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Centro de Estudos Comparatistas 

Estatutos 

 

1. Definição da Unidade 

O Centro de Estudos Comparatistas, adiante referido como CEC, é uma unidade de 

investigação pública que se rege pelo regime jurídico das Unidades de Investigação (DL 

nº125/99), estando sedeada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é a sua 

instituição de acolhimento. O CEC desenvolve as suas actividades no campo dos Estudos 

Comparatistas, dos Estudos Literários e Culturais e dos Estudos Artísticos. 

 

2. Objectivos 

São objectivos do CEC: 

a) orientar e desenvolver as suas actividades em torno de três áreas privilegiadas, a saber: 

interculturalidade, estudos culturais e literários europeus e intersemioticidade, tendo 

em conta a inserção cultural e geopolítica da situação portuguesa; 

b) fomentar a expansão do entendimento comparatístico do fenómeno literário, através 

da realização de estudos e iniciativas de comunicação e debate das investigações em 

curso; 

c) desenvolver conexões pluridisciplinares e interdisciplinares necessárias à prossecução 

do trabalho científico, tanto a nível nacional como internacional; 

d) promover o debate e a difusão nacional e internacional das áreas de conhecimento em 

que se desenvolve actividade; 

e) realizar acções de formação, nomeadamente junto da população escolar; 

f) apoiar e desenvolver programas de licenciatura, mestrado e doutoramento; 

g) estimular a formação avançada de jovens investigadores nacionais e estrangeiros. 

 

3. Orgânica 

Compõem o CEC os seguintes órgãos: 

a) Comissão Científica, composta pelos membros doutores que se encontram integrados 

nas equipas de investigação e registados na FCT; 

b) Director; 

c) Direcção, composta pelo Director, por um Vice-Director nomeado pelo Director, e 

pelos coordenadores de grupos e projectos com financiamento autónomo; 
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d) Coordenadores dos grupos de investigação, eleitos pelos membros do respectivo grupo 

imediatamente após cada avaliação externa; 

e) Comissão de Acompanhamento, composta por quatro investigadores exteriores à 

unidade e de reconhecida competência na área. 

 

4. Eleição do Director e mandato 

a) O Director é eleito pela Comissão Científica por maioria simples, de entre os 

candidatos autopropostos que sejam membros de filiação não-temporária no CEC; 

b) A votação é uninominal e não são admitidos votos por delegação; 

c) O mandato do Director tem a duração de dois anos, podendo ser renovável duas vezes. 

 

5. Competências 

a) Comissão Científica:  

- eleger o Director da Unidade; 

- aprovar os estatutos do CEC por maioria simples; 

- pronunciar-se anualmente sobre o plano de actividades e orçamento e sobre o 

relatório de actividades e contas a serem enviados à FCT; 

- reunir extraordinariamente por iniciativa do Director ou de um terço da Comissão 

Científica. 

 

b) Director:  

- nomear o Vice-Director; 

- assegurar a direcção, gestão e administração da unidade, nomeadamente na ligação 

com a instituição de acolhimento em todas as vertentes estatutárias, bem como no 

que diz respeito à gestão financeira; 

- assegurar a ligação com a FCT e exercer outras actividades de representação externa;  

- convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Científica;  

- propor a entrada de investigadores como membros do CEC por proposta sua ou dos 

grupos e subgrupos constituídos; 

- propor à Direcção a composição da Comissão de Acompanhamento. 

 

c)  Direcção:  

- reunir periodicamente com o Director e Vice-Director; 

- executar e orientar a política científica do CEC; 



 3 

- elaborar e aprovar anualmente o plano de actividades e orçamento do CEC e o 

relatório de actividades e contas a serem enviados à FCT; 

- aprovar a constituição de grupos e subgrupos de investigação; 

- dar parecer sobre a entrada de investigadores como membros do CEC; 

- dar parecer sobre a composição da Comissão de Acompanhamento; 

- reunir com a Comissão de Acompanhamento e com o painel de avaliadores externos. 

 

d) Coordenador de grupo:  

 - participar na Direcção do CEC assegurando as tarefas que lhe vierem a ser confiadas 

pelo Director; 

- elaborar anualmente o plano de actividades e orçamento, bem como o relatórios de 

actividades e contas relativos ao grupo de investigação; 

- planear e acompanhar a actividade do grupo de investigação. 

 

e) Comissão de Acompanhamento:  

- reunir com a Direcção e outros responsáveis por projectos; 

- analisar regularmente o funcionamento da instituição e emitir parecer sobre as suas 

actividades nos termos do artigo 73º do RJIES e do artigo 24º do Regime Jurídico 

das Unidades de Investigação (DL nº125/99). 

 

6. Património 

Constitui património do CEC todo o equipamento e a bibliografia adquiridos pelos fundos da 

unidade ou que a esta sejam doados. 

 

7. Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legislação em vigor. 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 17 de Setembro de 2009. 

 


