AOS

ALUNOS

E

PROFESSORES

Os alunos do curso de. Natemática da Faculdade de Ciências e Tec-nolo,qia_
da Universidade
d e Coimbra, reu..'lidos en assenbieins ,qerais
n
.
~

3/5/74.

en

~

6/5/74,

e

decidiran que. deven ser tonadas as seguintes . n edida s c oo

carácter i n edinto

~

lQ) Que en cada cadeirn haja,. pelo nenos, 2 frequências facu~ ta tivas e não eliu inatórias.
2º) Dispens o. de exane coo n édia de 10 valores.

,.
3º) F'in de aulns no dia 15 de Ju.'tlho e início de exenes no caa

l

de Julho.

42) Elabornção de oapa de exanes pelos professores o alunos

coo

colaboração do cooputaçl.or.

52) E:xis t êncin, se necessário, de segundas chaoaclas sen paga!::lento de qualquer caução.
6Q) Abolição de fnltas.

72) Ebdstência de llna épo ca ele e:zanes ele 15 a 36 de Seteobro para
-qualquer :nh er.o..

.de_c_a.cle.i!'.r:.llL...Ll.±r.as..a.cln.~G.o---.l.Le--22

.s .eue.atr.e.a.~

Fo i taobé:::1 nprovacla por unaninidacle a seguinte proposta à forca çao ele u:-.:.a con issão pedagógica ~

11

PropÕe-se que se. f orne uo ,srupo repre-

sentati vo de t odos os n..."lo s e rél.Llos do Curso de i:-Iatenática, i n cluindo professores e assiatentes, para que. se discuta a possível e total reestruturaçao do Curso.
Esse 3rupo teria do is ou três elen entos na conissao de estudos

p:;:,

ra que aí fossen levadas todas; as propostas feitas a nível cl0 s rupoll
Foiaincla proposto que este grupo se debruçasse sobre o caso

das

cadeiras de opção' nooead&":lente o referente às cndeirasde He cânica Rélciona l I e II e à Uetodologia da Física I e II.

Foi nprovada a seguint e constituição de base nara a conissao ued3
~

..:1,.

JL

""-

-

gógica
dois ou três alu.."los ele cada un dos lQ e 22 Anos , conforne a deci;:
sao dos respe ctivos

al~lnos.

três alunos do 32 r\no.

3

alm~os do

42 imo e três- alaqos do 52 ill1o

(~~

de cada especia-

lização).
Foi feita a sesuinte proposta, a ser discutida pelas conissoes de.
ano

"Dininuiçno ela D:l. téria prevista, pe l o facto ele na o ter havido aulas durante una se::1ana."
Proposta de foroação de rn~a cornssão coordenadora, a ser discutida na pró:doa ilsseobl e ia elo Curso de Uateoática :
"Constituição de_ una co~:lissâo coordenadora cooposta por 6 alunos
( uo ele cada &J.o e de cada especialidade) co;::1 o fio de :
1 ~ Organiznr sen analoente una as~enbleia ordinária de alunos

de

Hnteoática, convi dando ou não professores, conforDe achar convenienteo

2 - Orcanizar ossenbleias extraordinárias senpre que entender co,

.

no necessar1o.
3 - Fazer a convoçaçao das assenbleios de 1- e 2- con o nínino de
dois dias de antecedência, sendo indicada a ordeo do dia no respectiva con
vocntória.
4- Pelo n enos <t:eês eleoentos dessa conissao constituiren a

ne s a

dns reuniÕes indicados en 1- e 2-.

5 - Dar anpla divulgação às decisÕes das asseubloias, nao só oandendo in.priuir essas decisÕes, cono tan.béo provocando a sua exposição

en

lugares convenientes e fazendo participação elas ;:1es;:::1as aos órgãos do inf or

-

oaçao .

6 - Fazer co1:1 que sejan executadas as decisÕes das assenbleias. "'
Forno eloboradas as seguintes propostas a levar a uoa futura

as-

sa:1bleia da Faculdade de Ciências :
12) Propoe.Lse que c1e ixeo ele existir 11 opçÕes obrigatórias':.
2Q) Abolição do artigo 13º-§l elo decreto 443/71 ele 23 ele Outubro: "NerJmn alu..llo poderá inscrever--se oais de três vezes na nesoa disciE,
lina ainda q'Ue en faculdade s di f erentes".
32) Abolição do artiGo 7Q -§4 do decreto 443/71 ele 23 de_ Outubro:
"A aànissão no 4Q ..~-'ino ele quc.lquer licenci~tura só é peroi tida aos alunos

coo o bacharelato correspondente ou conclicionolnente quando o possa tern inar na época dG exr-nes inecliatanente a saguir 11 •
4Q) PropÕe-se que seja abolido o reGioe seuestral ele ensino a fio
de facilitar a forr~ação de grupos de estudo e investiGação.
5º) PropÕ~se a não obrigatoriedode de oatrícula en cadeiras otra
sadas que o aluno não deseje frequentar.
COIWOCAWRIA
Realbar-:-se-à no dia 14 de rinio, terça feira, pelas 18 horas, na
sala 17 de Abril, una reunião de professores e alunos de Hateoática coo
a seguinte ordeo elo dia :
1 -Discussão da cons tituição, funcionaoento e uodo de particip~
ção ele profess ores na cooissão pedagógico.
2
Discussão ela foroação da conissão coordenadora.
Outros assuntos .; .
3
.Alunos. do Curso de 1\btenática

