··· ··.'

Pu.recer ~obre a orientação e..'Cf-'osta nos núw.-:ro;; 1. e 2. do Ü0!:p c-;~'Lo ::~

:: ~:.1 73

C; -1 ncia::;.

1

'
( !Ü!j

existir o ::;rau de bu.dl<..rel;

e ::;ecundirio clistinJuir-.st,-iu. a obtenção da lic..:nci.:s.!.L!Xü d.t ;._,~--
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gal tenha um desenvol vimdnto idêntico

à

de outro.~ p •.dsc::s o quü

· em boa verdade até aC)ora nenhuma. rofonna de e ns I. no cons idorou

com a devida

aten~ão.

ii) f\daptar osplan.os das licenciaturas ~s realid..:idos sociais o ec.!l

n&nicas actuais, nomeaclu4r.ente, conferindo-lhes um sent tdo mais
profissionalizante.

iii) Criar cursos em ramos cie~t-{flcos e t~cn.icos do intcre~s~ e
n~o cobertos pelos actuais e a~)tar os cursos existúntos ~s

linhas de de[;envolvimcnto moderno da ciência'e da

t&cni~a.

lha reest rutura'ião dos cursos das licen~iu.turas não tom s.~ntido s.::.:~

estar en<paclracla mw..a reforma nals C)'eral do ensino e não ter~ êxito se n:.o for
acompanhada de mcdida.s que

p~rmitam

a sua execução. Tornu.-se, assim, indi sp.:.n;;á-

vel:

i) Assegurar wnu

formd~ão

e propara~ão ad~ruada nos lic~us, partic;

lannentc, na parte complcr.1entar dos cursos.
ii) ·Criar cursos univcrsit.Írios que pennitam prepar.u a l)êuna da di

plomados nece.s sários para a realiza~ão das diforent~s téõxof.s.~
profissionais; licendatura, com vista

à.

prepara-~ã6 dJ t6c:-~ico~

para os trabalhos que eXi<Jem n{vel universitário e profeseore;;
para o ensino secund.Jrio, mestrado o doutoramento com vit;tu ~
fonna~S:o

de · invest igudores e de professores pctra o ensino . st;,'lo

--r!or.(E!lbora se considere

altarnent~

desejável que

r.J;·,id<Ltie~te

se institucionalizem cur::>os de m:;!strado e doutoramento conclue<=
tea aos respectivos c:rraus, as Faculdades do Ciências dcvcri,:u:1
conservar a possibilidad·:?, actualr.lr:!nte 0:-:isb:ntc, de criart)l!l
cursos do JJÓs-rtraduac·ão
do actuulizadio
de rociclci·'112J.n e out
- --...J
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a . cuja conclu~ão não corresponderia um crau acad&mico}
iii) Dar perspect... ;a.s de ernprec;o aos licenciados e aos diplor:Lddo:;

com l)ru,us de pÓs-Ücenci.:~.tura.
iv)

I~efomular

os esquemas de rocrut.a.merito e

promor~ilo

dos· <k.coute.:J

de forma a assegurar a qualida~ cient!fica.
v) Du.x 'us Universidedcs possibilidades de recntt<:unento . de invustigadores e de contracto de técnicos quii.lificados para os serviços de apoio '~s

activid~Jea

docente e de investigação.

vi) Dotar as .universida.des cem instal.;,.ções adequadas ao en:;ino c

à investigaç2o cient{fica.
vii) Conceder ts universid.;,.des as verbas necossJrias para actu~lização do equipumento o

à

manutenç~o da sua actividade ciont!-

fica.
viii} Intensificar a

ac~ão

social aos

cstuda~tes,

etc ••

Desde que se tenha em conta os pontos atrás mencionados c atendondo a que se vai instituir o 122 ano de escolarid..b..ie, é po~s!vel estruturar licenciaturas em
ra a

Ci~ncias

exccuç~o clu~

em 4 anos que habilitem os diploxaados com este <]rau pa-

tareflls a elas ine1·entes.

