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ESCLARECIMENTO DA POSIÇ.IIO DA COMl~SAO PARlTARIA DE GEST.IIO DA FACULDADE DE MEDICINA RELATIVAMENTE ~ COMISSAo UNIVERSir.~RIA
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-As Comissões Paritãrias , d~ .<Gest~o da Univers~~ade de Coimbra, reunidas em
Assembleia Geral em 9_ de ,...aio de ~97~, aprovaram umQimoção .que inclui a':
O Senado Universitário serã substituido "por um õrgão paritãrio que resulte democrãticamente dos· debates em .curso na -Universidade. •
2 - Essa moção foi aprovada na integra.::por. um Ple.nãrio da Universidade I)Ue se
efectuou no mesmo dia em Santa Clara_,
'•
• : .. ..
.'

3 - O Decreto-lei nQ 221/74, de 27 de Majo, estabeleceu que: "Artigo 49. Os senados ou conselhos universitãri~s poderão s~~- s~b;tit~idos pÓr comissões presididas pelo Reitor e constitu1das por . delegadok das éómissões mencionadas nos artigos anteriores." (Comissões de Gestão) . . c ,
4 - Em 6 de Junho a C.P.G.F.M. recebeu um oficio .da Reitoria, pedidndo a designação de 2 docentes (sendo obrigatõriamente um assistente) e um estudante,que,
juntamente com o Presidente da . ~.P.G. constituirhm a representação da Faculdade de Medicina na Comissão Universitária que substituía o Senado. A designação de
dois docentes dos' quais o Senhor Rei~or escolheria um d.estinava-se a garantir a
participação de assistentes. Afirmava-se que seriam corwocados funcionários não
docentes sempre _que os assuntos a tratar lhes dissessem respeito.
.
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5 ~ A, C.P.G.F.M. indicou os docentes pedidos e também dois estudantes em vez de,
um, chamando a atenção para a não' existência ~ pÚidâde na Comissão Universitária
proposta.
6- Na primeira reunião da C.U., em 24 de Junho verificou-se:
a) A presença do Secretãrio da Universidade, a secretariar.
b) A disparidade da representação estudantil, numericamente metade da de
docentes.
c) A ausência de funcionários não docentes. (Um dos pontos da ordem de trabalhos era "planos de investigação")
·
7 - Ao ter conhecimento da situação, a C.P.G.F.M. deliberou apresentar ao Senhor Reitor, na reunião seguinte, um oficio em que, reiterando a sua vinculação
ao Plenãrio de 9 de Maio, afirmava que não poderia participar na C.U. enquanto es·
ta não reunisse as condições mínimas de democraticfdade, a saber:
"19.: Composição pari tãrh de docentes, estudantes e funcfonirios não docentes ·

..

·~

)

..

UNIVERSIDADE

OE

COIMBRA

fACULO .. DE DE NIEDICINA

29: SubstHuição do actual Settetãri·o, ~ que·~ ·· no consenso gera 1 de: IJr: vers i dade, não pode ter qualquer párUdpação num organismo def!locrãt cc , s<:: r: - ;
-do geralmente aponGado como um dos primeiros a ser afastado r.e o saneamento que s~ -.PJ'1!1;en.~~- · : ~ q~,~e ~are_ce ~ar~r demasiado."
A partiCi-pação da c.P.G.f,M, seria. mesmo assim, a t1tulo transitC.:ric, até ~
definição do "Õrgão paritãrio que resulte democraticamente dos debates e~ curso · na
Universidade."
8- Este oficio foi lido pelos de_legados da C.P.G.F.I-'. no in1cio da segur.d a reunião da· C.U .•- em 5 de Julho, apôs o que o Senhor. Reitor mandou imediatamente sut st i tuir o Secretãrio. Nesta reunião foi decidi.d omanter provisÕriament~ç ·~~~'Ú itui çãc
da c.u. ate decisões-concretas de futuros plenãrios, atribuir v~tó du~iõ - ~os' es t~can
tes e convocar eventualmente funcio.nãrios nao docentes quan~o ~s ~ss~ntos a trâtar ·
lhes dissessem respeito.
9 - Na sua reunião de 9 de Julho, a C.P.G.F.M. tomou conhecimento de que se martinha a falta de paridade d~ G,u. !! deliberou enviar uma delegação ao Senhor oRei to r
a fim de expõr claramente as dG~id~~ dna C.P.G. em relação ã constituição da: C. LI . e
reafirmar a sua decisão de não participar enquanto não houvesse paridade real 'de docentes, estudantes e funcionãrios não docentes. ·
10 - A Assembleia de Oilegados dos funcionários não docentes da Faculdade de
Medicina, reunida no dia 10 de Julho is 12 horas, tomou conhecimento da si tuação e
manifestou o seu inteiro _apoio ã posição da C.P.G. e a sua convicção de que ' aque l es

