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2 TÍTULOI

PRINCÍPIOSGERAIS

CAPÍTULOI

IDENTIFICAÇÃOEOBJETIVOS

Artigo1.º

NÚCLEO–NúcleodeEstudantesdeSolicitadoriadaUniversidade

PortucalenseInfanteD.Henrique

1.O Núcleo deEstudantesdeSolicitadoria da UniversidadePortucalense,

adiante designado porNESUPT,é o núcleo representativo dos alunos

matriculadosnoscursosdo1ºe/ou2ºciclosdeSolicitadoria.

2.Onúcleotrabalhaem estreitacolaboraçãocom acoordenaçãodo1ºe/ou

2ºciclosdeestudosem Solicitadoriaecom adireçãodoDepartamentode

Direito;

3.Onúcleorege-sepelospresentesestatutos,pelosregulamentosqueaprove

nostermosestatutariamentedefinidosesubsidiariamentepelosestatutose

regulamentosdaUniversidadePortucalenseInfanteD.Henrique(UPT).

Artigo2º

SedeeContactos

1.ONÚCLEOtem asuasedenaUniversidadePortucalense,ruaDr.António

BernardinodeAlmeida,541/619,4200-072Paranhos,Porto.

2.ONÚCLEOtem comoe-mailinstitucionalxxxxxxxxx@upt.pt.

3.O NÚCLEO poderáfixaroutroscontactosparaefeitosoficiais,devendo

divulga-los pelos canais apropriados e fazê-los figurarem toda a sua

correspondênciaecomunicações.

Artigo3º

Objetivos



31.ONÚCLEOfoicriadocom aambiçãodedinamizaratividadesdo1ºe/ou2º

ciclos de estudos em Solicitadoria,nos âmbitos curriculares e extra

curriculares.

2.O NÚCLEO tem porobjeto contribuirpara a promoção,dinamização e

valorizaçãodocursodeSolicitadoria,bem comorepresentarosinteresses

dosalunosdestecurso.

1.Paraaconcretizaçãodoponto1e2desteartigo,oNÚCLEOpropõe-sea:

a)Cooperar com os diversos órgãos existentes na Universidade

Portucalense.

b)Promoveredinamizaratividadesrelacionadascom o 1ºe/ou2º

ciclosdeestudosem Solicitadoria,nosâmbitoscurriculareseextra

curriculares,comomeiodefomentarumamaiorproatividadedos

alunosdeSolicitadoriadaUPT.Sãoexemplosdessasatividades:

palestras,workshops,tertúlias,debatesevisitasdeestudoquese

considerem pertinentesnaáreadaSolicitadoria/Direito;

c)Promover e apoiar as iniciativas que visam fomentar a

empregabilidadeparaosestudantesdiplomadosem Solicitadoria

pelaUPT;

d)Representarosalunosdo1ºe/ou2ºciclosSolicitadoriajuntode

órgãoscientíficosedegestãodaUPT,semprequeasuaparticipação

sejasolicitada;

e)Desenvolver relações externas e internas,ligadas à área da

Solicitadoria;

f) Fomentararededecontactoscom osex-alunos;

g)ColaborarnadivulgaçãoepromoçãodoscursosdeSolicitadoriada

UPT;

h)RepresentarocursodeSolicitadoriaem reuniões/encontroscom

grupossemelhantes;

i) Promoverointercâmbioculturalentregruposestudantiscom génese

nacionaleinternacional.



4 CAPÍTULOII

PRINCÍPIOSFUNDAMENTAIS

Artigo4º

Independência

ONÚCLEOéindependentedoEstado,dosPartidosPolíticos,dasOrganização

Religiosas,deoutrosórgãosacadémicosda UPT ou dequaisqueroutros

órgãosalheiosaosinteressesespecíficosdosseusmembros.

