
Regulamento do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas 

Preâmbulo 

O Centro de Línguas, Literaturas e Culturas é uma unidade de investigação, caracterizada, na 

estrutura orgânica da Universidade de Aveiro, como uma unidade básica de investigação, de 

acordo com o artigo 8.°, n.° 1, alínea c), e n.° 5 e com os artigos 43.° e 44.° dos Estatutos da 

Universidade de Aveiro, homologados pelo Despacho-Normativo n.° 18-A/2009, de 30 de 

abril, publicado no Diário da República n.° 93, 2.ª Série, de 14 de maio, alterados pelo 

Despacho-Normativo n.° 23/2012, de 19 de outubro, publicado no Diário da República n.° 208, 

2.ª Série, de 26 de outubro, e doravante designados por Estatutos, e que se encontra adstrita ao 

Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. 

O Regulamento do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, aprovado 

pelo Regulamento n.° 507/2010, publicado no Diário da República n.° 108, 2.ª Série, de 04 de 

junho, no artigo 5.°, n.° 3 alínea b) e n.° 5, estabelece o regime referente às unidades de 

investigação na estrutura orgânica do Departamento. 

O presente Regulamento visa concretizar a estrutura organizativa e funcional do CLLC, de 

acordo com o respetivo objeto e objetivos, pelo que, para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 

44.° dos Estatutos, ouvidos os órgãos próprios desta unidade de investigação, e ao abrigo da 

competência estabelecida na alínea n) do n.° 3, do artigo 23.° dos Estatutos é aprovado, em 07 

de abril de 2015, pelo Reitor da Universidade de Aveiro o seguinte: 

Regulamento do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas 

Artigo 1.° 

Objeto 

O Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, doravante designado por CLLC, é uma unidade 

básica de investigação, nos termos do n.° 1 do artigo 43.° dos Estatutos, adstrita ao 



Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, e cujo objeto consiste no 

desenvolvimento de atividades de investigação, fundamental ou aplicada, nos domínios 

identificados no artigo 3.°. 

Artigo 2.°  

Objetivos 

1- O CLLC assume-se matricialmente como unidade de investigação em Humanidades, tendo 

como objetivo genérico fortalecer elos de investigação inovadora, no âmbito das Ciências 

da Linguagem, Línguas e Tradução, dos Estudos Literários e Estudos Culturais que se 

revistam de pertinência ao nível nacional e internacional e que abram espaço à integração 

dos jovens académicos nas equipas de investigação e à sua colaboração nos projetos em 

curso. 

2- Constitui, igualmente, um dos objetivos do CLLC, a ancoragem científica da formação 

graduada e pós-graduada do Departamento de Línguas e Culturas. 

3- São ainda objetivos do CLLC: 

a) Criar condições para que os projetos possam beneficiar, por um lado, da formação 

científica específica dos investigadores envolvidos e, por outro, da articulação e 

entrecruzamento de perspetivas; 

b) Promover a submissão de Projetos de Investigação a programas específicos de 

financiamento, nacionais e internacionais, garantindo as melhores condições para a sua 

efetivação; 

c) Incentivar o diálogo científico assíduo e a prática colaborativa regular com outras 

unidades de investigação da Universidade de Aveiro, em áreas de interseção das 

Humanidades com as Artes, as Ciências Sociais e as Ciências Exatas; 

d) Criar pontes e estimular sinergias entre os programas doutorais e o CLLC, por forma a 

que, por um lado, os doutorandos encontrem no CLLC o espaço adequado para 

enquadramento dos seus projetos, e, por outro, contribuam, com a sua atividade de 

investigação, para a produtividade do CLLC, nas suas áreas de ação; 

e) Fomentar o diálogo com outros centros de investigação portugueses e com instituições 

estrangeiras que desenvolvam projetos afins; 

f) Estimular a internacionalização; 

g) Promover a realização de congressos e outras reuniões científicas, bem como de 

seminários e cursos em estreita articulação com as Linhas de Investigação do CLLC; 



h) Incrementar a produção científica; 

i) Proceder a uma divulgação adequada do seu programa de investigação e dos resultados 

dos projetos 

j) Dinamizar uma estratégia de cooperação com entidades nacionais e regionais e de 

ligação à comunidade no estudo e desenvolvimento de atividades culturais. 

