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PAHECER E PROPOSTAS DA CO?,fiSSÃO CIENrfFICA

ro

GRUPO

IE QU!l'ITCA RELA1'IVA' íENTE AO SOLICITAOO t;o OF!CIO H~

-14/1/320 DA

DIRECÇ~ GEP~\L

DO

~~SINO Su~ERIOR

·•
Na sua apreciação ao pm-ecer das Comissões Nacionais Intennrlversit.â

rias' relati varente aos planos de estudo das Licenciaturas nas Faculdades de
Ciências, efectuada nq sequência do detenninado no ofício MA-14/1/320 da Di
recção Geral do Ensino Superior. a Comissão Científica do Grupo de Quír.rl.ca ei;ti.
te o seguinte pare~Jr:
1 - Concorda na generalidade com as nonn.as definidas pela Comissão Nacional ln

tcnmiversitâria de QtÚJTd.ca e entende que lhe

é possível a -p [lrtir

bol·ar e propôr planos de Licenciatura em QuÍmica e ainda
ci~uras interdisciplinar-es

~ el!!;

a Cliação de Licc~

com ra1Tos de índolo científic~, temolÓgica e

cducacior1al.
2 - En&nde a Coinissão que a fonnação de especialistas a rúvel é!e licenciatura

não pode SlJprir as necessidades de quadros com formação de pés-graduaç~.o
. noncadarrente com os graus de mestrado e doutorarrento. Nem a produção cicn.
tifica das Unive'rsidades poclerâ atin gi r níveis adequados sem a institucic:r,~
lização regular de tais cursos~ pelo que este pro-alerna fem de ser encaruclo
e

reso~vido

em paralelo Com a reforrr.a do ensino

que se prepara.

3 - g da 1r.aior inportância que as Faculdades de Ciências conservem a possibil.idacb
de cTiarem cursos de pós-gT3duaç'5.o~ de actualização, de reciclagem e out ros,
e ainda de orientarem, ad~')tarem e actualizarem as suas licenciatura<> dentro de
quadro das nonnas gerais estabelecidas.
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4 - Em arexo propc>e-se o plano da Licenciatura em QtÚmica considerando um rruro

cierífico, um raro temolÔgico e um rarro educacional.
1

i) O prilreiro ano

é

COlTI.lml

com o da Licenciatura em FÍsica e foi ~corda

do com a Comissão Científica de FÍsica

..

ii) Nos planos curriculares propostos prevê-se a existência de discipli.Tlas
de opção devendo entender-se qtle a escolha· dessas opções deve ser fei_

ta sob orientação da Cor.issão Científica de forwa a que os elencos a
currprir fome.m conjmtos coerentes e com orientação bem definida., no
readar:"Cnte no sentido da especialização.
iii) O plano de Licenciatura rruro educacional proposto

é provisório no sen

tido de que esta Licenciatura deverá colocar os Licenciados em igual
dade de ciretmstâncias, relati varrente ao acesso à profissionaliz2.ção,
com os Licenciados por quaisquer outras Sscolas Superiores. ·
iv) A orientação dos

Lic~ncindos

para os diferentes ramos de especializa

ção deverá ser subrretida a parecer da Comissão Científica.

v) reverá rerecer atenção

espec~al que os rarros cientÍfico e tecnolÓgico

poderão conferir prioridade na profissionalização para o ensino se
amdârio ao nível COJ"q)lerrentar e conplenentar profissionalizante, e
que a profissio~alização

exigir a

q~alificação

5 - Propõe-se a criação de

tnna

o ensino do ano propedeutico poderá rresm:>

com o grau de mestrado.

ticenciatura· interdisciplinar em Bioqt.Úmica que foi

planeada e acordada com a Comissão CientÍfica de Zoologia e terâ a colaboração
do sector de Botânica.
O prirreiro ano desta Licenciatura é comum a.os dos cursos de Quírrd.ca e FÍ

sica •
SÕ

., .
qmnuca.

é ccnterrplado neste ronento um r.arro científico na Licenciatura em Bio

.._-, ...
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6 - ?('ao foi prevista neste JrDrrento a criação ç1e uma Licenciatura intetdisciplinar
em FÍsico-QuÍmicas por não estarem criadas as condições para a criação de qual
quer ramo científico ou tecnolÓgico que exi.j a essa fonnação preliminar. Deve

ficar aberta a possibilidade da sua criação a mais longo prazo.
Exclusi vmoonte para

conferir licenciatura no rann educacional em FÍsico•

-QtÚmicas não parece justificar-se a criação de tal Licenciatura. Isto porque

não é ·defensãvel que o ensino da QuíiPica e da FÍsica continue a ser feito
conjuntrurente na resma disciplina ao longo de todo p ensjno secundário. I~so

é possível a nível de fonnação geral
de FÍsica ou

tnn

onde um Licenciado em Química com opção

Licenciado em FÍsica com a opção de Qt.l:ÍTI'ica poderão perfeita

rente fazê-lo cvnfonre parecer conjunto das Comissões de Grupo de FÍsica e de
QuÍmica. Tarrbém por parecer conjunto destas Comissões a especialização _resro
a nível secundário exige separação da FÍsica e da QuÍmica e ;Ú ensino por FÍ ·

sicos ou Quírr~ cos respectivamente.

Em tennos gerais, a Comissão de QuÍmica, dá parecer favorâv~l à propo~
ta da Licenciatura de FÍsiha com ooçao de QuÍmica no contc:x."to em que é propo!
ta.

.

7 - g intenção das Comissões de QuÍrrica e FÍsica que o ensino prático

nas

discipli

nas de corrp~ente experirrental-sej a assegurado com eficiência. Para qu~ isso se
torne pratic-:Jvel julgam' indispensà-vel que os períodos de escolaridade -peevistos
para tais disciplinas cc:nten:Plem o teTTO suficiente para execução de tarefas
laboratoriais.

•
Neste sentido foi prevista tuna escolaridade diferente para os dif-erentes

tipos de disciplmas • .

Coinhra, 5/l-laiol1978 ·

/A
CtentÍfica do Gntpo de QuÍmica,
.. . Comissão
.

