu nome e em representação, todo o tipo de contratos, para a realização de 

obras, aquisição de bens, de provisões e gestão de serviços. 

 

2. O Reitor poderá delegar esta faculdade no Secretário-geral. 

 

3. A autorização da CEAST será necessária para subscrever contratos de valor igual ou superior 

a cinco milhões de dólares.  

 

Artigo 108.º 

(Comissão de contratação) 

1. O Reitor nomeará uma Comissão de contratação constituída pelas seguintes entidades: 

a. o Secretário-geral que a ela presidirá; 
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b. o Director Financeiro; 

c. o Chefe dos Serviços Gerais; 

d. os membros da Comissão de obras em exercício; 

e. um membro do gabinete jurídico; 

f. um membro da comunidade universitária designado pelo Conselho de Direcção. 

 

2. É da competência da Comissão de contratação: 

a. informar sobre cláusulas gerais e condições particulares dos contratos de obras, provisões, 

gestão de serviços e assistência técnica, antes da sua aprovação; 

b. assessorar o Reitor sobre as adjudicações dos referidos contractos que devem ser decidi-

dos, por ele ou propostos à CEAST; 

c. assessorar o Secretário-geral sobre as adjudicações dos referidos contractos, no caso em 

que o Reitor delegue nele a faculdade de realizar os contractos; 

d. o seguimento do cumprimento destes contractos; 

e. informar sobre as propostas de resolução destes contratos; 

f. informar sobre a inclusão ou exclusão de empresas no registo da Universidade; 

g. informar sobre quaisquer outros assuntos relacionados com a contratação de obras, pro-

visões, gestão de serviços e assistência técnica que sejam submetidos à sua consideração. 

 

3. O regulamento de funcionamento da comissão será aprovado pelo Conselho de Direcção. 

 

Capítulo VI 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 109.º 

(Organigrama, dependência hierárquica e funcional) 

1. Os serviços e outras unidades de gestão que estruturam a organização administrativa da Univer-

sidade estão reflectidos graficamente no organigrama institucional da Universidade que será 

aprovado pelo Conselho de Direcção e pela CEAST. Nele ficam estabelecidas as dependências 

hierárquicas, e funcionais de cada um, assim como os níveis de responsabilidade e a categoria 

das pessoas integrantes dos mesmos de acordo com as tarefas que lhes são consignadas. 
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2. Todo o pessoal de administração e serviços da Universidade dependerá do Secretariado Geral, 

por razões de liderança de pessoal, sem prejuízo da dependência funcional dos titulares ou res-

ponsáveis das respectivas unidades orgânicas, centros ou serviços. 

 

Artigo 110.º 

Criação, modificação e supressão dos serviços e unidades de gestão 

1. A criação, modificação e supressão dos serviços e das unidades de gestão, assim como a apro-

vação dos seus regulamentos internos, de organização e funcionamento, pertence ao Conselho 

de Direcção, sob proposta do Reitor. 

 

2. Os acordos de criação dos novos serviços e outras unidades deverão especificar os objectivos e 

funções dos mesmos, a dependência orgânica e os meios pessoais e materiais que terão de con-

signar-se para o desenvolvimento das suas funções. 

 

Artigo 111.º 

Orçamento e plano de actividades dos serviços 

1. Os serviços, e outras unidades de gestão deverão elaborar um orçamento, para cada ano acadé-

mico, que se integrarão no orçamento da Universidade, tal como reflecte o Artigo 102º do pre-

sente Regulamento. 

2. No princípio de cada ano académico, os serviços deverão apresentar à aprovação do Reitor e 

do Conselho de Direcção os seus programas de actividades, depois de se terem informado junto 

dos respectivos Conselhos e/ou Assembleias. 

 

TÍTULO SÉTIMO 

REGIME DISCIPLINAR 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 112º 

Âmbito de aplicação do regime disciplinar 

O regime disciplinar, quanto às infracções e às sanções, é estabelecido por este Regulamento e 

abrange o pessoal docente, investigador, estudantes e pessoal administrativo, salvo disposto no re-

gulamento específico das unidades eclesiásticas.  
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Artigo 113º 

Princípio da legalidade 

O pessoal mencionado no artigo anterior apenas pode ser sancionado pela falta cometida por alguma 

das infracções tipificadas neste Regulamento, na legislação em vigor, nos contratos individuais es-

tabelecidos e ainda nos Regulamentos Internos em vigor na Universidade Católica de Angola. O 

procedimento disciplinar para cada categoria de pessoal será o estabelecido nas respectivas normas, 

e para os estudantes são os previstos no artigo 119º. 

