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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE AERONÁUTICA E TRANSPORTES!

(Aprovado em reunião da Comissão Científica do DAT no dia 2 de Julho de 2013)!

!

PREÂMBULO !

!

O Departamento de Aeronáutica e Transportes (DAT) assume como principais desígnios a produção e a difusão de
cultura e de conhecimento científico e a criação de um espaço de formação dinâmico e aberto a todos domínios de
cruzamento entre as áreas de Transportes, Gestão Aeronáutica, Safety e Security em Transportes, Medicina
Aeronáutica e Factores Humanos, Aeronáutica, Astronáutica, Engenharia Aeroespacial e Ciências da Terra e do Espaço.!

!

Integrado na Escola de Ciências Económicas e das Organizações da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, o Departamento promove relações privilegiadas com grupos e instituições de referência, procurando atrair
os melhores estudantes, professores e investigadores e dar-lhes condições para um pleno desenvolvimento das suas
capacidades e dos seus talentos.!

!

O Departamento define como rumo estratégico a abertura à sociedade e uma política activa de transferência de
conhecimento e de inovação tecnológica, designadamente em domínios de fronteira e em programas de ligação entre
diferentes grupos e disciplinas.!

!

Com a extinção da Faculdade de Ciências Aeronáuticas e com a passagem dos cursos em funcionamento, Mestrado
em Gestão Aeronáutica, Licenciatura em Ciências Aeronáuticas, Curso de Especialização em Piloto de Linha Aérea e
Operações de Voo e Curso de Especialização em Gestão de Transporte Aéreo e Aeroportos, e dos cursos em processo
A3ES de aprovação, Licenciatura em Gestão Aeronáutica e Licenciatura em Ciências da Engenharia Aeroespacial, para
a Escola de Ciências Económicas e das Organizações pelo Despacho conjunto nº2/2013 de 11 de Janeiro de 2013, os
domínios de cruzamento das áreas científicas de Transportes, Gestão Aeronáutica, Safety e Security em Transportes,
Medicina Aeronáutica e Factores Humanos, Aeronáutica, Astronáutica, Engenharia Aeroespacial e Ciências da Terra e
do Espaço (CNAEF840, CNAEF345, CNAEF525, CNAEF441 e CNAEF443) passaram a Departamento de Aeronáutica
e Transportes. O Departamento de Aeronáutica e Transportes, engloba todos os programas e ciclos de estudos
directamente realizados sob a sua direcção.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Assim, !

O Departamento de Aeronáutica e Transportes,!

aprova o seguinte Regimento:!
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Artigo 1º!
Natureza!

!

1.

O Departamento de Aeronáutica e Transportes, adiante designado por DAT, é a estrutura que assegura a
coordenação das unidades funcionais da Escola de Ciências Económicas e das Organizações no âmbito definido
neste regimento, adiante designada por ECEO. Esta por sua vez é uma Unidade Orgânica da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. !

2.

O DAT é um departamento de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, baseada no
exercício da liberdade intelectual e no respeito pela ética académica, no reconhecimento do mérito, no estímulo à
inovação e à competitividade.!

3.

O DAT rege-se pelas normas estipuladas por este Regimento e pelas normas impostas pela regulamentação
superior. !

4.

O Brasão do DAT é: em campo de azul, três cipselas de prata; calçado de ouro, carregado de três coticas de
negro em banda no ângulo dextro do contrachefe e três coticas de negro em contrabanda no ângulo sinistro do
mesmo. !

5.

!
!

O Mote do DAT é: Fructus Sapientiæ Volant.!

Artigo 2º!
Âmbito e Objectivo!

!
1.

O DAT goza de autonomia científica e pedagógica, no âmbito das respectivas competências, nos termos da Lei,
dos Estatutos da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e do Regulamento da ECEO. !

2.

Cabe ao DAT promover a criação, transmissão e difusão do saber, no âmbito do ensino, investigação e serviço à
comunidade, nos domínios de cruzamento das áreas dos Transportes, Gestão Aeronáutica, Safety e Security em
Transportes, Medicina Aeronáutica e Factores Humanos, Aeronáutica, Astronáutica, Engenharia Aeroespacial e
Ciências da Terra e do Espaço (CNAEF840, CNAEF345, CNAEF525, CNAEF441 e CNAEF443),
nomeadamente: !
a.

Ministrar formação superior em programas de licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento,
bem como em cursos e actividades de especialização e de aprendizagem ao longo da vida.!

b.

Realizar investigação científica de alto nível, promovendo a difusão dos seus resultados, a valorização
social e económica do conhecimento e a inovação tecnológica;!

c.

Assegurar a prestação de serviços à comunidade, organizando parcerias com empresas e instituições e
reforçando a dimensão humana, cultural e social do trabalho universitário;!

d.

Fomentar a internacionalização e a cooperação cultural, científica e tecnológica, assegurando a
mobilidade de estudantes, docentes e investigadores e apoiando a projecção internacional dos seus
trabalhos;!

e.

Assegurar a responsabilidade científica dos seus cursos e programas e manter
actualizados os seus Planos de Estudo. !

f.

Assegurar a leccionação das unidades curriculares dos Planos de Estudo. !

g.

Assegurar a ligação com a Unidade de Investigação do DAT.!

h.

