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PL..ANOS DE ESTUro IGUAIS AOS PROJF....crOS E A ATINGIR OS 3 FRTI•lEIROS

ANOS!!
Tinha de ser! Se alguém duvidava -está af a

prova dos nove ?no Diário da RepÚ-

blica de 31 de Maio de 1978! Fbr~~ê?
11

-Porque

-Porque

11

as transfonnações subsequentes ao 25 de Abril

se processaram a' margem

é chegado o momento de dar um 12 passo para adequar as FFLL ao Portugal

de hoje,cientffica 1 cultural e humanamente mais rico"~
-Fbrque

11 n~o

se pode aceitar a carga ideolÓgica das universidades num Estado

sem ideologia prÓprin 11 ,
Fbr isso g
-Se ignora a opinião das Escolns,jÓ que

11 foi

dificil integrar as sugestões con-

traditÓrias que enviaram" ·,
-Alterar-se os cursos a todos os estudantes do 12,ag: e 32 ano 1 criando para estes
2 Últimos anos

sistemas de equivalências a detenninnr ••• pelo C.Cientifico e C.Ped~

gÓgico,
-&'tinguirem-se os bachnrelo.tos em 78/79~ma.s 1 na prática,jÓ. este cmo-( "os bachareis
precisam de ter 15 cadeiras feitas) e cri~n-se licenciaturas com 21 cadeiras em 4 anos
(há quem tenha que vir a fazer nos prÓximos 2 anos o dobro do que fez nos 2 primeiros!)
-Iuven t aram-se os pÓs-gro.duaçeo com

11

numurus clo.usus 11 (e t a lve z com prioridade de

coloca ç5o no ensino) 9 que o.ind:.1 nõ.o se eJPlica o que será

para quem tiver o honra de

os frequentar.
-Re duzem--se as co.de iras d e opç::5o, anulam-se praticcxmente os seminários e ignoramse os cursos pedagógi 00 s prePRratÓrios.

I

Será que ~~reforma destas f89erá ter def~itps?
- 11

Não 9 pois dará aos licenciados maior flexibilidade de emprego? favorece:oá

il

in

terdisciplinoridade e a competência profissional 9 saldará as pesadas perdas do pÓs
25 de Abril e adaptará a ciência a cisões mais globalizantes (caso de HistÓria)''! ••

E sobre as sa{das erofissionais?
-"Nêío é o lugar prÓprio nem o momento oportuno paro. res:ponder a esses problemas"•••

E agora?

"..no que importa 11 é confiar

na

autonomia dos corpos académicos pois um esquema

educativo sÓ resulta quando é bom e os docentes apos'Bam nele" •••
E xupa-:>..'Upas não hÓ.?

Há pois 9
-"A escolaridade semanal de cada disciplina não ultrapassará. as 6 horas",
-"Poderemos 11 fazer nada mais nada menos de que uma dissertação no final do ao:.;,
,

.

!

~

so d e pos-graduaçao ;
-Quem tiver Muito Bom nessa dissertação fica dispensado da prova complementar

do doutoramento!
-A média será arredondada e as notas dos disciplinas de opção extra (facultativa}

(ou se· a _?lél!l,dÇL bat . ~lada d~cadeiras o]2rigatÓrj_a,s..,_e_ de _q;çQ,Q)_ sÓ bª_neficig.rÓ _o. média!
-

-ú Sr. I"1inistro dár-pcs-Õ. ajudas de custo para as viagens para fo.zer o curso de

pÓs-graduação fora se

não houver cá a especialização indicada!

SINCEP...AJVIENTE HECONHECIDOS SH. l11INISIRO!
A: ESOOLA AGRADECER-LHE-À! FODE EST.AH CERTO!

(~~ A D.Geral publico.rá oportun~~ente infoDmação detalhada sobre o assunto)