Artigo5º

ParticipaçãoDemocrática

1.Todososmembrostêm odireitodeparticiparnasatividadesdoNÚCLEO;

2.Nos termos definidos pelos presentes Estatutos,todos os membros

gozarãodamesmadignidaderepresentativa.

Artigo6º

Autonomia

ONÚCLEOgozadeautonomianaelaboraçãodosseusregulamentosinternose

dosseusplanosdeatividades,sendoqueosúltimosdevem sersubmetidosà

aprovaçãodaComissãoCientíficadoNÚCLEO.

Artigo7º

Subsidiariedade

ONÚCLEOrealizaráassuasatividadesatravésdosseusórgãosemembros,

cabendo-lhes a coordenação das mesmas e a sua organização a título

subsidiário.

Artigo8º

Solidariedade

O NÚCLEO e os seus membros serão solidariamente responsáveis pelo

cumprimentodasobrigaçõesparacom aUniversidade.
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TÍTULOII

CONSTITUIÇÃODONucleo

Artigo9º

Membros

1.Podem ser membros os estudantes e graduados dos cursos de

SolicitadoriadaUPT,queseinscrevem noNÚCLEO,noprimeiromêsdo

primeirosemestredecadaanoletivo,ficandosujeitosaosestatutosem

vigor;

2.Poderãoseraceitesnovosmembrosem outrasalturasdoano,mediante

decisãodaDireção.

3.Os membros têm como funções colaborarem todas as atividades

organizadaspeloNÚCLEO,semprequesolicitadospelaDireçãodoNÚCLEO;

4.Os membros têm o direito de participargratuitamente em todas as

atividadesdesenvolvidaspeloNÚCLEO.

Artigo10º

Membroshonorários

1.Pode seratribuída qualidade de membro honorário a indivíduos ou

instituiçõesque,porserviçosprestadose/ouem funçãodasuaatividade,

tenham prestadoserviçosaoNÚCLEO.

2.Os membros honorários têm o direito de participarnas atividades do

NÚCLEOgratuitamente.

TÍTULOIII

ÓRGÃOS

Artigo11º

Órgãos

SãoórgãosdoNÚCLEO:



6 a)Direção;

b)Representantesdasturmas;

c)DocenteMentor;

d)Comissãocientifica;

Artigo12º

Quórum

1.AsdecisõesdeDireçãosãotomadaspormaioriasimples;

2.ADireçãonãopodereunirsem apresençadoPresidenteouVice-Presidente

em queestedelegueassuasfunções.

3.De cada reunião é lavrada uma ata que será assinada portodos os

presentesnareuniãoesubmetidaàaprovaçãodoMentordoNÚCLEO.

Artigo13º

Direção

1.ADireçãoéconstituídaporum númeroímpardeelementos;

2.ADireçãoéconstituídapor:

a)Presidente;

b)Vice-Presidente;

c)Secretário-geral;

3.ADireçãopoderátambém integrar:

d)Vogal;

e)Tesoureiro.

Artigo14º

CompetênciasdaDireção



71.CompeteàDireção:

a)Definirasgrandeslinhasdeatuaçãodonúcleo;

b)Desenvolveras relações internas e externas de cariz

universitário;

c)GerirasatividadesdoNÚCLEO;

d)Gerirtodososmeiosdecomunicação edivulgação do

NÚCLEO;

e)ElaborarplanodeatividadesanualdoNÚCLEO;

f) ElaboraroRelatóriodeatividadesanualdoNÚCLEO;

g)Atribuiraqualidadedemembrohonorário;

h)AprovaraadesãodoNÚCLEOaoutrosórgãosdeâmbito

nacionaleinternacional.

Artigo15º

Presidente

1.CompeteaoPresidentedoNÚCLEO:

a)Darconhecimento aos restantes órgãos dos documentos

consideradosimportantes;

b)Assinar todos os documentos expedidos,em nome do

NÚCLEO;

c)NasatividadesdesenvolvidaspeloNÚCLEO,dirigirotrabalho,

orientardebatesecomporamesa;

d)SubmeterasatasdasreuniõesàaprovaçãodoMentordo

NÚCLEO;

e)Mandarprocederàsvotaçõesnecessáriasedivulgarosseus

resultados.

