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Despacho 
RT-61/2020 

Criação de equipa para 
apoio à inserção de 
serviço docente e à 
informatização de 
horários – ano letivo de 
2020/21 

 

Considerando a necessidade de apoiar a inserção da distribuição do serviço docente para o ano 
letivo de 2020-21 nos sistemas de informação da Universidade, assim como a necessidade de 
apoiar a elaboração dos horários, para o mesmo ano letivo, pelas unidades orgânicas; 

Considerando que estas funções se encontram na confluência das missões e competências do 
Serviço de Sistemas de Informação e Comunicações (SSIC) e do Serviço de Apoio às Atividades 
de Educação (SAAE); 

Considerando que, nos termos do disposto nos nº 2 e 3 do artigo 8.º do Regulamento Orgânico 
das Unidades de Serviços da Universidade do Minho, publicado no Diário da República, 2ª série, 
de 22 de maio de 2020, podem ser criadas, por despacho do Reitor, equipas mistas, de 
natureza interdisciplinar, com vista a dar resposta a necessidades não permanentes; 

Ouvidos os respetivos Diretores de Serviço; 

No exercício das competências que me são atribuídas pelo artigo 37.º dos Estatutos da 
Universidade do Minho, publicados no Diário da República, 2.ª série, de 21 de setembro, e ao 
abrigo do disposto no referido n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento Orgânico das Unidades de 
Serviços da Universidade do Minho, determino: 

1 -  A constituição de uma equipa mista, sendo a estrutura composta pelos seguintes 
trabalhadores:  
- Engª Joana Sofia Miranda Santos Valverde, do Serviço de Sistemas de Informação e 
Comunicações;  
- Dra. Isabel Cristina Moreira Ramalho Couto Reis, do Serviço de Apoio às Atividades de 
Educação; 

2 -  A equipa é coordenada pela Vice-Reitora para a Educação, Professora Doutora Laurinda 
Leite, que para o efeito será apoiada pela Engª Sandra Paula Teixeira Martins de Macedo 
Pereira dos Santos, do respetivo Secretariado; 

3 -  O início de funções da equipa, conforme o presente despacho, produz efeitos imediatos. 

 

 

O Reitor da Universidade do Minho,  
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