 

Artigo 114º 

Órgão competente 

O poder disciplinar é exercido por um órgão da Universidade nos termos do Estatuto ou Regula-

mento. O exercício do poder disciplinar corresponde:  

a. ao Reitor, na existência de faltas graves ou muito graves dos docentes ou pessoal adminis-

trativo, assim como faltas muito graves cometidas por estudantes. Pode delegar esta função 

em qualquer Vice-Reitor, ou ao Secretário-geral conforme a natureza da infracção. Em caso 

de delegação, as sanções aplicadas, pelo delegado, são havidas como aplicadas pelo Reitor;  

b. ao Decano e Director, no caso de faltas leves cometidas por docentes, assim como faltas 

leves ou graves cometidas por estudantes da respectiva faculdade, escola ou instituto. 

c. Ao Secretário-geral por faltas leves cometidas pelo pessoal administrativo e de serviços.  

 

Artigo 115º 

Infracções e sanções 

1. As infracções classificam-se em leves, graves e muito graves.  

 

2. A aplicação de qualquer medida disciplinar deve atender a graduação adequada entre a gra-

vidade do acto constitutivo da infracção e a sanção aplicada, em atenção aos seguintes cri-

térios de graduação da sanção:  

a. a natureza e tipo de prejuízo causado;  

b. a reiteração ou reincidência na comissão de infracções da mesma natureza, nos termos 

estabelecidos neste regulamento e no conjunto do regime sancionador aplicável. 

  

3. Quando o regulamento preveja distintos tipos de sanções para a mesma infracção, o órgão 

competente determinará qual das sanções será aplicada.  
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4. Em atenção às circunstâncias atenuantes de carácter extraordinário, tais como a natureza 

reparável do dano, a espontânea confissão completa e anterior à abertura do procedimento 

disciplinar, o órgão competente poderá aplicar a sanção correspondente à infracção imedia-

tamente inferior.  

 

5. A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade civil ou criminal que 

possa haver lugar.  

 

Artigo 116º. 

Prescrição das infracções 

As infracções para o pessoal administrativo prescrevem no prazo estabelecido pela legislação labo-

ral em vigor. O prazo de prescrição interrompe-se com a abertura do procedimento disciplinar e 

voltará a correr se, entretanto, o expediente estiver paralisado, durante três meses por causa não 

imputável ao infractor.  

 

Artigo 117º 

Arquivo das sanções 

As medidas disciplinares aplicadas deverão constar do processo individual do sancionado, e o pro-

cesso pode cancelar-se, a pedido deste, após a finalização da sua formação na Universidade, tra-

tando-se de sanções impostas a estudantes. Quanto ao pessoal administrativo, cancela-se nos termos 

estabelecidos na legislação laboral em vigor.  

 

Capítulo II 

REGIME DE INFRACÇÕES E SANÇÕES 

 

Artigo 118.º 

(Infracções e sanções aplicáveis ao pessoal docente e investigador) 

 

1. As infracções e as sanções dos docentes e dos investigadores são determinadas pelo presente 

Regulamento, nos termos abaixo descritos, sem prejuízo das constantes no Estatuto da 

UCAN e nos diplomas aplicáveis à natureza do vínculo com a UCAN. 

1.1. São consideradas faltas leves: 
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a. três faltas de presença injustificadas, num período de trinta dias;    

b. a conclusão da aula antes da hora do seu termo, até duas vezes em trinta dias;  

c. não comunicação de uma falta por causa justificada atempadamente e nos procedi-

mentos estabelecidos; 

d. falta de 50% da carga lectiva semanal sem justificação; 

e. a incorrecção com qualquer membro da comunidade universitária. 

