lUNIDA~. ESTUDANT_,g
de democrát1co e que nada tem. .. .
I

T

.u .

o Decreto-Lei que regulamenta a gestão do Ensino Superior recentemente promul.

1-

gado, vem dar um rude golpe na vida

delocr~tica

instituídoc nas Escolas Superio -

res e põe em causa o seu funcionamento.
~ bom que se diga que este Decreto não

é o Decreto da gestão democr~tica re!,,"

duzindo radicaJ.mer'."I; e a r epresentatividade e capacidade deliberativa dos orgãos
democraticamente e1ei tos pelas Escolas, institucionaliza

Uln

director colectivo

(ex-Conselho Escolar- ?) constitu~do " pelo corpo mais reaccionário da Escola, es
trictamente dep8ndent e do MEIC., Assim se pode caracterizar o Conselho Científico,
orgão nãõ eleito e constitu.ído vitalic i amente pelos doutorados e catedráticos •• o
2- O Ministro Cardi a j a Cfctando da disc12ssão do Programa de Governo na Assembleia
"iiã--Re-pÚblica~ comprome t-eu-se-

verbalmente

a".subnte..t~

ciação de todos os inte:::-essados .. Os "int eressados ll t percebemo-lo hoje, não os saneados a soldo do ·\.'e ~.h0

:;:eg .i.me

e

08

cowpcmentes do

t ':'p0

d.a hi." r él.rquia aCá.d.0i!Ú Qa

actual, fiel depositária dos velhos e meritórios valores depradados pelo processo
democrático .....
Os verdadeiros interessados, segundo Cardia, não são os estudanteG i profes
spres e funcionários qne assegu.raram a gestão das K'lcoJ.as desde o 25 de Abril ,
~mpenhando-se

to~al

no seu melhoramento e transformação. Elaborado com a

ignor~ncia

dos princípios minímos unânimemente ;neconhecidos pelas Escolas no seu En \'"

qOlltro Nacional ele 6 de Ol:.Gl'.b-:" Q e com a r ecusa ost.ensiva por parte do MEIC da sua
pr4via discussão ent:r-e os representantes eleitos pelas Escolas, tal Decreto cons-!

-,

~itui,

pela sua simples forma de elaboração, de desprezo absoluto pela capacidade

el esp~rito participativ-o de. todos quantos nela: trabalham.

Estudantes, funcionários e docentesnão doutorados nenhuma capacidade dispõem,
~egundo . este Decreto, para influír positivamente na orientação da vida das Esco-

las, sendo

os seus orgãos democraticamente eleitos meramente burocráticos e dec~

rativos.

3- Analisemos com um pouco de detalhe as competências dos vários orgãos.
A competênCia da Assembleia Geral de Escola resume-se a um papel meramente
decorativo e l~dico, competindo-lhe apenas apreciar diversas questões sem qual quer poder determinante ou vinculativo o

A Assembleia de Representantes, eleita pelos Corpos. .e dotada de uma composição distorcida e nao r epr es.entativa da Bscola no seu conjunto, ,tem como funções
quase exclusivas a eleiçB:o,· destitui ç~o e fiscafização do Goriselho Directivo.
Ao Conselho Directivo cabe pratic2mente em exc lusivo

II

g erir e administrar a

Esco l a ,em todes os asrnJr!,tüs · que não s ejam da e~::;r e':l sa cor::petência de outros or
gãosl! e "da r eXeC1.l.çaO a tedos os aetos cUlünaclos dos r os t :::.,rlt cs Ol"[,c.os da Escola,
no exe rcct:cio da sua cOffipetência própria, nã o lhe sendo l~c ito protelar o andamento dos assuntos c;,'u e lhe for em presentes".
Poderíamos dizer quanto ao Conselho Pedag9gic9,eleito universalmente e composto por, professores, estudantes e funcionários, que a sua mais transcendente

-

função ~!lndesignar um professor encarregado da direcção da Biblioteca da" Uscola". ~*

o Conselho

Científico é um orgão não eleito, com carácter vitalíciQ., uma vez

que ocupam esse orgão por inerênGia de condição os professores doutorados,de um
modo geral. Este orgão, estreita e submissamente dependente do MEIC, tem atribuídos os principais poderes dentro da ,Escola, competindo-lhe:
Organizar as provas de doutorament o , pronunciando-se sobre as condições
de nomeaçéio a essas provas;
"'-;:;:;Orga ni za:r- concursos par á -as vagas de pr of esser do qtladro;
- Propôr (ao MEIC) a contratação de docentes, investigadores e pessoal , téc
nico, bem como a renovação dos 'c ontratos ce ssantes;
- Propôr (ao MEIC) a organização dos Pl anos de Estudos, bem como : prQcederâ
distribuição do serviço

doce~te;

- Propôr (a o MEIG) o desenvolvimento da e.ctividade de inve sti ga ç~p científica, actividades de extensão cultural e prestação de serviços à comunidade;
- Propor (ao I"lEIC) a aquisição de equipamento . científico~e bibliográfico e
seu uso.

