Na reunião de 21 de !':!aio de 1974

~'

Co,;, insão de Gestão da Faculda

de de Ciências e Tecnologia decidiu por unanimidade:
1.~

Apoiar a actividade dos alunos do departamento de Engenharia
Civil nas suas propostas provisórias de trabalho até final do
ano lectivo 7 por as considerar
sadoras; e lamentar algumas

altamenteub~strutivas

atitu~es

e dinami

de reacção de certas

pe~

soas relativamente à entrada em prática daquelas propostas.
2.º Confirmar a posição tomada por alguns dos seus elementos

na

fize~~

Assembleia da Comis s ão de Gestão das Faculdades quando

declaração de voto contra a admissão nessa Assembleia de

uma

Comissão de Gestão da Biblioteca Geral em pleno direito e

em

pé de igualdade com as Comissões de Gestão

das Faculdades.

Essa declaração de voto baseou-se nas seguintes razões:
a)

A Comissão de Gestão não reconhece à Assembleia poderes para
agregar outras Comissões de Gestão que não sejam as de Faculdade;

b) Considera-se que se abriu um precodente para a entrada de

co-

missões de Gestão de qu a isquer outros organismos autónomos da
,
Universidade que não pode m ter representatividade numa Asse~~

blei a daquele tipo.
3~)Enviar

às comissões de gestão de departamentà para estudo

,

co

pias do proj e cto da carr e ira de pessoal técnico.
4Q)Fazer um estudo completo do melhor aproveitamento do material
didático e técnico da Secção de Tecnologia de acordo com
comissões de gestão departamentais, com vista a evitar

as

duplic~

ções inuteis ou pouco económicas.
5Q)Insistir junto das Comissões de Gestão departamentais que deve
ser considerada prioritária a criação de grupos de trabalho

p~

ra a readaptação das estruturas da Faculdade 7 de modo a habili
tar esta Comissão de Gestão a reunir todos os elementos indis~e

pensáveis para a elaboração de uma proposta
essas novas estruturas.
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A CDmiSSAD DE GESTAO,

conjunto sobre