A licenciatura ucve admitir na parto final um certo grau de esiK._
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·ciulização orientada para

..
4

dom!.nio~ que se .Prevejam da interesse.

03

M)

.

Uma deasaa especializaç5esJ ainda de natureZd cientÍfica~ seri natu-

· ralmente O+ientada para

~

profiusiondlização no magistlrio do ensino sectmdl-

rio.M)
A preparação ·alcançada. no termo da licenciatura deve ser suficien-

te para ini.ciar a carreira profissional.

-

l{anifesta esta Comias~o a sua apreens~o caso o llinistório venha a
considerar uma Licenciatura nas Faculdades do Ciências c~ vista ~ fo~dção d~
professores do ensino secundJrio ·separada de LicenciaturÇts ccta visb. a outros ·
tipos de actividade profissional.

•) Estes

p~rtgrafos

s& foram aprovados por maioria, tendo votado na sua

çtro o Senhor Doutor Engenheiro Rodrlr;o Alberto Guedes de Carvalho,

elirdn~

t·~ndo

vo-

taclo contra a sua eliminação os rostantes menbros da Ccmissüo. O Senhor Dou-

tor Engenheiro Rodrigo 1\.lberto Guedes de Carvalho entre<JOU a se;Juir:te doclaraçrro de voto:
Declaro CJUe não

sub~crevi

finu.l .... " bP..w

CC"l:".O

palavra usada deve

o parjqrafo: •A licenciatura deve admitir na parta

o seguinte: _"1lm.u dessas cüpeciali:tar;ões ••• ", porque a

~nlica,

quanto a mLn,

~

obrigatoriedade das Faculdadua

incluirem matéria do oopocialização, enquanto que eu protendl.l
da fis Fact!ld.:tdoo a liberdade do as propor ou não.

Lisbou, 15 de 1-ún-ço do 1978
(ass.) RodricJO J\..lber1.:o Guedul3 do Cdrvalho
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II-- Lfcenc!atur.1s em Ci8ncias - Normas para a reastn1turação dos

Esta Comissão

é

de parecer que não

é

cur::; , ~

aconselhJvol fixctr

Ui.'\

elenc;o

curricular r{gido e unifonme de disciplinas, ru~s antes estabelecer t~J conjunto
do normas gerais para a estruturaç~o dos curso·s, devendo deixar-se ~s E:sc.:.;ld.S

a fiY-at;ão desses elencos de acordo com a especialização dos secs

docente~ ~

do"' r.tcios l.ilioratoriais do que dispôe, sem preju{zo de urr..a fonnaç[o b ..(::: ica sÓ-

lida.
Recomenda-se q ·..o o HinistJrio f lxe as nomas quo jul(JU.J noce!>!:l1-j._.s

cav1 base n.:::.s suqestões feitas pelas vJriús Comissões interuniver.:..:lt.iri.:iJ

e d·~lu.s dê conhecimunto ~s escolas solicitando-lhes o envio dos plu.no.c; de c::;t ;:
UO

daS

licenciaturaS CjUe pretendei!\ r.dnistrur I f '-J.ra Sere1\ apreciadoS })Or

lns Co::'.i:;sões no prazo

,

<Jll-3

&lCI"cl0-

o Hinist&rio jul<Jclr conveniente.

Entendemos seren ele fixar par;:;. a eatruturd~ã-o dos cur·sos. (lds lic-=!!_

cia.turas:' :-...--,

·.r.l' ._v, ._ f."l

;\ · l.. l ) l , ... , , ;

f·

1 - As licenci .t:uras terão a duração de 4 a.nos (tal como foi fJxõ.d._) no .:.Wt>puch::>
fi!!

32/?8).

