J~ornun;cad~_do_'. _G=2!)~O-=a::.:......:.n,...::......o_,,Hoje 7 ~uarta-feira dia 27, pelas

12

horas, foi a comi ssão pro~ria, elei-

aa T-8Unt,!íO, esta.'
es tudé"Y l'tes
ali se

t'1. na última reunião de curso, segundo propo sta aprova.da n a,1
si~

belecer cont acto com o dr. :Branco 1 tendo

~ue

apoiada por

tinham reunido e por outros ~ue se encontravam na aula.
Desse contacto apurou-se o seguinte:
1- Que a nota mínima

de

fre~uências,

exigida pa ra

~r

a exame fin

.eria

~

2- Que só com média de 11 é ~ue não se reprovar ia no GX:1me fin a l . oral, senda.
só ' pOssivel subir ~ valore s e descer ~ (isto p1.ra ~ual~uer média ~ue se
l eve).

3- Que estará p::tra sair no "pla card" de Química :F'isiológica as datas
e r espe ctiva s matérias das r estantes fre quênci as .

4- "ue o ex. .

~al (oral) seria obrigatório ou facult a tivo, consoant

a de

termin Cl,da média que se levaria (a est3.bel e cer).

5-

Quanto ao prOblema das f alt a s às aulas teóricas, disse

Q'

dr. :Branco,

~ue

ha

veria uma lei que dizia que com ma:tB de dez faltas s e reprovaria e que

o

próprio Reitor a teria aplicado no ano transacto na sua cadeira de Fisiolo~
gia, dizendo

~inda

que as falt a s nos ajudariam a ir às aulas, e seria esse

o critérió~ue estaria presente e não ~ual~uer outra

6- Disse ainda que as chamada s ao quadro nas aulas práticas tinham como fim, o
apuramento de alunos, sob forma de informação.
Uma vez que o sistema de freQuências, tal como o dr. Branco o

~UGr

este ano,

difere em alguns pontos do ano passado] visto a mai." 5açaO da data para a próx ima
fre~uênci a de Química Fisiológica t er que ser entregue ao dr. Branco a té ~ feira;

-

...,

e ainda a eleiçao de nova comissao d e curso ser urgente.
CONVOCA-SE TODO O CURSO PARA. COMPARECER SF,x..T'A-Ep.J..RA DIA 22, ~.S 12 HORIl.S NO 1í.~
TRIO DE FIS.tOJ.JÜGIA PARA REUNIÃO DE CURSO, ~ue t em como fim aind'1, a discussao

de

problemas ref er entes à cadei~a de Química Fisiológica e Fisiologia.
~,

Coimbra, 27 d e janeiro de 1971
os alunos d~ 2~ ano em Reunião~ eral com

-

a comissao de curso provisória ---COMPARECE COMPARECE COMPARECE COMPARECE COMPARECE COMP:tRECE COMPARECE COMPARECE
SEXTA.-FEIRA As 12HORAS SEXTA-FEIRA. às 12 HORA.S

SEX'I'Ll.~FEIRA

ls 12 HORAS SEXTA-FEl R

