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REGULAMENTO DOS ÓRGÃOS GESTORES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

DA UNIVERSIDADE MUSSA BIN BIQUE 

 

Mostrando-se necessário regular o funcionamento dos Serviços Administrativos da 

Universidade Mussa Bin Bique, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 14 dos Estatutos, 

o Reitor da Universidade Mussa Bin Bique aprova o presente Regulamento aplicável a 

todos os sectores de que ele faz referência: 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1 

Objectivos 

 

A Universidade Mussa Bin Bique é uma instituição do Centro de Formação Islâmica. 

 

Artigo 2 

Natureza 

 

A Universidade Mussa Bin Bique constitui, nos termos da lei, uma pessoa colectiva 

privada de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica e goza de autonomia 

científica, pedagógica e administrativa. 

 

Artigo 3 

Princípios e objectivos 

 

Os princípios e os objectivos da Universidade Mussa Bin Bique acham-se elencados nos 

artigos 3 e 4 dos respectivos Estatutos. 
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Artigo 4 

Objectivos estratégicos do Plano Director Institucional 2021-2025 

 

a) Criação de uma estrutura orgânica flexível adequada às necessidades da UMB; 

b) Promoção da transparência e imparcialidade; 

c) Promoção da eficiência na gestão 

d) Descondensação das actividades, mediante distinção entre órgãos deliberativos 

centrais e órgãos executivos 

 

Artigo 5 

Autonomia 

 

A autonomia científica, pedagógica e administrativa da Universidade Mussa Bin Bique 

mostra-se definida nos artigos 4, 5 e 6 dos respectivos Estatutos. 

 

CAPÍTULO II 

Estrutura 

 

Secção I 

Artigo 6 

Órgãos e Serviços Administrativos 

 

1. A gestão da Universidade Mussa Bin Bique é exercida pelos seguintes órgãos e 

serviços: 

a) Órgão Executivo de Gestão: 

i) O Reitor 

b) Órgãos Auxiliares do Órgão Executivo de Gestão: 

i) Vice-Reitor; 

ii) Conselho Directivo; 

iii) Director Executivo. 

c) Serviços de Apoio Técnico: 
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i) Gabinete do Reitor; 

ii) Gabinete do Vice-Reitor 

iii) Gabinete do Director Executivo; 

iv) Gabinete Jurídico; 

v) Departamento de Cooperação, Relações Internacionais e Investigação 

vi) Departamento de Planificação e Estatística; 

vii) Departamento de Documentação, Biblioteca e Arquivo; 

                Viii) Departamento das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

d) Serviços Executivos 

i) Departamento Pedagógico; 

ii) Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação; 

iii) Departamento do Registos Académico; 

iv)  Centro de Pesquisa e Extensão  

v) Departamento de Administração e Finanças; 

vi) Departamento de Recursos Humanos; 

vii) Departamento de Apoio Administrativo 

i) Secretaria; 

ii) Editora da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

Serviços de Apoio Técnico e Instrumental 

 

Artigo 7 

Gabinete do Reitor 

 

1. O Gabinete do Reitor exerce a sua acção no domínio do expediente burocrático. 

2. O Gabinete do Reitor é constituído por um Director e um Secretário, nomeados 

por Despacho do Reitor. 

3. Compete ao Gabinete do Reitor: 

a) Organizar o programa e agenda de trabalho do Reitor; 
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b) Prestar assessoria ao Reitor e Vice-Reitor ; 

c) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos 

termos do presente regulamento e demais legislação aplicável. 

 

Artigo 8 

Gabinete do Vice-Reitor 

 

1. O Gabinete do Vice-Reitor exerce a sua acção no domínio do expediente 

burocrático. 

2. O Gabinete do Vice-Reitor é constituído por um Secretário, nomeado por 

Despacho do Reitor. 

4. Compete ao Gabinete do Vice-Reitor: 

a) Organizar o programa e agenda de trabalho do Vice-Reitor; 

b) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos 

termos do presente regulamento e demais legislação aplicável 

 

Artigo 9 

Gabinete do Director Executivo 

 

1. O Gabinete do Director Executivo exerce a sua acção no domínio do expediente 

burocrático e na interligação directa com os serviços da Universidade que se 

encontram na dependência do Director Executivo: 

2. O Gabinete do Director Executivo é dirigido pelo respectivo Director com as 

competências fixadas no artigo 16 dos Estatutos da Universidade, nomeadamente: 

3. O Gabinete do Vice-Reitor é constituído por um Secretário, nomeado por 

Despacho do Reitor. 