4- UEla vez que o Decreto cria condições para a imediata constituição do Conselho
Cie ntífico, com todos os seus poderes, verifica-se que os Cons e lhos Directivos,
'eléi tos demócr'at 'i~ámente · pelas Escolas segundo os seus Regulamentos anteriores,
a ser aplicada a lei, seriam obrigados a violar frontarmente os programas e' pr,in...
cípios. com que f oram eleitos.
Esta sItua ção traduzir-se-ia, nà prática, na destituição ' dos orgãosdemocrá"

ticos de direcção das Escolas, ' e na sua !lÇ)meação,de seguida, para um -cargo AUe,
deveriam ocupar até 2 de Jane iro de
s Gguintes

fu?-ções ~:

77,

sendo-lhes atribuída s, dentre outras, as

'

- Dar cumprimento a todas as decisões do Conselho Científico que entretanto
assumisse funções ;
- organizar c adernos eleitorais e preparar elel.çõe s dós vár-ios orgãos.

A verificar-se, t a l situação seria

m~nifestamente

absurda e'

anti~de~~c~~iic~.

5- o

presente decreto corresponde objfctivamente a uma tentativa de di

visão dos docentes, limit ando ao s profe ssores c om assento no Cons e l cho Cientifico
a capacidade de decidir, em ílilJ)Ine da escola, sobre as qu,estó'es fundam entais de cart
cter

ci e nt~fico,

pedagqgico e de selecção do novo pessoal doce nte e investigador,

rege itando a participação dos r e stant es corpos da popul a ção escol ar, designadamente
da vast a mas sa de assistent es, que tão relevante pape l desempenharam na remodelação
levada a cabo na s escolasvnas n:é"ls difíc e is condiçõ'es em que se encontravam"
J

Ficam. ao mesmo tempo, abertas as condições para a reintegração de

pr~

fessores saneados, a maioria dos qu,a.is em posiç8:o de assumir de imediato um papel
importante nas instâncias superiores da escola.

o decreto

de gestão, em conjunto com o decreto chamado de "degradação

pedag<$gica", ameaça a e stabilidade de emprego de todos os assistentes.
Os pr<$prios trabalhadores não-docentes, para al~m de ve~em coartadas t~
das as possibilidades de participação na direcção na vida da escola, podem ser envi
ados para , o Quadro de Adidos no caso de a sua escola ser "reestruturada" nos termos
permitidos pela recente legislação d? MEIC.
- 6- -Fe la~;-r~ ões - indícaa:ã s~ ogdecre Lo~'-ge-st-ãG- agor..a.....prQUlulg ado_ ignora
todo

o

Vn·t!·e UI \) L'oal

desenvolvido nestes dois anos e meio e cria as condições para

:i ut '> l.TUl1iper a vida demoor~t ica nas escolas, originando perturbações de consequenc~as
i l1l lJ.!.'evis lve is par a o s eu funcionamento.

O MEle não pode deixar de ser responsaY>ilizadio pelos preju~zos que , poderão advir para todo o ensinoksuperior de um decreto tue va i contra a vontade já
expressa pe las escolas, que foi elaborado s em a sua consulta e que impede a contin2
ação do trabalho de r eestruturação que estava em curso no quadro da gestão democr!
tica.

7-

As e scola s têm r es pondido com a firmeza que se impunha. Todavia,hà

que reforçar as suas posições e h~ ~~e avançar com formas de organização cada vez
mais s9lidas e alargadas
G

- H~ ~~e informar devidamente a opinião p~blica sobre a verdade dos f~c
ctos e sobre o significado da situação emergente.
- Há que demonstrar, não s9 a viabilidade mas também a importância fUll
dament a l que uma Escola ~emocr~tica.
- Hã que tornar claro que a posição das escolas est~ ao lado dos anseios
d o povo por t ugues e ~ ela que r eune os seus objéctivos de um ensino democr~tico numa
A",

sociedade

democr~tica.

Temos ...... 7~S
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Gala 17 de AlJJ:il l
I
I

t erça-feira às 11 horas
liGA DE LEJ.'RI\S- quarta-feira às 1~ horas
E'lEN$RIO DE ill~l1Q.- terça.~feira às 15 horas f nos Gera i.
FU:;;N~!ll.9

DE ECONmnA- quarta-feira às 15 horas

~l'TJRIO DE F~~CIA- 2ª feira de manhã