funcionários deviam ter representação permanente e paritãria num organismo como a
C.U., pois entendiam que não hã qualquer assunto da sua Universidade que não l hes
diga respéito~ . :. ::::
. 11 - No mesmo dia is 15 horas a delegação da C.P.G.F.M. foi recebida pel o Senh or
Reitor, que ouviu todas as razões expostas e declarou compreender e estar disposto a
aceitar qualquer proposta geral a que se chegasse, mas nada poder fazer de mom:n t o,
por a actual C.U. ter sido sancionada pelo M.E.C ••
1~ ·No dia 11 de Julho realizou-se a 3.a reunião da C.U., sem partic ipação da
Faculdade de · Medicina. Os jornais noticiaram que foi ~ .•. resolvido ••. constituir
duas comissões paritárias de inquérito, com vista ao urgente saneamento da L'nive rsidade, ambas presididas pelo Reitor. uma delas respeitante a docentes e discentes, e
outra aos funcionãrios não docentes,aendo a primeira formada por seis docentes e seis
estudantes e a segunda pelos mesmos docentes e estudantes e por mais seis funcionã~
rios" ...
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13 - No dia 15 de Julho, na Assembleia de Delegados dos funcionários não docentes da F.M., estes manifestaramA> seu profundo desgosto e ind~~n~~ão po~ inais esta
descriminação de que eram vitimas.
14 - Da mesma maneira que procura defender os interesses dos docentes e discentes, a C.P.G.F .M. considera-se moralmente obrigada a defender intransigentemente · os
dos seus funcionários não docentes. l'ião pode, .portanto, assistir passivamente ã criação, por um õrgão não paritãrio, de comi ssões de inquêrito de composição ciesc'riminativa e preconceituosa em relação a um sector d~ Universidade. Fai 'notar qde ' este
sector compreende mais de mil funcionários e que, na Faculdade d~ Medicina, por exem..:
plo, eles se escalonam desde os Serventes ao Prossector de Anatomia PatolÕgica, este
com categoria de Professor Catedrático. Propõe-se .alertar todas as Comissões de Gestão e todos os sectores da Universidade e providenciar para a realização urgente dos
debates sectoriais e do Plenãrio que definam a composição duma Com.issão Universitária Paritária.

Coimbra, 16 de Julho de 1974.

A Comissão Paritária de Gestão da Faculdade de Medicina.

/GM.

Moção aprovado. por unanimidade e aclamação em Reunião Geral de Alunos
do 52: ~o Médico em 12 de Julho de l974a

O 51. Ano YIÍdico ea Reunião Geral, toaioil. conhecimento, atra.v;ii~- do
seu porta-voz ua C.P.G., da situação _em

qu~

se encontra a Comissão Uni-

versitária e da posição to-da pela C.P.G.I'.M. a esse respeito.
O 6t. Ano Médico repudia en,rgicamente ,o facto d& 4~~a. C.V. não ter
sido consti_t,u_ida democràticamente mas sim

