Resumo das propostas en-v::l_.,v:l A.s para a mesa na .Assemble iA plenária da
Faculdade de Ciancias e Tecnologia r e ali~ada em ' / 5/(4.
Nas propostas apresentadas foram focados os seguintes pontos:
1- ]ivisão da Faculdade por Departamentos

11. Sugestão
Enumera~

( 2 propostas)

os seguintes Departamentos

FÍsica; Química; Matemática; Botânica; Zoologia .J Mineralogia e Geologia; 'Engª.Electrotécnica; Engª.Mecânica; Engª.Química; Engª.Civil e de Minas;
Preparatórios de Engenharia.
2ª.Sugestão (1 proposta)
são enumerados os mesmos Departamentos com uma Única diferença:
os alunos dos preparatórios de engenharia são incluidos explicitamente no
Departamento de Matemática.
2 - Funções da Comissão de Gestão da Faculdade:
As 2 propostas que referem este ponto são unânimes em considerar a
As s embleia de Faculdade como deliberativa e a Comissão de Gestão como executiva.
3 - Formas de eleição:
Houve dois tipos de sugestões:
A) Sugestões (2 propostas) que definem 2 corpos simultâneos de gestão de
funções não . definidas explicitamente: o Corpo Directivo e a Comissão de Gestão.
O lº. seria consti tuido pelo somatório das Comissões de Departame:n.to e o 2•.
por alguns elementos do 1º.

B) Sugestões que definem um Único corpo de gestão
a) Comissão de gestão constituida por 5 docentes, 5 alunos e 5 funcionárips,
eleitos na Assembleia de Faculdade a partir dos elementos das Comissões de Gestão dos Departamentos (1 proposta).
b) Comissão de Gestão constituida por 2 docentes?2 alunos e 2 funcionários
de cada Departamen to,saidos das Comi ssões de Gestão dos Departamentos (3 propostas).
c) Comissão de gestão constituida por alguns e le mentos eleitos pela Assembleia de entre s elementos das Comissões de gestão de Departamento,podendo
eventualmente serem eleitos el ementos não pertencentes a essas Comissões(l proposta) .
d) Comi s são de gestão eleita pelos membros das Comissões de gestão dos Departamentos,sendo a Comissão eleita posteriormente ratificada em Assembleia
Plenária da Faculdade,

4 -

Outros assuntos

A) Foi apresentada uma proposta no sentido de reforçar a posição já tomada
em Assembleia Magna de Estudantes de 30/4/74,de não a dmitir a qu a lquer título
a recondução do ex-Ministro Veiga Simão.

B) Foi apresentada uma proposta no sentido de não separar a Tecnologia das
Ciências, na medida em que isso representaria um retrocesso na concepção das
relações entre Ciência e Tecnologia.

