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PREÂMBULO 

 

O Instituto Superior de Educação e Tecnologia, também designado 
abreviadamente pela sigla ISET/OWU, é uma instituição de ensino superior 
criada pela Associação de Ajuda de Povo para Povo (ADPP-Moçambique) ao 
abrigo da Lei nº 27/2009 de 29 de Setembro, Lei do Ensino Superior, e foi 
reconhecido pelo Governo através do Decreto nº. 33/2005, de 23 de Agosto. 

A Entidade Instituidora do ISET/OWU, a ADPP-Moçambique é uma 
Organização Não Governamental moçambicana que se rege pela Lei das 
Associações e que tem vindo a desenvolver a melhoria de vida da população. 

Pelo diploma de reconhecimento da ADPP-Moçambique, o Governo aprovou 
igualmente os Estatutos do ISET/OWU, os quais, em obediência ao artigo 19 da 
Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro, estabelecem no seu artigo 15, nº. 2, a 

existência de um Regulamento Geral Interno do Instituto. (e no artigo 72 do 
Estatuto da ISET/OWU). 

Pelo Decreto nº 33/2005 no BR 23 de Agosto, 2005, o Governo aprovou a 
revisão dos Estatutos do ISET/OWU, os quais incluíram oficialmente a 
designação “One World University” como parte do nome da Instituição, 
passando assim a ser conhecida por Instituto Superior de Educação e 
Tecnologia/One World University, também designado abreviadamente pela sigla 
ISET/OWU.  

O Regulamento Geral Interno do ISET/OWU responde à necessidade de 
regulamentação de questões específicas da sua organização, funcionamento e 
desenvolvimento institucional como parte dos esforços de melhoria dos serviços 
prestados ao público, de elevação da sua contribuição aos esforços nacionais de 
formação de educadores e técnicos moçambicanos.  
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CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 1 
(Definições) 

 

Para efeitos do presente Regulamento, estabelecem-se as seguintes definições: 

a) Acta: Documento em que se descreve exaustivamente e se regista o que ocorre 

em certa reunião ou sessão. 
b) Admissão – No âmbito do presente regulamento, admissão é o processo pelo 

qual os estudantes são aceites com base nas condições específicas de acesso 

definidas pelo ISET/OWU.  

c) Autonomia – A autonomia das instituições do ensino superior com base na Lei 

nº 27/2009 – Lei do Ensino Superior - é a capacidade para exercer os poderes e 

faculdades que lhes assiste na prossecução das suas respectivas missões, bem 
como observar os deveres necessários a nível administrativo, financeiro, 

patrimonial e científico-pedagógico, para que se alcance a liberdade académica e 

intelectual. 

d) Campus– O local e as infra-estruturas da instituição concentradas e onde têm 

lugar as actividades da Instituição, no quadro da sua missão e objectivos de 

ensino; 

e) Certificado – é a qualificação conferida ao individuo que tenha concluído com 

êxito uma formação, um curso ou um programa. 

f) Competência: Conjunto de poderes funcionais atribuídos a um órgão para o 

exercício das suas atribuições. 

g) Corpo discente - conjunto de todos os estudantes inscritos que participam no 

processo de aprendizagem do ISET/OWU e que tem os seus direitos e obrigações 

dentro da instituição. 
h) Corpo Docente: Funcionários da carreira de Assistente Universitário, docente 

universitário e agentes de serviço que exerçam funções de docência. 

i) Corpo Técnico e Administrativo: Funcionários e colaboradores do ISET/OWU 

que exerçam actividades administrativas.  

j) Crédito académico - é a unidade que serve para medir o trabalho realizado pelo 
estudante sob todas as suas formas com sucesso, para que se alcance os 

resultados de aprendizagem previstos nas disciplinas ou módulos. 

k) Decano – é o mais antigo dos membros da congregação de professores do 

ISET/OWU que representa os interesses da faculdade e assiste no processo de 

contratação dos professores e a regulamentação de cursos e exames. 

l) Escolas superiores – são instituições de ensino superior, podendo estar filiadas 
ou não a uma universidade, a um instituto superior ou a uma academia, que se 

dedicam ao ensino num determinado ramo do conhecimento e à extensão e que 

estão autorizadas a conferir graus e diplomas académicos.  

m) Estudantes regulares: São aqueles que frequentam as aulas nos diferentes 

cursos e actividades curriculares oferecidos pelo ISET/OWU, geralmente no 
período diurno e/ou nocturno, mediante prévia matrícula e inscrição nos termos 

fixados na legislação em vigor, nos Estatutos do ISET/OWU, no presente 

Regulamento e noutros regulamentos com o objectivo de obter os graus 

académicos que o ISET/OWU lhes confere. 

n) Excelência: Valor que consiste no engajamento permanente em todas as 

actividades de leccionação, pesquisa e extensão. 
o) Faculdades – são unidades académicas primárias de uma universidade ou de 

um instituto superior que se ocupam do ensino, investigação, extensão e 

aprendizagem, num determinado ramo do saber, envolvendo a interacção de 
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vários departamentos académicos e a provisão de ensino conducente à obtenção 

de um grau ou diploma. 

p) Institutos Superiores – são instituições que se dedicam à formação e 

investigação no domínio das ciências e tecnologia ou profissionais, bem como à 
extensão e que estão autorizadas a conferir graus e diplomas académicos. 

q) Licenciatura – com base na Lei nº 27/2009, é o grau de qualificação académica 

ou profissional que se obtém numa instituição de ensino superior, no final do 1º 

ciclo de formação e é conferido numa Universidade, Instituto Superior, Escola 

Superior, Academia ou Instituto Superior Politécnico. 
r) Mestre - é grau de qualificação académica ou profissionalizante, que se obtém 

numa instituição de ensino superior, no final do 2º ciclo de formação. Sendo que 

segundo a Lei nº 27/2009, o grau de Mestre de natureza académica é conferido 

pelas Universidades e Institutos Superiores e o grau de Mestre de natureza 

profissionalizante é conferido por Universidades, Institutos Superiores, 

Academias, Escolas Superiores e Institutos Superiores Politécnicos. 
s) Nível Académico - é o indicador de exigência imposta ao estudante do 

ISET/OWU em termos de rigor intelectual, complexidade e grau de 

independência, aumentando-o progressivamente, dentro de uma qualificação do 

primeiro ao último ano de um curso. 

t) Órgãos colegiais: Centros decisórios que manifestam a vontade imputável da 
pessoa colectiva. Ou seja, são aqueles que têm por suporte uma pluralidade de 

indivíduos e que se reúnem regularmente no quadro institucional. 

u) Relatório: Exposição oral ou escrita, objectiva e minuciosa de um determinado 

assunto a ser prestado por uma determinada pessoa ou órgão. Ou seja, 

descrição analítica de factos, conclusões e propostas. 

v) Responsabilidade social: Valor que consiste na assunção de compromissos em 
usar todas as potencialidades científico-pedagógicas para participar activamente 

na resolução dos obstáculos psicológicos, políticos, sociais e económicos ao 

processo de desenvolvimento do país.  

w) Síntese: Documento em que se descreve de forma sucinta o que ocorre em certa 

reunião. 
x) Unidades orgânicas do ISET/OWU: são estruturas através das quais a 

instituição realiza a sua missão numa determinada área geográfica ou do 

conhecimento, com especial ênfase nas dimensões do ensino e da investigação. 

y) Voto de qualidade: Manifestação de vontade, do órgão máximo dos órgãos 

colegiais, feita através do voto no caso de se verificar um empate no processo de 

votação por parte dos demais membros. 
 

Artigo 2 

(Âmbito) 

 

1.  O presente Regulamento aplica-se a todas as Unidades Orgânicas, Órgãos e 
Serviços do Instituto Superior de Educação e Tecnologia/One World University. 

2. O presente Regulamento define ainda o regime de acesso, de ingresso, de 

matrícula, de inscrição, de frequência e de avaliação das competências 

profissionais adquiridas pelos estudantes, bem como os seus direitos e deveres 

académicos. 

 
Artigo 3 

(Campus Principal) 

 

O Campus Principal do ISET/OWU está localizado na Sede do Instituto, na Localidade 

de Changalane, Distrito de Namaacha, Província de Maputo, em instalações próprias 
que consistem num complexo de edifícios para ensino, internamento de docentes e 
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discentes, administração e diversas facilidades de bem-estar, assim como uma Fazenda 

actualmente com cerca de 1.500 Hectares para fins de actividades de agro-pecuária, 

silvicultura, reserva natural e recreação. 

 
Artigo 4 

(Princípios Organizativos e de funcionamento) 

 

O ISET/OWU adopta os seguintes princípios específicos de organização e 

funcionamento:  
a) Gestão participativa através do funcionamento regular e eficaz dos órgãos 

instituídos; 

b) Responsabilidade individual no cumprimento das decisões tomadas; 

c) Respeito pela ética e a diversidade étnica e cultural;  

d) Pluralismo de ideias e de pensamento;  

e) Oportunidade de ensino para todos;  
f) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

g) Flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos académicos; 

h) Excelência académica.  

 

 
 

CAPÍTULO II 

Programas de Formação e Condições de Acesso 

 

Secção I 

Programas de Formação 
 

Artigo 5 

(Cursos de graduação) 

 

No âmbito do cumprimento da sua missão e objectivos, o ISET/OWU oferece os 
seguintes programas e cursos de graduação: 

a) Cursos de graduação de formação de professores para obtenção do grau de 

Licenciatura nos domínios das Ciências Pedagógicas, Ciências de Educação, 

Ciências Naturais, Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências da 

Linguagem, Comunicação e Artes, de Educação Física e Desportos, Psicologia e 

outros; 
b) Cursos de graduação nos domínios de outras profissões para a obtenção do grau 

de Licenciatura, nomeadamente, Ciências Sociais, Engenharia, Economia, 

Direito, Gestão, Contabilidade e Auditoria, Estatística, Ciências Agrárias e 

Informática; 

c)    Cursos de Pós-Graduação para especialização e actualização nos domínios 
referidos nas alíneas anteriores; 

d)     Cursos de Pós-Graduação para a obtenção do grau de Mestre nos domínios 

referidos nas alíneas a) e  b) do presente artigo. 