 

1.2. São consideradas faltas graves: 

a. atraso injustificado e notável na entrega de notas, programação das disciplinas e planos 

de trabalho; 

b. mais de três e menos de dez faltas de presença cometidas no período de trinta dias; 

c. mais de uma e menos de quatro faltas ao trabalho, num período de trinta dias; 

d. desacordo manifesto entre o desenvolvimento da docência e a programação aprovada e 

notificada aos estudantes, ao início do ano lectivo; 

e. demonstração reiterada de passividade e desinteresse para com os estudantes, relativas 

à informação das matérias ou à formação educativa, apesar das observações que, por 

escrito, tivessem sido feitas pelas autoridades académicas; 

f. desconsideração e falta de respeito graves para com qualquer membro da comunidade 

universitária ou seus familiares e desobediência às autoridades académicas, 

g. expressões ou acções que ofendam objectivamente qualquer membro da comunidade 

universitária por razão de nascimento, etnia, raça, sexo, religião, opinião ou qualquer 

outra condição ou circunstância pessoal ou social; 

h. ausência reiterada às reuniões dos órgãos colegiais dos quais é membro, desde que tenha 

sido formalmente  convocado; 

i. reincidência em faltas leves num prazo de sessenta dias; 

j. ausência injustificada ou não autorizada na vigilância dos exames; 

k. indisciplina ou desobediência no trabalho; 

l. transgressão do princípio de boa-fé contratual, assim como o abuso de confiança no 

desempenho do trabalho; 

m. apresentação de traje indevido no recinto da Universidade e/ou nas salas de aula ou 

conferência; 

n. o uso inapropriado da internet da Universidade, para fins não autorizados; 
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o. incumprimento reiterado de quaisquer outras obrigações estabelecidos nos Estatutos, 

Regulamento e outras normas da Universidade; 

 

1.3 São consideradas faltas muito graves: 

a. ausências frequentes e a não assistência às aulas em mais de dez dias num intervalo de 

trintas dias e sem apresentação de justificativos; 

b. recepção indevida de dinheiro dos estudantes em trocas de facilidades indevidas; 

c. uso de expressões que ofendam objectivamente qualquer dos membros da comunidade 

universitária e maus tratos a qualquer membro ou visitante da comunidade universitária; 

d. incumprimento das obrigações educativas, de acordo com o ordenamento próprio da Uni-

versidade Católica de Angola; 

e. assinatura do livro sem ter dado as aulas; 

f. divulgação e uso indevido dos dados sobre pessoas ou sobre a Universidade que tenha 

conhecido por razão do exercício das funções académicas;  

g. insubordinação, insulto ou menosprezo das autoridades académicas, com palavras, escri-

tos ou actos; 

h. falta de respeito à identidade católica da Universidade e manifestações de desprezo ao 

seu ideário e às suas normas; 

i. o uso malicioso dos recursos da informática e do Website da Universidade. 

j. atraso injustificado e notável na entrega de notas, programação das disciplinas e planos 

de trabalho; 

k. mais de três e menos de dez faltas às aulas cometidas no período de trinta dias; 

l. desacordo manifesto entre o desenvolvimento da docência e a programação aprovada e 

notificada aos estudantes ao início do ano lectivo; 

m. reiterada passividade e desinteresse para com os estudantes relativos à informação das 

matérias ou na formação educativa, apesar das observações que, por escrito, tivessem sido 

feitos pelas autoridades académicas; 

n. desconsideração e falta de respeito graves com qualquer membro da comunidade univer-

sitária ou seus familiares e desobediência às autoridades académicas; 

o. uso de expressões, ou acções que ofendam objectivamente qualquer estudante ou qual-

quer membro da comunidade universitária, por razão de nascimento, etnia, raça, sexo, 

religião, opinião ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social; 
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p. ausência reiterada às reuniões dos órgãos colegiais dos quais é membro, desde que tenha 

sido formalmente convocado; 

q. reincidência em faltas leves num prazo de sessenta dias; 

r. ausência injustificada ou não autorizada na vigilância dos exames; 

s. apresentação de traje indevido no recinto da Universidade; 

t. incumprimento reiterado de quaisquer outras obrigações estabelecidas nos Estatutos, Re-

gulamento e outras normas da Universidade; 

u. ausências frequentes e reiteradas na ministração das aulas em mais de dez dias num in-

tervalo de trintas dias e sem apresentação de justificativos; 

v. recepção indevida de dinheiro aos estudantes ou de terceiros em nome deste, visando 

atingir um resultado; 

w. uso de expressões que ofendam objectivamente o estudante ou qualquer dos membros da 

Comunidade Universitária e maus tratos; 

x. incumprimento das obrigações educativas, de acordo com o ordenamento próprio da Uni-

versidade Católica de Angola; 

y. assinatura do livro de sumário, sem ter dado as respectivas aulas; 

z. divulgação e uso indevido dos dados sobre pessoas ou sobre a Universidade que tenha 

conhecido, por razão do exercício das funções académicas; 

aa. insubordinação, insulto ou menosprezo das autoridades académicas, com palavras, 

escritos ou actos,  

bb. bem como falta de respeito à identidade católica da Universidade e manifestações de 

desprezo ao seu ideário e as suas normas; 

cc. incumprimento reiterado na entrega de planos curriculares, programas das disciplinas e 

projectos de investigação sob sua responsabilidade; 

dd. incumprimento reiterado na entrega dos resultados de provas e exames; 

ee.  alteração reiterada do calendário de frequências e exames escritos e orais. 