Artigo 3.°  

Áreas Científicas 

1- Os domínios do CLLC incluem as áreas científicas de Ciências da Linguagem, Estudos 

Culturais, Estudos Literários, Línguas e Tradução. 

2- A atividade do CLLC pode ser alargada a novas áreas científicas, não consagradas no 

número anterior, e que venham a ser consideradas estratégicas pelo Conselho Científico do 

CLLC. 

Artigo 4.°  

Membros do CLLC 

1- O CLLC é constituído por investigadores da Universidade de Aveiro ou de outras 

instituições de ensino superior ou de investigação, bem como por outros investigadores que 

não possuam vínculo a qualquer instituição. 

2- O CLLC acolhe membros integrados e membros não integrados, caraterizados estes últimos 

por colaboradores, de acordo com as regras estabelecidas pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia. 

3- A qualidade de membro do CLLC é adquirida por convite da Comissão Coordenadora ou 

por pedido de admissão efetuado pelo interessado e aprovado pela Comissão Coordenadora, 

ouvido, em qualquer dos casos, o Conselho Científico. 

4- Pode ser atribuído o título de membro honorário do CLLC a personalidades de reconhecido 

mérito, sob proposta de membros integrados e após aprovação por maioria de dois terços 

dos membros do Conselho Científico do CLLC em efetividade de funções. 

5- O CLLC pode ainda acolher investigadores visitantes para desenvolverem, 

temporariamente, Projetos de Investigação ou missões específicas, mediante aceitação 

prévia do Coordenador, ouvida a Comissão Coordenadora. 

 



Artigo 5.°  

Estrutura de investigação 

1- O CLLC estrutura-se em Grupos de Investigação, constituídos em funções das áreas 

científicas previstas no artigo 3.º ou de áreas de saber ou problemáticas científicas afins. 

2- A criação de Grupos de Investigação é proposta por um mínimo de cinco membros 

integrados do CLLC ou pela Comissão Coordenadora, cabendo ao Conselho Científico a 

respetiva decisão. 

3- Compete ao Coordenador de cada Grupo: 

a) Representar o Grupo de Investigação na Comissão Coordenadora; 

b) Elaborar contributos para o plano e o relatório anual de atividades, referentes à atividade 

do Grupo de Investigação, depois de ouvidos os membros adstritos a este Grupo; 

c) Convocar e coordenar reuniões semestrais com todos os membros do Grupo de 

Investigação para planificação e avaliação de atividades de investigação e discussão de 

outros assuntos de interesse geral. 

4- Podem ainda ser criadas outras formas de organização da investigação, designadamente: 

a) Linhas de Investigação sobre um tema específico; 

b) Projetos de Investigação de duração limitada, com objetivos específicos, inseridos em 

qualquer das áreas de ação do CLLC. 

Artigo 6.°  

Órgãos do CLLC 

São órgãos do CLLC: 

a) O Conselho Científico; 

b) A Comissão Coordenadora; 

c) O Coordenador e o Vice-Coordenador; 

d) A Assembleia Geral; 

e) A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico. 

Artigo 7.°  

Conselho Científico 

1- O Conselho Científico é constituído por todos os membros integrados do CLLC, sendo 

presidido pelo Coordenador do CLLC. 



2- Compete ao Conselho Científico: 

a) Eleger, de entre os membros integrados vinculados à Universidade de Aveiro, o 

Coordenador; 

b) Aprovar, por maioria de dois terços dos votos expressos, desde que não inferior à 

maioria dos membros em efetividade de funções, todas as alterações ao Regulamento do 

CLLC; 

c) Pronunciar-se e dar parecer sobre questões orgânicas, orçamentais, estratégicas e 

científicas relativas ao CLLC; 

d) Apreciar e aprovar o orçamento do CLLC; 

e) Aprovar o relatório financeiro anual do CLLC; 

f) Apreciar e aprovar o plano e o relatório de atividades anuais do CLLC; 

g) Aprovar, por maioria de dois terços dos votos expressos desde que não inferior à maioria 

dos membros em efetividade de funções, a criação e extinção de Grupos de Investigação, 

Linhas de Investigação e Projetos de Investigação de duração limitada sob proposta 

fundamentada da Comissão Coordenadora; 

h) Pronunciar-se sobre a admissão de novos membros do CLLC; 

i) Aprovar a constituição da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico sob 

proposta da Comissão Coordenadora. 

3- O Conselho Científico reúne em sessão ordinária duas vezes por ano. 

