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Após um período de inactividade escola~ a Unive rs~dade reabre numa
tu.ra em que, e~ condiç9es normais,se ultima o ano lectivo.

al

A situaç~o da WTUC ~ particularmente grave uma vez q:ue o segtL"ldo se!ltes
ire , praticamente, não teve inicio.
A inactividade escolar~ devemos dize-lo claramente e uma ~ez mai s~ ~o

é da responsabilidade do Movimento · Estudantil. As sua~ causas encontrem-se na nalu

reza autorit~ria, coerciva, anti-democr~tica e anti'-'(}onstitucional da pol~tica do
MEIC, na sua recusa permanente ao di~logo sempre reivindioado ptlos estudantes11

A Coordenadora do Conselho Cient!fico da :FCTUC, ao impor provocat~ri~
mente a distribuiç~o de serviço docente a elementos saneados e manifestamente co~
siderados indesejáveis pela nossa escola, não pode deixar de ser encarada como o~
•autora do grave atentado ao direito ao ensino que cons~itui o encerraaento arQi•
tr~rio da Universidade. Ap responsabiliz ~ o MEIC pelas ~nsequenoias desastr~sas
do encerramento da Universidade, os estudantes exigem que, por parte do MEIC, se~
jam assegurados todos os meios indespens~veis à viabilizaç~o do semestre nas me l~~
res condiç9es de qualidade de ensino que 'as circunstâncias permitem.

N?ro TOLERAREMOS QUE A ABERTURA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA SEJA UMA ABERTURA FORMAL, DESTINADA A SALVAR APARENCIAS E A ALIVIAR RESPONSABILIDADES tNC~
MODAS.
II

A UNirJQ DOS ESTUDANTES COMUNISTAS considera c~o tarefa essencial do•
estudantes a procura de soluç§es ~~e permitam a viabilização do semestre e a salvaguarda do ano lectivo e certa de que os estudantes aspiram e exigem um ensino de
qualidade,recusa e combaterá, como sempre tem feito, todas e quaisquer formas de
facilitismo e opurtunismo que apenas servem os interesses de sestabilizadores do
MEIC e da direita reaccion~ria.
~ere ndo contribuir para a resolução àe tão important es e permentes_pro
blemas, contact~os professores dos diversos departamentos. Depois de uma reflex~o
atenta sobre as opini9'es manifestadas e face ao relevo que assume a questão peda~~
gica, nomead~ente no salvar do ano lectivo, a c1lula da UEC da FCTUC, aponta para
a sa~da da or~ se as seguintes perspectivas•
a ; Mínimo de dois meses de aulas, devendo as actividades escolares t~r
minar nos fina de Setembro e efectuando-se uma ~peca plena de exames em Out~bro.
b ) Elaboraç~o de programas mínimos ~aptados ao calen~rio escolar ~
ferido.
c) inviabilidade de um aumento muito grand~ de escolaridade que prtts~u
poria o chumbo em massa e o regresso aos mftodos anti-pedag~gicos praticados antes
do 25 de Abril •
._
d) realizaç~o de reuniões de estudantes e professores., como sejam, ...r~
un~oes de curso e reunioes departamentais, com vista a se encontrarem as soluçoes
mais adequadas, tomando-se sempre em conta a especificidade de cada departament o
e de cada curso.,
Apontámos formas concretas para a r es olução dos problemas pedagÓgicos
o:iados pe~o encerramento da Universidade.PELA SALVAGUARDA DO ANO LECTIVO,DÍZE?mo NÃO
1- DEGRADAÇAO PEDAG\SQICA, PARTICIPEMOS NA RESOWÇ.;'"O DOS NOSSOS PROBlEMAS.
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