CADA MILITANTE UM ACTIVISTA ASSOOIATIVO
Tendo como base de fundamentação os documentos preparatórios da Assem~leia de Delegados,bem como os princ~pios gerais que norteam a acção da UoEeCa no Movimento
Associativo, a organizaç~o dever~ propor-se e propor aos estudantest
l)A nível de Movimento Associativo em gerala
a)Intenfificar a participaç~o de cada vez mais estudantes nas estruturas do M.A. nas escolas e nas secções e organismos da B.A.Co fazendo destas frentes de trabalho a principal linha de acção da ~
ganizaç~o.

b)Darurn conte~do concreto e justo a todas as manifestações reinvidi~· .
cativas quer se situem no campo estrictarnente pedag~gico, quer se
situem no âmbito das quest9es mais gerais que possam surgir e que
imponham uma resposta do M.A.
c)Ter presente a exi~ncia de uma rigorosa democraticidade a todos
os n~veis do MuAu,praticando-a e impondo a sua pr~tica.

2) Ao nível das escolasa
a)- Inventariar e dissecar as r;randes questões que hoje secolaca.m
em cada escol~ aos estudüntes da Academia,procurando,na medida
tlo possível integrar e aprofundar esse estudo n o-significado
global do actual cont ~~ ~o universitário portUõ-uês;
h)- F~rspo ctivnr em t ermos organizativos e reinvindicàtivos a intervenção da UoE.C. em cada

faouldade, de sigrK~damente na

ção e dinamizaç:io ele estruturas de luta dos estudantes

criana me-

lhori a da capacida(le de resposta às q,uestões pontuais que se
levantam a cada ;lia,e

n~ ~ticulaç~o

actividade \los érgãos directivos das

dessa intervenção com a
escolas,nome~damente

com

açueles onde temos participação;
o)- DetermJ.nar niti,i amente o campo ele inteNcnção da D.Geral no
quadro Associativo da Academia,proouranrlo assegurar o pape;L interveniente da estrutura associativa

m~xima

dosestudantes de

Coimbra na resolução dos mais graves problemas de cada escola
e com isso rejuvenescer e dimensionar e unificar aos mais diversos

,

-

n~ve~s

a luta contra a imposição de uma politica de en-

sino retrograda e pela criação de condições que possibilitem
a prespcctivação do ensino universitário em termos progressistas e inovadores;
d)-Adefinição de uma correcta linha r:olÍtica de actuação nas
Escolas da Academia obriga ã análise dos grandes problemas
çue 'hoje se despoletam nas FaculdaQes e à compreensão do seu
significado nos termos mais amplos do actual contexto universi tári o r:.ort%'7U.SS &

Como consequência directa ela situação polÍtica do País, assiste-se, hoje, no
no quadro geral do ensino português ao uma ofensiva planificada e firme de recuperação e imposição de valeres adq-uados à colaboração cientÍfica e tecnológl.ca no projecto da recuperação capitalista do II Governo Constitucional.
Tal situação caracteriza-se pelas s eguintes grandes linhas de força,da
responsabilidade do MEC ou dos seus representantes di rectos nas Escolas&
1. Elitiza ção e selectividade s do Ensio Snrerior- tal projecto concretiza-se através da imposição de

v~rias

medidas das quais as mais de sicivas,logo

aquelas que urge combater prioritariamente parecem ser:
A - As dificuldades colocadas à transição do Ensino Secund.<Írio para o
Ensino Superior, com a não resolução satisfatória da definição do
actual ano propedêntico que se tem transformado num degrau aparentemente mais suave de eliminação brutal de potenciais dandidatos à
freguência dos cursos universitários nacionais do que escapam preferencialmente aqueles cujas condições económicas lhes permitem substanciais vantagens em condições de trabalho,acesso a material de eetudo,açuisição de conhecimentos,etc;

B- As transformações previstas para os p~Óprios cursos superiores (como
Ciências e Letras), designadamente a extinção de bacharelatos e a
r-===-------.---- - -- -r.riaçã:o de licenciaturas de qttatro anos qom dois anos de pÓs graàuHaa.---- - -

