COLEGA:

iJ '

Na reunião de .urso de 25/2 -para a qual não se pouparam esforços no senti.do d,e avisar todo o Curso -estando s6 presentes .erca de 50 .olegas ,foi
p:!:,oposto e aprovado sentre outra.s rea.lizações ,que fosse poli-copj.ada uma
' Folha Informativa que mantivesse ao corrente das

~ealizações

do Curso todos

os oQlegas (ordLnários e voluntários~.
Neste sentido ,eis um resumo da Reunião:
~

Tendo sido apresentadas as contas do Baile-que continuam à disposição de
todos os

~olegas.,.começou-se

por falar no interesse que existir-ia em formar

grupos de estudo af'im de serem encarregados pelos Profs. de f azerem trabalhos ou preplltrarem assuntos para serem debatidos em aulas práticas.Assim pôr
nropostas aprovadas resolveu-se que qualquer colega deve dirigir-se ao Delegado de Curso para trabalhar nesses grupos ou eonstituir novos grupos.Logo
ç .:.e se inscrevam serão os grupos apresentados aos Paris _ ,eomo já foi feito
com os grupos já constituidos.
Ficuo constituida uma comissão para,de acordo com os Profs. , publioar os
trabalhos já apresentados em anteriores aulas práticas e que tenham relevante interesse para o Curso.
Também um grupo de colegas se prontificou a enviar os trabalhos que se publiquem,assim como esta Folha Informativa, a todos os colegas voltL11.tár:'i os.
~

Pedimos que os colegas interessadO L em actividades desportivas que se dirijam à respectiva comissão assim (;onstituida, numa das 'Reuniões de Curso
do periodopassado~Maia-129,Victor-190,JYIário-27,Rafáel-329,Fran co-145 ..

5~

Quanto à confraternização do Curso ficou decidido que será ao

Almoço~em

restaurante e com preço a designar,na quarta-feira 12 de Março.
~
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Com isto pretendemos informar-te e interessar-te pelo trabalhu do

AJUDA

L,j

Curso ~

DESPESAS DE ' ThTFORMAÇÃO E R TBLICAÇÃO DE TRABALHOS
CONCRETIZA AS TUAS ASPIRAÇÕES

A T E N ç Ã 0'Próxima reunião rle Curs o ,Te·.r:ça-'Feira ,dia 4 de

MaY'ÇO,~J'J

U,15 nos Ge;rais"
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