CIRCUlAR . IN'1ERNA

Camal?a.da:
Vai realizar-se no dia 9/Dez/7!j (2.~feira.),às?1.30 horas na
Sala 17 de Abri.,Lnas Ma.temáticas,uma Reunião Geral ,da Organizaçã("),para a qual te
'" convocamos, com a seguinte ordem de trabalhos 3
~-

./c··

1. Eleiçã'o da Direcção Regional
2. 11 Congresso da UEC
3. Trapalho de m~ssas
1. EleiÇ,.~Q da"Direcçã<?.ji.e"5;ional
,
A eleição daJ)irecção :ia Organização do Ensino Superior
' de Coimbra nn início do actual ano escoiar é um act o de particular importância na
democraticidade interna da nossa organização e,na aplicação do princ~pio leninista
do centra:J.ismo democrático que nos rege e que implica a ele'ição de todos os erganismos dirigentes de baimo para. 'Ciri'H3,.
,
Para pod.eres participar neste acto relevante da vida da
nossa Organização ,deves tor as quotas em dia e possuir o cartão da UEC referente a
76/77. Todos os'dias útei!? pode~s regularizar a tua situação na Secretaria das 14
às 16 h oras. Estará. também. a funcionar no próprio dia e local (ia reunião uma "ban
ca" para pagamento ' de qu~tas.
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Congress~ da UEC
O lQ Congresso da UEC cuja preparação avança, vai decorrer em Jan .. /77 sob o lema "Pelo direito ao ensin.) - por uma saída profissienal".
Só cem ,aintensificacão da preparaçã0 de nnss(' At') ngresse
que passa pelo empenhamento' crescente de tod;s .s camaradas,se poderã:) corrigir
aÍgtlI.ls erros e deficiências que se têm revelade no nosse trabalho " no enriquecifIlenio
da li'rlha política da UEC e numa classificaçã. de propostas 8qbre a Reforma Gerfll e
1)emocrática do Ensin0~ :
,
As 4 metas ~~e a C.Cdefiniu,têm que ser levadas à pr~tiça.
O aumento geral da organização e de todas as células é uma
tarefa central da UEC. mcorrecta a análise crítica que o relatório do C.. ~,&o ' :VIII
Congresse apresentaQ., pelo camarada A. Cunhal faz a@ insuficiente número de r.1Íl~ ta!:,
tes da UEC ,- liA UEC, ( ••• ) não tem tido nos últim«Js tempos o desenvolvimento que ' seria necessário.A organização mantém--se a lun nível insuficiente, designadamente po
ensino superior àlVlesmo 'que a UEC duplicasse os ' efectivos ficaria abaixo elas necessidades".(A.Cunhal,Passarlo e Futuro,P~g.368).
'
,
.
A 2ª ineta apontada,deeorre sobre o lema "cada militante : um
colaborador associativo". O desenvolvimento' e reforço do movimento de massas dos
estudantes,o l.'Iov.Associativo.. com a participação dos estudantes corrilm:lltas é conçiição essencial para responrlev ao MEIO e aos seus esforços de pôr em causa as cop.qu~
, " tas ,' da,' Revolução
ensino.
As duas outras métas,"l 000 contos até ao Congresso" e "6§:.
da militante um bom estudante",visama organização de mna grande recolha de fundos
e o reforço das nossas ligações com as massas estu::lantis, a começar pela própriça,
assiduidade e aproveitame nto escolares.
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3. Trabalho de l![assan
O debate-da si tuaç"'ão actual do ensino resultante da política do MEIC,a análise do r.~oviment6Estuclantil e as perspectivas que se nos ~brem
preenchem este ponto.
A importância desta reunião,na qual vai ser eleita a Direcção Regional,
se vai debater e intensificar a preparação do nosso lºCongresso e se vai analisar
o lolov.Estudantil,exige a tua presença. NÃO FArJDES! "
Coimbra,29/No~embro/1976
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