4. O Gabinete do Director Executivo Reitor é regido por um regulamento interno. 
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Artigo 10 

Gabinete Jurídico 

 

1. O Gabinete Jurídico é um serviço de apoio técnico encarregue de superintender e 

realizar toda a actividade de assessoria jurídica em matérias técnico-jurídico. 

2. Compete ao Gabinete Jurídico 

a) Prestar assessoria jurídica ao Reitor e ao Vice-Reitor 

b) Analisar e pronunciar-se sobre as propostas de regulamentos e outros actos 

normativos; 

c) Prestar apoio jurídico aos dirigentes das Unidades Orgânicas da Universidade, 

incluindo a emissão de pareceres sobre actos e contratos administrativos; 

d) Prestar assistência jurídica na preparação e elaboração de contratos, memorandos, 

acordos, convénios e outros instrumentos legais; 

e) Assessorar o dirigente em matérias relacionadas com processos de jurisdição 

comum e/ou do contencioso administrativo, fiscal, aduaneiro e outros; 

f) Zelar pela observância da legislação aplicável às instituições de ensino superior 

privadas; 

g) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos 

do presente regulamento, estudos e demais legislação. 

3. O Gabinete Jurídico é dirigido por um director, nomeado por despacho do Reitor 

 

 

Artigo 11 

Departamento de Cooperação, Relações Internacionais e Investigação 

 

1. Compete ao Departamento de Cooperação, Relações Internacionais e Investigação: 

a) Planificar a participação da Universidade em eventos nacionais e internacionais; 

b) Analisar e dar parecer sobre acordos de cooperação a celebrar pela Universidade; 

c) Acompanhar a execução dos acordos de cooperação; 

d)  
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e) Propor o estabelecimento e desenvolvimento de relações de cooperação 

internacional com vista a parcerias institucionais entre docentes, discentes e até 

funcionários da universidade com outras instituições congéneres; 

f) Propor o estabelecimento e desenvolvimento de relações de cooperação 

internacional com vista a criação de mecanismos de intercâmbio institucional 

desde os créditos académicos até ao nível de projectos bilaterais ou multilaterais; 

g) Assegurar a promoção da melhora da imagem e reputação da Universidade 

perante os públicos estratégicos, fortalecendo acções de relações externas; 

h) Assegurar a internacionalização da UMB, que consiste na ampliação das 

oportunidades de mobilidade académica, na harmonização dos curricula como 

forma de reforçar a identidade institucional, a publicação de revistas e livros e de 

materiais exclusivos produzidos pelos servidores e alunos; 

i) Primar pelo reconhecimento dentro da academia com produção científica baseada 

na realidade moçambicana, no saber fazer, mediante o desenvolvimento de acções 

que se resumem no seguinte: 

- Fomento e diversificação de programas de mobilidade académica internacional; 

- Criação e implementação de um Programa de Acolhimento de Estrangeiros; 

Regulamentação dos estágios internacionais; 

- Ampliação na divulgação interna de oportunidades de cooperação internacional; 

- Criação de programa de proficiência e certificação em idiomas; 

- Organização de eventos internacionais 

- Fomento de publicação de trabalhos em periódicos estrangeiros e eventos 

internacionais 

- Intensificação à capacitação de docentes em língua estrangeira. 

j) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos 

do presente Regulamento. 

 

2. O Departamento de Cooperação, Relações Internacionais e Investigação é dirigido 

por um Chefe de Departamento, nomeado por despacho do Reitor. 
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Artigo 12 

Departamento de Documentação, Biblioteca e Arquivo 

 

1. Compete ao Departamento de Documentação, Biblioteca e Arquivo: 

 

a) Propor directivas técnicas relativas à avaliação, tratamento, conservação e acesso 

à documentação e respectivos instrumentos de trabalho; 

b) Assegurar o tratamento material e intelectual da documentação; 

c) Proceder ao tratamento arquivístico da documentação; 

d) Assegurar o acesso à informação de interesse para as actividades da Universidade; 