 

 

Artigo 6 
(Outros Cursos) 

 

O ISET/OWU oferece ainda os seguintes programas e cursos: 

a)    Cursos de curta duração para a formação de profissionais nos domínios 

referidos nas alíneas a) e  b) do artigo anterior e em outras áreas, conferindo 
Certificados A e B; 
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b)    Cursos de formação profissional decorrentes do Quadro Nacional de 

Qualificações Profissionais (QNQP) no âmbito do Sistema da Educação 

Profissional, aprovado pela Lei nº. 23/2014, de 23 de Setembro, Lei da 

Educação Profissional. 
 

Artigo 7 

(Implementação) 

 

Os Cursos implementados pelo ISET/OWU carecem de prévia aprovação pelo Conselho 
de Direcção mediante a proposta do Conselho Académico e do reconhecimento pelo 

Governo nos termos da lei, bem como da sua publicação no Boletim da República. 

 

 

 

Secção II 
Condições de Acesso 

 

 

Artigo 8 

(Admissão) 
 

1. São admitidos a ingressar no ISET/OWU para cursos de licenciatura, os candidatos 

que tenham concluído, no mínimo, a 12ª classe do Ensino Geral ou equivalente.  

2. Para cursos do grau de mestrado, poderão candidatar-se à frequência todos os 

indivíduos que possuam o grau de licenciado ou equivalente, devidamente 

reconhecido e que o seu Curriculum Vitae mostre que possuem as capacidades 
requeridas para realizar o programa. 

3. O candidato ao Curso de Mestrado deverá ainda ter um valor mínimo em 

Licenciatura de 14 valores ou por outras formas ser capaz de mostrar evidências 

duma excelência académica.  

4. Para cursos de curta duração as condições de admissão serão descritos nos 
respectivos Regulamentos do Curso. 

 

Artigo 9 

(Condições de Candidatura) 

 

A candidatura para o acesso aos Cursos ministrados pelo ISET/OWU faz-se mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cursos de Licenciatura: 

i. Formulário de inscrição preenchido com os devidos documentos de apoio; 

ii. Cópia do documento de identidade ou outro documento equivalente; 

iii. Cópia autenticada do certificado/diploma do nível médio ou equivalente. 

b) Cursos de Mestrado: 

i. Formulário de inscrição preenchido com os devidos documentos de apoio; 

ii. Cópia do documento de identidade ou outro documento equivalente; 
iii. Cópia autenticada do certificado/diploma do nível licenciatura ou 

equivalente com a média final mínima de 14 valores. No caso do 

estudante, noutras formas, poder mostrar evidências de excelência 

académica, ele pode ser considerado para o curso pelo Conselho 

Académico; 

c) Cursos de Curta duração: 
i. Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

ii. Cópia do documento de identidade ou outro documento equivalente; 
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iii. Cópia de documentos autorizados que comprovam o nível exigido para o 

curso. 

 

 
Artigo 10 

(Selecção dos estudantes feita pelo próprio ISET/OWU) 

 

A selecção de estudantes para a frequência dos cursos oferecidos pelo ISET/OWU 

obedece ao seguinte: 
a) Cursos presenciais:  

i. O primeiro passo na selecção de estudantes presenciais a frequentarem os 

cursos do ISET/OWU é a análise da documentação apresentada nos 

termos do artigo anterior do presente Regulamento; 

ii. Em seguida a equipa responsável faz a selecção dos candidatos baseando-

se nos documentos exigidos pelo ISET/OWU, como condição primária de 
ingresso;  

iii. O responsável pela selecção e inscrições elabora um parecer sobre a 

admissão ou não do candidato que será confirmado pelo Director-Geral ou 

Director-Geral Adjunto Académico; 

iv. Em caso de dúvida a decisão final de admissão do estudante presencial é 
feita pela Direcção. 

b)   Cursos do Ensino à Distância: 

b.1. O gabinete de admissão do Centro de Ensino a Distância recebe e faz 

revisão dos documentos dos estudantes que incluem: 

i.  Formulário de inscrição preenchido com os documentos de apoio 

necessários; 
ii. Cópia autenticada do certificado/diploma exigido pelo curso. 

b.2. Feita a análise documental, faz-se a recomendação para a admissão ou 

rejeição do candidato; 

b.3. O Director do Centro de Ensino à Distância faz a decisão de admissão 

seguindo as recomendações do oficial de admissão e apresenta o relatório 
à Direcção. 

 

 

Artigo 11 

(Selecção dos estudantes feita por Escolas Parceiras) 

 
A selecção de Estudantes de Ensino à Distância pelas escolas parceiras obedece ao 

seguinte: 

a) Análise documental e o precedente académico do candidato com base nas 

exigências do ISET/OWU e envio dos documentos do estudante seleccionado ao 

Gabinete de Admissão do Centro do Ensino à Distância; 
b) Decisão de admissão ou não do candidato pelo Director do Centro do Ensino à 

Distancia e apresentação do relatório à Direcção. 

 

 

Artigo 12 

(Matrículas e Taxas) 
 

1. Matrícula é o acto administrativo que confere o acesso à frequência de um curso e 

que concede ao matriculado o estatuto de estudante do ISET/OWU. 

2. No acto da matrícula, o estudante deve, proceder ao pagamento da correspondente 

taxa de matrícula e respectiva propina nos termos dos regulamentos e como 
anunciado nos correspondentes editais. 
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3. A feitura da matrícula pelo candidato significa a aceitação e adesão pelo mesmo do 

curso e programa oferecido pelo ISET/OWU, incluindo os correspondentes 

métodos de aprendizagem, práticas extraordinárias, regras e condições de 

internato, viagens de estudo e outras exigências pedagógicas, nos termos dos 
regulamentos aplicáveis.  

 

Artigo 13 

(Anulação da matrícula e abandono do curso) 

 
1. O estudante poderá anular a matrícula em qualquer altura no decorrer do curso, 

desde que tenha a situação académica e financeira regularizada. 

2. Para anulação da matrícula, o estudante deve apresentar o seu pedido à Direcção do 

ISET/OWU. 

3. Caso o estudante anule a matrícula, não haverá devolução de quaisquer valores 

financeiros por ele pagos. 
4. É considerado abandono do curso a ausência do estudante por um período igual à 

falha de pagamento de 3 prestações consecutivas. 

 

Artigo 14 

(Suspensão e cancelamento) 
 

1. São suspensos os estudantes que violem, de forma grave, as normas estabelecidas 

nos estatutos do ISET/OWU, no presente Regulamento e demais normas de 

procedimento. 

2. São igualmente suspensos os estudantes que não paguem as propinas e outras 

taxas aplicáveis dentro dos prazos e formas estabelecidos pelo ISET/OWU. 
3. Nos termos do número anterior, o ISET/OWU pode decidir pela suspensão do 

estudante a qualquer momento durante o curso quando a administração e/ou 

professor responsável constatar a falta de pagamento.  

4. Os custos de realocação ou transferência do estudante suspenso para seu local de 

proveniência ou outro são da inteira responsabilidade deste ou do seu encarregado.  
5. É cancelada a matrícula do estudante que, de forma sistemática, viole as regras e 

postura académica aplicáveis ao ISET/OWU. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Quadro Normativo das Unidades Orgânicas 

 

Secção I 

Definição e Enumeração 

 
Artigo 15 

(Definição) 

 

1. As Unidades Orgânicas são estruturas integrando recursos e meios pedagógicos, 

materiais, humanos, financeiros, etc., através das quais o Instituto cumpre a sua 

missão numa determinada área do conhecimento, com especial ênfase nas 
dimensões do ensino, da investigação, extensão e prestação de serviços. 

2.  Nos termos do estatuído no n.° 1 do artigo 11 dos seus Estatutos, o ISET/OWU 

integra as seguintes Unidades Orgânicas: 

a) Faculdades; 

b) Escolas Superiores; 
c) Centros; 
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Artigo 16 

(Enumeração) 

 
1. As Faculdades do ISET/OWU são as seguintes: 

a) Faculdade de Ciências de Educação  

b) Faculdade de Ciências Sociais 

c) Faculdade de Ciências Naturais 

2. O ISET/OWU integra os seguintes Centros: 
a) Centro de Investigação, Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais Educativos 

b) Centro de Ensino à Distância; 

c) Centro de Extensão e Agro-pecuário.  

 

Artigo 17  

(As Escolas e Centros Parceiras) 
 

1. As Escolas e Centros Parceiras são unidades de educação e pesquisas externas ao 

ISET/OWU através dos quais este realiza a sua actividades no âmbito da pesquisa 

e extensão, em especial no âmbito do Ensino à Distância. 

2. As Escolas e Centros parceiros podem ser nacionais ou internacionais e o vínculo 
com o ISET/OWU é formalizado mediando um contracto o qual estabelece os 

direitos e obrigações de ambas as partes. 

3. As Escolas e Centros parceiros apoiam em especial o ISET/OWU mediante o 

fornecimento de edifícios e instalações educacionais que servem de Centro de 

Recursos para os estudantes à distância, incluindo para a realização de exames 

pelos estudantes à distância. 
4. O ISET/OWU procura atender as necessidades da Escola parceira ou Centro 

parceiro em termos de admissão de estudantes aos programas e cursos 

ministrados pelo Instituto e prestação de assistência académica e em materiais 

educacionais. 

 
 

Secção II 

Organização e Funcionamento das Faculdades e Escolas Superiores 

 

Artigo 18 

(Funções Gerais) 
 

1. As Faculdades e Escolas Superiores realizam os objectivos do ISET/OWU através da 

leccionação, investigação e extensão a nível nacional numa determinada área 

científica. 

2. As Faculdades e Escolas Superiores organizam-se em Departamentos Académicos. 
Os Departamentos Académicos organizam-se em Cursos. 

3. As Faculdades e Escolas Superiores gozam de autonomia científica, de iniciativa 

pedagógica e cultural, contribuindo para a realização dos objectivos estratégicos do 

Instituto numa determinada área do conhecimento. 

