
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

2021/2022 
 

 
REGIMENTO INTERNO 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



Regimento Interno – Departamento de Línguas 2021/2022 

 

2 Regimento Interno Línguas 

 

ÍNDICE 

 

 

 

Artigo 1° Composição .......................................................................................................3 

Artigo 2° Presidência .........................................................................................................3 

Artigo 3° Competências ....................................................................................................4 

Artigo 4° Periodicidade das Reuniões ...............................................................................4 

Artigo 5° Convocatórias ....................................................................................................4 

Artigo 6° Quórum ..............................................................................................................5 

Artigo 7° Deliberações ......................................................................................................5 

Artigo 8° Atas ....................................................................................................................5 

Artigo 9º Disposições finais……………………………………………………………..6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947642
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947643
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947644
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947645
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947646
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947647
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947648
../../../../Fernanda/Desktop/Escola/CSH/2015-16/Regimento/RegimentoInterNo-Modelo.doc#_Toc428947649


Regimento Interno – Departamento de Línguas 2021/2022 

 

3 Regimento Interno Línguas 

 

Artigo 1º 

Composição 

1- O Departamento Curricular de Línguas é constituído pelos docentes de: 

Português (Grupo 210 e 220, 2.º ciclo; Grupo 300, 3.º ciclo); 

Francês (Grupo 300, 3ºciclo); 

Espanhol (Grupo 350, 3ºciclo); 

Inglês (Grupo 120, 1.º ciclo; Grupo 200, 2.º ciclo; Grupo 330, 3.º ciclo). 

 

2- Os grupos disciplinares estão divididos por três Subdepartamentos: 

Subdepartamento Curricular de Português – 2.º e 3.º ciclos. 

Coordenadora: Profª. Paula Lourenço 

 

Subdepartamento Curricular de Língua Estrangeira II que inclui: 

Francês - 3ºciclo; 

Espanhol - 3ºciclo. 

Coordenadora: Profª Vera Lopes. 

 

Subdepartamento Curricular de Inglês - 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

Coordenadora: Profª Helena Ramos. 

 

 

Artigo 2º 

Presidência 

1- O Conselho de Docentes do Departamento Curricular de Línguas é presidido pelo 

Coordenador do Departamento Curricular. 

2- O cargo de Coordenador do Departamento Curricular de Línguas é eleito pelo 

respectivo departamento, de acordo com o nº 7, do Decreto-Lei nº 137/2012. 

3- O mandato do Coordenador de Departamento Curricular pode cessar a todo o 

momento por decisão fundamentada do Diretor e ouvido o Conselho Pedagógico, ou a 

pedido do interessado no final do ano letivo 
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4- No caso do Coordenador do Departamento Curricular cessar funções antes de 

terminar o mandato, dever-se-á proceder à eleição de um docente que o substitua a fim 

de completar o mandato ou por nomeação do Diretor. 

5- Sempre que o Coordenador de Departamento Curricular se encontre ausente por um 

período superior a trinta dias, os docentes do Departamento designarão um substituto 

eleito entre os Coordenadores de Subdepartamento. 

 

Artigo 3º 

Competências 

1- As competências do Coordenador de Departamento Curricular são as que se 

encontram definidas no Estatuto da Carreira Docente e no Regulamento Interno da 

Escola. 

2- As competências dos docentes que constituem o Departamento Curricular são as que 

se encontram definidas no Estatuto da Carreira Docente e no Regulamento Interno da 

Escola. 

 

Artigo 4º 

Periodicidade das Reuniões 

 

1- O Conselho de Docentes do Departamento Curricular deverá reunir 

preferencialmente após reunião do Conselho Pedagógico. 

2- A duração das reuniões não deverá exceder as duas horas. 

3- As reuniões serão sempre plenárias exceto em alturas que seja pertinente a reunião do 

subdepartamento para tratar de assuntos específicos dos grupos disciplinares que o 

compõe. Estas reuniões terão ata própria. 

 

Artigo 5º 

Convocatórias 

 

1- Os docentes do Departamento Curricular são convocados pelo Coordenador de 

Departamento através de convocatória afixada na sala de professores e por correio 

eletrónico com antecedência mínima de 48 horas. 
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2- A convocatória das reuniões deverá, ser divulgada por correio eletrónico através do 

sistema Utilatas e mediante afixação em expositores para esse efeito designados, de 

fácil acesso e visibilidade para os destinatários. 

3-Na convocatória deverá constar, para além da data, hora e local da reunião, a respetiva 

ordem de trabalhos. 

4- A convocatória será assinada pelos presentes no ato da reunião e posteriormente 

entregue na secretaria. 

 

Artigo 6º 

Quórum 

1- A reunião do Conselho de Docentes do Departamento Curricular terá início com a 

presença de um número de elementos não inferior a 50% mais um. Se não houver 

quórum será marcada nova reunião respeitando-se o intervalo de 24horas. 

 

Artigo 7º 

Deliberações 

 

1- As decisões do Conselho de Docentes do Departamento Curricular devem resultar da 

unanimidade de opiniões dos seus elementos. 

2- Quando não houver unanimidade, o Coordenador de Departamento recorrerá ao 

sistema de votação. 

3- No caso de recurso à votação, a que se refere o número anterior, deverá ser feita por 

voto nominal, não havendo lugar à abstenção. 

4- A deliberação só poderá ser aprovada por maioria de votos, tendo o Coordenador 

voto de qualidade em caso de igualdade. 

 

Artigo 8º 

Atas 

 

1- As reuniões de Departamento Curricular serão secretariadas rotativamente pelos 

docentes que integram o departamento. 

2- A rotatividade, referida no número anterior, far-se-á de acordo com a ordem 

alfabética do nome dos docentes. 
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3- O secretário elaborará a ata da reunião. 

4- A ata da reunião de Departamento Curricular deverá ser gravada no suporte 

informático “UtilAtas”, assinada pelo secretário, pelo Coordenador do Departamento 

Curricular e pelo Diretor. Na reunião seguinte será lida e aprovada pelos restantes 

docentes. 

5 -A ata da última reunião do ano letivo será redigida, lida e aprovada logo após o final 

da reunião. 

 

Artigo 9º 

Disposições finais 

 

1- O Regimento do Departamento Curricular entrará em vigor imediatamente após a sua 

aprovação. 

2- Esse Regimento será revisto anualmente na primeira reunião do ano letivo no 

Conselho de Docentes do Departamento Curricular. 

3- Todos os casos omissos no Regimento serão resolvidos de acordo com o estabelecido 

na legislação em vigor. 

 

 

 

A Coordenadora de Departamento: 

Cristina de Miranda Santos 

 

 

Rio Maior,  07 de setembro de 2021 