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

desenvolvimento das actividades da Universidade; 

f) Preservar as espécies bibliográficas, documentais e arquivísticas representativas 

da memória da Universidade;  

g) Garantir a correcta gestão da Biblioteca; 

h) Garantir a disponibilização dos acervos bibliográficos aos docentes, técnicos e 

alunos; 

i) Propor programa de treinamento do pessoal bibliotecário visando a manutenção 

de quadro qualificados para os serviços; 

j) Assegurar a orientação dos consulentes em pesquisas bibliográficas e na escolha 

de publicações; 

k) Assegurar a organização e gestão do sistema integrado de arquivos da 

Universidade; 

l) Assegurar os serviços de atendimento aos utilizadores do Arquivo e da Biblioteca; 

m) Propor a aquisição de equipamentos necessários para os serviços laboratoriais; 

n) Propor a aquisição de reagentes, peças e outros materiais dados como essenciais 

ao pleno funcionamento do laboratório; 

o) Garantir o controlo das existências de reagentes, peças e outros materiais vista a 

evitar a sua ruptura; 
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p) Garantir o depósito de reagentes, peças e outro material de consumo de 

laboratório em locais apropriados para a sua conservação e controlando os prazos 

de sua validade; 

q) Garantir a assistência técnica aos usurários do laboratório; 

r) Garantir a colecta e ou preparação do material, matéria-prima e amostra, testes, 

análises e tudo quanto necessário para subsidiar as aulas, pesquisas, diagnósticos 

e outras acções formativas;  

s) Garantir a assessoria nas actividades de ensino, pesquisa e extensão; 

t) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas.  

2. O Departamento de Documentação, Biblioteca e Arquivo é dirigido por um Chefe 

de Departamento 

 

Artigo 13 

Departamento de Planificação e Estatística 

 

1. Compete ao Departamento de Planificação e Estatística: 

 

a) Elaborar em coordenação com as unidades Orgânicas, o Plano Anual de 

actividades da Universidade; 

b) Participar na elaboração da proposta de Orçamento de funcionamento e 

Investimento da Universidade; 

c) Sistematizar as propostas dos planos e programa de actividades da Universidade; 

d) Garantir em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças que a 

infraestrutura física e tecnológica seja adequada aos planos dos cursos; 

e) Garantir em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças a 

consolidação da infraestrutura física e tecnológica do campus principal da 

Universidade; 

f) Planificar em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças o 

aumento de pavilhões com divisórias de Faculdades; Departamentos; Secções; 

Centros; 
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g) Planificar em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças a 

criação de Laboratórios; 

h) Planificar em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças a 

criação de Centros de Recursos; 

i) Planificar em coordenação com o Departamento Pedagógico e o Departamento de 

Administração e Finanças a criação de cursos demandados no mercado em 

parceria com outras esferas; 

j) Assegurar a normalização e uniformização dos procedimentos em todos os 

sectores em matérias relacionadas com a planificação e execução de actividades e 

ainda pelo seu controlo interno; 

k) Coordenar a elaboração dos planos e relatórios anuais de actividades de todas as 

unidades orgânicas e serviços e acompanhar a respectiva execução; 

l) Avaliar factores de risco no domínio de rotinas e procedimentos de trabalho; 

m) Elaborar, coordenar, dirigir estudos e emitir pareceres sobre o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da Universidade; 

n) Intervir na preparação de projectos de instruções; 

o) Realizar estudos e elaborar pareceres sobre aperfeiçoamento de processos e 

tecnologias de administração; 

p) Realizar estudos e elaborar pareceres sobre a revisão dos logotipos, da bandeira 

das cores e dos carimbos da Universidade; 

q) Promover a realização de palestras e seminários; 

r) Propor mecanismos e modelo de recolha de informação estatística para a 

Universidade; 

s) Criar e propor formas inteligentes e flexíveis de rende contínua com vista a uma 

sustentabilidade financeira da instituição 

t) Apoiar as Unidades Orgânicas no processo de colecta de dados estatísticos; 

u) Apoiar a Área Planificação e Cooperação na análise e tratamento de dados 

estatísticos; 

v) Proceder a recolha e tratamento de dados estatísticos 

w) Propor modelos de recolha de dados; 
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x) Prover, semestralmente, informação estatística para orientar as decisões do 

Conselho Académico e a implementação dos planos; 

y) Elaborar, em coordenação com a Unidades Orgânicas, o relatório anual de 

estatística da Universidade 

z) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas. 