2.DetodasasdecisõesdoNÚCLEOcaberecursoàReitoria;

3.AprovaraspropostasdoTesoureiro.



8 Artigo16º

Vice-Presidente

CompeteaoVice-Presidente,coadjuvaroPresidentenoexercíciodassuas

funções,esubstitui-lonassuasfaltaseimpedimentos.

Artigo17º

Secretário-Geral

CompeteaoSecretário-Geralasseguraroseuexpediente,lavrarasatasdas

reuniões,guardaroslivrosdeatas,correspondênciaedemaisdocumentação,

entregandotudonofinaldoseumandato,bem comorealizartodoorestante

trabalhoadministrativo.

Artigo18º

Tesoureiro

1.CabeaotesoureirogeriresupervisionarasreceitasedespesasdoNÚCLEO

eelaborarum Relatórioanualqueasdocumente;

2.SãoconsideradasreceitasdoNÚCLEO:

a)SubsídiosconcedidospeloEstado;

b)SubsídiosconcedidospelaadministraçãodaUPT;

c)Donativos;

d)Receitasprovenientesdeatividades.

3.Todasasdecisõesdotesoureirotêm queteraprovaçãodopresidenteda

direçãodoNÚCLEO.

Artigo19º

Representantesdasturmas

1.Sãonomeados,pelaDireçãodoNÚCLEOepelacoordenaçãodosrespetivos

cursodeSolicitadoria,um representantedecadaanocurriculardo1ºe/ou

2ºciclosdeestudosem Solicitadoria;

2.Osrepresentantessãonomeadosnodecorrerdoprimeiromêsdeaulas



9apósoiníciodoanoletivo,àexceçãodorepresentantedaturmado1ºano

do1ºciclodeestudosem Solicitadoria,queteráquesereleitoaté3meses

apósoiníciodoanoletivocorrente;

3.Osrepresentantestêm comofunções:

a)Compareceràsreuniões,semprequesolicitadospelaDireçãodo

NÚCLEO;

b)ColaborarnaorganizaçãodasatividadesrealizadaspeloNÚCLEO,

semprequesolicitadospelaDireçãodoNÚCLEO;

c)Incentivar à participação e divulgar,junto das turmas que

representam,todasasatividadesdoNÚCLEO.

Artigo20º

ComissãoCientífica

1.A Comissão Científica do NÚCLEO é constituída pelo Diretor do

departamentoquetutelaoscursos,Coordenadoresdo1ºe/ou2ºciclosde

estudosdoscursosdeSolicitadoriaeoPresidentedadireçãodoNÚCLEO;

2.AComissãoCientíficatem comofunções:

a)AprovaroplanoeoRelatóriodeatividadesanualdoNÚCLEO;

b)AgilizaroprocessodecandidaturaàDireçãodoNÙCLEO;

c)Deliberareaprovaranecessidadedeexoneraçãodequalquer

membrodoNÚCLEO.

3.AComissãoCientíficadeveráreunir,pelomenos,umaveznoiníciodecada

semestreletivo.

Artigo21º

DocenteMentor

1.ADireçãodoNÚCLEOpodesolicitarajudadeum docente,quedeveráter

funçõesdecoordenação deum dosciclosdeestudosdoscursosde

SolicitadoriadaUPT;

2.Odocentementortem comofunções:



10a)SupervisionartodaaatividadedoNÚCLEO;

b)AcompanhareajudaradirigirasatividadesdoNÚCLEO;

c)VerificartodososdocumentosecomunicaçõesexpedidaspeloNÚCLEO;

d)ProporaexoneraçãodequalquerelementodoNÚCLEO;

e)Solicitara reunião da Comissão Cientifica,sempre que considerar

pertinente.

