
Em sede de reclamação apresentada pelo Professor José Jasnau Caeiro, quanto aos 

cadernos eleitorais – elegíveis – no âmbito das eleições para o Coordenador de Curso da 
Licenciatura em Engenharia Informática, somos a responder que: 
  

1)     Quanto à incompatibilidade das funções de Coordenador de curso com o 
conteúdo funcional atribuído à categoria de Professor Coordenador; 

        A previsão do cargo de Coordenador de curso decorre do regime jurídico dos 
graus e diplomas do Ensino Superior (art. 6º n.º 5), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 74/2006, de e 24 d março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
65/2018, de 16 de agosto, Estatutos do IPBeja e respectivo Regulamento Interno 
do ciclo de Estudos, assim determinando a necessidade da existência dessa figura 

na organização dos cursos e para funcionamento dos cursos e que a mesma seja 
assumida por um “docente detentor do grau de doutor ou especialista de 
reconhecida experiência e competência profissional na área de formação 
fundamental do ciclo de estudos, que se encontre integrado na carreira docente 
do ensino politécnico da instituição em causa”, no entanto, e  
sem que tais funções encontrem previsão direta no âmbito do Estatuto da 
respetiva Carreira Docente, o seu exercício considerar-se-á no âmbito das 
funções gerais que estão acometidas à carreira, previstas no art. 2º-A ECDESP; 

        O ECDESP elenca os conteúdos funcionais de cada uma das categorias integradas 

na carreira (conforme art. 3º), definindo, de forma clara, os conteúdos funcionais 
especificamente atribuídos de cada uma delas, aos quais acresce o dever de 

exercer as funções gerais referidas no art. 2º-A, sem que exista necessidade de 
qualquer “mapeamento” adicional por parte da instituição de ensino superior 
empregadora, e que, perante a lei, não será sequer possível, tal como o docente 
vem a exigir em sede de reclamação. 

      E se, por um lado, ao desenhar os conteúdos funcionais das várias categorias, o 
ECDESP assenta numa escala de complexidade funcional crescente das tarefas 
atribuídas às categorias em conformidade com a evolução estabelecida para a 
carreira, nunca determina que dessa decorra diretamente qualquer relação 
hierárquica entre as categorias definidas. 

       Por outro lado, os requisitos impostos pelo regime jurídico dos graus e diplomas 
do Ensino Superior (art. 6º n.º 5), ao determinar quanto à necessidade de que “A 

coordenação pedagógica e científica de um curso de licenciatura cabe a um docente detentor do 

grau de doutor ou especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área de 

formação fundamental do ciclo de estudos, que se encontre integrado na carreira,” operam 
como requisito de qualificação dos recursos de cada IES para efeitos de exigência 
de reconhecimento de funcionamento de cursos, condição para que a IES possa 
atribuir determinado grau, sem que deles decorra quer a necessidade da 
detenção de determinada categoria para o desempenho da função, quer o 
estabelecimento de uma relação hierárquica entre o docente que desempenha 
a função de Coordenador e os docentes que lecionam no curso. 

       Também das competências definidas para o Coordenador de curso em sede 

regulamentar não se extrai nenhuma relação hierárquico-funcional 
relativamente aos docentes que lecionam no curso, visto que essas funções 
visam a coordenação organizacional relativamente ao funcionamento corrente 
do próprio curso, muitas até de natureza administrativa, sempre subjugadas às 



decisões de natureza pedagógico - cientifica adotadas pelas competentes 

instancias da instituição de ensino superior. 
Na verdade, se bem se atentar ao elenco das competências atribuídas ao 
Coordenador de curso, não se vislumbra em que termos pretende o reclamante 
ver a sua pretensão atendida quanto à interferência, atravessamento ou 
impedimento quanto ao regular exercício dos conteúdos funcionais da categoria 
de Professor Coordenador em consequência do exercício das funções de 
coordenação de curso por um docente com categoria distinta, uma vez que, do 
exercício dessas funções não resulta relação que ponha qualquer docente do 
curso na dependência hierárquica do Coordenador, concluindo-se assim que a 
coexistência de ambas as situações funcionais, em nada prejudica o cabal 

exercício de cada uma delas, até porque, na prática, se executam em planos 
distintos. 

  

2)      Quanto aos docentes elegíveis; 

       A definição do universo de docentes elegíveis para as funções de coordenação 
de curso de 1º ciclo decorre essencialmente do regime jurídico dos graus e 
diplomas do Ensino Superior (art. 6º n.º 5), nos seguintes termos: 

“A coordenação pedagógica e científica de um curso de licenciatura cabe a um docente detentor 

do grau de doutor ou especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área 

de formação fundamental do ciclo de estudos, que se encontre integrado na carreira”. 