nom~ada a ira~:. d~· .&:parelho

de cÚpula (R.itoria e M.E.c.), decisão esta contrária ao que foi deliberado em :Ple~rio d& Universidade de 9 de liaio.
O 5Q; Ano lll~dico acha inaceitável que a C.U. não seja rigorosamente
paritária (docentes, estudantes e funcionários), 'o· que;· para além de maia_
uma vez violar aa decisÕes do já refe.rido Plenário, ~ntr~va logo de inÍci'o ;·
um& verdadeira participação dos estudantes e funcionários na gestão da sua
Universidade.
O 52. Ano Médico exige, por isso, a revogação imediata da C.U. e apo i •
incondicionalmente a atitude &SSU!Jl.i ,da _pela. C.P.G.F.M. de não comparecer à s
reuniÕes da C.U. enquanto esta mantiver a sua actual constituição. Exige
igualmente que seja definitiv8111ente saneado o actual Secretário da Univer-sidade, dadas as sua.s indesment!veia posiçÕes anti-estuddtis e _, {ntimo co m-·
proaiaso com o anterior regime.
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ESCLARECIMENTO DA P~S IÇ~O DA COMISSÂO PARITAR!A Dt GESTAO DA
. FACULDADE DE MEDICINA RELATIVAMENTE K COMISSKO UNIVERSIT~RIA
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15 - A C.P.G.F. N. decidiu nao dar publicidade a este "es clareci mento" sem
pri meiro comunicar o seu conteúdo ao Senhor Reitor e âs outras Comi ss ões de Gestão ,

para o que enviou as

fo~o cÕp ias

necessãrias em i 7 de Julho.

16 -A C. P.G.F.M. tinha convocado jã hâ uma semana uma reunião das Comissões de Ges tão para o dia 18 de Julh o ; por isso adiou a difusão deste documento pa -

ra depois dessa reunião, para poder primeiro discutir o assunto com as outras Comissoes.
17
de Ge.s tão .

No dia. '18 de Jul ho verif i cãr..os a nao comparência das outras Comi ssões
O Presidente da C. P. G.F .M. , o Senhor Reitor, que t i nha s i do convidado e

. estava presente, e o Doutor Anibal de fl.l me i da, de Economia exp1icar:om as ausências
por vãrios motivos, dos q ua i s r essaltam:
· a) As C6missões de Gestão não concordam com-a nossa atitude em !'e1ação ã

c.u..

b) Atribuem-nos a intenção de impôr os nossos pont?s de vista ãs outras Faculdades.

c) Acusam-nos de di vi dit a Universidade e dificultar a execução do saneamento aprovado na ultima r e união da

c.u ..

d) lião ace i tarem a capa cidade de uma C. P. G. · éonvocar reun i ões des s e tipo , nem
que· se permita dec1arar (file a.s mesmas funcionarão vãiiàamente com qualquer numero de presentf.l~ , me i a hora decorrida sobre a hora marcada .
· 18
A C. P.G. F.M. r e pudia en ergicamente as acus ações de divisionisrno e impo sição que lhe são feitas sem qualquer f undamento; 'na ve r dáde foi a primeira , e cremos. que a Única , a convocar as ·poucas r·euniões das Comissões de Gestao que se efec tuaram; e não ê c ríve1 que pretendesse impõr os pontos de vista dos seus 18 membros
em reuniões de cerca de 70; expôs aberta e lealmente as suas opin i ões ao Senhor Rei . tor, a quem sempre ga rantiu a sua confia nça e vontade de colabo rar, dentro dos com~
premisses assumidos com as Assemblei as; pode provar a sua preocupação com o probler.o.a
do saneamento, desde a sua primei ra re união até ã recente aprovação em P1 enárío duma
proposta sobre esse tema .
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19 - Tendo ouvido atentamente as expl;cações que o Senhor Reitor e o Dr .
Anibal de Almeida se dignaram transmitir-nos sobre as ca11sas da divergência, co>'-·
preendetiDs a discordância das outrãs Com'issões de Gestao, que nos parece ser de vi da

ã diferente situação

das outras faculdades

em

~elação

aos funci onãr i os não

o:-,-

centes.

20 - Continuamos cada vez mais convencidos àe que a Ünica solução serã _
definiç ão urgente, pelas Assemb l eias. da constituição e atribuições defin i tha s
C.U ..

Escusado ser ã dizer que a C.P.G.F.H. se submeterâ sem discussão a oualcuH

decisão a que se chegue por vias democrãticas.

_Coir.ilra. 22 de -J u1ho de 1974 .
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