2 - l..s disciplinas são somestra is permitindo
si vo,

\llU

esque:r:ia do trabalho r:·••ds into!}_

wna nH~J _: ~ ..~ distribuição das matJrius e uma maior malcu.bil ili ..J.c!e dOs

planos elos curaos.
1.}

·LJ .;nclo c.s m.at~r ias versarl.as em duaD disciplinas . semestr ~i~ con::;,_-;c~:t i v~$
con~;li tuirern

wn co1vo r;om uma certa unidade « in tonaação fi n.:l du

c:t;·;rc,~

pC:l"lurL2.'~~ío

cu\..!::;;

duus disciplinar.;. Desta maneira se con5C!t}Ue roduz.ir a

I

t

•

6 3 - 1\l~ dos cursos nos ramos tradicionais poderão criar-se cursos em T-.;J.tos i.,!l
terdisciplinu.rcs de fonna a cobrir domfnios impo~tantes da ciência e prep!!
tar diplomados com

l..UUil

forma~Zo

mais adequada para

detcn~inacicls tar~fa.s.

i) Estes cursos deverão ser estruturados essencialmente
disciplinas pertencentes

às

r~r combin~\~O de

licenciaturas nos ramos tradicion,:ds dur.:tn-

te os 4 ou 5 primeiros semestres de fonma a evitar a criação_de

nova~

disciplinas e consequentemente a sobrecárga de actividude docente.
ii) l!o '-iue . se relaciona coLl a quÚUica, além da licenciatura cm qu{mica recomenda-se a criação de urna licenciatura em Ciências F{sico.:....,ll.lÍrücas o
de

UF.hl

lir:cnciatura em Biogui'mica. A primeira confere uma pre};uru.ç~o

(_.;... 6.. ~
roais adequada para EWt4s acti.vidades profissionais; a se<]Unda incidu

. . sobre mn soctor de c;ra.nde interesse e dosenvol vimento actuai:;. As univcn;ic.lildes poderão propor ao llinistÚrio a criação doutras licenciaturas que jul<]Uem da

interes~e

nacional ou re<Jional e para as quais

est~

jam dovidumente apetrcclw.das.

..

· 4 - O pcr{odo de leccionação de cada s~estre não pode ser in.feríor a 14 serna-

nus.
5 - Reconenda--se que a escolaridade semanal esteja compreendida entre 24 e 30
horc.s.
6 - O elenco de disciplinas não deve conter mais de 1 disciplinas por senestrc

salvo nos ca.::;os ern que houver disciplinas cor·1 uma incidência lahoratc,rial
muito cl·:! vada ou de forni<lÇS:o human{stica em cruo o número n~<fximo do disciplin'-ls ·pod.:?rJ :wr 5.
7

Recononclo.- se que c.:tda escola orc]anize os planos de estudo do fonna a quo .

_____ _

as liconciaturas com zau.ior af!nid~de, por exemplo, F{sica c ·]ufmica. tenhCiln

..

um pd.meiro .:mo comum ou tanto quanto poss{vel semelhante. ·

-···-.·-·---·

.
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8 - llo fim do prin.c!ro ano dever,{ acr av«liada a capacidade do u.luno rcl.:ttivu.r~1ente às suus possibilidades de prosseC]Uir nos estudos •