       A exigência de qualificações para o exercício de funções é imposta como 

requisito à qualificação académica e habilitacional dos recursos de cada IES para 
efeitos de reconhecimento de funcionamento de cursos/ condição para que a IES 
possa atribuir determinado grau, sem que se possa inferir da norma pretensão, 
quer de associar o exercício de funções a qualquer categoria em particular, quer 
em ditar a reorganização de conteúdos funcionais da carreira ou hierarquização 
de funções das categorias integradas. Caso contrário, e tal como impôs a 
condição das funções serem assumidas por um docente que se encontre 
integrado na carreira, teria necessariamente determinado qualquer requisito 
adicional, o que, na verdade, e considerando o supra enunciado objetivo da 
norma, reconheçamos que não se justifica. 
Assim, considerado o fito da norma, sem respeito da qual o curso a lecionar não 

será reconhecido, e porquanto impedido de funcionar, e sem que limitação de 
outra natureza dela decorra, não se vislumbra qualquer impedimento a que, a 
Instituição de Ensino Superior, no exercício da sua autonomia (em estreito 
respeito pela condição imposta, sob pena de deixar de reunir as condições 
legalmente estatuídas para atribuição do grau), venha, até em função dos 
padrões de gestão e qualidade face à sua particular realidade, a definir outros 
requisitos que considere adequados e imprescindíveis para o exercício do cargo 
de Coordenador de Curso, como seja a necessidade de lecionar no próprio curso. 

 Considerando que, nos termos gerais e estatuários a competência para definição 

do procedimento eleitoral para as Coordenações de Curso cabe nas 

competências do Presidente do IPBeja, que o define por via de Despacho, e que 
o regulamento deixa omissa esse particular requisito de interligação e contacto 
efetivo entre as funções a exercer a atividade de docência no curso, será esse a 
forma adequada para expressar a decisão quanto à matéria, podendo sempre 



através desse instrumento vir a completar ou concretizar disposição legal ou  

regulamentar, desde que não a contrarie, como se verifica no caso em apreço. 

 Mais, e quanto ao reclamado desrespeito também pela disposição do REI, 
vertem os fundamentos acima aduzidos quanto à norma constante do n.º 5 do 
art. 6º do Regime jurídico dos graus e diplomas do Ensino Superior, que o REI do 
1º ciclo se limita a transcrever, que, na verdade, deixando omissa a necessidade 
de ligação direta do coordenador ao curso que coordena, necessitará de 
completude, em ajustamento à realidade da dinâmica institucional em prol de 
padrões de qualidade pedagógico-cientifica dos cursos ministrados pela 
Instituição de Ensino, e exercida no âmbito das competências atribuídas ao 
Presidente do IPBeja, tanto  em sede estatutária como pelo próprio REI, quando 

atribui a esse órgão a competência para providenciar a completude a situações 
duvidosas ou omissas no seu âmbito. 
 
Sob esse termos, e reiterando que à decisão eleitoral não presidiu qualquer 
intenção de exclusão, mas antes a de reconhecer a particular necessidade da 
existência de efetivo contacto do docente que venha a ser eleito com a 
ministração e funcionamento do curso, sem que os requisitos de qualificação 
legalmente determinados sejam tocados, não se poderá considerar que o 
Despacho eleitoral contrarie ou subverta as disposições regulamentares 
aplicáveis, uma vez que se limita a dar completude a questão omissa quanto à 
definição do universo de elegíveis para a função, de forma a criar condições de 

efetivo e eficaz desempenho da mesma contribuindo para a qualidade dos cursos 
ministrados, expressando a solução que ao momento se revela mais ajustada às 
reais circunstâncias e dinâmicas dos cursos do IPBeja.  
  

  
3)      Quanto às áreas fundamentais do curso; 

      Por decorrência do enquadramento aplicável, a formação ministrada pelo IPBeja 

está indexada a áreas CNAEF.  

 No caso, e quanto ao curso visado na reclamação, existe uma clara zona de 
sobreposição especialmente entre os códigos CNAEF 481 – Ciências Informáticas 
e 523 – Eletrónica e Automação, pois ambas incluem temas da área que em 

Portugal se convencionou denominar “Engenharia Informática”; 
resumidamente, pode afirmar-se que a área 481 corresponde à informática e a 
área 523 à parte hardware da engenharia informática, porquanto, 
complementares e incindíveis no âmbito deste curso. 