4. Os Departamentos são dirigidos por um Chefe de Departamento. 

 
 

 

 

 

Artigo 19 
(Órgãos de Direcção) 
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São Órgãos de Direcção das Faculdades ou Escolas Superiores, os seguintes: 

a) Director de Faculdade ou Escola Superior;  

b) Conselho de Direcção da Faculdade ou Escola Superior; 
c) Conselho Científico da Faculdade ou Escola Superior  

 

Artigo 20 

(Director da Faculdade ou Escola Superior) 

 
1. O Director da Faculdade é nomeado pelo Conselho de Direcção do ISET/OWU de 

uma lista de até três candidatos propostos pelo Conselho Científico da Faculdade ou 

de Escola dentre os seus docentes mais qualificados em termos de grau académico.  

2. O Director de Faculdade ou de Escola Superior representa e dirige a Faculdade ou 

Escola Superior, regendo-se pelos Estatutos e regulamentos do Instituto e da 

respectiva Unidade Orgânica e demais decisões dos órgãos de direcção do 
ISET/OWU.  

3. O mandato do Director do Faculdade tem a duração de quatro anos. 

4. O Director poderá ser coadjuvado por Directores-adjuntos, em número definido no 

regulamento da Faculdade ou Escola. 

5. Os Directores-adjuntos são nomeados pelo Conselho de Direcção do ISET/OWU sob 
proposta do Director-Geral. 

 

Artigo 21 

(Competências do Director de Faculdade ou de Escola Superior) 

 

1. São competências do Director: 
a) Presidir o Conselho de Direcção da Faculdade; 

b) Representar a Faculdade; 

c) Propor ao Conselho de Faculdade as linhas gerais de desenvolvimento da 

Faculdade, o plano e orçamento anuais e os relatórios anuais de actividades e 

de contas; 
d) Assegurar a correcta execução das deliberações dos órgãos de decisão do 

ISET/OWU, das recomendações aprovadas pelo Conselho de Faculdade e o 

cumprimento dos regulamentos e normas em vigor; 

e) Dirigir a gestão académica, administrativa e financeira da Faculdade, orientar 

e promover relacionamento da Faculdade com organismos ou entidades 

nacionais, estrangeiras e internacionais; 
f) Propor formas funcionais de articulação com as delegações. 

 

2. O Director pode delegar algumas das suas competências próprias aos Directores-

adjuntos.  

 
Artigo 22 

(Serviços de apoio da Faculdade e Escola Superior) 

 

As Faculdades e Escolas Superiores poderão dispor de serviços próprios de apoio 

técnico-administrativo. 

 
 

 

Artigo 23 

(Regulamento Interno da Faculdade ou Centro) 
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As demais regras de organização, estruturação e funcionamento das Faculdades ou 

Escola Superior são estabelecidas no Regulamento Interno da Faculdade ou Escola 

Superior, o qual é elaborado seguindo-se um mesmo padrão provido pelo Regulamento 

Interno- tipo das faculdades e centros, aprovado pelo Conselho Académico do 
ISET/OWU.  

 

Secção IV 

Organização e Funcionamento dos Centros 

 
Artigo 24 

(Funções Gerais) 

 

Os Centros são Unidades Orgânicas do ISET/OWU que se dedicam à pesquisa científica 

e tecnológica e visam desenvolver linhas de intervenção e de extensão académica sobre 

temas e assuntos específicos ligados ao âmbito do Instituto.   
 

Artigo 25 

(Recursos) 

 

Sem prejuízo da possibilidade de partilha de meios e serviços de apoio técnico-
administrativo, cada Centro deve ser provido de um corpo próprio de investigadores e 

pesquisadores, formadores, técnicos, etc., e de meios materiais e financeiros adequados 

para o fim para o que foi criado. 

 

 

Artigo 26 
(Estruturação) 

 

Os Centros poderão organizar-se por Núcleos que correspondem aos grandes grupos de 

actividades de pesquisa, investigação, extensão e serviço à comunidade. 

 
Artigo 27 

(Órgãos de Direcção) 

 

1. Cada Centro dispõe de um Director do Centro. 

2. Funcionam para servir todos os Centros do ISET/OWU os seguintes órgãos 

colegiais: 
a) Conselho Científico e Técnico dos Centros; 

b) Comité de Ética dos Centros. 

3. Compete ao Director do Centro  

a) Representar o Centro; 

d) Coordenar as actividades do Centro; 
e) Assegurar a ligação do Centro com o processo educativo e formativo ao nível 

das Faculdades e Escolas do ISET/OWU. 

 

 

Artigo 28 

(Conselho Científico e Técnico dos Centros) 
 

1. O Conselho Científico e Técnico dos Centros é constituído por cinco membros eleitos 

pelo conjunto de pesquisadores e técnicos ocupados na actividade principal dos 

centros existentes no ISET/OWU. 

2. Os membros do Conselho escolhem entre si o respectivo Presidente. 
3. Compete ao Conselho Científico e Técnico dos Centros: 
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a) Velar pela qualidade científica e técnica das actividades conduzidas por cada 

centro; 

b) Identificar as prioridades de áreas e linhas de pesquisa e actividade para cada 

centro; 
c) Identificar as melhores estratégias de ligação da actividade de cada centro com a 

actividade de formação que tem lugar ao nível das faculdades e centros; 

d) Dar parecer sobre os planos e relatórios de actividades e de contas de cada 

centro. 

 
 

Artigo 29 

(Comité de Ética dos Centros) 

 

4. O Comité de Ética dos Centros é um órgão que visa garantir a aplicação de 

princípios éticos fundamentais na pesquisa, investigação, produção e outras 
actividades que têm lugar ao nível de todos os centros do ISET/OWU. 

5. O Comité de Ética dos Centros é constituído por três membros eleitos pelo conjunto 

de pesquisadores e técnicos ocupados nas actividades principais dos centros 

existentes no ISET/OWU. 

6. Os membros do Comité de Ética escolhem entre si o respectivo Presidente.  
7. Compete especialmente ao Comité de Ética: 

a) Assegurar o cumprimento das normas do Código de Ética e os princípios éticos 

do ISET/OWU, visando manter e preservar o respeito, os bons costumes e os 

preceitos morais, bem como o bom nome do Instituto e dos Centros; 

b) Estimular o respeito à verdade científica; 

c) Assegurar o cumprimento da tolerância ideológica, religiosa, política, racial, 
sexual ou de local de origem tanto em relação aos que trabalham nos centros 

como para os que se beneficiam das actividades dos centros.  

 

 

Artigo 30 
(Serviços de apoio dos Centros) 

 

Os Centros poderão dispor de serviços próprios de apoio técnico-administrativo. 

 

Artigo 31 

(Regulamento Interno do Centro) 
 

As demais regras de organização, estruturação e funcionamento dos centros são 

estabelecidos no Regulamento Interno do Centro, o qual é elaborado seguindo-se um 

mesmo padrão provido pelo Regulamento Interno - tipo dos centros, aprovado pelo 

Conselho Académico do ISET/OWU.  
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CAPÍTULO V 

Dos Órgãos de Direcção 

 

Secção I 

Competências dos Directores-Gerais Adjuntos do ISET/OWU 

 
Artigo 32 

(Director-Geral Adjunto Para Área Académica) 

 

Compete ao Director-Geral Adjunto para Área Académica, para além das competências 

que lhe forem delegadas pelo Director-Geral, nomeadamente: 

a) Coordenar a actividade pedagógica do ISET/OWU com destaque para o ensino e 
formação; 

b) Assegurar a implementação de políticas e decisões de carácter pedagógico; 

c) Promover uma educação baseada em competências profissionais a todos os 

níveis; 

d) Propor a criação de regulamentos pedagógicos, ou a sua revisão; 
e) Produzir esclarecimentos sobre assuntos pedagógicos específicos; 

f) Assegurar a venda de literatura actual relevante aos cursos e módulos 

ministrados; 

g) Organizar recrutamento e a devida inscrição de novos estudantes. 

h) Propor as políticas no campo da investigação científica e Extensão; 

i) Estimular o processo de definição de prioridades em matérias de investigação; 
j) Promover a investigação aplicada, interdisciplinar ou integrada; 

k) Promover as actividades de extensão, no âmbito dos serviços às comunidades, 

com enfoque para as comunidades rurais; 

l) Propor ao Director-Geral mecanismos de financiamento da investigação 

científica; 
m) Criar e gerir um sistema de monitoria da investigação e extensão realizada ou em 

curso; 

n) Realizar a avaliação anual do corpo docente. 

 

Artigo 33 

(Director-Geral Adjunto para Área Administrativa e Financeira) 
 

1. Compete ao Director-Geral Adjunto para Área Administrativa e Financeira, para além 

das competências que lhe forem delegadas pelo Director-Geral, nomeadamente: 

2. Estabelecer relações e celebrar contractos com docentes, pessoal técnico-

administrativo e com outras entidades que de forma contínua ou esporádica 
participem na realização da missão do ISET/OWU; 

3. Administrar todo o património do ISET/OWU; 

4. No âmbito financeiro compete-lhe: 

a) Elaborar planos de captação de recursos financeiros. 

b) Elaborar e executar os planos orçamentais; 

c) Garantir o registo contabilístico de todas as operações financeiras na instituição; 
d) Proceder ao pagamento de salários e honorários; 

e) Honrar todos os compromissos financeiros com credores; 

f) Administrar as despesas correntes; 

g) Gerir fundos provenientes dos serviços, estudos e projectos executados pelo 

Instituto; 
h) Lançar e avaliar concursos da área da aquisição; 

i) Cumprir com os deveres fiscais da instituição; 
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j) Submeter relatórios anuais de auditoria financeira independente das contas do 

ISET/OWU; 

k) Honrar todos os compromissos financeiros com parceiros em coordenação com 

ADPP; 
l) Fixar o registro de mensalidades e que mensalidades são pagas pontualmente; 

m) Produzir fluxo de liquidez e balanços mensais e trimestrais para a Direcção. 

