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Os ., ma~as de exame a J}e rtadissimo s, sem férias dê ponto nem 2 111 • s chamadas, sao ~
JUIllas da.s novidades 'lue nos trouxe a. reforma do ensino e sã.o objectivos que,dada a
sua.. Qrem~ncia neste mOlilento e por sere m fact ores da 6rande intensi fic ação da opressJ~o IÍa. taculdade, temos que conq,uistar.
' Us a.otua.is ma.l?às da exaru9s,a par ,com as enormes quantidades de sa.téria,divididas
'por frequentes provas '(exames semestra is em v e z dos anupais,frequªn~ias,obrigat~ria.s
e tacultativas) s~ ~pum dos meios para fazer cump rir os objectiva s fundamentais da
RetoNa. Vei&a. Simão. intensificação dos ritmos de trabalho e da selecção .. Assim,vemos
'lue o objectivo de tais maj(~,de exame é im,Pedir-:nos de estudar. no pe ri od.o de exames
o que era ~ossível an~es da ~eforma.A consequência disto é qu~, ou c~~p ri mo s com os
~normeQ ritmOs de trabalho durante o ,Período das aul-as (e .l?ara isso servem tamb~m
a. trequ3noia.s,quer , as ~ obri6at.6rias,cqmo mesmo as i'acultativas)ou re.í?rovamos,poif!
~ura.nte O ~er!9do de Eixameséque não podemos .,estudarO , qu sêja,aó~ªramen~ó ' dos ritmo. de trabalho e daseleoça:o~ ~,
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, , Vemo~; !')ortarito, qúe os actuais mapas de exame; çomo parte da Reforma ' Vei:gi:L ' Simão ~
nlp "&oonteoem' 90r acasoaelés servem determinados objectivos do goYerno:po~ Um ' lado,
.urgem, oomo neoessidade do 6,overno ' de melhorEUr a , todo ", o custo, o reug,imento em qua.dro
"on10os d~ uriiTersidade, e por outro lado, de mandar <:l" mais rá.i?idanielJ.~e possível pa.ra & 'ÍJ~er~,. Colonia.l Ula. grande percentagem de estúdantes.
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, 110 90demos,~ortanto,es9~rar que as autoridades nos d3m,d~ mão, R~ijada,os mapas
de exame. que pretendemos.Para os conquistar, teremos que lutar.Com comissões a irem
pedJ.r\a autoridades para. aoeitar a nossa proposta de mapas de exames, ou com ,a baixo-a•• inados,n&oconaeglrlremos nada, .c omonos prova já a experiência que temos do prooe ••o das trequ3nclas.TeUlos que os exióir,toUlando posições de força perante as au'9r1dadea, oU, seJa, levando a cabo UloviJuentos de massas; só assim as autoridades r
reoUarloe , Co~o torma concreta de o fazer propomos uma cgncentração em frente do ' gaRlp8'. do direotor, exi§1ndo a aceitacKo das nossas propostas.

LUTEMOS PELAS~RIAS D~ PONTO E 2ªs.CHAMADAS!
CONTRA OS ELEVADOS RITMOS DE 'TRABALHO!
CONTRA A INTENSIFICAÇX0 DA SELEÇX0!
TODOS AS REUNIOES !
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