PROPOSTAS À ASSE; d:JL Ei i\ DE Fi\l UL Lr'.DE DE f'1!T I CI ,.' ;~
SOBRE P. GESTÃO ~; lf;,ACI.ll:DÁD"B ,,

I PROPOSTA

do 3!! ano de l''ledicina)

Considerando que é _urgente solucionar o problema da gestão da universidade
PRDPOr-105:
i - que seja constituÍda uma comissão com poderes deliberativos
composta por seis alunos de cada ano
por seis professores , assistentes ou monitores
por seis funcion~rios
II
os ropresen -i~tant!::sf dos cursos são eleitos em Assernbueia de curso
os professores sao eleitos em assembleia do corpo docente
- os funcion~rios são igualmente eleitos em reunião de todos os funcionários de faculdade
I i PROPOSTAquanto 'a gestão da f aculdade de medicina

Considerando o f ' Ué foi ap rovado n;o iiss embleia r1agna a participação de professar B
.
' ·
t er de s er c ~ ri +r, r 'B , prpomos:
e a 1 unos e f unc1onar1os
I que sejam elietos democr?:,tic amen+E' dois el un os . dois professores ecbãs funcion~rios em Assembl eia de Faculdade
II que sej am tenham simplesmente uma função executiva e não deliberativa , pois
essa compete à Assembleia de Faculdadeb
III ~ que a destituição ou nomeação de elementos da Comissão Directiva caiba a
decisão da Assembleia f"lagna.
DO Il! ANo)

III PRPD5TA
I
Considerando que a fu discus s ão sobre os futuros Órgãos de gestão democráticos da Universiê!ade 1 deve envolver o maior n Ú~ero de pessoasb possÍvel, e q ue isso ainda não foi totalmente
cons eguido;
II- considerando que por outro l ado que a actual direcção da faculdade deb medicina resuJlJtou da
Hierarquia anterior,'~ antideo;ocr6tica e náo reflecte c a composição do faculdade nem dá
garantias de , nesta fase, garantir a defesa do processo democr~tico em curso na Universidade
PROPÕE-SE

.

"'

a constituição duma com~ssao provisÓria de gestão da faculdade a ser integrada
por seis elemen -~os do corpo docente, s eis alunos e funcionários eleitos nesta
Assembleia Geral da Facuidade de f·1edicina
ii- que esta medida seja acompanhada pel a in~ensi ficação da discussão nos cursos
dos futuros Órg8os e m~todos de gest8o e de troca de informa çÕes com as outras
faccldades s obre o debate r·u e t"'mb6m , f s e t r::va.

i-

IVPjllilPOSTA
COnsiderando que

I - a comissao provisÓria de g ~stão do f Lculdado de medicina devo ser for-

II

mada por r oprosentantes do corpo docente , discente e empregados
os pessoas el e i t os devem estar em total aco :,~do com os princ!pios
d cm ~·c rnt icos que actualmente se impÕem no nosso pa!s

PROPOMOS :UE
I - que essa co~ l ss ão doves or cons tituÍda por igual nÚmero de representantes de

estudantes , pess oal docen te
II - os 6 estu da ntes serão
III- os 6 professores serao
IV - os 6 empregados ser3o

?

•

e empr 8gados , om numero de 6 para cada representaçao
el ei tos um por cada curso 1 em As e;;embleia de Curso
e;Leítos em Assembleia do corpo docente
eleitos ffi :o~nili.üo idm den~ooc ::m·!;o

Parél que se g~ronta que os alunos professores e empregados eleitos estão em confron~o
conformidade com desejo democrático de todaa a faculdade , a sua nomeação sÓ será considerada válida apÓs ratificação em Assembleia geral da faculdade de medicina.