 

 

 
Secção II 

Dos Órgãos Colegiais 

 

Artigo 34 

(Enumeração) 

 
Os órgãos colegiais do ISET/OWU são:  

a) Conselho de Direcção do ISET/OWU; 

b) Conselho Académico do ISET/OWU; 

c) Conselho de Direcção da Faculdade ou Escola Superior; 

d) Conselho Científico da Faculdade ou Escola Superior; 
e) Conselho Científico e Técnico dos Centros; 

f) Comité de Ética dos Centros. 

 

Artigo 35 

(Conselho Académico) 

 
1. Os representantes do corpo docente - representando cada faculdade com um 

representante e cada Centro com um representante são eleitos em Reunião Geral 

dos Docentes especificamente convocada para o efeito pelo Director-Geral e por este 

presidida. 

2. Os dois representantes dos estudantes são eleitos em Reunião Geral dos 
Estudantes especificamente convocada para o efeito pelo Director-Geral e por este 

presidida. 

3.  As reuniões referidas nos números anteriores apenas se realizam se contarem com 

a presença de pelo menos dois terços dos membros que integram os respectivos 

corpos e a eleição se efectua com o recurso ao voto secreto, sendo apurados os que 

obtiverem o maior número de votos. 
4. São considerados membros do corpo docente para efeitos do disposto do numero 

um do presente artigos os investigadores, pesquisadores, formadores, tutores e 

outros que exerçam funções equiparáveis. 

5. O Conselho Académico reúne-se cada três meses em sessão ordinária, e 

extraordinariamente sempre que for convocado pelo Director-Geral ou pelo menos 
por três quartos dos seus membros. 

 

 

 

Artigo 36 

(Conselho de Direcção do ISET/OWU) 
 

1. Os membros do Conselho de Direcção indicados pela Entidade Instituidora são em 

numero de dois.  

2. O Conselho de direcção reúne-se cada três meses em sessão ordinária, e 

extraordinariamente sempre que for convocado pelo Director-Geral ou pelo menos 
por três quartos dos seus membros. 
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Artigo 37 

(Normas gerais de funcionamento dos órgãos colegiais) 
 

No seu funcionamento os órgãos colegiais observam as seguintes normas gerais: 

a) As reuniões são convocadas por escrito, pelo presidente do órgão, ou por 

iniciativa de três quartos dos seus membros, com antecedência mínima de 

quinze dias, com a indicação da agenda da reunião; 
b) As deliberações dos órgãos colegiais somente deverão ser tomadas com a 

presença de mais de dois terços de seus membros, salvo em casos de terceira 

convocação, adoptando o princípio de maioria simples; 

c) As sessões dos órgãos colegiais decorrem na presença dos seus membros, 

podendo no entanto, com autorização do Director-Geral, serem convidadas 

individualidades para prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais. 
d) A participação dos membros às reuniões dos órgãos colegiais de que fazem parte 

é de carácter obrigatório; 

e) A ausência sem justificação aceite pelo presidente do órgão colegial, a três 

sessões consecutivas ou a cinco alternadas, implica a perda imediata do 

mandato a ser comunicada pelo respectivo presidente após confirmação pelo 
Conselho de Direcção do ISET/OWU. A aplicação desta medida será sem 

prejuízo da aplicação de outras medidas disciplinares decorrente de um possível 

procedimento disciplinar instaurado contra o faltoso por ordem do Director-

Geral do ISET/OWU, nos termos da lei; 

f) Na ausência do Director-Geral, a presidência é exercida pelo seu substituto legal 

nomeado  pelo  Conselho de Direcção do ISET/OWU. 
g) De cada sessão será lavrada uma acta, assinada pelo Presidente e pelo 

Secretário, que será lida e aprovada na reunião seguinte, e distribuída a todos 

os membros e outras pessoas que solicitarem; 

h) A duração do mandato dos membros eleitos é de quatro anos; 

i) No geral, os órgãos colegiais reúnem-se ordinariamente três vezes por ano e 
extraordinariamente, por iniciativa do seu presidente ou a requerimento de, pelo 

menos três quartos dos seus membros efectivos, sempre que se mostre 

necessário; 

j) As reuniões dos órgãos colegiais só podem ter lugar sem a presença do seu 

Presidente quando se delibere de assuntos de gestão corrente ou pontuais e sem 

muito impacto para a direcção e gestão estratégica do ISET/OWU ou da 
respectiva unidade orgânica.  

 

 

Artigo 38 

(Processo decisório) 
 

1. As deliberações dos órgãos colegiais são tomadas por consenso.  

2. Quando sejam esgotadas as possibilidades de se alcançar um consenso e se tenha de 

recorrer à votação, será observado o seguinte: 

a) O voto poderá ser aberto ou secreto. O voto aberto faz-se pelo processo de braço 

no ar e o secreto por meio de depósito de um boletim de voto numa urna; 
b) Cabe aos presentes decidir qual dos dois métodos será seguido para cada 

assunto concreto. Esta decisão é tomada mediante voto aberto; 

c) Cada membro do órgão tem direito a um voto; 

d) O voto é obrigatório, salvo nos casos em que o membro tenha interesse pessoal, 

directo; 
e) Não é permitida a votação por representação; 
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f) Em caso de empate o Presidente do órgão pode exercer o direito de voto de 

qualidade. 

Secção III 

Dos Órgãos Consultivos 
 

Artigo 39 

(Enumeração) 

 

Os órgãos consultivos do ISET/OWU são: 
a) Conselho de Professores; 

b) Conselho Alargado da Comunidade do ISET/OWU; 

c) Reuniões Comuns de Turmas. 

 

Artigo 40 

(Conselho de Professores) 
 

1. O Conselho dos Professores tem por função a concertação sobre assuntos 

correntes relacionados com as actividades de ensino e formação, incluindo sobre 

a implementação de programas académicos e cursos, desempenho de 

professores, investigadores e técnicos, desempenho de estudantes, vida do 
internato, actividades culturais, trabalhos de extensão e eventos com a 

comunidade. 

2. O Conselho de Professores compreende todos os professores de cursos 

presenciais e é presidido pelo Director-Geral Adjunto Académico. 

3. O Conselho de Professores reúne-se uma vez por mês ou a qualquer momento 

por convocação do seu presidente ou a pedido de pelo menos um terço dos seus 
membros. 

4. As “actas” das reuniões do Conselho de Professores são apresentadas ao 

Director-Geral; 

5. O Director-Geral pode assistir às reuniões do Conselho de Professores como 

convidado.  
Artigo 41 

(Conselho Alargado do ISET/OWU) 

 

1. O conselho Alargado do ISET/OWU é constituído pela direcção, pelos professores dos 

cursos presenciais e à distância, os chefes de órgãos de serviços e outro pessoal 

técnico administrativo convidado pelo Director-Geral. 
2. O conselho alargado reúne-se quando forem chamados pelo Director-Geral no 

mínimo quatro vezes por ano para debater assuntos gerais de importância para 

ISET/OWU. 

3. O conselho alargado produz sua própria agenda e o Director-Geral dirige as 

reuniões. 
4. O Conselho Alargado pode fazer recomendações para a Direcção, e para o Conselho 

Académico, assim como pode fazer sugestões para qualquer unidade orgânica do 

ISET/OWU. 

 

Artigo 42 

(Reunião Comum de Turmas) 
 

1. Cada equipa tem uma reunião comum para apresentar o seu trabalho, debater seus 

planos, ideias do futuro e eventuais problemas e propor soluções para assuntos de 

importância para a equipa/turma. 

2. A Reunião Comum da Turma é composta pelos Professores e Estudantes da Equipa.  
3. O Director-Geral do ISET/OWU pode participar em todas as Reuniões Comuns; 
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O funcionamento da Reunião de Turma orienta-se pelas seguintes normas: 

a) A Reunião de Turma produz suas próprias directrizes de funcionamento, 

produção da agenda e preparação para as reuniões; 

b) Todos os membros têm os mesmos direitos de participação, portanto podem 
intervir com apresentações e discussões; 

c) Todos contribuem para chegar a boas soluções de qualquer assunto que pertence 

a equipa; 

d) Em caso de discordância na aplicação de medidas em relação de infracções, ou 

outros casos, a reunião da equipa pode pedir apoio do conselho académico para 
obter uma solução. 

 

 

 
CAPÍTULO VI 

Unidades de Gestão e Serviços Administrativos 

 
Secção I 

Unidades de Gestão 

 

Artigo 43 

(Enumeração) 
 

1. Com o fim de apoiar aos órgãos de direcção do ISET/OWU na gestão integrada e 

harmonizada da actividade académico-pedagógico, de investigação, pesquisa e 

extensão, o Instituto conta com os seguintes unidades: 

a) Departamento do Registo Académico; 

b) Departamento de Informática; 
c) Departamento de Pós-Graduação. 

2. As unidades constantes do número anterior são dirigidas por um Chefe de 

Departamento. 

 

 
Artigo 44 

(Departamento do Registo Académico) 

 

A DRA tem como funções gerais: 

a) Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos de admissão do 

ISET/OWU; 
b) Conceber e propor, para aprovação do DG, um plano de evolução de Ingressos; 

c) Zelar pelas normas e procedimentos de admissão no ISET/OWU; 

d) Zelar pelo cumprimento dos procedimentos sobre matrículas na ISET/OWU; 

e) Coordenar com as Finanças e propor para aprovação do Reitor a política de 

propinas; 
f) Conceber e gerir um sistema de registo académico da instituição; 

g) Zelar pelo cumprimento do Regulamento Académico da ISET/OWU; 

h) Organizar e gerir o sistema de graduação dos finalistas. 

a) Assegurar o cumprimento do calendário das matrículas; 

b) Gerir os procedimentos das matrículas; 

c) Organizar e gerir o sistema de registo e arquivo dos processos individuais dos 
estudantes; 

d) Organizar e gerir o Sistema de Informação e monitoria da avaliação dos 

estudantes. 

a) Zelar pelas normas e procedimentos de conclusão e graduação dos estudantes; 
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b) Organizar e gerir o programa de graduação dos finalistas; 

c) Garantir a certificação e acreditação dos estudantes graduados. 

