LINH AS GERAI S SOBRE A

RE ESTRUTURAÇ~O

ImED IATA DO

ENSINO NA FACULDADE DE mEDIC INA E FORmAS DE AVA-

LIAÇÃO DE CONHECi mENTOS

(Resoluç«o da Comiss!o Paritéria de Gest!o para 1973/74)

1.

A c.P.G. considera que na situaç!o actual, e como princ!pio geral

(que pode ter excepções a serem definidas em cada caso por docentes e estudantes), as formas cláss icas de avaliação de conhecimentos - os exames - de!
xaram de ser a forma preferencial de sel ecç!o.

A c.P.G. considera que as modificaçêJes já verificadas a todos os
n!veis da vida

acad~mica,

e fundamentalmente, a recente institucionalizaç!o

das c.P.G. democràticamente eleitas, criaram as condições para uma imediata
a radical alteraç!o dos

m~todos

de avaliaç!o dos conhecimentos, liquidando

neste domínio a herança do fascismo.
Dentro deste esp!rito a c. P. G. deu o seu

ac~rdo

imediato âs expe-

pedagógicas dos 6Q, 5Q e 40 anos que lhe f oram apresentadas já par-

ri~ncias

feitamente es t ruturadas.

2.

A c. P.G . cons ide ra seu dever combater e chamar todos os estudantes

de medicina ao comba t e contra todas as f ormas de oportunismo que visem desorganizar o ensino através de soluç5es de

"facilidade", criar o caos na sua

e~

cola e desenvolver sentimentos de irresponsabi lidade social entre os estodantas.
Considera que isso seria fazer o jogo da raacç«o.
Considera que a dnica posiç!o justa e adequada às transformações
que se verificam no nosso Pa!s, é fomentar a melhoria radical do Ensino
reestruturando-o e modificando-o a t odos os n!veis;
tivos

~

m~dico,

para atingir estes objec-

essencial a participação ampla e organizada de todos os estudantes

docentes progressistas.

a
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Dentro deste contexto, a C.P.G. declara que, como princípio geral,
d contra mchamadas passagens adminis trativas, sem prejuízo da consideraç!o
de casos particulares devidamente justificados e documentados.
3. A c.P.G. considera que
ç!o de todas as cadeiras;

h~

que 9 para

que passar imediatamente à reestruturas e devem criar, desde

ie~o ,

j~

e a to-

doe os n!veis, comiss6es de docentes e discentes porque n!o basta que as
propostas que continuament& chegam ã c.P.G. s ejam bem intencionadas e refliQ
tam justas preocupaç6ee dos estudantes.

~

preciso que atendam à situaç!o

concreta da faculdade e ngo conduzam à sua paralizaç!o.
4. A c.P.G. envia a todos oa cursoa , para discuss!o, estas linhas gerais juntamente com propostas concretas de organizaç!o e de mdtodoa de avaliA
ç!o.

Espera para ales a melhor atenção de todos os interessados a

com o maior agrado todas as

sugestõ~s

receb e r~

e propostas que visam melhorar este seu

trabalho para, o mais brevemente poss!v al, o submeter à apreciaç!o e decisão
de uma Assembleia de faculdade.

Pede-sG, por isso, grande rapidez e

- o tempo d escasso.

Ao trabalhai
Por melhores e mais m9dicoa ao aerviço do Povo Português!

A Comisa~o

Parit~ria

de Gest«o

decis~o

-

PROPOSTAS DA COmi SSÃO PARIT#tRIA DE GESTÃO
(Para o ano lectivo de 1973/74)
I

Comiss8es Pedagógicas

11 - Em cada disciplina constituir-se-à uma Comisslo Pedagógica com um

ndmero peritdrio de docentes e discentes.

Sa!da destas comiss8es organizar-

-se-a uma Comiaalo Pedagógica de ano, igualmente paritdria.