 

2. O Departamento de Planificação e Estatística é dirigido por um Chefe de 

Departamento, nomeado por despacho do Reitor. 

 

Artigo 14 

Departamento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

1. São funções do Departamento das Tecnologias de Informação e Comunicação: 

 

a) Assegurar a normalização e uniformização dos procedimentos em todos os 

sectores designadamente na gestão dos sistemas de informação e comunicação; 

b) Propor, planificar, coordenar e executar a política de informática; 

c) Gerir e actualizar os recursos informáticos que constituem o acervo tecnológico 

da Universidade; 

d) Criar e gerir mecanismos e facilidades tecnológicas para o fluxo da informação 

entre a Universidade e as suas Unidades Orgânicas; 

e) Garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações à sua 

guarda; 

f) Fazer a programação, em coordenação com as diversas áreas, das necessidades 

relativamente aos equipamentos informáticos e respectivos utilizadores; 

g) Gerir a imagem e os mecanismos de comunicação interna e externa da 

Universidade; 

h) Consolidar a imagem da UMB como instituição de qualidade e de identidade 

única; 

i) Propiciar ao seu público alvo a compreensão da sua abrangência, história e 

valores; 
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j) Assegurar que a UMB participe activamente nas esferas públicas e privadas para a 

divulgação dos seus serviços; 

k) Promover a criação e formalização de parcerias que podem dar benefício para a 

UMB; 

l) Fomentar acções que valorizem a participação do cidadão e política em diferentes 

instâncias da sociedade;  

m) Assegurar em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças o 

aprimoramento da divulgação/disseminação dos cursos; 

n) Assegurar em coordenação com o Departamento Pedagógico a promoção do 

acompanhamento docente para a adaptação metodológica para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem – passando por uma formação pedagógica; 

o) Propor a organização de parcerias externas com diferentes sectores sociais, 

ONG’s como forma de promoção dos cursos; 

p) Planear em coordenação com o Departamento de Administração e Finanças a 

captação, a aplicação e a execução dos recursos financeiros, de modo a maximizar 

os resultados da instituição e optimizar o tempo de atendimento às demandas;  

q) Garantir a administração da rede de computadores e a supervisão da manutenção 

dos programas e sistemas implantados, identificando problemas técnicos e 

operacionais e procedendo às modificações necessárias; 

r) Propor estratégias de desenvolvimento e gestão de soluções informáticas, 

infraestruturas de comunicações e sistemas de informação da Universidade; 

s) Propor a aquisição do equipamento de comunicações e informática; 

t) Propor a capacitação do pessoal no uso e manutenção de equipamento de 

comunicações e informática; 

u) Promover a divulgação das actividades da Universidade; 

v) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas. 

 

2. O Departamento de Sistemas de Informação e Comunicação é dirigido por um Chefe 

de Departamento, nomeado por despacho do Reitor. 
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Artigo 15 

Departamento Pedagógico 

 

1. Compete à Direcção Pedagógica traçar as directrizes básicas de ingresso, 

pendência e conclusão da vida académica, como sejam as inscrições, matrículas, 

avaliações, direitos e deveres dos estudantes e sanções em caso de incumprimento 

do previsto neste diploma. 

2. O Departamento Pedagógico estrutura-se em duas áreas: i) área da Coordenação 

de Cursos; ii) área de Faculdades e outras Unidades Orgânicas. 

3. Compete à Área de Coordenação de Cursos, essencialmente: 

a) Supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do Curso; 

b) Velar pela Qualidade e Regularidade das Avaliações efectuadas no respectivo 

Curso; 

c) Assegurar o desenvolvimento das actividades complementares do Curso; 

d) Proporcionar estímulos à iniciação científica e de pesquisa entre professores e 

alunos; 

e) Organizar e garantir a realização de palestras, jornadas científicas, seminários 

em coordenação com outras áreas de pesquisa e extensão; 

f) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos 

termos do presente Regulamento.  

