Assembleia de Representantes
conselho pedagógico
r-;;'\llADf -~,

r;- ,\'\}-

~(J ~ ~~

/

FCTUC

hI3TA

,

Coimbra! Sem os estudantes,
.És COt1'\O um jardi m sem flore9,
Uma guitarra sem cordas,
Um coração sem arRores . . .

B

eleições dia 1 quarta feira
corpo

discente

Pela qualidade de ensino

EFECTXVOS
l-João

~abriel

~o

Monteiro de Carvalho e Silva

2-Jos6 Eduardo da Cruz

Sim~es

E.Ele ctrotécnic a

50 E.Civil
40 E.Química

3-Fernando António da Silva Barata Alves

30 E.Mecânica
3 0 E.Civil

4-João Ant6nio Martins Brandão Soares
5-Guilherme Carlos da Fonseca Carreira

5° E .Electrotécni ca
22 E . Civil

6-S&rgio Marques de Bragança Gonçalves
7-Paulo Maranha Nunes Tiago

3° Matemática
20 E.Electrotécni ca
20 B.Química

8-Ana Cristina Sobral dos Santos Veiga
9-Ant6nio Joaquim Loureiro Lourenço
lO-Laur a Maria Teixeira Santos

l3-Jolo Ant6nio Rodr igues Tavares

40 E.Elec trotécnic a
2Q E.Mecânica
40 E "Qu1mica

l4-João Carlos Ramos de Carvalho

10 E.Civil

l5-Jos& Maria Baptista Fernandes

5° E.Mecânica
10 Matemática

ll-Eduardo Luís Carvalho de S& Mar ta
l2-Jorge Manuel Soares Santiago

l6-Franc isco Rogério' Tavares Pinto

3° Física
-50 E. Civi-l

l7-Maria . Margarida Ribeirete
l8-Jolo Jos& Nogue ira Rebelo
20-Luís P edro de Carvalho Almeida Baptista

3 2 E.Civil
20 Biologia

2l-Paula Luísa Sampaio Lourenço Cardoso

12

22-Armando Leite Pinto Mendes de Abreu

3° E.Electrotécnica
3° Geologia
22 E.Civil

19-Ant6nio Paulo Branquinho Ferreira Dias

23-José Manuel Soares Pinto
24 -Carlos Manuel Cruz Moreira

Hatemática

40 Física
40 E.Química

25-Paulo Jorge Baeta Mendes
26-Arménio Gonçalves da Costa

29-João Maria Montezuma Carvalho d e s1 Harta

42 Flsica
3 2 Biologia
22 E.Electrotécnica

30-Mário Emanuel Garrido Pais de Sousa

52 E.Mecânica

27-João Manuel sá Campos Gil
28~Ana

Cristina Pes soa Tavares d os Santos

No · dia 7 de Fevereiro,

VOTA' LISTA

B

'PELA QUALIDADE DE ENSINO'

ELEIÇÕES DIA

7 de FEVEREIRO

P R O G R A M A
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ANO LECTIVO DE

78/79

A )

Somos, como já devem ter calculado, os sucessores' da lista -

C

n

Pela

Qualidade de Ensino ",que concorreu o ano passado à Assembleia de Representantes,
ten9-o oJ:;tido

5:2~dos lO~9

séit~aUt •.se&tud8J1tis

vo'tQsv4"lidQ.fJ',

Ô

qUe- nOs Próporc.ionou 15

d08

30 repre-

nessa Assembleia •

Como tal, teríamos de apresentar um balanço. Para

iS80

vamos passar •• re-

vista vários pontos :
---- Independênéia da lista
Conforme afirmámos o ano passado, somos totalmette independentes de p~i
dos políticos • ((remt)s " que a nossa prática foi a demonstração mais cabal do que
diss6mos e no que muita gente não acreditou • Tencionamos continuar assia.

1

---- Conselho Pedagógico

O ano passado, devido à nose a não organização , nio tivemos tempo sequer
de pensar .a concorrer a o Conselho Pedag6gico • Já o fazemos este ano •
Estabilização da ano lectivo
Como

talvez se lembrem, um

do~

nOS80S objectivos primeiros , a esta-

bilização da vida escolar • Foi sem ddvida neste aspecto que se verificaram os
maiores progressos: de cerca. de dois meses e meio perdidos em 76/77 em greves ,
além de toda a confusão iu@rente , conseguiu-se em 77/78 perder cremos que apenas ua dia , que nem se notou aliá.s .. Além disso
no ( salvo para o primeiro ano

p

J

o primeiro semestre deste a-

mas isso , totalmente alheio à Faculdade ) co-

t

meçou em fins de Outubro, contra principios de Dezembro em 77 ..
temos a pretensio de dizer que isso
ve tamb'm bastante a n6s

S9

claro que não

deve s6 a n6s , mas s em dúvida que se de-

o

---- Qualidade de ensino
Neste aspecto não se pode dizer se houve ou não melhoria