 

 
Artigo 45 

(Departamento de Informática) 

 

São funções gerais do ISET/OWU: 

a) Criar um suporte em Tecnologias de Informação e Comunicação nas áreas de 
Ensino, Pesquisa, Gestão e Administração da Universidade; 

b) Proporcionar o acesso universal à informação baseada em TIC’s a toda a 

comunidade Universitária da ISET/OWU (docentes, CTA e estudantes); 

c)  Fornecer soluções, baseadas em tecnologias de informação, para o 

desenvolvimento dos processos de gestão académica e administrativa da 

Universidade; 
d) Coordenar e executar serviços de Informática para a área académica e 

administrativa da Instituição; 

e)  Administrar a rede corporativa de computadores da ISET/OWU; 

f)  Elaborar, executar e apoiar programas institucionais de treino em 

Informática; 
g) Participar do processo de contratação de serviços e de aquisição de recursos 

computacionais para as actividades administrativas, de ensino, pesquisa e 

extensão; 

h) Apoiar na estratégia de implementação da política da informática e 

desenvolvimento na educação e na pesquisa; 

a)  Manutenção de Hardware e upgrades; 

b)  Definição de standards de equipamentos de TIC´s para a ISET/OWU; 
c)  Segurança dos servidores, Workstations e laboratórios; 

d) Desenvolvimento e manutenção da rede da ISET/OWU; 

e)  Segurança da rede, política e directrizes do seu uso; 

f) Proteger os PC contra vírus; 

g) Autenticação de usuários; 

a) Desenvolver, adaptar e manter sistemas de informação necessários à 
instituição; 

b) Criar, gerir bases de dados e fazer análise de sistemas; 

c) Apoiar, actualizar e fazer a manutenção do SI para gestão; 

d) Desenhar projectos para o desenvolvimento do sector na ISET/OWU; 

e) Propor e actualizar a política de informática da ISET/OWU; 
f) Velar pela formação e capacitação dos membros do ISET/OWU, do CTA e do 

corpo docente; 

a) Organizar e executar cursos internacionais de treino em Informática, em 

conjunto com a Divisão de Desenvolvimento de Pessoal da DRH da 

ISET/OWU; 

b) Adequar constantemente os treinos às novas tecnologias; 
c) Disponibilizar serviços de videoconferência para as unidades orgânicas da 

Instituição; 

d) Oferecer orientação específica aos usuários quanto à utilização de aplicativos 

de automação de escritório. 

a) Criar, gerir bases de dados e fazer análise de sistemas; 
b) Apoiar, actualizar e fazer a manutenção do SI de gestão; 

c) Garantir e incrementar a confiança e disponibilidade dos diferentes serviços. 

a) Realizar a manutenção preventiva e correctiva dos equipamentos de 

Informática da Instituição; 
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b) Organizar e controlar o recebimento e a entrega dos equipamentos 

encaminhados pelas unidades para manutenção no ISET/OWU; 

c) Avaliar equipamentos de Informática com a finalidade de distribuição para as 

diferentes Unidades Orgânicas; 
d) Realizar o atendimento aos usuários em relação a instalação, actualização, 

configuração e utilização de software e hardware. 

a) Desenvolver a manutenção da rede do ISET/OWU; 

b) Estabelecer a cablagem estruturada da rede; 

c) Realizar upgrades da rede (LAN, WLAN e MAN); 

d) Garantir a segurança da rede, política e directrizes do uso da rede; 
e) Prover e manter uma variedade de serviços; 

f) Gerir o Serviço de HelpDeskcom o fim de receber e gravar todas as solicitações 

dos usuários; 

a) Proceder a avaliação inicial, acompanhar os incidentes e reclamações e 

monitorá-los; 

b) Comunicar mudanças planificadas nos níveis de serviços aos utentes; 
c) Manter os usuários informados sobre os processos das TIC’s. 

 

 
Artigo 46 

(Departamento de Pós-graduação) 
 

O DEPOG é uma unidade que visa monitorar os cursos de pós-graduação da 

ISET/OWU e gerir as respectivas cadeiras do tronco comum. São as seguintes as 

funções gerais do DEPOG: 

a) Monitorar todas as actividades de pós-graduação nas Faculdades e Escolas; 

b) Conceber e propor as cadeiras do tronco comum dos cursos de pós-graduação 
na Universidade; 

c) Articular as actividades de parceria com outras universidades e escolas na 

área da pós-graduação; 

d) Garantir a publicação dos cadernos de pesquisa de pós-graduação; 

e) Publicar os cursos de pós-graduação; 

f) Garantir a selecção e a contratação dos docentes das cadeiras do tronco 
comum dos cursos de pós-graduação;  

g) Definir os parâmetros gerais para a selecção dos candidatos à pós-graduação; 

h) Garantir a divulgação dos editais dos cursos de pós-graduação; 

i) Organizar acções de apoio pedagógico e científico aos estudantes e docentes de 

pós-graduação; 
j) Elaborar os horários das cadeiras do tronco comum; 

k) Articular as parcerias académicas com as faculdades, escolas e centros de 

pesquisa; 

l) Elaborar o calendário académico para a área de pós-graduação; 

m) Articular a garantia das condições materiais e humanas para o funcionamento 

dos cursos; 
n) Coordenar as actividades dos docentes e estudantes de pós-graduação na 

componente académica; 

o) Divulgar os regulamentos, os planos de estudo e outros documentos 

normativos e procedurais (processuais) da área de pós-graduação; 

p) Controlar a divulgação e o arquivo das avaliações; 
q) Zelar pelo apetrechamento bibliográfico (livros e revistas científicas) dos cursos 

de pós-graduação; 

r) Controlar a elaboração e o arquivo dos planos analíticos. 

s) Garantir a divulgação dos Cadernos de Pesquisa; 

t) Coordenar a divulgação dos cursos de pós-graduação; 
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u) Garantir a divulgação de informação sobre as actividades académicas de pós-

graduação, nomeadamente, seminários, palestras, conferências, leituras de 

livros, etc.; 

v) Coordenar a realização de eventos científicos no âmbito de pós-graduação; 
w) Articular com as Faculdades/Escolas a divulgação dos cursos de pós-

graduação através de brochuras, panfletos, guias de estudos e outros. 

x) Elaborar convites aos professores das universidades parceiras; 

y) Controlar as remunerações dos docentes do tronco comum e das 

universidades parceiras; 
z) Coordenar a contratação dos docentes do tronco comum da pós-graduação. 

 

 

 

Secção II 

Unidades de Apoio Administrativo 
 

Artigo 47 

(Enumeração) 

 

1. O ISET/OWU conta com as seguintes unidades de apoio administrativo e de 
atenção ao estudante:  

a) Departamento de administração, finanças e património; 

b) Departamento de imagem, marketing e relações públicas;  

c) Departamento do Serviço de Bem-Estar, Cozinha e Manutenção; 

d) Gabinete da Direcção-Geral. 

2. As unidades constantes do número anterior são dirigidas por um Chefe de 
Departamento. 

 

 

Artigo 48 

(Departamento de Administração, Finanças e Património) 
 

1. Este departamento desempenha actividades de gestão, de orientação, execução, 

coordenação e controlo das operações de natureza orçamentária, financeira e 

patrimonial do instituto. 

2. Também é responsável pelas contratações de bens e serviços ao/para ISET/OWU, 

pelo recebimento, guarda e distribuição dos materiais adquiridos bem como do 
controlo patrimonial dos bens móveis e imóveis do ISET/OWU.  

3. A responsabilidade de liderar o departamento é do Director-Geral Adjunto 

Administrativo.  

4. O departamento poderá empregar outro pessoal profissional e secretário para apoiar 

o Director-Geral Adjunto Administrativo.  
 

Artigo 49 

(Departamento de Imagem, Marketing e Relações Públicas) 

 

São competências do Departamento de Marketing e Relações Públicas:  

a) Promover e zelar pela imagem do ISET/OWU; 
b) Publicitar as actividades do ISET/OWU; 

c) Angariar, através da promoção contínua e sistemática, novos estudantes para o 

ISET/OWU; 

d) Divulgar e apoiar iniciativas científicas e culturais; 

e) Definir e produzir instrumentos de divulgação da instituição, assim como das 
actividades por si desenvolvidas; 
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f) Apoiar na organização e realização de eventos tais como: cerimónias, 

seminários, acordos, graduações, etc; 

g) Promover o melhor atendimento e recepção dos visitantes, e convidados nos 

diferentes eventos e manifestações realizadas pelo ISET/OWU; 
h) Apoiar os membros da Direcção do ISET/OWU nas suas deslocações; 

i) Promover a maior integração da instituição na comunidade; 

j) Assessorar para a solução de problemas institucionais que influem na posição 

da entidade perante a opinião pública. 

 
 

Artigo 50 

(Departamento de Bem-Estar, Cozinha e Manutenção) 

 

1. O Serviço de Bem-Estar, Cozinha e Manutenção é responsável pelo bem-estar de 

todos que fazem parte da vida do internato na escolar, para cozinhar, para saúde 
básica e primeiro socorro e para manutenção dos edifícios. 

2. O serviço é liderado pelo chefe do serviço de Bem-Estar. 

3. É dever do chefe de Bem-estar trabalhar junto com os professores, estudantes e 

funcionários acerca da planificação e organização da sua participação no trabalho. 

4. O chefe do serviço do Bem-estar apresenta o relatório ao Director-Geral Adjunto 
Administrativo. 

 

 

Artigo 51 

(Gabinete da Direcção- Geral) 

 
1. O Gabinete da Direcção-Geral tem por função prestar apoio técnico-administrativo, 

assessoria e de secretariado ao Director-Geral do ISET/OWU, aos Directores-Gerais 

Adjuntos e aos órgãos colegiais do Instituto. 

