UMA ESCOLA PAR/\ A ViDA
'UfvJA ASSOCIAÇÃO MAIS FORTE
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Os candidatos da.------Lista B, estao conscientes que o reforço do Movimento Associa~ -

,

tivo, passa nao so polo desenvolvimento das actividades cultcrais e dosportiVas, mas sobretudo polo roforço da Unidade de todos os Estudantes- em torno da r esolução dos proble- ~
'.
mas pe d agoglcos,
no luta por um ensino melhor, por uma escola para a vida .

Com a publicação do Dec.-Lei 781-A/76, chamado de "Gestão Democr~tica" e cansequtlnte entr8ga dG todo o poder- dá tleêisão ao Conselho Cientifico, ~rg Êio composdlo exclusivamente pElos Docentes Doutorados, os estudantes sentem que ca da vez menos os seus interesses pesam nas ducisõus do Conselho Cientifico e que cada vez mais s e sentem lesados nos
seus direitos.
Assim, ~ o Documento sobra os m~todos de avaliôção, que permite pela ambiguidade de alguns -dos ~Du~pont~ , -atitudes prepotentes do -Professor em re aç Êio--ao.... alO no. 1;-...- -actual rogime di] procudS ncia qu e não passa do um métodp sofisticado de solecç5o. É no cicilo
clinico qU8 o condonsar de ma t~rias dispar p.s

Q

vastas numa s~ cadeira , oncurtando assim

o tempo dedicado o cadê.. uma dess as mé1t~rias o di ficul tando não só a 2p rl.mdi;';~1gDm , como
.i;aml;,Úm , 'a'li:'6\1ulic ç ão fi no l . É a instabilidodo 8scolar do p alunos do HUC, sOí.lpro om risco
~ de paralisação da s uulas , uma ve z qu e não se vislumbra solução capa z, para o problema

queopõe os lebdicos do HUC ao MAS e MEIC - quo em conivência com o Cons ulho Ci.:mtifico e
sob pressão d;:;sto - tGm vindo a boicotqr, sob diversas form as a intogréJção das carreiras
flocent e

8

J\ssisbncial, pas so fund amental na criêlção do Sorviço Nabionol d ~: SOrld8 e solução

eficaz par a v~r:Lo s problomas pedagógicos do ciclo clinico •
.A X'.GsLüw-§ão..-d.J.._todos ostes problemas, passa pe la participação dos iJstrlJturas
representa tivas dos u s~ud2ntes nas decisões que a estas dizem r esp oite , pol o reforço da
Unidade d8 todes os Gstudontes na def es a dos seus diroitos.
A Usta B c andida t a 11S eleições pêlrêl a DG da AAC composta por os t uda ntes que
s empre se soli8ntorom n~ luta pe l a r es olução dos problemas peda gógicos do sua oscola,
dar~ todo

lJ

ap::Jio ;Js Cum':'ssõas do Curso , Intcr-Comissõos dG Curso c t odas

repres e ntativ cs dos osttldantos na resoluçã o dosses problemas
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