COLEGAS DE GEOGRAFIA
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Numa reunião gernl do curso de Geogr2fia dicidiu-se criar um Grupo -Peda gÓgico--·com o
o nosso curso.
Este Grupo est~ dividido em tr@s subgrupos:
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- Documentação,
- Inquérito,
- SecretoriRdo.
Os dois primeiros subgrupos i'l indu se encontram unidos, uma vez que nao h.,; um2 divis ão ·
trabalho que justifique por enqu a nto a sepa r a çao.
Pedimos o compa rticip a ção de todos os colegas, sobretudo daquel es que a indn nao se iné •: .;ns inscriçÕes abertas no Instituto de Gaogr2fi a .
No dic 3 de Junho houve uma reu.n ião na sala de ens aios do Orfeão na A.A. C. nele est oncic
presentes alunos e professores.

vernm,est ~ ndo

-·
I - Informa çÕes
1) Le itura de uma c a rta relativa ~ possibilidade da cria çao de um a Associução de r-...: .
grafos.
2) Pens ando numa reestrutura ção tot al do curso de Geogra fia, os a lunos de Lis boe el
geram uma comissão pede gÓgica que tem procurodo recolhe r informnçÕes sobra os cursos prof<>'
sados noutros poises com vista a a presenta r uma proposta.
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No Centro de Estudos Geográficos da F.L. de Lisboa est~ ma rcada uma reuniiJo par a o prt
ximo dia 5, 1'1 t a rde, convocada por um grupo de docentes e dirigida êl todos os ulunos e d o ·~: L tes da Secção de Geogr:: fia , que tem por fim discutir assuntos ligados a ess u r e estrutu F :·
A comissão pedagÓgice de Lisboa pensa que seria benéfico promover cont actos en t re nÓs c· :.1.'. ;l
tanto de professores como de alunos.
Em resul ta do das informaçÕes ficou resolvido o seguinte: 1) Torna r publico os cssu r ·
vers ados na c a rt a recebida . 2) Pa rticip a r niJ reunião do dia 5 a efectua r em Lisboa, a t r
de uma comiss 2o de alunos j á nomeélda e de um professor desta Escola .
II - Pontos a borda dos sobre a reestruturação do curso.
1) Dura ção do curso, em articula ç5o com 2 reforma do Ensino s e cund5rio.
2) Curso constituido por c a deir~ s a nu 2is ou semestra is. Va nt a gens e inconv eni entes,
Crie ção de um curso não subdividido em cadeiras uma vez qu e n2o h<Í comp <lrtimen TDC.
esta nques entre as verias disciplina s.
3) Abolição das notas, com uma cla ssifica ção de "muito apto", "apto" e "nÕo a pto ".
Problema dos e xames: substituição por uma avalia ção continua ao longo do a no.
4) Trnnsformação de um curso teÓrico em teÓrico-pr8tico, reduzindo o nÚmero de éÜ uno3
em c ada turma. n ideal seria uma relação: 1 orientador p~ra quinz o .alunós. SÓ des t a ma neira é possivel a a valia ção ao longo do ano.
Execução de tra balhos colectivos com a pa rticip a ção de professoras e alunos.
5) Aceleração do recrutamento de monitores e qu al o critério a usar: se por forma obj ectiva , se por convite.
6) Problema dos a lunos volunt~rios. Algumas sugestÕes: criação de ursos livres; es tabelecimento de subsidias.
~: ficou convocada uma reunião do grupo peda gÓgico para o dia 6 de Junho,

sala de Ensaios do Orfeão (A.A.C.).
Coimbra,3 de Junho de 1974
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