CAPÍTULOIII

NOMEAÇÕES

Artigo22º

Nomeações

1.Sópodem sernomeadosparaaDireção,bem comoparaRepresentantes

dasturmaseMembrosdoNÚCLEO,alunosdoscursosdeSolicitadoria;

2.ADireçãodoNÚCLEOédesignadapornomeaçãodaComissãoCientífica

doNÚCLEO,com basenascandidaturasapresentadas;

3.OscandidatosàDireçãodoNÚCLEOdevem apresentarumapropostade

candidatura que deve conterum plano de atividades,e uma linha de

orientação constante porforma a mantera credibilidade do Núcleo

internamenteeexternamente,pore-mailàDireçãodoDepartamentode

Solicitadoria,naprimeirasemanacorrespondenteaoprimeirosemestredo

anoletivo;

4.AnomeaçãodanovaDireçãoterácomocritériodeelegibilidadeoresultado

obtido pela apreciação das propostas entregues,feita pela Comissão

Científica;

5.Osresultadossãoafixadosem localvisíveleoscandidatossãoinformados,

atéaofinaldasegundasemanacorrespondenteaoprimeirosemestredo

anoletivo;

6.OsmandatosdosmembrosdoNÚCLEOtêm aduraçãodeum anoletivo,ou



11seja,2semestres;

7.Peloexercíciodomandatonãocabequalquerremuneração.

8.É permitida a reeleição podendo os mesmos membros desempenhar

consecutivamenteváriosmandatos.

Artigo23º

Inícioetermodoexercíciodomandato

1.Considera-sequeoexercícioinicialdomandatodosmembroseleitospara

osórgãosdonúcleo,inicia-senoprimeirodiaútildaquartasemanado1º

semestredecadaanoletivo;

2.O exercício do mandato termina1 anosapósatomadadeposse,no

primeirodiaútildaterceirasemanadoreferidoanoletivo;

3.Compete ao Secretário Geral,entregaro arquivo de documentação do

NÚCLEO,àdireçãoquetomaposse.

CAPITULOIV

DISPOSIÇÕESVÁRIAS

Artigo24º

EstatutodeDirigenteAssociativo

OselementosdaDireçãodoNÚCLEOpoderãosolicitarum estatutoequivalente

aoEstatutodeDirigenteAssociativo,ficandoomesmosujeitoaumaavaliação

eaprovaçãosuperiordaReitoria,eainda,vinculadoàsregrasestabelecidasnos

presentesestatutosesubsidiariamenteaosregulamentos.

Artigo25º

CasosomissosnosEstatutos

Oscasosomissosnopresenteregulamentoserãoregulados,pelaDireçãodo

NÚCLEO,deacordocom apráticaacadémicaousegundoasnormasaplicáveis

acasosanálogos.



12 Artigo26º

Regulamentos

Paraofuncionamento,procedimentoeparacadaórgãodoNÚCLEO,serão

elaboradosregulamentosespecíficos,queserão submetidosàavaliação e

aprovaçãodaDireçãodoNÚCLEO.

Artigo27º

Preenchimentodevagas

Asvagasocorridasduranteomandatodequalquerelementodequalquerórgão

do NÚCLEO,serão preenchidaspordecisão da Direção do NÚCLEO e da

ComissãoCientíficadoNÚCLEO.

Artigo28º

AprovaçãodosEstatutos

OspresentesEstatutossãoaprovadospelaReitoriadaUPT.

Artigo29º

AlteraçãodosEstatutos

Os presentes Estatutos só podem seralterados mediante aprovação da

ReitoriadaUPT.

Artigo30º

Entradaem vigoredivulgaçãodosEstatutos

Ospresentesestatutosentram em vigor,imediatamenteapósaaprovaçãoda

ReitoriadaUPTerespetivadivulgaçãonosítiowebdaUPT.