4- Podem ser convocadas reuniões extraordinárias do Conselho Científico a pedido do 

Coordenador do CLLC, da Comissão Coordenadora ou de um grupo de elementos do 

CLLC, não inferior a um terço da totalidade dos seus membros integrados. 

Artigo 8.°  

Comissão Coordenadora 

1- A Comissão Coordenadora do CLLC é constituída por: 

a) O Coordenador, que preside, e o Vice-Coordenador; 

b) Os Coordenadores dos Grupos de Investigação; 

c) Os Coordenadores das Linhas de Investigação; 

d) Um representante eleito por e de entre os membros integrados do CLLC que coordenam 

Programas Doutorais a que o CLLC confira apoio científico; 

e) Um representante eleito por e de entre os membros integrados do CLLC que coordenam 

Projetos de Investigação com financiamento externo; 



f) Um representante eleito por e de entre os investigadores não doutorados. 

2- Compete à Comissão Coordenadora: 

a) Coadjuvar o Coordenador em todas as suas funções, assegurando, nomeadamente, o 

regular funcionamento do CLLC e gerindo os meios humanos e materiais; 

b) Promover a celebração de acordos de colaboração com outras instituições culturais, 

institutos e centros de investigação no país e no estrangeiro; 

c) Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades; 

d) Elaborar o relatório anual de atividades; 

e) Elaborar a proposta do orçamento anual; 

f) Proceder à prestação de contas no âmbito da sua competência; 

g) Propor ao Conselho Científico os membros da Comissão Permanente de 

Aconselhamento Científico; 

h) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do CLLC. 

3- A Comissão Coordenadora reúne, ordinariamente, de três em três meses, e, 

extraordinariamente, por convocatória do Coordenador ou a solicitação da maioria dos seus 

membros. 

4- O mandato dos membros da Comissão Coordenadora é de três anos. 

Artigo 9.°  

Coordenador e Vice-Coordenador 

1- Compete ao Coordenador do CLLC: 

a) Coordenar todas as atividades do CLLC; 

b) Representar o CLLC na Universidade e fora dela; 

c) Velar pela observância das normas legais e regulamentares; 

d) Superintender a gestão administrativa, financeira e científica do CLLC; 

e) Definir, ouvido o Conselho Científico, as modalidades e os critérios de distribuição de 

verbas; 

f) Coordenar a elaboração do relatório e do plano anual de atividades; 

g) Convocar e presidir às reuniões da Comissão Coordenadora, do Conselho Científico e 

da Assembleia Geral; 

h) Assegurar a ligação com os organismos e unidades orgânicas de ensino e investigação 

associados à investigação realizada pelo CLLC; 



i) Validar, ouvida a Comissão Coordenadora, as propostas de Projetos de Investigação ou 

de prestação de serviços elaborados no âmbito das atividades do CLLC. 

2- O Coordenador nomeia um Vice-Coordenador que o coadjuva nas suas funções, podendo 

ser-lhe delegadas algumas das suas competências. 

3- O Coordenador é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo Vice-Coordenador. 

Artigo 10.°  

Eleição do Coordenador 

1- O Coordenador é eleito pelo Conselho Científico do CLLC, de entre os membros integrados 

do CLLC vinculados à Universidade de Aveiro. 

2- Os membros do CLLC que preencham o requisito identificado no número anterior são 

considerados candidatos elegíveis ao cargo de Coordenador, salvo se manifestarem a sua 

indisponibilidade para o efeito. 

3- A votação é realizada por escrutínio secreto e presencial. 

4- A data do ato eleitoral é marcada pelo Coordenador em funções, por meio de convocatória 

enviada por escrito a todos os membros do Conselho Científico, com pelo menos 15 dias de 

antecedência. 

5- No processo eleitoral, para que um candidato se considere eleito em primeira votação exige-

se que obtenha a maioria dos votos validamente expressos. 

6- Se existir apenas um candidato e este não obtiver a maioria exigida no número anterior, 

procede-se a nova votação, no prazo de uma semana, em reunião marcada expressamente 

para o efeito, e, se a situação se mantiver, reabre-se novo processo eleitoral. 

7- Se existir mais do que um candidato e nenhum deles obtiver o número de votos previsto no 

n.° 5, procede-se a nova votação, no prazo de uma semana, em reunião marcada 

expressamente para o efeito, com os dois candidatos mais votados. 