4. Compete essencialmente à Área de Faculdades e outras Unidades Orgânicas: 

a) Submeter à Reitoria os planos de actividade das Faculdades 

b) Propor ao Conselho Académico da Universidade a criação e a extinção de 

cursos; 

c) Propor à Reitoria o preenchimento de vagas ou integração de docentes; 

d) Elaborar memorandos de entendimento com outras instituições; 

e) Planificar e realizar palestras, jornadas científicas, seminários e acções de 

formação; 

f) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos 

termos do presente Regulamento.  
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g) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos 

termos do presente Regulamento. 

2. O Departamento Pedagógico exerce a sua acção sob dependência do Vice-Reitor para a 

Área Científica. 

3. O Departamento Pedagógico é dirigido por um Director nomeado por despacho do 

Reitor, sob proposta do Vice-Reitor para a Área Científica. 

4. O Departamento Pedagógico dispõe dos recursos humanos e materiais necessários ao 

seu cabal funcionamento. 

5. O Departamento Pedagógico rege-se por um regulamento interno. 

 

Artigo 16 

Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação 

 

1.O Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação exerce a sua acção no 

domínio da gestão da investigação científica e pós-graduação, sob dependência do Vice-

Reitor para a Área Científica. 

2. Ao Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação compete, entre outros: 

a) Avaliar factores de risco no domínio de rotinas e procedimentos de trabalho; 

b) Elaborar, coordenar, dirigir estudos e emitir pareceres sobre o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da Universidade; 

c) Intervir na preparação de projectos de instruções; 

d) Realizar estudos e elaborar pareceres sobre aperfeiçoamento de processos e 

tecnologias de administração; 

e) Realizar estudos e elaborar pareceres sobre a revisão dos logotipos, da bandeira 

das cores e dos carimbos da Universidade; 

f) Promover a realização de palestras e seminários; 

g) Propor mecanismos e modelo de recolha de informação estatística para a 

Universidade; 

h) Criar e propor formas inteligentes e flexíveis de rende contínua com vista a uma 

sustentabilidade financeira da instituição 



 

14 

 

3. O Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação é dirigido por um 

Director nomeado por despacho do Reitor, sob proposta do Vice-Reitor para a Área 

Científica. 

4. O Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação dispõe dos recursos 

humanos e materiais necessários ao seu cabal funcionamento. 

5. O Departamento de Investigação Científica e Pós-Graduação rege-se por um 

regulamento interno. 

 

Artigo 17 

Departamento do Registo Académico 

 

1. O Departamento dos Registos Académicos exerce a sua acção no domínio da vida 

académica dos estudantes, da certificação de graus e títulos académicos, do expediente e 

arquivo de documentos respeitantes aos estudantes, bem como do fomento e apoio a 

actividades circum-escolares, entre outros, tais como: 

a) Garantir a emissão de declarações de frequência, Diplomas, certificados 

de conclusão de cursos conferentes ao grau académico de Licenciatura, 

Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento; 

b) Coordenar com as Unidades Orgânicas e a Direcção Pedagógica o 

lançamento e uniformização dos registos dos cursos e estudantes; 

c) Garantir a coordenação com as Faculdades na organização das cerimónias 

de graduação; 

d) Garantir a preparação do material essencial para a matrícula de estudantes 

e dos programas de Graduação e de Pós-Graduação 

e) Garantir a harmonização dos dados de matrícula, incluindo a actualização 

do arquivo e dos dados estatísticos de estudantes matriculados; 

f) Garantir o cumprimento dos curricula dos programas e dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação; 

g) Garantir o fortalecimento dos Projectos Integradores de Investigação 

Científica;  

h) Garantir a harmonização dos planos curriculares; 
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i) Garantir a emissão dos processos conducentes à concessão de equivalência 

e de reconhecimento de habilitações e de graus e títulos académicos; 

j) Garantir a elaboração da proposta de Calendário Académico da 

Universidade e sua submissão a órgãos competentes; 

k) Garantir a emissão de atestados históricos, guias de transferência, 

certidões e demais documentos; 

l) Garantir em coordenação com o Departamento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na implantação do sistema informatizado do 

registo académico da Universidade. 

 

2. O Departamento dos Registos Académicos exerce a sua acção sob dependência do 

Vice-Reitor para a Área Científica. 