 

A) Sanções 

Pelo cometimento de faltas leves, graves ou muito graves poder-se-ão impor as sanções se-

guintes: 

1. Por falta leve: advertência verbal, e no caso de reiteração, advertência por escrito. 
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2. Por falta grave: advertência por escrito, e no caso de reincidência aplicar-se-á um des-

conto no caso de absentismo e suspensão de salário durante um período de 3 a 5 dias para 

o resto das faltas. 

 

3. Por falta muito grave: rescisão e/ou suspensão da relação jurídico-laboral. 

 

Artigo 119.º 

Infracções e sanções dos estudantes 

1. A tipificação das infracções e das sanções, assim como os procedimentos a serem aplicados 

constam do regulamento académico. 

 

2. Em caso de omissão são aplicáveis, com as necessárias adaptações as infracções e sanções pre-

vistas neste capítulo do Regulamento Geral. 

 

Artigo 120.º 

Infracções e sanções dos funcionários administrativos e dos serviços 

São aplicáveis aos funcionários e pessoal administrativo as infracções e as sanções determinadas 

pelo presente Regulamento, nos termos abaixo descritos, sem prejuízo das constantes no Estatuto 

da UCAN e da Lei Geral do Trabalho e da Convenção Colectiva de Trabalho: 

a. mais de três e menos de dez faltas de presença cometidas no período de trinta dias; 

b. mais de uma e menos de quatro faltas de assistência ao trabalho num período de trintas dias; 

c. desconsideração e falta de respeito graves com qualquer membro da Comunidade Universitária 

ou seus familiares e a desobediência às autoridades académicas; 

d. uso de expressões, ou acções que ofendam objectivamente a qualquer membro da comunidade 

universitária por razão de nascimento, etnia, raça, sexo, religião, opinião ou qualquer outra con-

dição ou circunstância pessoal ou social; 

e. ausência reiterada às reuniões dos órgãos colegiais dos quais é membro, e desde que tinha sido 

formalmente convocado. 

 

2. São consideradas faltas graves para os funcionários administrativos: 

a. reincidência de atrasos e de faltas leves num prazo de sessenta dias. 

b. a não realização do trabalho acordado nos termos estabelecidos pela Universidade Católica 

de Angola ou na pessoa em quem esta delegue o poder de direcção; 
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c. as expressões ou acções que ofendam objectivamente qualquer membro da comunidade uni-

versitária; 

d. a indisciplina e desobediência no trabalho; 

e. a desobediência e ofensa a um superior; 

f. a transgressão do princípio de boa-fé, assim como o abuso de confiança no desempenho do 

trabalho; 

g. a diminuição continuada e voluntária no rendimento do trabalho normal estabelecido. 

h. absentismo superior a sete dias, num período de trinta dias; 

i. falta de pontualidade em mais de três dias e menos de sete, num período de trinta dias; 

j. saída antecipada do local de trabalho, sem consentimento prévio do superior hierárquico. 

 

3. Constituem faltas muito graves: 

a. reincidência nas faltas graves, apesar das advertências por escrito; 

b. insubordinação, insulto ou desobediência às autoridades académicas da Universidade ou 

aos superiores imediatos; 

c. absentismo superior a 15 dias num período de trintas dias sem justificação apresentada; 

d. o uso indevido e malicioso da informática no local de trabalho. 

 

4. Sanções 

Pelo cometimento de faltas leves, graves e muito graves poderão impor-se as seguintes san-

ções, sem prejuízo das constantes da LGT: 

a. por falta leve: advertência verbal e, no caso de reiteração, advertência por escrito. 

b. por falta grave: advertência por escrito e, no caso de reincidência, aplicar-se-á um des-

conto salarial, no caso de absentismo e suspensão de salário por período equivalente a 3 

a 5 dias de trabalho; 

c. por falta muito grave: o processo tem início com a suspensão de emprego de 7 a 14 dias, 

enquanto decorrer o procedimento disciplinar. 
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