 Todos os docentes das áreas 523, 522 e 481 do curso de EI, aprovado pela A3ES, 
foram, necessariamente, contabilizados como docentes da área fundamental do 
ciclo de estudos, pois, caso contrário, nem sequer o curso cumpriria os rácios 
necessários à sua aprovação pela entidade competente.  
Assim, e em respeito e no âmbito da decisão emitida por essa entidade, 
igualmente competente para verificar da relevância da formação do 

coordenador do curso para acreditação dos cursos – foram considerados como 
elegíveis para o exercício das funções de coordenador desse curso todos os 
docentes detentores de doutoramento na área do ciclo de estudos. 



 Mais uma vez se sublinha que o fito da norma determina a exigência da 

coordenação de curso ser assumida por “(..)um docente detentor do grau de doutor ou 

especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área de formação 

fundamental do ciclo de estudos, que se encontre integrado na carreira.” configura uma 
condição para o reconhecimento (acreditação de curso) dos cursos por parte da 
entidade competente para o efeito, pelo que, perante os termos do 
reconhecimento emitido quanto a essas áreas de formação como integrantes e 
fundamentais do curso, não poderá sequer a Instituição de Ensino Superior vir 
depois a atuar no âmbito do funcionamento do curso sob pressupostos diversos 
do quadro legalmente reconhecido, o que aconteceria se viesse, para os efeitos 
em apreço, a delimitar ou ampliar as áreas de formação fundamental 

reconhecidas conforme vontade manifestada pelo reclamante. 

  

Porquanto antecede, e para efeitos de definição do universo de elegíveis para o 
cargo de coordenação do curso de licenciatura em Engenharia Informática, 
deverão ser considerados os docentes com formação nas áreas CNAEF 523, 522 e 
481. 
Conquanto, note-se, a informação constante dos cadernos eleitorais deverá 
corresponder às com as qualificações habilitacionais detidas pelos docentes que 
os integram.   

  
4)      Quanto ao pedido de Escusa para candidatura ao exercício das funções de 

Coordenação de Curso apresentado pelo docente; 

       O exercício do cargo de Coordenador de curso legal, estatutária e 

regulamentarmente previsto representa-se como uma das funções gerais da 
carreira do pessoal docente e o seu exercício nos termos do art. 2º-A do ECDESP, 
pelo que, e quanto ao exercício das mesmas não existe a possibilidade de o 
docente se vir a eximir ao seu cumprimento, e assim, de forma genérica, o 
docente vir a apresentar escusa quanto à sua elegibilidade para o cumprimento 
de funções inerentes às categorias da carreira na qual se encontra integrado e 
pela qual é remunerado. 

  

      Mesmo quando considerada a precisa alegação de discordância quanto às 

tarefas atribuídas ao Coordenador de curso, especialmente quanto ao dever de 
“informar o Diretor da unidade orgânica sobre situações de desempenho por 
parte de docentes no curso que sejam suscetíveis de reserva ou reparo”, e sem 
que seja capaz de configurar situação de ilegalidade (pelo contrário, terá de ser 
vista como contribuindo para a qualidade do curso e implementação de 
melhorias no mesmo), não nos parece que, per si, se possa sustentar,  qualquer 
pedido de escusa, não se encontrando assim qualquer enquadramento para o 
pedido aduzido pelo reclamante. 

  

     Mais se esclarece quanto à figura do pedido de escusa para o exercício das 

funções de coordenação de curso que, por depender da condição de ter existido 
designação para o exercício das funções (por via de eleição), o pedido apenas 
terá cabimento quando verificada a efetiva eleição do docente, fora da qual não 
goza sequer de oportunidade, sendo então passível de avaliação em função do 
respetivo fundamento, conforme disposto nos respetivos Despachos eleitorais, 



sendo sempre necessário ter em conta que a aceitação do pedido implica a 

dispensa do cumprimento de funções inerentes à carreira docente. 
 

Assim, o pedido de escusa como elegível para o exercício do cargo apresentado por 
docente que nem sequer foi eleito para o ocupar, terá necessariamente, e nesses 
termos supra, de ser objeto de indeferimento. 

  

Porquanto antecede, não se considera procedente a reclamação apresentada pelo 
docente José Jasnau Caeiro. 
 
Beja, 24/06/2020. 

 
O Presidente do Instituto Politécnico de Beja 
 
 
 
 
João Paulo Trindade 
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