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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

selho Superior da Magistratura, com efeitos a partir de 01 de fevereiro
de 2016, inclusive.

Deliberação (extrato) n.º 159/2016

1 de fevereiro de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior
da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209324731

Por deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de
05 de janeiro de 2016, foi renovada a nomeação em comissão de serviço
por mais um ano, do Exmo. Juiz Conselheiro Jubilado Dr. João Manuel
de Sousa Fonte, para o exercício de funções no Supremo Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 67.º, n.os 3 e 4 do, E. M.J.
2 de fevereiro de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior
da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209325622
Despacho (extrato) n.º 2434/2016
Por meu despacho de 29 de janeiro de 2016, foi o Exmo. Senhor
Escrivão de Direito Carlos Manuel Gonçalves Marques, nomeado, em
regime de comissão de serviço, como Secretário de Inspeção do Con-

Despacho (extrato) n.º 2435/2016
Por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior
da Magistratura, de 29 de janeiro de 2016, foi o Dr. Bruno Miguel Pinto
Lopes, Juiz de Direito interino da Comarca de Santarém — Instância
Central de Santarém — Secção de Instrução Criminal — Juiz 1, nomeado, como requereu, Juiz de Direito efetivo no mesmo lugar, nos termos
do artigo 45.º, n.º 1 e 5 do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
(Posse imediata)
2 de fevereiro de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior
da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209325541

PARTE E
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Artigo 3.º
Atribuições

Reitoria
Despacho n.º 2436/2016
Regulamento do Serviço de Gestão Académica
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 104.º dos Estatutos da Universidade dos Açores, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 65-A/2008,
de 10 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 246,
de 22 de dezembro, na redação dada pelo Anexo ao Despacho Normativo n.º 12/2014, de 25 de agosto, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 168, de 2 de setembro, alterado pelo Despacho Normativo
n.º 10/2015, de 3 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 112, de 11 de junho, e tendo em conta o Despacho n.º 11786/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 22 de setembro,
que cria o Serviço de Gestão Académica, aprovo o Regulamento do
Serviço de Gestão Académica da Universidade dos Açores, em anexo
ao presente despacho de que faz parte integrante.
03 de fevereiro de 2016. — O Reitor, João Luís Roque Baptista
Gaspar.
Regulamento do Serviço de Gestão Académica
Artigo 1.º

O SGA funciona na dependência direta da vice-reitoria com competências na área académica e exerce as suas atribuições nos domínios da gestão administrativa dos processos de ensino-aprendizagem,
mobilidade dos estudantes e inserção profissional, competindo-lhe,
designadamente:
a) Acompanhar a evolução e o desenvolvimento do sistema de ensino
regional, nacional e internacional;
b) Garantir as condições necessárias para a candidatura, a matrícula
e a inscrição de estudantes;
c) Instruir e manter atualizados os processos académicos dos estudantes;
d) Apoiar o planeamento e a implementação da oferta letiva regular;
e) Monitorizar o insucesso e o abandono escolar;
f) Avaliar o grau de empregabilidade dos diplomados.
Artigo 4.º
Estrutura
O SGA compreende as seguintes estruturas:
a) Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo;
b) Núcleo para os Assuntos Externos;
c) Núcleo para os Assuntos Internos;
d) Núcleo de Apoio ao Estudante Internacional.

Âmbito

Artigo 5.º

O presente regulamento visa estabelecer a orgânica e o funcionamento
do Serviço de Gestão Académica, adiante designado por SGA, conforme
o preceituado no n.º 3 do artigo 104.º dos Estatutos da Universidade dos
Açores, adiante designada por UAc.

Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo

Artigo 2.º
Natureza e Missão
O SGA é o serviço de apoio à função ensino da UAc e tem como
missão garantir a gestão administrativa e académica dos processos
relacionados com o percurso escolar dos estudantes, incluindo a sua
candidatura, matrícula e inscrição, bem como com a sua inserção no
mercado de trabalho.

Ao Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo compete, designadamente:
a) Assegurar as funções de secretariado às estruturas do SGA;
b) Garantir o expediente e arquivo de toda a documentação afeta ao
serviços;
c) Apoiar as tarefas atinentes às matrículas dos alunos;
d) Assinar os documentos comprovativos de matrícula;
e) Manter atualizados os processos individuais dos alunos;
f) Proceder à elaboração de listagens parametrizadas;
g) Assegurar o tratamento adequado às mensagens recebidas no correio
eletrónico geral do serviço;