2. O Gabinete da Direcção- Geral responde igualmente pelas funções e serviços de 

secretária-geral, apoio jurídico e avaliação e auditoria internas do ISET/OWU. 
3. Compete ao Gabinete da Direcção- Geral, na área de apoio e assessoria aos 

Directores-Gerais Adjuntos: 

a) Assegurar as funções administrativas e protocolares dos Directores-Gerais e 

Directores-Gerais Adjuntos;  

b) Organizar o programa de trabalho do Director-Geral e Directores-Gerais Adjuntos; 
c) Assegurar a gestão do expediente dirigido ao Director-Geral; 
d) Garantir a comunicação e divulgação das decisões tomadas pelo Director-Geral e 

Directores-Gerais Adjuntos; 

e) Garantir a organização e secretariado das reuniões orientadas do Director-Geral e 

dos Directores-Gerais Adjuntos; 

f) Coordenar e facilitar a comunicação entre o Director-Geral e outras instituições; 
g) Prestar assessoria ao Director-Geral e Directores-Gerais Adjuntos, através de um 

corpo de assessores por si nomeados sob o aval da Entidade Instituidora. 
4. Compete ao Gabinete da Direcção- Geral, na área de apoio técnico-administrativo e 

de secretariado aos órgãos colegiais do ISET/OWU, nomeadamente:  
a) Garantir a organização logística e administrativa das reuniões dos órgãos colegiais; 
b) Garantir a organização e secretariado das reuniões dos órgãos colegiais; 
c) Garantir a circulação em tempo útil das sínteses das reuniões dos órgãos colegiais; 
d) Garantir o controlo do cumprimento das decisões tomadas nas reuniões dos órgãos 

colegiais e de outras reuniões orientadas pelo Director-Geral e Directores-Gerais 
Adjuntos; 

e) Garantir a gestão e o arquivo de toda a documentação relativa às reuniões dos órgãos 
colegiais e das reuniões orientadas pelo Director-Geral e Directores-Gerais 
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Adjuntos. 

5. Compete ao Gabinete da Direcção- Geral, na área de Secretária-geral:  

a) Receber, expedir, circular, reproduzir, registar e arquivar a documentação; 

b) Preparar, estudar os documentos, submeter ao despacho superior e 
transcrever os despachos; 

c) Criar as fichas de protocolo (recepção e expedição); 

d) Elaborar o Guião do Arquivo da Secretaria Geral; 

6. Compete ao Gabinete da Direcção - Geral, na área de Apoio Jurídico, 

nomeadamente:  
a) Assistir ao Director-Geral em assuntos gerais de carácter técnico- jurídico; 

b) Coordenar, analisar e dar pareceres ou participar na preparação e conclusão 

de Acordos e Contractos com entidades nacionais e estrangeiras, que 

impliquem compromissos para o ISET/OWU; 

c) Organizar e manter actualizada a colectânea da legislação de interesse para o 

desenvolvimento das actividades da ISET/OWU, promovendo a sua 
divulgação; 

d) Apoiar as diferentes Unidades Orgânicas nos aspectos da regulamentação; 

e) Emitir pareceres jurídicos e outras informações sobre os diversos processos e 

demais matérias submetidas à sua apreciação. 

f) Realizar o patrocínio judiciário a favor da ISET/OWU e das suas Unidades 
Orgânicas. 

7. Compete ao Gabinete da Direcção- Geral, na área de Avaliação e Auditoria internas, 

nomeadamente:  

a)   Garantir a implementação do sistema de avaliação interna do ISET/OWU e 

realizar as respectivas actividades no âmbito do Sistema Nacional de 

Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES); 
b) Acompanhar e apoiar as missões de avaliações externas conduzidas âmbito do 

Sistema Nacional de Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior 

(SINAQES); 

c)   Acompanhar a programação económica financeira, no que se refere ao 

orçamento, captação de recursos, gestão financeira e supervisão das 
actividades de controlo contabilístico do ISET/OWU; 

d) Supervisionar e assessorar as actividades executadas pelas unidades 

orgânicas e serviços através de um acompanhamento regular;  

e) Emitir para cada acção de auditoria relatórios, com a indicação dos factos, 

causas, quando relevantes, e recomendações de acções correctivas bem como 

acompanhar a implementação das recomendações e discutir com as áreas 
auditadas, os assuntos abordados nos relatórios; 

f)  Identificar e avaliar os riscos e implementar medidas preventivas para a sua 

mitigação, elaborar e manter actualizados os manuais de procedimentos de 

auditoria, bem como os programas de auditoria; 

g)   Apoiar as missões de avaliação e auditoria externas realizadas na Instituição; 
h)  Avaliar o cumprimento do regulamento em vigor na instituição sobre a gestão 

das receitas internas dos cursos pós-laboral e assessorar o Gabinete do Reitor 

na elaboração  de normas e procedimentos para sua utilização. 
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CAPÍTULO VII 

Princípios, Regras e Procedimentos Académicos e Pedagógicos 

 
 

Artigo 52 

(Ano Académico) 

 

1. O ano académico no ISET/OWU coincide com o ano civil. 
2. Para cada Ano é fixado o período exacto que decorre o respectivo Ano Académico 

incluindo os momentos em que têm lugar as diferentes actividades Académico-

Pedagógicas, incluindo, renovação de matrículas para o ano seguinte, encontros 

preparatórios em avanço de inscrições, matrículas e inscrições, actividades lectivas, 

práticas e estágios. 

 
Artigo 53 

(Corpo Discente) 

 

1. O corpo discente do ISET/OWU é constituído por todos os estudantes matriculados 

nos cursos nela ministrados. 
2. Os discentes da ISET/OWU frequentam cursos de graduação, pós graduação ou 

cursos especiais nos regimes regular, pós-laboral ou à distância, mediante prévia 

matrícula e inscrição nos termos fixados na legislação em vigor, nos Estatutos da 

ISET/OWU, no presente Regulamento e noutros regulamentos com o objectivo de 

obter os graus académicos que a ISET/OWU confere.  

3. Para além dos discentes enumerados e enunciados nos números anteriores, existem 
outros que são os que frequentam os diferentes estágios e outros treinos especiais 

oferecidos pela ISET/OWU, com o objectivo de obter os certificados que a 

ISET/OWU oferece.  

4. Os discentes referidos no número anterior obedecem ao regime estabelecido nos 

respectivos cursos, estágios ou treinos. 
 

 

Artigo 54 

(Matrícula) 

 

1. A matrícula é o acto pelo qual o estudante confirma o acesso ao ISET/OWU e 
somente deste acto emerge um vínculo jurídico entre o estudante e a ISET/OWU de 

que decorrem direitos e deveres para ambas partes. 

2. Só os candidatos admitidos ao ISET/OWU, de acordo com os critérios fixados em 

cada ano, podem efectuar a sua matrícula, com a observância dos prazos fixados 

pela ISET/OWU. 
3. O estudante que após a sua admissão à ISET/OWU, não formalizar a matrícula no 

ano correspondente à sua admissão, perde o direito de se matricular e deverá 

submeter-se novamente ao processo normal de admissão, caso deseje ingressar na 

ISET/OWU. 

 

Artigo 55 
(Procedimento da Matrícula) 

 

1. A matrícula é presencial ou mediante procuração e realiza-se na Direcção do Registo 

Académico. 

2. Os documentos a exibir no acto da matrícula encontram-se referenciados nos 
respectivos anúncios. 
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3. A matrícula por si só não confere ao estudante o direito de frequentar a ISET/OWU, 

sendo necessário proceder à inscrição nas disciplinas do curso a que tenha sido 

admitido. 

 
Artigo 56 

(Direitos Decorrentes da Matrícula) 

 

1. Os direitos decorrentes da matrícula caducam se o estudante não realizar nenhuma 

inscrição no respectivo ano académico, a não ser que declare, dentro do prazo das 
inscrições, por escrito, na Direcção da Unidade Orgânica que ministra o curso, que 

não pretende frequentar o curso nesse ano e cumulativamente proceda ao 

pagamento, no período regulamentar, das taxas de inscrição correspondentes às 

disciplinas do curso pretendido. 

2. O direito mantido ao abrigo do cumprimento das condições previstas no número 

anterior caduca se, entretanto, o estudante não proceder à renovação da matrícula 
no ano lectivo seguinte, mediante carta dirigida ao Director-Geral do ISET/OWU e 

dentro do calendário académico estabelecido. 

 

Artigo 57 

(Inscrição nas Disciplinas) 
 

1. A inscrição é o acto pelo qual o estudante se vincula às disciplinas do curso a que 

está admitido, mediante o registo e pagamento da respectiva taxa. 

2. O estudante só pode fazer a inscrição em disciplinas de, no máximo, dois anos 

consecutivos.  

3. O estudante tem que fazer inscrição pelo menos um mês em avanço da data do 
exame. 

4. Se o estudante pretender inscrever-se em disciplinas de mais do que um ano de 

planos de estudos, deverá obrigatoriamente inscrever-se em todas que tiver por 

fazer do ano mais atrasado. 

5. A inscrição realiza-se no período estabelecido anualmente no Calendário Académico. 
6. A inscrição só é válida com a existência de uma matrícula válida.  

 

Artigo 58 

(Anulação das Inscrições) 

 

1. O estudante pode anular as inscrições até quarenta e cinco (45) dias após o início 
da docência da respectiva disciplina por carta dirigida à Director-Geral Adjunto  

Académico.  

2. A anulação da inscrição não dá direito ao reembolso da taxa de inscrição paga.  

 

Artigo 59 
(Pagamento da Propina) 

 

8. Os estudantes matriculados e inscritos obrigam-se ao pagamento das propinas nos 

termos dos prazos, modalidades e formas fixadas. 

9. O não pagamento da propina nos termos do número anterior implica a perda da 

matrícula e inscrição, bem como dos outros direitos a elas associados. 
 

Artigo 60 

(Mudança de Curso) 

 

1. É permitida a mudança de curso, sendo o respectivo pedido da exclusiva 
responsabilidade do estudante respeitando os prazos estabelecidos para o efeito. 
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2. Autorizada a mudança de curso, o estudante pode requerer equivalência das 

disciplinas do curso anterior às disciplinas do curso que deseja frequentar. 

3. As aprovações, exclusões ou reprovações nas disciplinas do curso anterior 

produzem efeitos na inscrição, atribuição de nível, nas disciplinas equivalentes do 
curso que o estudante pretende frequentar. 

