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Ministro da educaçãO continua apostado em impor uma política de

ensino cujo objeotivo principal ~ a destruição de todas as conquistas democr~ticas
oonseguidas nas nossas escolas.
Particularmente o ensino superior tem sido dos sectores onde o MElC
tem procurado com "eficiencia" e "prontidão" corresponder aos aplausos e apoios que
forças come o CDS e o PPD lhe tgm expressamente dirigido.

o saneamento

do professor Teixeira Ribeiro; a instauração do numerus

clausus em Medicina; o decreto de degradação pedag9gicaj a criação de uma Comissão
Nacional de Censura aos programas (Conselho Cientifico Nacional); a exigência de
todo!3 os pro i'e_s~o re G s nblllet e2'el!l ao MEIC _os s ~~~ l2F~gram_as de ~sino e mais reoent~__
m e n/; e>

B

l'ublicaç:o de um decI"o'f: o

do

Ges tão são f entre outras, algumas das medidas

que ilustram bem as disposições do sr. Cardia.
Dentro de s 't a s

medi.d a s h~

a r e ssa ltar,pela sua importânoia e pelas suas

nefastas consequênoias que poder a curto prazo, trazer ao normal funcionamento das
Faculdades, a publicação de um deoreto que ao pretender regu181I'.e ntar a gestão demQ.
or~J.;:i.Ga

mais não visa <to qlle destruir a principal conquista

na campo do ensino

democr~tica

conseguida

superiol~.

Este decreto foi elaborado sem a menor participaçsq dos orgãos

democr~

ticos existentes nas Esoolas e ignorando totalmente todos os principios m~nimos ~
nimemente estabelecidos pelo

~ltimo

Encontro Nacional que reuniu cerca de 60 estru

turas das escolas do ensino superior.S5 por sieste facto ilustra bem o profundo

d8~

respeito que o WiliIC tem em relação a todos os que trabalham nas Escolas e os princ!
pios pouco democráticos e nada pr~prios de quem se pretende socialista,que parecem
presidir à actividade do sr. Ministro.
Todos os orgãos que o decreto prevê serem democraticamente eleitos, não
tgm de facto capacidades deliberativas, sendo-lhes reservado quase excl1+sivamente
um papel meramente

burocr~tico.

o orgão cujas atribuições são mais vastas e importantes
fico, que segundo o decreto, não

~

eleito e

docentes com graus acad~micos mais elevados.

ser~

~

o Conselho Cientt

composto por um número reduzido de

....

Podemos afirmar que deore to pret e nde marginalizar e impe d ir e p3.~:·t~~cip§:.
ção d.8 "toda a população escolar na definição das principais questões que se colocam
nA S r.:03 o,' ln f' ., j

,:s titnoionalizando um director colectivo, constituido em regra geral

pelos <lGctores mais reéuados da escola,, '
._ .~: cil~m de consagrar um orgão não eleito (o Conselho Gientifico) o d~
c.... :· ·,

J

'."~ :~ _~J_ :::l. (; ~: -'. ~.n~~) ipio da eleição universal de todos os orgã'os ao impor que o CoE;.

s e l!lho Directivo seja e l e ito pela Assembleia de Representantes e não direct amente por
toda a

}<Js~o la.

Por ?utro lado o respeito pelo car~cter deliberativo da AGE em relação
às questões da vida da escola ~ abertamente poste em causa, pois não lhe! permitido
decidir e intervir na definição dos principais problemas desta ..

---trru'iameut o

Este deOl:e'\; o Que t )mdrunenl:alme nt e visa permitir ao JI'..EIC intervir arbi-

-

<,lt.estões ligadas à vida das- escolaS; - retirando possibili ade

lJA.l3

e in.

:' Enovenção a grandes sectores da pôpü.lação escolar deve merecer por parte dos estudantes, professores e funcion~ios o mais vivo repudio.
A D• .Q.E;!!IS.C!.-DA UEC APELA. 1Th1AIS AMPLA PARTICIP:&ÇÃO DOS ESTUDANTES DA
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ACADEMIA NA DISCUSSÃO pESTE DECRETO i BEM COMO DA POLfTICA DO MEIC, NAS RGA I S E PLE
~~RIOS

QUE SE V!O REALIZAR PARA O

EFEITO~
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