A partir destas

ComiearJes Pedagógicas de ano deverd ser aleite e Comieslo Pedagógica de F'aculdede com igual ndmero de docentes e discentes.
Admite-se que, se todos os interessados estiverem de

ac~rdo,

pos-

sam fazer parte destas Comiss8es Pedagógicas, de forma igualmente paritdria,
elementos nlo docentes intervenientes ou afectados pelas experiências pedagógicas.
20 - As referidas

comiss~es

de disciplina, ano e raculdade compete:

a) - Providanciaar no sentido da estudar a emitir parecer sobra
problemas surgidos ao respectivo n!vel;
b) - Verificar as condiç8ee m efectivaç!o de todas as medidas pede.. '.
gdgicee adoptadas ao n!vel da sua competência.
As deliberaçffes que eventualmente venham o tomar seria sujeitas
re~tificaçlo

a

por assembleia de docentes e discentes do respectivo n!vel, podan

do em qualquer momento ser ouvido o parecer da Comisslo Pedagógica a Assembleia
imediatamente superiores.
30 - A Comisslo Pedagógica de raculdade compete, ainda, o assessorado
permanente à c.P.G. e a elaboraçlo de planos de estudo sobra a estruturaçlo do
ensino em todos os momentos.

Procurar-se-à sempre a coordenaçlo com as Comia-

seJas Pedagógicas de outras escolas, nomeadamente de medicina, com vista à intagraçlo da vida da faculdade nas necessidades socio-pol!ticas do Povo Português.

II

Aprentizagem e Avaliac!o

10 - Efectivaçlo durante os meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro a
Novembro, de aprendizagem mediante o sistema de Grupoa de Trabalho de fraquOn
cia. ...._,.
obrigatdria,
onde tal fdr poss!vsl •
. ....
,

. ..

"': " '

20 ·- O Grupo da Trabalho integra um limitado ndmero da alunoa a docan-

teé, qua · conetituam uma unidade funcional detrabalho e inerente avalieçl'o
cont!nua.
3D - O trabalho nesses grupos deve ser din.mico a intenso, por forma e

permitir:
e) - Avalieç!o individual, quer da docentes quer de discentes atrâ
vda de critdrios de interesse e participaç!o efectiva.
Dum real trabalho de conjunto deve resultar uma melhor aquisiç!o da
conhecimentos;
b) - Avaliaçlo colectiva de cada Grupo de Trabalho e da sua responsabilidade no rendimento individual de todos os elementos
tas).
.

(docentes e discen-

.

.

.

c) - Cr!tice do prdprio mdtodo de . trabalho, com vista ê permanente
reestruturaç!o e adaptaç!o das necessidades da ensino em cada cadeira.
40 - O resultado do rendimento individual de cada aluno, feito de

ac~rdo

com os critdrioe mencionados no ndmero anterior, seré expresso em duas categorias:

apto e n!o apto.
5G - Nas cadeiras onde n!o ror materialmente possivel a efectivaç!o do

sistema de Grupos de Trabalho, dever!o as respectivas Comiss3es Pedagógicas
prop~r

um critdrio de avaliaç!o de conhecimentos justo e adequado.

6Q - Nas cadeiras onda seja posta a hipdtaea da passagem administrativa,
exigir-se-A parecer da
~e~ tar t~n t o

c.P.c.

elaborado sobra documentos justificativos a apra-

pelos alunoe como paloe dooentae daeeas disciplinas.

Os proces-

sos devidamente organizadoe, tarlo da aar anviadoa ao Miniat•rio da [ducaç!o e
Cultura para decis!o.
7g - Consideram-se vdlidoa oe axemaa jd .efectuados em cadeiras semestrais

ou anuais sem preju!zo da inscriçlo voluntdria em Grupos de Trabalho da alunoe
jd aprovados tendo em vista a sua melhor preperaçlo.

ao -

A articulaçlo doa Grupos da Trabalho serd de raaponaabilidada das

Comiee5aa Padeg6gicas da disciplina ou da ano.

