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oRDEM DE SERVICO

No

18/201s

Regulomento do centro de Tecnologios Educativas da llniversidade de Evoro

o funcionamento do Centro de Tecnologias Educativas da Universidade de Evora carece de
regulamentaqao que estabeleqa o seu 5mbito de atuaqao, competencias e composiqSo.

n.'1e

do Regime Juridico das lnstituiqoes de
Ensino Superior, aprovado pela Lei n.o 6212007, de 10 de setembro, aprovo o seu

Ao abrigo da alinea o) do

n.o 2 do artigo 92.o

regutamento interno, que se rege pelas seguintes disposiq6es:

Regulamento do centro de Tecnologias Educativas da Universidade de Evora

Artigo lo
(Natureza)
O Centro de Tecnologias Educativas da Universidade de Evora, adiante designado por CTEUE,6 uma unidade cientifico-pedag6gica da Universidade de Evora.

Artigo

20

(Atribu iq6es e Compet6ncias)

I - O CTE-UE

a)

tem as seguintes atribuig6es:

CoordenaqSo das iniciativas tomadas no Ambito da estrat6gia de e-leorning da
Universidade de Evora;

b)

Conceqao e criaqSo de contefdos, recursos e materiais multim6dia de apoio aos

ensinos em regime de e-leorning e ensino

i

distancia, em colaboraqdo com as

unidades de ensino e outras unidades:

c)

CoordenaqSo

e apoio a projetos de ensino que envolvam o uso de tecnologias

educativas, em colaboraq6o com outras unidades o196nicas.
2 - Sao competencias do CTE-UE:

a)

Dar apoio t6cnico para

a

cria96o de conteodos, materiais multim6dia,

e

de

ferramentas inform6ticas de apoio aos ensinos;

b)

Organizar aq6es de sensibitizaq6o e de formagio para a concretizaq6o do Ensino em
regime de elearning;
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c)

Organizar ag6es de formaqeo t6cnica/pedag6gica para os docentes que lecionem em
regime de eJeorning;

d)

Garantir a qualidade t6cnica, cientifica e pedag6gica dos conteidos das unidades

curriculares oferecidas em e-leorning, em coordenagSo com

os 6rg6os da

universidade;

e)

Organizar

e disponibilizar os meios t6cnicos para a autoavaliagao e garantia da

qualidade dos processos de aprendizagem em eleorning em coordenaqao com os
6rg5os da

f)

u

niversidade;

Divulgar a oferta formativa da Universidade em eleorning.

Artigo

3o

(Membros)

56o membros do CTE-UE aqueles que integram as comiss6es especializadas e grupos de
trabalho para a realizaqao de atividades do centro, em conformidade com despacho de
designaqSo do Reitor da Universidade de Evora.

Artigo 40
(6rg5os)
Sao 6rgeos do CTE-UE:

a)

A Diregao;

b)

O Conselho Consultivo.

Artigo 50
(Direq6o)
1 -A Direqao 6

a)

constituida por um Diretor e por um Diretor-adjunto.

O Diretor,

aquemcompetea orientagSogeral do CTE-U

E, 6

nomeado e exonerado

pelo Reitor;

b)

O Diretor-adjunto 6 designado e exonerado pelo Diretor.

2

- Sao competdncias da DireqSo:

a)

Etaborar os ptanos anuais de atividades e submet6-los

i

apreciagSo do Conselho

Consultivo;

b)

Etaborar os relat6rios anuais de atividades

e submet6-los a

apreciaeao

e

do

Conselho Consu ltivo;

c)
d)

Propor os orgamentos anuais e submet6-los d apreciaqSo do Consetho Consultivo;
Propor a criagio de comiss6es especializadas e grupos de trabatho para a reatizagSo
de atividades no 6mbito das compet6ncias do CTE-UE.

Artigo

6o

(Conselho Consultivo)

1- O Consetho Consultivo tem a seguinte constituiqao:
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a)
b)

Diretor e DiretorAdjunto;

c)

Um representante de cada Escola designado pelo respetivo Diretor;

Diretor dos Servigos de Inform6tica;

d) Um funcion5rio nao docente designado pela Direqao do Centro;
e) At6 quatro professores designados pela Diregao do Centro.
2 - Compete ao Conselho Consultivo:

a)
b)

contribuir para

c)

Pronunciar-se sobre o orqamento anual.

a elaboraqSo dos planos de

atividade;

Pronunciar-se sobre os ptanos e relat6rios de atividades;

Artigo 70
(Gabinete de apoio t6cnico)
O CTE-UE disp6e de um Gabinete de apoio t6cnico ao qual compete:

a) Disponibilizar um ponto rlnico de contacto para apoio t6cnico aos docentes no dia-adia e garantir o normal funcionamento dos ensinos em e-leorning;

b) Assegurar a gestao do equipamento do Centro;

c) Assegurar

a

operacionatizaq6o

de meios audiovisuais e

inform6ticos em

coordena96o com os servigos de inform6tica,

Artigo

8o

(Mandato)
Os 6rgeos do CTE-UE

t6m um mandato de 3 anos.

Artigo

90

(Disposig6es finais)
1 -As lacunas e omiss6es

2 - E revogada a

serio supridas por despacho do Reitor da Universidade de Evora.

ordem de serviqo n.o 5/2012, de 12 de fevereiro.

3 - o presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicaqio em Di6rio
Reo0blica.

Universidade de Evora, T de maio de 2015.
A Reitora

*

er[*'''.-

Ana Costa Freitas
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