Instituir prémios e incentivos destinados a reconhecer o mérito, a distinguir a qualidade e a apoiar
actividades que valorizem o DAT.!

i.

Patrocinar a ligação aos seus antigos alunos.!

Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa Portugal Tel.: +351 217 515 500 Fax.: +315 217 577 006 aero@ulusofona.pt http://aero.ulusofona.pt

!
!

j.

Conceber uma estrutura orgânica capaz de assegurar os pontos anteriores. !

Artigo 3º!
Constituição!

!
1.

O DAT conjuga os ciclos de estudo das áreas de cruzamento entre Transportes, Gestão Aeronáutica, Safety e
Security em Transportes, Medicina Aeronáutica e Factores Humanos, Aeronáutica, Astronáutica, Engenharia
Aeroespacial e Ciências da Terra e do Espaço e é responsável pelas actividades que visam a qualificação e
projecção dos mesmos.!

2.

São órgãos do DAT a Direcção e a Comissão Científica (CC).!
a)

A Direcção do DAT é constituída por um director e pelo secretariado pedagógico e administrativo do DAT.!

b)

A Comissão Científica (CC) DAT é constituída pelo director do DAT, pelo director da unidade de
investigação do DAT, pelos directores e coordenadores dos cursos e por personalidade convidadas.!

!

!
Artigo 4º!
Direcção do DAT!

!
1.

O DAT é dirigido por um director nomeado por despacho conjunto do Reitor e da Administração, sob proposta da
direcção da unidade orgânica ECEO.!

2.

Compete ao director do DAT:!
a.

Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos para apreciação no âmbito das suas
competências, por parte do Concelho Científico da ECEO, por parte da Direcção da unidade orgânica ou
pelas instâncias superiores; !

b.

Pronunciar-se sobre todas as alterações ou reestruturações dos planos de estudo propostas pelos
directores dos cursos, propondo-as à CC DAT e posteriormente ao Conselho Científico da unidade
orgânica; !

c.

Propor ao Director da unidade orgânica a contratação ou rescisão de docentes;!

d.

Propor ao Director da unidade orgânica a distribuição de serviço docente dos
diversos cursos;!

e.

Orientar os cursos e assegurar o seu bom funcionamento, observadas as
disposições legais em vigor e o disposto em regulamentos e estatutos da ULHT; !

!
!
!
!
!
!
!
!

f.

Representar o Departamento e os seus cursos, em todas as ocasiões necessárias; !

g.

Presidir às Comissões Cientifica e Pedagógica dos cursos do DAT, quando existem; !

h.

Presidir à CC DAT.!
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Artigo 5º!
Comissão Científica do DAT!

!

1.

2.

Fazem parte da CC do DAT:!
a.

Director do DAT;!

b.

Director da Unidade de Investigação do DAT;!

c.

Os directores e coordenadores dos cursos; !

d.

Diversas personalidades convidadas pelo Director do DAT.!

Cabe à CC:!
a.

Apreciar o plano de actividades do DAT, nomeando os seus responsáveis; !

b.

Pronunciar-se sobre acordos ou parcerias do DAT; !

c.

Pronunciar-se sobre as actividades de carácter Nacional e Internacional,

nomeadamente Programas

Intensivos e Workshops dirigidos ou apoiados pelo DAT; !
d.

Elaborar, analisar ou pronunciar-se, a pedido do Director do DAT, sobre os Plano de Estudos que fazem
parte do DAT;!

e.

Pronunciar-se, sob pedido da Comissão Específica de Creditação, sobre cada um dos casos de
equivalência ou creditação de competências de acordo com o Regulamento para creditação de
competências académicas e profissionais com vista ao prosseguimento de estudos;!

f.

Propor os júris dos Relatórios Finais, Dissertações e Teses, e equivalentes, ao Director do DAT; !

g.

Apoiar o Director do DAT nas suas competências científicas; !

h.

Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos quer pelo
Director da unidade orgânica, pelo Director do DAT e pelo Conselho Científico da unidade orgânica.!

3.

A CC do DAT pronuncia-se sobre:!
a.

As orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação; !

b.

A realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, realizar a sua análise e promover a
divulgação adequada; !

4.

c.

O calendário lectivo e os mapas de exames dos cursos; !

d.

Toda a regulamentação de avaliação e aproveitamento dos estudantes; !

e.

Apoia o Director do DAT na elaboração de todos os dossiers, por ele solicitados.!

A CC DAT reúne pelo menos uma vez por semestre, para avaliar o funcionamento do departamento e dos seus
cursos.!

5.

Existirão reuniões formais obrigatórias e periódicas, pelo menos uma vez por semestre, entre as direcções e
coordenações dos cursos e os estudantes e seus representantes. O seu resultado e implicações será discutido e
aprovado na CC DAT. !
Artigo 6º!
Entrada em Vigor!

O presente regimento entra em vigor após a sua aprovação pela CC DAT e homologação pelo Reitor da ULHT. !

!
ULHT, 2 de Julho 2013	

O Presidente da CC DAT!
(Prof. Doutor João Ciotta Neves)
Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa Portugal Tel.: +351 217 515 500 Fax.: +315 217 577 006 aero@ulusofona.pt http://aero.ulusofona.pt