ção com numerus clausus

e pri oridade de colocação no ensino,do que

resulta a c r i a ção de facto do ensino superior curto e a eminente
distinção futura entre os qaadros técnicos e cientÍficos,à maneira
da tradicional sivisão do Ensino secundário, prê-unificado entre escolas técnicas e liceus;
O - O agravamento das c ondições de aprendizagem traduzido na intensificação virlenta dos ritmos de esÇudo,pela redução das licenciaturas
de cinco para quatro anos e pelo pr ogressivo degradar dn.s condições
de trabn.lho

~~s

Esc olas em função de uma total ausêsncia de planifi-

cação interna; que leva a taxas altíssimas de chumbos e a desistências em série dos cursos universitários;
D -A manutenção de regimes de prescrevências e antiquados e não adquados à r ealidade de precedência pedagÓgica das Faculdades,eomo sucede em Medicina e Ciências;
E- Naoresolução dos gr aves pr oblemas

que afectam os trabalhadores es-

tudantes do Ensino Superior, que encontram mil e um obstáculos à realização de wn curso universitário é à iminente promoção cultural e
social do País, que se

tra~uz

na não existência de organismos espe-

cÍficos de apoio a esses cstt_dantes e ao caso completo ignorar do
seu esforço c da especificidade da sua situação,o

c~e

tem impossi-

bilitado uma pr 0gressiva alteração no tipo de frequência social dos
cursos L~~iversitários;

2. Degradação da g,ualfdade de ensino provocada por:
A - Ausência de medidas de combate à imprer aração cientÍfica e pedagÓgica de muitos docentes,atr:J.vés da

eintegração de professores de valor

quase nulo e da demora injustificada da contratação do novos docentes
(caso de Economia);
B- Destruição maciça das alterações progressistas introduzidas nos cursos

de Letras,Medicina,Ciências e :Jireito,cxpressa na reformulação geral
do conteúdo dos cursos e elas cadeiras em virtude, em muitos casos, de
necessidades de adaptação à nova estrutura orgânica prescrita para algumas escolas; esta política encerra em si o estrangulamento das saídas profissionais dos estudantes e a anulação pura e simples de numerosas experiências inovadoras surgidas em numerosas Faculdades, departamentos e cursos, contra o g,ue se impõe a apresentação rápida de alternativas globais pedagÓgicas e cientificamente fundamentadas, a definir cm cada Escola, em conjunto por professores e estudantes progr essistas;
C- Ameaça de asfixia económica de algumas escolas (caso de Economia) pela

restrição brutal de orçamentos o crue impede o normal desenvolvimento

- --.....,._

da actividade escolar,impossibilida as necessárias reformulações no
---- corp o a:ocente -das Escolas e compr omete a - impresc-iffifÍvei ã.ctua:li-zaçãõ'
material e cientÍfica das Fa culdades;
D-- Ausênt::in guneralizad.a de melhoria de condições de trabalho e de estu-

do mÍnim .s nas Facul &ade s com a inexistência de serviços de textos,materia l didatico, salas de

e studo,horf~ ios

de aulas,

etc~

compatíveis

com a r ealização ao cursos universitários;
E- Recuperação de f ormas <io aquisição e avaliaç['\o de conhecimentos ultra-

passados e anti-pedagÓgicos, com a aniquilação da.s f ormas de avaliação
continua, a limitação de prestações de provas na 2G época, a exclusao
de alunos dos juris do exame, a não

aceitaç~o,como

forma :le avaliação

de trabalhos de investigação in•l ividual ou do grupo defendidos oralmente,o ret omar <la escada de valor es de O a 20,etc.
Sbcre este grave probl ema pedagÓgico, flUe t odos os estudantes sentem
diariamente hà que apresentar propostas c alternativas claras o que
implica a po sse ele dados de co_ue a maior parte das células não dispõe,
pe l o c;.ue se sugere a imediata r ealização om cada Es ::ola ele inquéritos
aos estudantes sobre os diversos ·aspectos desta questão,à maneira do
que já se e fectuou cm Letras, com resultados muito positivos;
. ~)-

