I'ROPOSTA DE REGULAMENTe DE

FUNCIONA1"lENT~

INTERNO PARA A

=================================;===========:=========

FACULDADE DE IETRAS

=~===~===~===-~~~~

INTRODUÇÃO
~.

Omitindo os êxitos da gestão democrática e recusando a participação das escolas na correcção dos erros e insuficiências que a rica experiência dos últimos dois
anos e meio veio a demonstrar existirem, o MEIC promulgou o dec.-Iei 781-A/7 C•
Ao contribuir para dividir o corpo docente, marginalizando completamente os
investigadores e um vasto sector dos docentes, ao consagrar a antiga hierarquia

ac~

d~mica, ao rejeitar tudo o que foi feito no domínio da inovação pedagógica, da al' ,_ nOV8,!l

teração dos conteúdos de ànsino1~~~ações de convivência democrática estabelecidas nas esoolas, este liquida a ges-i;aodemocrática ..
Com a sua imediata entrada em vigor, e não havendo esperanças fundadas de
re.ç~e B

alt~

AigniUca-t,ivas a efectuar pelos 9rgãos constitucionais competentes, cumpre

às esoolas mobiliza~'elll-se para, defendendo o seu funcioncunento democr~tico, imporem ao MEIC osenu. funcionamento legal. Este funcionamento passa pela estreita obse,::
vância dos princ~pios m~nimos da gestão democr~tica e já apróvados nos Plen~rios
das Academias de Lisboa, Porto e Coimbra,em muitas AGE' s? e

j~

presente à Assem'&-

:ei.a-lia- Rep~bl-i.c'crenr-a;bai-Xo~ssinado. sutrs'cr:ttu--pur-miJ:trare-g--de-un±Ve~riu •

1- Assembleia Geral de Esoola

l!: constituída por todos os docentes, investigadores nao docentes, estudantes
e funoionários t~cnicos, administrativos e auxiliares da escola~
Tem capacidade decisória sobre todas as questões que digam respeito à vida ~
terna da escola o
~erante

ela responde em última instância os demais órgaos da escola o
11- Assembleia de Representantes

A escola considera a sua existência Como o meoanismo legal que permite a homologação superior do CD. Neste sentido delega neste 9rgão, eleito e constitu~do segundo as normas previstas no dec.-Iei 781-A/76 as seguin~es funçgesa
a) ratificação do CD eleito pela escola, PVJr~oto directo, secreto e universal.
b) fiscalização e apreciação das actas do CD, sem prejuízo da fiscalização e
apreciação exercidas pela AGE o
III- Conselho Directivo
Constitu~do

por docentes, estudantes e funcionários, de molde a assegurar a

representatividade das diversas categorias dooentes e uma representação equilibrada
dos diversos departamentos o

Compete ao CD assegurar o cl1mprimento do Reg'llJamento de Funcionamento Interno
Compete-lhe ainda deliberar sobre todas as coisas que lhe sejõml apresentadas,
den-tro das direotri7.es aprovadas em AGE e não apontadas no seu programa, exercer
a oompetp.ncia disciplinar, informar a escola e mantê-la ao corrente dorr, problemas
de maior importânoia e das diligências efeotuadas no SSl.l'tt1-0 da sua resolução e representar

e~ternamente

a escola .

{\). eD0 ft~leito por voto secreto, directo e uni-"rerf'lal da escola f podendo a yotaç~o ser feita oom base em listas que apresentem um programa minimo de act uaçãoo
~8 a eleição

é por corpos e a votação em u r nas separada ::;"

TV- Conselho Pedag0p:i<:..2

t

constituído paritariameni.e P')1' cior.::enl;es e estudantes, assegurando a repre-

sentação de ciocentes das diversas e-ategorias e uma representaç~o equilibrada das d
diversas secções e cursos.
Compete-lhe pronunciar- se t assessorando o. CD, sobre t odas as qnest ões de

:Çn-

dole pedagógica e mftodos de ensino respeitantes â escola, bem como dinamizar a
sua divulgação e

discussão~

~ eleita pelos respectivos corpos por voto secreto , directo e universal, sendo
-=----a.-~~fe:l:t_a oom base em listas que apresentem programa mínimo de actuação o

v-

Conselho Científioo

Deve abranger de forma equilibrada as várias oategorias de docentes.
Como órgão consultivo perante o CD e a escola, compete-lhe pronunciar-se sobre
questões de ~ndole cient:Çfica e de valorização do corpo docente da escola, bem Como
promover iniciativas de divulgação, discuss,ã o _e dinamização científica na escola.
~ eleito por voto secreto, directo e univer~al do corpo docente.

Proposta aprovada

Ia

generalidade

no Plenário d~ 9-12-1976.