3. O Departamento dos Registos Académicos é dirigido por um Director nomeado por 

despacho do Reitor, sob proposta do Vice-Reitor para a Área Científica. 

4. O Departamento dos Registos Académicos dispõe dos recursos humanos e materiais 

necessários ao seu cabal funcionamento. 

5. O Departamento dos Registos Académicos rege-se por um regulamento interno. 

 

Artigo 18 

Centro de Pesquisa e Extensão 

 

1.O Departamento de Pesquisa e Extensão exerce a sua acção no domínio da pesquisa e 

extensão, garantindo, essencialmente: 

 

a) Contribuir para o estímulo do desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, 

dos talentos dos estudantes, com vista à sua realização profissional, bem como à 

sua preparação para a realização da cidadania e bem-estar social; 

b) Contribuir para um diálogo permanente com a comunidade para o acolhimento 

das soluções para os desafiados da vida em sociedade, dessa forma, articulando a 

realização do conhecimento e a formação de saberes com a dinâmica da sociedade 
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c) Contribuir para a participação de docentes, discentes e pessoas da comunidade na 

arquitectura das actividades de extensão em suas variadas modalidades, 

qualificando-as através da formação teórica, metodológica e crítica; 

d) Contribuir para a implantação de uma política de educação ambiental, visando a 

promoção de actividades de sensibilização e orientação para a melhoria da 

sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida; 

e) Promover a cultura, a expressão artística e as actividades físicas e desportivas 

como instrumentos pedagógicos e de promoção social, acessíveis a todas as 

camadas da sociedade; 

f) Fomentar projectos de ensino, pesquisa e extensão voltados para a 

sustentabilidade; 

g) Fortalecer os grupos de pesquisa 

h) Criar Centros de investigação científica; 

i) Estimular os docentes em matéria de investigação e extensão como forma de 

retenção do quadro do pessoal; 

j) Desenvolver actividades de extensão em toda a oferta educativa 

k) Desenvolver projectos de pesquisa e extensão envolvendo outros colaboradores 

das instituições de ensino superior 

l) Fomentar a inclusão dos Direitos Humanos na Educação; 

m) Articular, promover e desenvolver iniciativas de empreendedorismo e inovação; 

n) Fornecer subsídios para a pesquisa em todos os níveis da UMB; 

o) Adoptar mecanismos de intercâmbio institucional de promoção e 

desenvolvimento de projectos bilaterais ou multilaterais;  

p) Organizar conferências, palestras e outros eventos em coordenação com as demais 

áreas de pesquisa e extensão; 

q) Promover eventos que fomentem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

r) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos 

do presente Regulamento.  
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2. O Departamento de Pesquisa e Extensão exerce a sua acção sob dependência do Vice-

Reitor para a Área Científica. 

3. O Departamento de Pesquisa e Extensão é dirigido por um Director nomeado por 

despacho do Reitor, sob proposta do Vice-Reitor para a Área Científica. 

4. O Departamento de Pesquisa e Extensão dispõe dos recursos humanos e materiais 

necessários ao seu cabal funcionamento. 

5. O Departamento de Pesquisa e Extensão rege-se por um regulamento interno. 

 

CAPÍTULO IV 

Serviços Executivos 

 

Artigo 19 

Departamento de Contabilidade e Património 

 

3. Compete ao Departamento de Contabilidade e Património: 

a) Garantir em coordenação com o Departamento de Planificação que a 

infraestrutura física e tecnológica seja adequada aos planos dos cursos; 

b) Garantir em coordenação com o Departamento de Planificação a consolidação da 

infraestrutura física e tecnológica do campus principal da Universidade; 

c) Planificar em coordenação com o Departamento de Planificação o aumento de 

pavilhões com divisórias de Faculdades; Departamentos; Secções; Centros; 

d) Planificar em coordenação com o Departamento de Planificação a criação de 

Laboratórios; 

e) Planificar em coordenação com o Departamento de Planificação a criação de 

Centros de Recursos; 

f) Elaborar a propostas de actividades e do orçamento de funcionamento e 

investimento, em coordenação com o Departamento de Planificação, Cooperação 

e Estudos; 

g) Executar e gerir o orçamento de funcionamento e de investimento; 