G

Âs aulas corre-

ram , dum modo geral , muito melhor,aem dúvida, mas isso fo i mais devido à regularidade no decorrer do ano que propriamente a uma melhoria intrínseca • Aliás
não são a Ass embleia de Representantes e o Conselho Directivo por si s6s que vão
conseguir essa. qualidade ; isso telrá que ser fruto duma vontade colectiva, cont1nua.
B ) O QUE mOPOMOS

Quando um memQro duma. Fa.culdade se propõe lutar pela regula.rizaçã.o do decorrer das aulas e exames e pela q\1alidade de ensino , não pode ter a ilusão de al-

,
guma vez o conseguir;m&s pode obter francos progressos nesse sentido. E por isso
que os nOSS08 objetivo$ continuam

08

mesmos •

- - Regularização dQ ano lectivg

-

... 'sao ainda
Embora, como já referimos , t enha havido progresso, estes nao
satisfat6rios.
2

~

o grande objectivo do momento , nes t e aspecto , 6 conseguir que as aulas
do pr6ximo ano ( com a quase certa excepção do primeiro ano ) comecem no inicio
de Outubro • E há, todas as condições para o fazer ; que ninguem queira assumir
a rsponsabilidade de o impossibilitar
Qualidade de e ns ino
Este ob jectivo p como já

-

d ~®mos

, nao se consegue através de simples re-

soluções, por mais acertadas que sejam , da Assembleia de Repres entantes e Conselhos virectivo e PedogÓgico • A qualidade de ensino terá de derivar de um esforço continuo e pronunc i ado, dia a d i a, da parte .de professores

t

alunos e funcio-

n'rios • Evidentement e que mais da parte dos professores, mas não s6 deles. Na
Assembl eia de

R epres enta~tes,

n os Conselhos Directivo e Pedagógico, o que há. a

fazer 4 manter a re cepti vidade necess ár ia para facilitar, proporcionar condições,
incentivar todos os passos que

sentido se dêem • Mas a s i niciativas tê. que

neSS0

partir do professores, principal mente, e dos alunos ao nivel da turma _, da cadeira , ou do curso • Não há que ter i lusões quanto a ver a qualidade de ensino cair do c6u aos trambolhões, direitinha à nossa Faculdade • Isto não significa que
o Ministério, atrav6s de re~'ormas acertadas , não tenha um importante papel a
desempenhar ; os orgãos da escola devem mesmo presrioná-Io nesse sentido, sempre
que possivel com propostas concretas.
Inc ompet ência . não!
Este ano lectivo já houve uns problemas com umas assitentes do departamento de Quimica , afastadas de modo bastaúte . duvidoso. Isto é, n6s por cá todos
bem; continuamos a ver profes sores afastados por razões políticas, por razoes
pessoais e o que mais haja. E c ontinuamos ,

tamb~m

-

como sempre, a nao ver pro-

fessores afastados pela sua incJUlpetênc ia, que devia ser o unico crit6rio justificativo de tal atitude o At ' parece que a raça dos incompetentes não existe
por cá ; são todos

n

aquela máquina

n

3

, ..,
10
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Mas , é preciso que se diga, os qu® este ano tão incomodados se sentem
com ®st~s afastamentos tamb.sm nÃo se chatearam nad.a, quando no tempo do gon-

...

çalvismo estavam na m6 de cimn , em afastar quem nao era da sua cor, estando-

-se nas tintas para quem ara incompetente e
Quem com ferro mata

t

de ir arejar.

precis~arealment0

com ferr o morre : eot'-lhes agora a acontecer o mesmo,

embora em escala nada comparável. E no meio disto quem se continua a lixar ,
o mexilhão : somos n6s, que temos qu® aturar cada um que é um doer de alma
( estudante sofre ) !

o problema
Este problema ,

da gestão
gra~e

, e

iSBO

nota-se porque cada vez

~

mais dific il

arranjar pessoas dispostas a perder tempo» duma f O?m& extremamente frustrante
em reuniões onde só se trata. de papelMao Ainda se têm arranjado gente no entantoe Mas o que se nota , que cada vez á maior a percentagem de pessoas orientadas politicamente, e que s6 por isso concorrem em todas as eleições que ta.
h avido .. É, aliás, para continuai" a combater essa tendência que n6s concorremo8
este ano; isto porque e ssas pessoa s apenas pretendem

11

ganhar n

esta ou aquela

estrutura ·para o seu campo, para ela ser mais um ins"trumento do seu partido e
de modo nenhum lutar pel08 interesses da. Faculdade •

Nós concorremos o ano passado basicamente porque era imperioso estabilizar
a vida 9scol ar ; agora que já
correr seria

arriscarmo-~os

S9

-

deram passos decisivos nesse sentido, nao con-

a .tudo perder de novo

o

Além disso achamos que,

tendo concorrido o ano passado nas condições em que o fizemos, "temos , para com
aqueles que em n6s votaram , o dever de concorrer este ano • Queremos "tamb4m
deixar bem explicito que concorremospar~ manter aberta. uma alternativa não partidá,ria apostada em afastar todas a s tentat;vas de levar a Faculdade para esferas de interesses que lhe · .ão estranhos •
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