ESCLARECI MENT O A UMA "MOÇ AO" MINORITARIA
QUE SE DIST RIBUIU COMO DE "O

Surpreendido pelo ins6lito de uma

"moç~o"

3~

ANO MfOI CO"

a aue se deu publicidade , sem ouvir

o visado, mas tranquilo pela c erteza do dever cumprido e pela transparência do docume nto que

n~o

deixa dGvidas qttanto

tendemos dever dar

tamb~m

~ i ntenç~o

e ao espfrito que o informaram,en-

publicidade a este esclarecimento, pelo respeito que nos

merece o pGblico a que se destinou e os alunos do 3 9 ano que

n~o

estiveram na reu-

nião.
Assim esclarecemos que:
IV - O caso concreto da prooosta de
de frequên cia aos alunos que

n~o

classificaç~o

final pela nota do 1 9 ponto

fizessem o segundo, NUNCA foi aceito pelo profes-

sor, que, entretanto, aprovara todos os restantes pontos. Quanto
-se

a confirmar a

n~o aceitaç~ o

que j a manifestara

em

relaç~o

~quele

a uma l.

limitoua

proposta

de igual teor.
2v -

Este

crit~rio

do pr ofessor foi perfeitamente acei to pelos seus alunos de

Medicina Legal do 5 9 ano de Direito em condiç6es id~nticas ao s de P~icologia o que
parece bem elucidativo.

aL

-- SÓ -l'--B\';.-9-Rtemoo bil-O---.pr-afag~.p.Br.cebB_u_de~ iJR r.n os tava ent re

nos, por simples incid en t e ou

m~ compreens~o.

aceitaç~o

tal

_QSc

aju ::-_

da parte daquele, que

imediatamen te expês as suas preocupaçoos , po r esse erro de suposição,

~

Comissão

Paritária de Gestão (C. P.G.) pedindo que es ta estudasse a situação e de clarando a c e itar o que fosse decidido ainda qu e contra a sua
49

-

posiç~o .

A C.P.G. adiou a apre ciação do caso por logo o aluno do 3 9 ano que

faz

parte des sa Comissão - Machado Gil - have r esclarecido que a proposta em causa nao
era de considerar como do 3 9 ano, mas apenas de alguns alunos sem a necessária representatividade.
59 - Os factos referidos

e~

29 e

39

-

são mencionados na acta da sessao da

c.

P.G. do dia 3 do corrente e foram confirmados na sessão de ontem por todos os membros daquela comis são , incluindo o refer i do aluno do 3 9 ano.
69 - O mesmo aluno esc l areceu a C. P.G., a pedido do visado na " ~oç~o" , que es

ta fora apreciada por uns cem alunos de um

cur ~o

de cerca de 250, o que justifica

chamarmos-lhe minoritária.
79

-

Contrasta em grau de democraticidade, a

decis~o

do professor propor

que

o caso fosse julgado pela C.P .G ., com a exigência do grupo de alunos de que aquele
dê cumprimento ao que decidiram e parece julgarem que o professor ac8itara.
Depois destes esclarecimentos que os interessados

poder~ o

completar consultan

do as Acta s das sessõ es da C.P.G. para as quais vai também uma declaração mais com

pleta do professor visado, deixamos uma

PERGUNTfl,
Neste momento dificil, que maquíavélica vantagem veem esses alunos para o prQ
fessor numa atitude de não aceitação de um ponto o que antecipâdamente se sabia
que desagradaria ao grupo de estudantes proponentes?
~

evid e nte que tudo se

pod e r~

chamar a tal atitude, menos "opo rtunista". Mais

bem dificil será ilibar-se de tal rótulo a proposta de , eximindo-se a uma

prova,

esses alunos quererem a mesma nota que ter iam se tivessem feito as duas. Isto mesmo sem falar de uma primeira proposta igualmente

n~o

aceite pelo professor, em que

esses alunos diziam: "seja averbada a todos os alunos que tenham prestado provas e
nestas ficaram excluidos e a todos os que a nao prestaram (aluno s do 2 9 seme stre)a
nota de dez"!
Por Últ imo , queremos afirmar que ficamo s orgulhosamen te indiferente

a

acusa

ções gratuitas de atitude oportunista e anti-democrática que só podem t e r tido a
inte nção de impressionar quem não nos conh eça e viva fo ra de todas as r ea l idades a
cadémicas e

Coir~bra,

un~v~r sitá ria s.
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