8- O mandato do Coordenador do CLLC tem a duração de três anos, podendo ser renovável. 

Artigo 11.°  

Assembleia Geral 

1- A Assembleia Geral é constituída por todos os membros do CLLC identificados no artigo 

4.°, sendo presidida pelo Coordenador do CLLC. 



2- Compete à Assembleia Geral debater questões gerais de organização e investigação do 

CLLC. 

3- A Assembleia Geral reúne, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, por 

decisão do Coordenador do CLLC ou por proposta de um terço dos membros da 

Assembleia. 

Artigo 12.°  

Comissão Permanente de Aconselhamento Científico 

1- A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico é constituída por três a cinco 

personalidades, externas, nacionais ou estrangeiras, de reconhecido mérito internacional nas 

áreas científicas de atuação do CLLC, propostas pela Comissão Coordenadora e aprovadas 

pelo Conselho Científico. 

2- As reuniões da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico são presididas pelo 

Coordenador. 

3- Compete à Comissão Permanente de Aconselhamento Científico acompanhar e analisar o 

funcionamento do CLLC, bem como emitir parecer sobre o plano e o relatório de atividades 

anuais e o orçamento da Unidade, a remeter à Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

4- A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico reúne, ordinariamente, uma vez por 

ano, e, extraordinariamente, por iniciativa do Coordenador do CLLC relativamente a 

assuntos da respetiva competência. 

5- O mandato dos membros da Comissão Permanente de Aconselhamento Científico é de três 

anos. 

Artigo 13.°  

Funcionamento dos órgãos 

1- As convocatórias são enviadas, preferencialmente, por meio eletrónico, com um mínimo de 

48 horas de antecedência e acompanhadas dos documentos exigíveis, sem prejuízo do 

disposto no n.° 4 do artigo 10.°. 

2- De todas as reuniões dos órgãos do CLLC são lavradas atas, com um resumo de tudo o que 

tiver ocorrido na reunião, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os 

membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado 

das respetivas votações. 



3- Os órgãos do CLLC só podem deliberar quando esteja presente a maioria do número legal 

dos seus membros, com direito a voto. 

4- Salvo quando for expressamente exigida outra maioria, absoluta ou qualificada, as 

deliberações são tomadas à pluralidade de votos, não se contando as abstenções quando 

admissíveis. 

5- As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de 

qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto, deliberando o órgão, em caso de dúvida, 

sobre a forma de votação. 

6- Os prazos previstos no presente Regulamento contam-se em dias úteis, nos termos 

estabelecidos no Código do Procedimento Administrativo, estando a respetiva contagem 

suspensa durante os períodos de férias escolares. 

Artigo 14.°  

Alteração do Regulamento 

1- As propostas de alteração do presente Regulamento são formuladas pela Comissão 

Coordenadora, ou por um terço dos membros do CLLC, e submetidas à apreciação e votação 

do Conselho Científico do CLLC, conforme estabelecido na alínea b) do n.° 2 do artigo 7.°. 

2- Após aprovada pelo Conselho Científico a proposta de Regulamento é, sob proposta do 

Coordenador, submetida à aprovação pelo Reitor, nos termos estabelecidos no n.° 2 do 

artigo 44.° dos Estatutos. 

Artigo 15.°  

Disposições transitórias 

1- A constituição dos órgãos identificados no artigo 6.° deve ocorrer no prazo máximo de 90 

dias a contar da data de entrada em vigor do presente Regulamento. 

2- Na primeira eleição do Coordenador do CLLC que ocorra após a aprovação do presente 

Regulamento, o envio da convocatória previsto no n.° 4 do artigo 10.° é, devido à premência 

associada a este processo, efetuado com oito dias de antecedência relativamente à data do 

ato eleitoral. 

 

 



Artigo 16.°  

Questões omissas ou controversas 

Todas as questões omissas ou controversas que ocorram na aplicação do presente Regulamento 

são decididas pela Comissão Coordenadora, podendo ser submetidas, como recurso, aos órgãos 

de governo da Universidade de Aveiro. 

Artigo 17.°  

Entrada em vigor do Regulamento 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediatamente a seguir à aprovação pelo Reitor. 

 

Universidade de Aveiro, 07 de abril de 2015 

O Reitor  

Assinado 

Prof. Doutor Manuel António Assunção 

 

 

 

 