Ao inventaria e situar das mais graves questões que afectam hoje a massa

estudantil dev erá suceder o prespcctivar da actu:1ção da U.E.C. nas Escolas,com
vista à res olução daque les pr oblemas .
Tal perspectivação 7I>3.ra que pos s a assumir um carácter roiuindicativo coerente deverá t er em c ont a os

soguint~s

aspectos princi paist

A- Criação e d.inarnizaç~o na Escola de estrut1.mas "legais" tipo comissão
de curso

c~e

possam ocupar o espaço reivindicativo estudantil e ultra-

passar assim a situação de alheamento compulsivo dos Estudantes da vida
da Faculdade; isto obrigará a um estudo pormenorizado ainda não feito,
da melhor forma de criação de tais estruturas (se centrais, se por departarnontos,sepor anos, se por turrnas,Etc) e a um constantes controlo ·
de execução da sua actividade com vista ao seu não desprestÍgio imediato; torna-se

t ~rnbÜm

necessário dar a estas comissões a dimensão juvenil

necessária a urna correcta intervenção no meio estuQantil,factor deterrninante,nurna fase de afastamento e desanimo generalizados para o reacender da combatividade e fortalecimento da luta nas Dscolas; tanto ao

ní-

vel das questões centrais das Faculdades como ao das demais localizadas;
B- Necessidade de articulação da intervenção da UEC com a actividade dos

professores do Partido,substancial e inexr;licitarnente alheados de graves problemas do meio em que trabalham, o que isola

frec.~enternente

a

organização levantando-lhe assim obstáculos desnecessários e quantas
vezes impossíveis de resolver;

na apresentação do alternativas glo-

bais aos projectos de reestruturação ·i o
·

correctas de avaliação

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

r.íEC

e na definição de formas

d~e- con1lecimentos,r_OI:_:__ exernp~ ~~e co~ta21.2_

.

poderá e deverá revestir um factor extremamente proffcuo;
C- Necessidade de unificação da luta a nível nacional,através de con-

tactos frec._uentes entre células das mesmas faculdades, com vista ao
aprofundamento da análise de questões comuns e ã. definição em conjunto de f ormas de intervenção local ou nacional; tais contactos já efectuados cm Letras e Economia mostraram-se de urna necessidade e importância extremos e estão ~ ter resultados altamente positivos;
D- Acompanhamento regular ,la actividade dos nossos camaradas nos ÓrgaÕs

directivos das Escolas, com vista à unificação de posições em questões
gerais e ã. perspectivação da sua intervenção a nível de cada Escola;
E- Amr;la divulgação em cada Faculdade das c..ucstões Que :toje as afectam,

através de uma intensa actividade de informação o propaganda, da realização de mesas redondas,

conferência~'>

de imprensa,etc.,e do apro-

veitamento p0ntual das iniciativas centrais que a UEO levar a cabo na
Acàdemia ou mesmo a nível nacional; para tal hã. que começar a aprovei tar também possibilidades que Õrgãos ele comunicação social corno a
RDP (Dmissor Regional) e a imprensa de esquerda e as estruturas como
a FAOJ nos concedeu para iniciativas deste tipo;
c)- Na unificação e acompanhamento dos processos de luta e iniciativas centrais
que a nível de cada Escola o r~ovimento Unitário Estudantil levar a ofei to caber~
ã. DG do AAC um papel fundamento,l, cujo não cumprimento significará urna grande
incompreensão daquilo em c_:u e devc;rá consistir a intervenção da única estutura

associtativa central da Academia de Coirnbra 0
,que
Paraja DG cons i ga a ssumir a:s suas r e s ponsa.biuidndes de actuação na s Escolas
e responder positivamente à c.rtül o que muit os estudantes est e ano esporam ::!ela terá d.e
t er em conta divers os fact or es,entre os maisg
A- O acompanhament o e t omad.as do posição fr equent es da situa ção ped.agogica das Faculclades o ·:t os pr ocessos reivindicativos ou outros
las se

~'Ue

ne-

~e senvolveram;