. As c:.;colas podem oferecer nos ·lois ou três Últincs scnestrc•:; plõnos

de ostuk· diferenciados com vü::ta a · dar aos u.lunos um certo r.;ratt ele
~~~u

dentro da licenciatura de u.cordo com as linhas ele investiCJaçS'o

cs; )~ :::lu.li.~,l-

nt~la:;

cxist.::?.:.l

tos, c..!o núr.1ero de· iilunos c do interesse nacionu.l pu regionêll dessas esp~ci.:üi~a-

::,:~~· L.P-<> de especialização ser.! const i tu{do por
quc.:do de dL;cipli!l,,s

q~...; ~.'o.;;:r. ; .itu:,

um conjunto adt:!-

ao -aluno aprofundar os seus conhecimentos

n~!-

r.:u dàdu cirea e criar-lh<a a atitude mental conducente a UI~ estudo aprofundado.

RE:cor.!cnda-se tf\.le em cada 1 i cone i.::. t:.1~·.;.

~'.!!o c~cver.-t

sor ofereci cizls,

por an<:- 1 UüÍS do <.JUe três ramos de espocializaç~o.
· 0:; plànos de estudo da; licenciaturas cora especi<llh:ação orienh.cb
pé!r:: .-} <-'1\~l·. ":.: ~.•:! {ndole cient{ficu. ou tccnol6•Jicu. devem contmrq)lur no tÚtimo ou
<.k .

lÍl t: · · ~o.; ::;:~J:,· · :~~ r< ·s
a

.-:t

existência de ur.\ est&']io cicnt{f ico ou tecnolÓ-;;f.co,

..

supcrvis~o :~u '.!l •• ~!rofe::;sor.

'

i

O ah:.no ter<i de elaborar u.-rn relat6rio fin2.l sobre os trabulhos rc.::t
li~- -~dc . · :v~[; ·;:: e::t&çio sobre o qu~l prestará uma prova finol.

.,iuaisqucr alterações ao:. pltin0!3 de

o~tuclu

··'-· t
:.::c-rffo su.uJJ\C

.

1d0.$

' I
ao lli
· , nul

t<.hio para aprovução.
Publicados os

novo~

plano:; de

.:) :;t u d~>

t:.s escolas procederão 'a intc-

<;ração de todos os alunos nas novas 1 iconciaturas cCiii

e::~ · : rçZo

I

d o s alunos qu_.,:: · ·

f re·:Jue n l ando • · ·
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DEPAHTA:-rENTO DE FISICA

OBSERVAÇÔES SUBRE O

PARECER

ELAii~JlUd)O FE~.-',. ': o :-USSAO CIE?~TIFICA NACIO?\AL INTEl1UNTVI::HSI'IArUA
.

!

DE ?:.3ICA RELATIVO A PLANOS DE ESTUDOS

1º)

Afirma o seu acordo com os pontos que constituem o "resumo das
do parecer, em particular com o ponto 1.

cortQlusõ~s~

de

interesse a criaçlo de licenciaturas inter-disti-

·•.

plinare:s. :!: d:.ca ;n-se

OS

CU.!: ricula relativos ns licenciatur a s

em ~{sic~ : ramo cientifico e educacional)~ ~ licenciatura en
F:Ísica

cc ~

-

'

onçao ,ue

...
e -a

.

(
~ulmlca

licenciatura

tica.

A ~uestão da . licenciatura em Geofisica encontra-se numa
fase preli:1inar.
Er:tE:r:ce-sc ~til a criação da licenciatura em Fisica com
opção tec::-. ~ l~gica.

O

seu curr{culum ~eria idêntico ao da licen-

. t ur r.. e :- .,...
, ~· cR ( ramo Cl· e ntl'r·lCO ) no s
c1a
r~s

"' pr1me
· 1.ros
·
tr es
anos

1

serruido p0r um quarto ano a definir pelo Depar t a mento em face
das nece!'si.cades da incl~stria conveniente :nentc explicitadas.
J ó)

A

1'lcenc~a~ura
.

.
d e QUl.mlca
' .
em F'
1s1ca
com opçao
e' um ramo ecluca-

cional :;; ;:::-;; a parte de for;~açãp geral no ensino secu!ldário.

4º) A lice n c~~ : Jra em F!sica (ramo educ a cional) destina-se ~ parte
de for~ ? ~2o especializada no ensino secundário.

5º)

Entende-:5~ como neces s ~ria

a

intervenção da Faculd a de para .a

profissi~ ~2 lização.
'
'
clamos o nosso acordo
<1 licenciatura el e Qui-

mica cc~ ~~~§o de F{sica. Ent e nde-se qu e a
Qu~ntic e : a liccnci2tura d e Qu! n icR

cad~ira de Quimica

c om o , ção d e Ff s ica deve-

ria ser s ~~ sti t uida pela cadeira de ~ec5nica Q u~ntica I, se
se

ente :-: é~r,

como parece, que .consti t ui o curso de introcuç ã o

aos concE::i~os de :'-!ecânica Quântica.