h) Elaborar os relatórios de prestação de contas; 
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i) Monitorar a execução financeira, de acordo com as regras e procedimentos 

definidos no presente regulamento e demais legislação aplicável; 

j) Preparar, executar e controlar o plano de aprovisionamento e gestão do 

património; 

k) Actualizar o inventário dos bens da Universidade e garantir a gestão e 

manutenção, procedendo a elaboração do abate, quando se mostre necessário e, 

ainda, a gestão das instalações; 

l) Administrar os bens patrimoniais da Universidade e garantir a sua correcta 

utilização, manutenção, protecção, segurança e higiene; 

m) Gerir e garantir a manutenção do parque automóvel da Universidade e utilização 

correcta dos transportes; 

n) Garantir a regularização atempada de seguros e da documentação de viaturas, tais 

como livretes, títulos de propriedade, inspecção, entre outros; 

o) Garantir a revisão, manutenção e o abastecimento de combustível das viaturas da 

Universidade; 

p) Assegurar o sistema de telecomunicações da Universidade; 

q) Propor e emitir instruções internas sobre as actividades de gestão financeira e 

patrimonial da Universidade, respeitando as normas em vigor; 

r) Garantir a protecção física e segurança do património, dos equipamentos e 

informação e das próprias instalações da Universidade; 

s) Assegurar, garantir e fazer cumprir as regras da higienização das instalações, dos 

equipamentos e de todo o recinto universitário; 

t) Assegurar e garantir a aquisição, a conservação e manutenção do material de 

limpeza, bem como o seu com racionalidade; 

u) Produzir informações periódicas sobre a gestão dos recursos materiais, financeiros 

e demais bens da Universidade 

v) Assegurar o controlo contabilístico da execução do orçamento de funcionamento 

e de investimento e sua contabilização 

w) Proceder à gestão e execução dos processos de aquisições de bens, prestação de 

serviços e empreitadas, em todas as fases do ciclo de contratação, desde a 

planificação até a execução pontual do contrato; 
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x) Garantir a circulação eficiente do expediente, o tratamento da correspondência, o 

registo e o arquivo; 

y) Proceder a elaboração de processos de prestação de contas mensais; 

z) Produzir balanços trimestrais sobre a execução do orçamento da Universidade. 

aa) Elaborar o balanço anual sobre a execução do orçamento e submeter à entidade 

competente; 

bb) Zelar pelo cumprimento da lei, regulamentos e outros dispositivos legais de 

carácter administrativo e financeiro;  

cc) Planear em coordenação com o Departamento de Planificação a captação, a 

aplicação e a execução dos recursos financeiros, de modo a maximizar os 

resultados da instituição e optimizar o tempo de atendimento às demandas;  

dd) Assegurar em coordenação com o Centro de Pesquisa e Extensão o Fomento de 

projectos de ensino, pesquisa e extensão voltados para a sustentabilidade;  

ee) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas; 

4. O Departamento de Contabilidade e Património é dirigido por um Chefe de 

Departamento, nomeado por despacho do Reitor. 

 

Artigo 20 

Departamento de Recursos Humanos e Serviços Sociais 

 

1. Compete ao Departamento de Recursos Humanos: 

 

a) Implementar a política de desenvolvimento de recursos humanos da  

Universidade, visando: 

i. Treinamento e capacitação dos atuais trabalhadores da Universidade; 

ii. a contratação de docentes para o leccionamento de novos cursos; 

iii. a contratação de quadros qualificados em diversos campo (finanças, 

informática, recursos humanos, etc.); 

b) Planificar, coordenar e assegurar a execução de acções de formação do pessoal 

docente e administrativo da Universidade; 



 