B- O contact o

pr o~ilo

c om as estruturas representativas dos estudantes

(designadamente as c vmissões i e curso) para a f or mação e dinamização
das qua is deverá cons tituir element o implusionado r decisivo;
C- A nece ssidade de contact os fr equent e s c om os Órgãos directivos das
factul dades com vist a à intensifica ção da discussão de questões centrais das Escola s e à dim1lgação e cla rificação das posiçõe s e ansei os
da população estudantil de qt1e é representante;
D- A apr oxima ção de estruturas especÍficas de estudantes U.o ensino supe-

ri or em situa ções especiais c om os trabalhado res estudantes e, em parte , os propedêuticos,com vista à unifica ção de p osições e à perspectivação da sua luta no çuaclr o geral das reivindicações actuais no movimentQ associativo ;

E- Uma estre it a ligação com a s e strutura s sindica is de pr of essores
0

fune i o n~ri o s

das Faculda des, cuja colabo r a ção em processos que a

curt o pra zo s e de s encadearão nas Escolas não pode ser substim&rta;
F- Um ampl a trabalco C..e i nf or mação e divulgação no sei o d.a opinião pÚb lica sobre as quest ões

c~ue

ho j e a f ect G.m as Bs col as e ,om geral, o en-

sino e a partic i pação a ctiv::. em r eunicos entre estrut ura s ass ociativas
estuda:at is,t ant o a nível naci onal (como o EJ:.D A) c omo a nível local
( ent re Faculdades).

-

Ao n~Jel da A.A.c.:
3) Procur?r for ma s org~nicRs de apeio ao traa Alho da Oirecçi6 Geral:
3.l.Const~tuindo cor,lis'"'oes Especif:icas para c ac.:-=t dE·U: r ·J:insda
fren t e de tr""l !J -=> lho no ,, ·,. ual oue o j ·•ronna. Frentes est as ue st?cando-se
~§sde ji ~ s de lºFestival da ~uventude, a ex ~ o s içio sc j re o TarrAfal,
,ws come 1 Cr~çees do 17 de /\lJ r;l, o ~;:.) de /\ :Jr~l e lº de 1 ;aio e o lançamento da campanha pa ra a organizaçao do . iuseu .\ct:L) t rídco.
3.2.Asse a urando a per~a n~ r c:ia d 5 ~r:ia de uma c~lula de escola
oas instalaç6es da D.G. a fim de, par~ al~m dG o s mili t antes s ~ famili
arizarem com a v5da da A. A.C., se obter um a po:ic de f a cto eficaz ao
tra b? lho da !drecç:;o.
3.2J. '. eforç<:~ndo Rorganização as ooc:i .:=:l tiva atra1€.s da desloçAção
de qur-~dros f1UE, po dendo dFlr a est E n~vel Ui i 0o1a contri :J uto, ~stejam
sub-~ p roveitados nas c'lulas de Escola. Pnralelamente, de~erao estim~
lar-se todas os restantes CFlm ~ rad as para c tra ba l ~ o n~ s es truturas d~
A.A.C.
3.4.Apojando o trabalno da G. C . a n5vel da sua intervenção nc
campo pedaç1ôg:ico, ~uer no ~ue respe:it .'-"~ ~s ~~riAs tP~rE.f a s de infor,.1açã o
e intervenção a ut~noma, quer no 'lU€ reG peita ao traJalnc unit~ri6 ju!!.
te eexEM~sex das estruturas de curso.
3.5.Agrup and o t ocJos os cAm ::~rad~s 0v e e ·,tejam dentrodos proble
mas dos Serviços 3ocja1s, desi gn~d8· : ent~ Se n efjcj~rjos de bolsas e ri
sidinc5as, no sentido de , orga n iz~da~ Ente se pcd~rem encontrar res-postas e fcrm~s de int ~ rvenç~o efjc 8z es para a G.L. a a este nivel.
3.b.C qpA c;tando a ergi"!n1 z ação r ara que ': e mcb:i lize s .:;t'l pre quE:.
se i ~ .., e c e s s !:l r i o e n l!l f-11 I!!~ \ <'~ p o j o d e r;1a s !1 1"1 s a a v a 1 r'1 L;e:. r j n i c i a t ~ ~ a d a u •c •
ou~r S6 tra t e de ~njc1tatjv~s de ~mbitc cul i urai, desportivo ou pol~ti
co~ quer se tr a t~ de A ssem~leias d e estudan te s, n ~s _scolas o ~ a n1vel
da 1\c~demi?..
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