4. O processo de equivalências é regido em cada curso pelo respectivo Plano de 

Estudos do Curso.  

 

Artigo 61 
(Reingresso) 

 

1. Ao estudante que tiver interrompido de frequentar as aulas, a pelo menos um ano, 

independentemente dos motivos que levaram a tal é-lhe permitido a renovação da 

matrícula. 

2. O pedido da renovação da matrícula deve ser feito no prazo estabelecido anualmente 
no Calendário Académico da ISET/OWU. 

3. Não é permitida a renovação da matrícula por via de exame de admissão. 

4. Os procedimentos para a renovação da matrícula encontram-se no regulamento 

específico.  

 
 

CAPÍTULO VIII 

Taxas 

 

Artigo 62 

(Enumeração) 
 

1. Sem prejuízo de outras estipulações legais nos termos do presente Regulamento os 

actos a seguir enumerados estão sujeitos a pagamento de taxas ou caução:  

a) Matrícula;  

b) Inscrição;  
c) Mudança de curso;  

d) Reingresso;  

e) Atendimento ao exame de recorrência;  

f) Pedido de revisão de provas, trabalhos ou outras formas de avaliação.  

2. O não cumprimento dos prazos de matrícula e pagamento de propinas sujeita-se ao 

pagamento de uma taxa fixada por Despacho do DG. 
 

Artigo 63 

(Remissão) 

 

As demais normas sobre os procedimentos académicos e pedagógicos constam do 
Regulamento Académico e Pedagógico do ISET/OWU.  
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CAPÍTULO IX 

Bolsas de Estudo 

 

Secção I 
Organização e Gestão das Bolsas de Estudos 

 

Artigo 64 

(Princípios Gerais de Administração e Gestão das Bolsas de Estudo) 

 
1. Na administração e gestão das Bolsas de Estudo dos estudantes, a ISET/OWU 

procura garantir a prossecução dos objectivos de economicidade, eficácia, eficiência 

e prestação de contas que regem a administração e gestão dos fundos públicos. 

2. A ISET/OWU tem ainda presente a necessidade da participação dos órgãos da 

instituição e dos beneficiários na tomada de decisões mais importantes sobre as 

bolsas sociais. 
3. Na atribuição das bolsas a ISET/OWU tem especialmente em conta a combinação 

dos critérios de necessidade social e desempenho académico do beneficiário. 

4. A ISET/OWU procura ainda trazer ao processo a consciência de responsabilidade do 

beneficiário, sem com isso prejudicar a necessidade da constante melhoria das 

condições físicas e pedagógicas do processo de ensino-aprendizagem.  
 

 

 

 

Artigo 65 

(Direcção da Administração e Gestão das Bolsas de Estudos) 
 

1. A Direcção da Administração e Gestão das Bolsas de Estudos é exercida pela 

Comissão de Bolsas. 

2. Para efeitos do número anterior a Comissão de Bolsas é integrada por três (03) a 

cinco (05) membros. 
3. Cabe à Comissão de Bolsas eleger, entre os seus membros, o seu Presidente. 

4. Compete à Comissão de Bolsas, nomeadamente:  

a) Decidir sobre os pedidos de bolsas submetidos pelos estudantes;  

b) Propor os valores das bolsas; 

c) Propor as regras, procedimentos e critérios de atribuição de bolsas;  

d) Acompanhar a implementação das políticas e estratégias de apoio social dos 
estudantes, incluindo a implementação e renovação das regras e 

procedimentos de gestão de bolsas.  

5. Da decisão da Comissão de Bolsas cabe recurso ao DG do ISET/OWU.  

6. A Comissão de Bolsas reúne-se sempre que se mostrar necessário.  

 
Artigo 66 

(Mecanismo de Gestão das Bolsas) 

 

Sem prejuízo das competências atribuídas aos órgãos e serviços internos na 

administração e gestão de bolsas, ao ISET/OWU promove e encoraja o envolvimento de 

um mecanismo independente e autónomo na gestão directa das bolsas, de princípio 
operado por entidades privadas e externas ao ISET/OWU.  

 

Artigo 67 

(Tipos ou Modalidades de Bolsas de Estudo) 
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1. No ISET/OWU existem dois tipos de bolsas para os estudantes: completa e 

reduzida. 

2. A bolsa completa confere ao seu titular o benefício de todo o valor da bolsa fixado 

para o ano, incluindo outros direitos e facilidades a ela associados. 
3. A bolsa reduzida confere ao seu titular o benefício apenas de uma percentagem do 

valor da bolsa.  

 

 

Secção II 
Responsabilidade dos Beneficiários de Bolsas de Estudos 

 

Artigo 68 

(Responsabilidade dos Beneficiários) 

 

1. Compete aos beneficiários, individualmente ou através do corpo de discentes ou das 
outras formas de organização e composição de interesses dos discentes da 

ISET/OWU, colaborar com os órgãos e mecanismos de administração e gestão das 

bolsas de estudo, incluindo a prestação de informação requerida para o processo de 

atribuição de bolsas de estudo e apresentação de ideias e sugestões para a melhoria 

do sistema. 
2. Gerir pessoal e individualmente o valor da bolsa social a que tenha direito.  

 

 

Artigo 69 

(Regulamento de Bolsas de Estudo) 

 
O ISET/OWU está provido de um Regulamento de Bolsas de Estudo que contem, entre 

outros, os critérios de concessão e as regras e procedimentos de acesso e manutenção 

da bolsa.  

 

 
 

CAPÍTULO X 

Direitos e Deveres 

 

Secção I 

Corpo Docente 
 

Artigo 70 

(Definição e âmbito) 

 

1. Corpo Docente do ISET/OWU compreende o conjunto de funcionários da carreira de 
Assistente Universitário, Docente Universitário que exerçam funções de docência. 

2. O docente académico do ISET/OWU deve ter o nível necessário e exigido por lei para 

leccionar aos estudantes nas suas disciplinas. 

3. Os Docentes ISET/OWU podem ser funcionários a tempo inteiro ou parcial e eles 

podem ensinar Estudantes presenciais e / ou Estudantes à Distância. 

 
Artigo 71 

(Competências dos Docentes) 

 

No exercício da sua função de formador e educador compete ao docente do ISET/OWU: 

a) Leccionar disciplina (s) da sua responsabilidade; 
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b) Monitorar os estudos, fornecendo ao estudante todo o apoio necessário para que 

realize os estudos com o máximo de qualidade e quantidade; 

c) Corrigir as obras dos estudantes com observância dos prazos e critérios estipulados; 

d) Ministrar situações de ensino e aprendizagem utilizando um variedade de métodos 
gerais e específicos; 

e) Avaliar qualitativa e quantitativamente os relatórios das pesquisas de estudantes; 

f) Propor convidados para proferir palestras ou facilitar seminários e colóquios com 

estudantes; 

g) Desenvolver uma boa atmosfera na instituição. 
 

 

 

Artigo 72 

(Direitos dos Docentes) 

 
Com vista a compensar o esforço empreendido na realização da sua função, o docente 

tem os seguintes direitos: 

a) Ser remunerado pelos serviços prestados; 

b) Receber pontualmente o seu salário; 

c) Gozar férias de acordo com a Lei laboral em vigor; 
d) Propor soluções para os problemas do instituto; 

e) Colaborar com a Direcção; 

 

Artigo 73 

(Deveres dos Docentes) 

 
Constituem deveres dos docentes os seguintes: 

a) Ser pontual e assíduo; 

b) Realizar as suas actividades dentro dos prazos estabelecidos; 

c) Justificar os seus atrasos e faltas logo que se apresentarem ao serviço; 

d) Participar activamente nas reuniões convocadas pelos órgãos instituídos no 
ISET/OWU; 

e) Respeitar os seus estudantes, colegas e todos os membros da comunidade 

universitária; 

f) Observar as normas da ética profissional do docente. 

 

Artigo 74 
(Formação de docentes) 

 

O ISET/OWU no âmbito da sua missão definiu duas estratégias de desenvolvimento 

profissional dos docentes, designadamente, a formação interna e a formação externa.  

a) A formação interna realiza-se através, entre outros, de: 
i. Acções, debates e resoluções diárias no desenvolvimento da actividade 

pedagógico-científica; 

ii. Estudo sistemático do currículo e os documentos orientadores oficiais do 

Ministério de Educação, de outras instituições do ensino superior, da 

Federação Humana People to People; 

iii. Visitas de estudo em outros países promovidas pelo ISET/OWU; 
iv. Treino em serviço junto da HPP (Humana People to People) e da ADPP 

Moçambique em forma de seminários e workshops; 

v. Cooperação com outras instituições de ensino superior. 

b) A formação externa consiste na atribuição de bolsas de estudos para docentes 

de modo que os mesmos possam continuar os seus estudos de pós-graduação 
no ISET/OWU ou em outras instituições, dentro e fora do país. 
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Artigo 75 
(Deveres de docentes) 

 

Com o fim de disciplinar o exercício das suas funções e, desse modo, assegurar a 

observância da ética profissional são deveres especiais do docente: 

a) Comparecer no recinto escolar sob efeito do álcool e/ou de estupefacientes. 
b) Não se relacionar sexualmente com estudantes do ISET/OWU ou de qualquer 

outra escola que está conecta ao ISET/OWU. 

c) Não cometer outras infracções que violem as normas de procedimentos e ética de 

ensino, social e cultural em Moçambique. 

 

 
Artigo 76 

(Sanções de docentes) 

 

A não observância do disposto no presente Regulamento resultará nas penalizações 

constantes da legislação relativo aos funcionários em Moçambique ou em instituições 
privadas, sem prejuízo de que o Director-Geral, poderá aplicar sanções que considerar 

apropriadas. 

 

Secção II 

Professores de Turma 

 
Artigo 77 

(Âmbito e competências) 

 

1. A equipa de funcionários do programa pedagógico do ISET/OWU é constituída pelo 

Corpo ou grupos de Professores de Turmas. 
2. Um professor de turma/grupo pode também ser um docente. 