20 

 

c) Assegurar o cumprimento da legislação laboral e demais legislação aplicável aos 

trabalhadores em serviço na Universidade; 

d) Assegurar a normalização e uniformização dos procedimentos de gestão de 

recursos humanos; 

e) Propor e implementar políticas de gestão de recursos humanos em conformidade 

com as directrizes, normas e planos da Universidade; 

f) Elaborar e controlar a composição do quadro de pessoal visando a sua permanente 

adequação às necessidades, prioridades e objectivos da Universidade; 

g) Propor a abertura de concursos de ingresso e de promoção e prestar apoio 

logístico e administrativo aos respectivos júris; 

h) Planificar, programar e executar as actividades de recrutamento, selecção e 

colocação do pessoal; 

i) Implementar a política de desenvolvimento de recursos humanos da  

Universidade, visando: 

j) Treinamento e capacitação dos atuais trabalhadores da Universidade; 

k) a contratação de docentes para o leccionamento de novos cursos; 

l) a contratação de quadros qualificados em diversos campo (finanças, informática, 

recursos humanos, etc.); 

m) Planificar, coordenar e assegurar a execução de acções de formação do pessoal 

docente e administrativo da Universidade; 

n) Gerir o sistema de remunerações e benefícios dos do pessoal docente e 

administrativo da Universidade; 

o) Assegurar a realização de avaliação do desempenho do pessoal docente e 

administrativo da Universidade; 

p) Organizar e manter actualizados os processos individuais; 

q) Analisar e emitir pareceres de processos disciplinares à entidade competente; 

r) Coordenar a implementação das actividades no âmbito das estratégias do HIV e 

SIDA, do género e da pessoa portadora de deficiência na função pública; 

s) Promover e gerir as acções de apoio social diverso, no fomento das actividades 

culturais e desportivas no seio da Universidade. 
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t) Garantir que as actividades de carácter desportivo sejam organizadas nos termos 

da Lei de Bases do Desporto; 

u) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos 

do presente Regulamento.  

2. O Departamento de Recursos Humanos é dirigido por um Chefe de Departamento, 

nomeado por despacho do Reitor. 

 

CAPÍTULO V 

Serviços de Apoio Administrativo 

 

Artigo 21 

Secretaria 

 

1. Compete à Secretaria 

 

a) Garantir o apoio administrativo inerente ao funcionamento da Universidade; 

b) Assegurar a recepção, conferência, registo, controlo e tramitação do expediente 

que dá entrada e sai da Universidade; 

c) Registar e expedir a correspondência; 

d) Expedir a correspondência proveniente das unidades orgânicas e serviços da 

Universidade; 

e) Controlar o livro do ponto e elaborar o mapa de efectividade do pessoal e 

encaminhar regularmente ao Director Executivo; 

f) Controlar o livro de reclamações e sugestões e elaborar o relatório das 

constatações e proceder ao seu encaminhamento regular ao Director Executivo; 

g) Prestar apoio a todas as unidades orgânicas da Universidade em matérias 

relacionadas com a sua competência; 

h) Organizar os processos para despacho; 

i) Realizar outras funções que lhe sejam superiormente determinadas. 

2. A Secretaria é dirigida por um chefe de Secretaria, nomeado por despacho do Reitor. 
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Artigo 22 

Editora da Universidade 

 

1. A Editora da Universidade é um serviço Universidade encarregue da edição de 

livros, dissertações, teses, revistas, jornais e boletins informativos da 

Universidade e das respectivas Unidades Orgânicas 

2. A Editora da Universidade é dirigida por um Director nomeado por despacho do 

Reitor. 

3. A Editora da Universidade dispõe dos recursos humanos e materiais necessários 

ao seu cabal funcionamento. 

4. A Editora da Universidade rege-se por um regulamento interno. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

 

Artigo 23 

Outras Estruturas 

 

1. Na Reitoria e nas Unidades Orgânicas em que o volume de tarefas o justifique, 

podem ser criados gabinetes técnicos, oficinas ou outras estruturas, na 

dependência directa dos respectivos órgãos de Gestão. 

2. As estruturas referidas no número anterior regem-se por regulamentos próprios a 

aprovar pelas entidades competentes. 

 

Artigo 24 

Recrutamento do pessoal 

 

O recrutamento do pessoal docente, investigadores e não docente da Universidade é 

exercido nos termos da legislação em vigor. 
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Artigo 25 

Quadro de Pessoal e Organigrama 

 

O quadro de pessoal e o organigrama são os constantes nos Anexos I e II do presente 

regulamento, do qual são parte integrante. 

 

 

Artigo 26 

 

O presente regulamento entra em vigor 180 dias, contados da data da sua assinatura. 

 

Maputo, 5 de Junho de 2020 

 

O Reitor da Universidade Mussa Bin Bique, José Ibraimo Abudo 

 


