Comuãicado do 5Q Ano de Direito

Os alunos do 5Q Ano da Faculaad e de Direito, reunidos em Assembleia de curso~
pare concretizar ae deliberações do ~!timo Plendrio, aprovaram e seguinte proposta:
Aproyaram-sg_ --ª-~ . seguintes medidas:
I-Iniciar imediatamente uma ~poca de avaliação de conhecimentos, que faz
o ~proveitamento do ano lectivo de 1973/1974 (a interromper durante Agosto e come
ç a ndo em 10 de Setembro) a qual se prolongará at~ ao fim do 1º per.!odo do próxim-;
ano l e ctiva ·~
II- O m~t o do de avaliação de conhecimentos proposto parte dos seguintes princ1
pios:
A) R ep ~d io do exame tradicional por ser dirigido exclusivamente à memória,
ao mesmo tempo que ~ arbitrdria, injusto e pro fundamente repressivo;
B)Acaitação do princípio de que se tr a ta de avaliar conhecimentos individ•Jai~:
pelo que ~ necess~rio desfazer o segu~nte equ!vico: se a av a liação de conhecimentos
se reconduz s e mp re ao facto de s'o poder ser consid e rada indiv!duo por individuo,
isso em nada contradiz as vantagens dos m~todos de trabalho colectivo que devem ser
incentivados, mas cuja aplicação diz respeito à aquisição de conhecimentos e não
à sua avaliação .
Toma-se ainda em consideração que se trata de uma situação de emergência pelo
que as ~~luçõas pr o postas têm obviamente alguns defeitos que implicam algumas dificul~ades, a principal das quais ~ a carência de pro fessores na Faculdade de Direito
e a inexperiência de m~todos de trabalho ino vadores. Trata-se portanto, por um lado
de situações de emergência com muitas características de provisoriedade e por outro
lado trata-se de uma experiencia pedagógica cujos aspectospositivos e n e gativos só
a prática poderá demonstrar em definitivo para tanto exigint o-se de todo o corpo
docente G discente da Faculdade de Direito o máximo empenho e vigilência paraapdr
a funcio :·.
O~ ~ _ama proposto ~o seguinte:
1- O professor de cada cadeira propor~ um conjunto de temas bdsicos, ou questões
práticas com indicação de alguma bibliografia para o seu estudo. Os estudantes, quer
inttlividualmonte, quer em grupos de trabalho (at~ 10 e lementos) cri a dos livremente,
deverão escolher um desses temas ou questões pr~ticas que estudar3o .
Quem preferir, em alternativa um ou outro tema da sua escolha, não incluído na
proposta do professor, dever~ chegar a ac o rdo com o mesmo.
2- Os estudantes interessados, em cada uma das cadeiras, quer trabalando individualmente, quer em grupo, tomarão a iniciativa de se inscrever no bedel et~ 16 de
Julho indicando a todo o tempo depois desse. ~ata o dia a partir do qual querem fazer
a apresentação do seu trabalho, at~ ao limite de 10 de Agosto~
De 10 a 17 d e Setembro abrir-se-ão novas inscrições e novo período de apresentação de trabalho, que decorrer~ de 17 de Setembro ao fim do lQ p e ríodo, a solicitação dos intoressados,e res pe itando uma ordem de inscrições.
3- A exposição pode ser feita das seguintes formas:
- exposição meramente oral do tema, utilizando livremente no momento os apontamentos e a bibliografia que se desejar.
- leitura e entrega de um trabalho escrita.
4- Quanto aos gruPos que realizem um trabalho conjunto poderão requerer uma exposição colectiva ou individual.
5- Finda a exposição do trabalho, o professor poder~ fazer ~erguntas mas s6 s
bre a mat~ria do tema básico apresentado. O aluno ter~ inteira liberdade de

consultar bibliograri~~ apontamentos e t o dos os materiais de estudo que nece~
sitar.
Se os g rupos de trabalho fizere m um a expo sição conjunta, o professor da
cadeira poder~ interrog ar cada um dos seus elementos de ntr o dos mesm o s termos.
6- Dada s a s c a r a cterísticas fund ame nt ai s deste m~todo e tom ando em c o nsideração os mais diversos interesses particulares dos estudantas, os alunos militares, ex~militares e volunt~rios podem requ e rer ao professor, no act o da ex
posição, em alternativa ao método aq ui p r opo st o , um interrogatório geral sobr;
os pontos a~sicos da cadeira.
7- Find a a ap reciação do trabalho, o u a aoreciação só no s pontos b2sicos,
o professor considerar-se-~ satisfeit o (a cad e ira considera-s e feita) ou não.
Neste c aso explicar~ porque considera de ficiente o trabalh o realizado, indicará as deficiências do mesmo e propor~ que este seja aprofundado nesta ou naqu~
la direcção~
8- Os estudantes cujo tr a balho não foi c o nsiderado satisfatório podem sem
pre requerer uma segunda exposição nos mesmos termos da primeira e eventualmen
te uma t er ceira no caso de ser tecnic a mente poss!vel at~ à data limite deste
processo- fim do primeiro per!odo do próximo ano lectiv o .
9- As c ade iras atrasadas estão subordinadas a este regime.
10- Como solução a título provis6rio ( a t~ se definir novo crit~rio de ela~
sificação) conside ra-se não se dever aplicar nesta ~poca a tabela geralmente u
tilizada, não devqndo portanto haver no ta de passagem.
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11--Que a meo a oústa Assembleia sa constitua em comissão de a luno s (agregando
a si outros estudantes designados nest a reunião) que:
1~ Con t ac tos c om a Comi ssão de Gestão para q u e r a tifi q u e e st a p r opo sta.
2- Cont a ct os c om os p r o f e s so r es a fim de que estes indiquem os temas propostos para a elaboração dos tr aba lhos, p ubl iquem as indicaç5as bibliogr~ficas
que julguem necess~rias, e e apontem(~Jara os alunos que não optem pela realiz~
ção de tr aba lhos) as mat~ri a s b~sicas de c ada cadeira.
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A aplicação destas medidas não se opõe e antes se li ga intimamen
t e à organização na Faculdade de Direito duma discussão geral sobre a Reforma
do Ensino Jurídico, de forma que os est~dantes possam de sde j~ ir de finindo as
s ~ 3s pos içõ e s quanto à Reforma.
Considera-se que as bases aprovadas ns Faculdade de Dir e ito de Lisboa quan
to à discussão e organizaçso da Reforma s ão no essencial justas e podem ser t~~
b~m aplicadas a Coimbra.
No sentido de concretizar esta proposta aprovou-se, que sejam eontactados
desde j~ juristas, economistas e s o ci6logos de incontestada idoneid ade política
a fim de iniciar palestras, conferênci a s, coló q uios, etc., sobre o Direito em
geral e por ramos, a fim de ajudar à perspectivação crítica da sociedade e do
Direito.
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Depois de aprovar esta p r opos ta, um g rupo minorit~rio de alunos abandonou
a r e uniã o , atitude essa que originou a ep r o vaçã o de uma moção de rep6dio por
pa rte dos restantes alunos.
A Comissão Coordena do ra eleita em 9/7/74

