MOCÃO 1-\P!~OVI-\OA NA REUNiAO OE DIREiTO
J

Os estudantes de Direito consideram que a discussão elaboração dos m~todos de gestão da Universidade e a elaboração de pontos gerais que desde j~ apontem as transformaçoes da Universitkde inseridas nas transformaçÕes ner " i s ela sociedade portuguesa exigem
a pa~icipação alrgadE: ege r al e prolong2d2 de -!:orlas os -stud :=mtes eprofessores nessa di~
ccssao.
A. organização dessa discussão exige m~toclo s :'1_,-x{,, e:i_s e oxige uma coordenação cont~
nua entre os resultados a que se for chegando.
~
Dosde já criam uma comissão de trabalho que t enha como principal turefa a orgunizaçao dessa discussão dentro da faculdade.
Essa comissão devo:
estabelecer contacto com professores e actuais autoridades;
organizar reuniÕes;
organizar a publicação do resultado dos debates;
coordenar o seu trabalho com as outras f aculdades e academias;
encarregar-se de tddas as t arefas executivas que forem necssárias para conduzir
ao objectivo fin al de elaborar as bases programáticas duma Universida de transfor~
mapa desde o nivel da sua gest~o at~ ~ sua organização pedagÓgica e sua ligação com a
organização do onsino o de todos os sectores da vida nacional.
Os estudantes de Direito conside r am esta moção uma hipÓtese de m~todo
geral que de~
;.
ve ser aperfeiçoado o coorden ado com o resultado da discussao qu e ja usta a ser feito
noutras escolas.
~

..

------------~~qs~d~e~:~ja~:~-~q~e~f~i~n~e~m~:~~~~~--------~--~--------~--~--------~--~--~~---------------
A necessidade do facilidades excepcinais por parto das actuais autoridades para
lovar a bom termo esta tarefa ~amo por exemplo a diminuição temporária das actividades
peç!pgÓgicas.
O custeio de toda esta discussão deve sr;r '1 - qo r. r l "' llnivc rsidadc, mais concrota..
.
.
,
mor t e no que diz r es poi to a divulg . ., ç ,-,o c fr: .~ tu r ~ cl rs t. : '<trJs JJnprcs sos que seJa neccssarip publicar.
-Foi criada a comissao que ( a titulo prwvisoriQ
ir6 centr~ lizar os ta actividade.
Formam-na: Fernando-1!! ano ; Rodoiro-3!! c: no; João >-:: ulo~3!! GOO ; Hilário- 3!! ano; Eduardo
- 2!! ano; r·1anuel - 3!! ano,; f'·16'rio - 4!! a no; Armindo- 4!! ena; Pena - 4!! ano; Rui- 1!! .ano;
Carlos- 5!! ano;Sá- 5!! ano; zé Amaro- 5!! ano ; Tavares,.-2!! ano; Hanuel Rodrigues-3!! ano.
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