3. Os Professores de turmas/grupos são funcionários a tempo inteiro do ISET/OWU. 

4. No exercício da sua função compete ao professor de turma: 

a) Monitorar os estudos, fornecendo ao estudante todo o apoio necessário para que 

realize os estudos com o máximo de qualidade e quantidade; 

b) Ministrar situações de ensino e aprendizagem utilizando um variedade de 
métodos gerais e específicos; 

c) Avaliar qualitativa e quantitativamente todos os trabalhos, incluindo os 

relatórios de experiências redigidos pelos estudantes; 

d) Propor convidados para proferir palestras ou facilitar seminários e colóquios 

com estudantes; 
e) Desenvolver uma boa atmosfera na instituição. 

 

Artigo 78 

(Deveres) 

 

São deveres dos professores turma/grupo 
a) Liderar uma turma/um grupo de estudantes na planificação e execução de 

todos os aspectos do programa académico, bem como prático, cultural e social; 

b) Seja um modelo para a turma; 

c) Coopera com outros professores de turmas, docentes, assim como a Direcção do 

ISET/OWU; 
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d) Participar activamente nas reuniões convocadas pelos órgãos instituídos no 

ISET/OWU; 

e) Respeitar os seus estudantes, colegas e todos os membros da comunidade 

universitária; 
f) Observar estritamente as normas da ética profissional dum professor. 

 

Artigo 79 

(Direitos) 

 
São direitos dos professores de turmas os seguintes: 

a) Gozar férias de acordo com a Lei do Trabalho em vigor. 

b) Propor soluções para os problemas do instituto; 

c) Colaborar com outros professores das turmas e a Direcção; 

d) Receber pontualmente o seu salário. 

 
 

Artigo 80 

(Sanções) 

 

A não observância pelos professores de turmas do disposto no presente Regulamento 
resultará nas penalizações constantes na legislação relativa a funcionários do estado e 

de instituições privadas, sem prejuízo do Director-Geral poder aplicar sanções mais 

pesadas. 

 

 

Secção III 
Estudantes Presenciais 

 

Artigo 81 

(Deveres) 

 
a) São deveres gerais de todo o estudante presencial matriculado e inscrito no 

ISET/OWU os seguintes: 

a) Ser pontual e assíduo nas actividades e nos eventos de presença obrigatória;  

b) Participar activamente nos estudos; 

c) Realizar as actividades indicadas pelo professor/Direcção com qualidade e 

dentro dos prazos estabelecidos; 
d) Realizar as actividades da sua área de responsabilidade com pontualidade, 

assiduidade, esmero e qualidade;  

e) Pagar pontualmente as propinas; 

f) Participar activamente na organização dos programas educativos, culturais e 

desportivos de acordo com um calendário a fixar; 
g) Observar um comportamento cívico e moral digno de um bom profissional; 

h) Conhecer e respeitar os instrumentos normativos do ISET/OWU, 

nomeadamente: Os Estatutos, o Regulamento Interno Geral e outros. 

b) São deveres do estudante que reside no internato os seguintes: 

a) Respeitar os colegas; 

b) Observar um espírito de tolerância, paz, cooperação, flexibilidade e dinamismo; 
c) Cumprir todas as obrigações planificadas e estabelecidas: áreas de 

responsabilidade, escalas e programas de trabalho, horários e outras; 

d) Assegurar a limpeza e a higiene do quarto, do refeitório, da sala comum, das 

casas de banho e das outras áreas do internato; 

e) Denunciar todas as infracções dos colegas. 
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Artigo 82 

(Direitos) 

 

1. Constituem direitos gerais dos estudantes presenciais do ISET/OWU: 

a) Ter uma formação com qualidade; 
b) Apresentar propostas de melhoramento da formação e do funcionamento da 

escola; 

c) Participar em actividades curriculares ou extracurriculares virados para o 

desenvolvimento humano e socioeconómico local. 

d) Apresentar propostas de criação de actividades extracurriculares relevantes para 

a escola. 
2. São direitos dos estudantes em relação a vida de internato: 

a) Viver sob um clima de paz, harmonia e cooperação; 

b) Ter, no mínimo, com a melhor qualidade possível, três refeições ao dia: pequeno-

almoço, almoço e jantar; 

c) Propor a melhoria da vida no internato; 
d) Desfrutar de momentos de lazer, com a observância da ética social. 

 

Artigo 83 

(Prescrições Dos Estudantes) 

 

No âmbito do presente regulamento é expressamente proibido ao estudante: 
a) O consumo e distribuição de bebidas alcoólicas, drogas e estupefacientes 

proibidos quer no Campus de ISET/OWU quer fora das instalações do 

ISET/OWU, incluindo durante as actividades de estágio e práticas ou durante as 

viagens de estudos, quer se trate durante a semana, quer se trate durante o fim 

de semanas. 
b) Copiar tarefas dos colegas, e qualquer outra acção de fraude académica em 

provas e exames ou em de qualquer forma participar em fraude académica; 

c) Falsificar dados ou assinaturas; 

d) Desviar artigos da instituição, do Centro, dos professores e dos colegas. O 

estudante fica economicamente responsável pelo desaparecimento ou utilização 

inadequada de materiais ou equipamento da escola, que lhe é confiado ou 
utiliza; 

e) Qualquer abuso sexual ou económico, do poder, perante outras pessoas; 

f) Receber visitas dentro do recinto da instituição fora das regras instituídas para o 

efeito.  

2. Com vista a assegurar a observância de um clima de paz e harmonia no internato, é 
expressamente proibido ao estudante internado: 

a) Guardar ou consumir bebidas alcoólicas e estupefacientes; 

b) Perturbar ou criar transtornos aos colegas através do uso inconveniente de 

aparelhos sonoros e bens comuns; 

c) Ter atitudes que ponham em causa a paz e a harmonia no seio do grupo; 

d) Violar o horário estabelecido; 
e) Apoderar-se indevidamente dos bens da instituição, dos colegas, professores e 

outras pessoas em geral; 

f) Desviar os bens da instituição; 

g) Possuir no quarto materiais ou objectos da instituição sem autorização; 

h) Receber pessoas estranhas no quarto, excepto em caso de doença grave; 
i) Entrar no quarto de um colega de sexo oposto. 
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Artigo 84 

(Sanções dos Estudantes presenciais) 

 

Aos estudantes que, por prevaricação ou violação, não observem o regulamentado na 
presente secção serão aplicadas disjuntivamente, por deliberação da Direcção, as 

seguintes sanções, sem prejuízo de procedimento criminal ou civil: 

a) Advertência oral; 

b) Advertência escrita e repreensão pública; 

c) Suspensão; 
d) Expulsão. 

 

 

Secção IV 

Estudantes à Distância 

 
Artigo 85 

(Deveres) 

 

São deveres do estudante à distância os seguintes: 

a) Ser pontual com prazos para entrega de tarefas e trabalho de exame; 
b) Pagar pontualmente as propinas; 

c) Seja respeitoso para com o tutor, e dos membros do gabinete de ensino à 

distância; 

d) Conhecer e respeitar o Regulamento de Estudos à Distância do ISET/OWU. 

 

 
Artigo 86 

(Direitos) 

 

No âmbito do presente regulamento o estudante em distância tem os seguintes direitos: 

a) Ter uma formação com qualidade; 
b) Receber material, programas de ensino pela parte do ISET/OWU; 

c) Receber as orientações e respostas para as tarefas e trabalhos de exame 

enviados para o tutor e gabinete de ensino à distância dentro do prazo 

concordado; 

d) A apresentar dúvidas e pedidos de esclarecimentos aos docentes. 

 
Artigo 87 

(Prescrições dos Estudantes à Distância) 

 

É expressamente proibido ao estudante do ensino à distância: 

a) Copiar tarefas dos colegas, e qualquer outra acção de fraude académica em 
provas e exames ou em de qualquer forma participar em fraude académico; 

b) Falsificar dados ou assinaturas. 

 

Artigo 88 

(Sanções) 

 
Aos estudantes que, por prevaricação ou violação, não observem o regulamentado na 

presente secção serão aplicadas disjuntivamente, por deliberação do Direcção, as 

seguintes sanções, sem prejuízo de procedimento criminal ou cível: 

a) Advertência oral; 

b) Advertência escrita e repreensão pública; 
c) Suspensão; 
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d) Expulsão. 

 

 

Secção V 
Funcionários 

 

Artigo 89 

(Deveres) 

 
São deveres dos funcionários do ISET/OWU: 

a) Realizar as suas funções com observância do previsto na Lei do Trabalho e no 

seu Contrato de Trabalho; 

b) Ser pontual e assíduo; 

c) Respeitar os colegas, estudantes e os seus superiores hierárquicos. 

 
Artigo 90 

(Direitos) 

 

São direitos dos funcionários do ISET/OWU: 

a) Receber pontualmente o seu salário; 
b) Apresentar propostas de melhoria qualitativa do seu trabalho; 

c) Gozar férias de acordo com o estabelecido na Lei do Trabalho; 

d) Participar nos eventos desenvolvidos pelo ISET/OWU. 

 

Artigo 91 

(Deveres Dos Funcionários) 
 

O funcionário não deve: 

a) Apresentar-se ao serviço sob efeito do álcool e de estupefacientes; 

b) Apoderar-se indevidamente dos bens da instituição; 

c) Ter relação sexual com estudantes do ISET/OWU. 
 

Artigo 92 

(Sanções aos Funcionários) 

 

As infracções relativas ao disposto na presente secção, serão penalizadas em 

conformidade com a legislação de Moçambique e relativa a funcionários de instituições 
privadas sem prejuízo de penas maiores, se o Director-Geral achá-lo conveniente. 

 

 

 

CAPÍTULO XI 
Disposições Finais 

 

Artigo 93 

(Dúvidas e Omissões) 

 

As dúvidas surgidas da interpretação do presente Regulamento serão resolvidas por 
Resolução do Conselho de Direcção.  

 

Artigo 94 

(Revisão) 
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Salvo nos casos de necessidade de responder a situações pontuais, o presente 

Regulamento apenas será revisto a cada cinco anos.  


