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UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FAtuLDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

ACTA DA REUNIÃO DAI.
ASSEMBLEIA DE CO~O DOS DOCENTES E
INVESTIGADORES, NÃO DOCENTES

-

Realizada em 9.11.76 pelas l4H30 ne Aaflteatre Graade de Depar
tamento de Fislca.
Seb propesta de CD da PCTUC • acelte pela Aasemblela a
cou cons tltuida per
Doutor MÁRIO ROSA
Dro ABíLIO

Dr. G..lMÃ
A

Mesa~

(~residente)

(Seoretário)

~EREIRA

(Seoretária)

reaaião roi convocada oom a seguinte O. D• .

-

- Análise de neve Decreto de Gestão e subsequente to.ada de pe
siçioque aoeite pelas 150 pessoasrdocentes,permitiu que de i.ediate a Aasembleia tomasse conheoimento e se pronunciasse sobre um decumento ltIoo1l8ideraçiJes de Conselho Direo'tive ela ~.a: .T .. U.C. sobre e
Dec:rete ele Gestl. das Escolas do Ensino Superior".
Das diversas i.ter~ençies sobre a problemática do Decreto deGes
tie n.2 781-/1... 176 houve consen •• generalizado sobre aquelas IIconsideraçiJes", pelo que o CD da li'.C.T'.U.C., apresentou a seguinte proposta:
Considerando que e Decreto Lei .11. 2 78l-A/76 de 28 de Outubrede
1976
1 - Introduz alteraç~es profundas nas regras de Gestae des Eatabelecimentos do Ensino Superior sem consulta das Escola8
2 - ~ antidemocrática, porque o poder efective da Escola é entregue ao chamadoo9~nselho Cientifioo que é um ergie não eleito,nlo
'I1"tAJ. te. o
representativ~W ouja actividade nlo pode legalmente ser apreciada
per eutre ergA. interno da Esoola
3 - t conservador, porque entrega o poder efective da Escola a
um Conselho de irofessGres que não é mais do que o antigo Conselhe
Escolar alargado aos ~rofe8s.res Extraordinários e Auxiliares.
.
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desestabilizador da viia da Escela perque .ão peraite
que a8 act ividades de C'e nae lho de ..t'rofeasores .eja apreciada pelos 8utres .rgã •• iater••• tendo portant o qualquer critica de t!
mar aeees.ariameate a forma de coatestaçA. ilegal.
5 -~ mistificador porque obriga a um co.plicade e mero.e PI".!
ces.o eleitoral para escolher orgãos sem poder enquanto que e Te!
dadeire orgia de gestio não é eleito. Além disso ehama engaaador!
me.te nC i entific~a um OOBselho de ~rofe.sor.8 encarregado da direcçie politica e técnica da Escola.
6 - ~ inadeguad@ às finalidades que se pretendem alcançar,pois
não i'",stitui uma efectiva democracia, não promeve a qualidade eie!
títica • pedagógica do ensino superior e nada tem a ver cem a eerrecta utilização das dotaçles orçamentaia .
7 - Ã experiência . acumulada ao lo.ge de dois (acidentadoa)aBOI
de gestão democrática teria coneerteza sido muito mais útil de que
a8 lucubrações de individualidades que pretendem construir Escolaa
ideais à custa das Escolas reais que deacenheoem.A correcção crit!
ri ••• das deficiênc ias d. ~terior decreto de gestio, revelada. p~
la prática, seria muito mais ef~caz que a elaboraçle apressada du.
diploma que, pretea&ende o.Atar ra'lealmente com o pas.ado receate
nlo c.aseguiu turtar-a8 ae precipicio do passado menos recente.
:preple-se
1 - ~ue seja solicitado ao Governe a revisio dos pontos fund!
mentais denUllciaàos noe considerandos.
2 - Que até lá 8S docente s de sta Esoola não participem em qua!
quer .rgão interno criade pelo presente Deorete.
Esta prepesta foi aprovada por larga maioria) 6 vetos contra
e 15 abatenções "
Foram discutidas algumas adendae à proposta tendo sido aproTadas
11 Adenda - Divulgação através dos orgãos da Comunicação Social
ao aqui aprovado s
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21 Adenda - Unificar de imediato e G mais possível qualquer
proee8e~ de luta a nível a.cional .
Dada a presença de WIl repres entante do Corpo Di.cente qu.rll!
licitou à Mesa autorização para ler as propostas, m. çõea e co.cl!
mie. da sua Assembleia de Corpo fo i apresentado um requeriment~ à
Mesa dirigido à Assembleia com o seguinte teor :
fi Que os alunos pre sente s poss a.m imediatamente dar as informaçõe s que possuem".
Este requerimento apresentado no àecureo da vetaçio da s ade~
das nãe foi aprovado pelo que aquelas informações f oram dadas ••
termo das votações e antes da Assembleia encerrar.
A Assembleia encerreu cerca das 18HOO.
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