P6g. -·----------- __ ---------------------

11el.0 ___________ _____ _____ - -- ---------N.• -

--------- ---------- - -

Data ------------------------ -- -- ------

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FACUlDAD E DE CIÊNCIAS E TECNOlOGIA

COMUNICADO

E S C O L A

Os Conselhos Di r ectivos das Faculdades de Ciências deUs
boa, Coimbra e Porto, tendo tido conhecimento do despacho N~ 335/78
do MEIC que estabelece o "nu merus claususnpara os raJ]1os· educacionais
das licenciaturas das Faculdades de Ciências e discordando frontal men
te do seu teor deci dir am sol ic itar uma entrevista urgente ao Ministro da
Educação e Investigação Ci en trtica a fim de exporem os pontos de vista
das Escolas sobre o problema . Não podem porém, deixar de chamar de~
de já a atenção da o p inião p úbl ica para os seguintes factos:

a) A medida é ilógica pois terá como consequência um

au-

mento substan cial da população escolar nos ramos cient~
ficos o que conduzirá a breve prazo (dois anos) a um número excedent e de diplomados com um perfil profissional
não correspondente às necessidades do Pars em quadros
cientrficos.
E então, n atu ral que grande número destes alunos pro
curem empre go no ensino secundário iniciando, portanto,
uma carreira p rofissional (via estágio clássico)

para

a

qual estariam melhor preparados se tivessem tido acesso
ao Ramo Educacional das respectivas licenciaturas.

b) Os alunos agora a serem atingidos por esta medida matri
cularam-se nos seus cursos em data anterior ao decreto
925/76 de 31/ 12/76 que prevé o numerus clausus para

o

ramo educacional, pelo que se trata da aplicação com efeitos retroactivos de uma lei. E portanto uma medida pe
lo menos injusta e cuja legalidade é discut rvel.

c) Com o estabelecimento do numerus clausus no rallJO educacional os alunos excedentes seriam obrigados a ingres
sarno ramo cientrfico cujas aulas já se iniciaram,
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te ano lectivo situação esta totalmente antipedag6gica.

d) Não há possibilidades de os ramos cientrficos

absorve-

rem todos os excedentes o que resultaria na interrupção
da licenciatura para

n..~merosos

alunos ou seja, a medida

significar ia o bloqueamento de uma carreira profissional
a meio do respectivo rurso.

e) O artigo 2~ do decreto 925/76 ao abrigo do qual é publ i cado o despacho em causa estabelece CJ,Je o nómero de alunos que anual mente poderá ingressar nas diversas

I i-

cenciaturas do ramo de formação educaânal das Farul~
des de Ciências será fixado tendo em atenção as necessi

=

dades em quadros docentes. Ora tal despacho que pretende fixar esses nómeros diz claramente o seguinte u

•••

as ai terações ainda não estabilizadas dos planos rurri~
lares e a expectativa próxima de reorganização dos grupos de docência não per mi tiram nem permitem a realização de um trabalho elaborado de cálculo das necessida des em pessoal docente que fundamente adequadamente as
estimativas de necessidades de formaçãou.
Parece, portanto,

q~

a medida agora tomada, contra-

diz o di~posto no decreto 925/76 e carece de um

estudo

prévio que lhe confira um mrnimo de credibilidade.l\8 rea
I idade, não pode deixar de se manifestar espanto pelo fa~
to de o Ministro ter tomado uma medida de tão grandere:_
ponsabilidade sem um trabalho de planificação quelhepamitisse fundamentar as suas decisões.

Os Conselhos Directivos das Faruldades
de Ciências de Lisboa, Coirrt>ra ePorto,

