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sobre a forma como foram decididas no CD as alterações ao

calend~rio

escolar, no seguimento de vários pedidos nesse

sentido, entre os qua is a proposta aprovada na RGA que se
debruçou sobre esse assunto.
Nós temos tentado, como todos já notaram sem dúvida, nao nos
envolver em querelas entre listas t mas sim lutar para que seja
possive l desenvolver realmente a Fac uld ade, objec tivo que n~o se con
segue aprofundando as divis õe s . No entanto temos n ot ado com

m~gQa

que o mesmo nao se tem passado com as outras listas, cuja s crí ticas
intensivas têm tentado levantar dúvid as sobre a actuação dos nossos
colegas que pertenceram ao CD, dúvi das essas que partem dum comunicado feito sair antes da êampanha eleitoral pela agora lista C, sobre o assunto em epígrafe.
.
O que se tem, ma1S

't~n tado

concretamente~Lazer

,
crer, e que esses nossos

colegas se recusaram a discutir a prop osta da RGA. I ss o

~

falso, e

a prov!-lo est~ o facto de o calendári o aprovad o , votado por eles
favoravelmente, apenas diferir da referida p r oposta numa data. Aliás
!iaiba
tal
~ bom que seyque esseVcomunicado continha tanta s aldrabi ces, distorções e meias verdades, que o CD, n a

re un ião s e gu int e à salda do

do comunicado, decidiu aprovar um voto

de censur a ao elemento da

agora lista C, e de repúdio pelo comunicado, voto esse que foi aprovado por todos os elementos do CD, com excepção do elemento visado
que se absteve(?l). Esse voto ficou lavr ado em acta. Lamentamos que
agora a lista A se venha fazer eco de que esse comunicado dizia,
quando o seu representante também votou a favor de.se voto de rep'lidio.
E'igualmente interessante saber-se que de todos os elementos do CD
o elemento da agora lista C foi o que menos trabalhou,

al~m

vezes comparecer às reuniões.

de poucas

,er

em
r
P or ou t ro 1 ado ha' quem d i ga que essesnossós
colegas, por a unos,
deveriam pura e simplesmente ter aproyado a proposta da RGA. Isso

~

igualmente uma mistificação, pois eles, como elementos do CD, têm de
pensar mais além, e não apenas no problema imediato da ~poca de exames, que aliás é das mais longas que tem havido.
Se por motivo de uma decisão ou inoperância deles o segundo seme!
tre começasse muito tarde, e tudo continuasse atrazado como
para quem iam as culpas?

o

at~

aqui,
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PELA QUALIDADE DE ENSINO
POR

miA

GESTÃO

EFICAZ

PELO DESENVOLVIHENTO

CI~NT1FICO

DA FACULDADE

- Introdução
A Faculdade de Ciências e stá estagnada científica e pedagogicamente, com talvez umas esporádicas e disseminadas excepç~es, nlo significativas.

~

óbvio que isso' um mal generalizado is outras faculda-

dades, mas' igualmente certo que internamente muito se poderia fazer
para melhorar esse panorama. uá várias ordens de razl)es para que tal
aconteça.
Uma, e talvez primeira, ,

a falta de mat erial humano, interessado e

de qualidade. Todos se queixam que nXo há

condiç~es

para isto e para

aquilo, mas poucos se preocupam a tentar mudar es se estado de coisas,
ou a aproveitar o pouco que há.
A segunda' uma razão de ordem estrutural, que se liga com a forma
como a gestão administrativa e científica da Facu ldad e ' feita, e com
a desorganização dos serviços administrativos.
A terceira, não menos importante, liga -se com a inexistência de
uma politica cientifica coerente a nível nacional.
Como ' 16gico, o problema tem de ser tratado separadamente nos seus
v~rios

aspectos. Nós vamo-nos debruçar sobre o segundo, e dentro des-

te mais especificamente sobre a parte da gestão que c a be aos conselhos
directivo e pedagógico, pois no que diz respeito ao científico cabe
aos profs. que o comp~em pronunciar-se sobre a forma de melhorar o
seu funcionamento.
- Diagnóstico
A condição sine qua non para qualquer tipo de gestão eficaz ,
existênc~a

de serviços administrativos

capazes~

a

Na Faculdade de Ci-

ênci~s n&o existem serviços com ess~ característica. Por outro lado,

o conselho directivo, com a sua estrutura actual, nXo tem quaisquer
possibilidades de promover

~a

real reorganização dos serviços, nem ·

de ter e cumprir um programa de desenvolvimento da Faculdade; apenas
consegue manter a Faculdade a funcionar, tal como está
presta, pois em ciência a estagnaç;o ,

a MORTE.

As raz~es de tal passam a enumerar-se:

1.

j

mas isso não

- A Facul dade de

Ciênc~s

é um monstro do ponto de v ista adminis-

t rativo: nel a sKo leccionados
10 cur sos diferentes, f o ra os ramos e
i
.~

especialidade s; está dividida em 14 departamentos, uns aut ónomos outros não,

_

mentos nan

que aumenta ainda mais a confusão. Como p ara os departa-

O

,

_un.

autonomo~

_

decreto de gestao a ctua l

C.D. central, tudo lhe vai

p~rar

apenas reconhece um

is mios; para dar uma i de ia, os ser-

viços centrais da Universidade dizem qUe a Faculdade de Ci &nc ias tem
quase tanto expe dien t e como todas as outras Facu ldades juntas, pelo
que os eleme ntos do C.D. quase nao tê m tempo para mais nada além de
tratar

de papéi s.

- A vigênc ia de cada C.D. é de um ano: quando as pessoas já começam

a entender como a co isa funciona, sio substituí das e o cic lo

repete - se. Isto porque a experiê ncia de pertencer ao C.D., com a
consciência que se fica de se na o ter feito nada ou quase nada de
palpáv el, apesar de~erder imenso tempo, leva a que quase ningué m se
recandid ate.
- A desorganizaçio dos servi~os administrativos, que leva a que
constantemente se percam ou extr aviem~!) ofícios e c o isas do género,
implica que quase seja preciso seguir um papel de secretária em secretária se queremos que ele chegue em tempo ao seu destino; isto

j~

to com o facto de tudo ter de ser decidido em reuniio, o que ainda
vai aumentar a morosidade do sistema, além de representar uma sobrecarga de tempo perdido difícil .de suportar, acentua ainda mais a impossibilid a de de o C.D. ter uma actuação minimamente eficaz co m a estrutura actual.
- Terapêutica
Os pontos principais sobre os q uai s é preciso actuar s~o os segui~
tes:
~rn

primeiro lugar é necessário

desc entraliz~r

a gestão corrente:

80% da papelada pode ser despachada a nível do s depart am entos, salva~
do assim u m tempo precioso ao C.D. e aumento muito a rapidez de resposta do sistema. Para isso é necessário criar e oficializar a existência de C.D.s departamentais, objectivos esses aos q u ai s sabemos
estar o HEC receptivo, e que já foram obj e ct o de proposta do CD a ele
enviada e com que concordamos nas suas linhas gerai s.

t

i gua lmente

necessário revitalizar o Conselho Pedagógico, que deve ter uma acção
fundamental nos métodos pedagógicos de ensino, onde ' nada se faz e ca2

da prof. actua como querG
- Em se undo lugar ~ necessário elevar a vigência da gestão para
pelo menos três anos 9 porqu~ a vida de uma Faculdade não se pod e programar com prazos de um ano ; Por o utro lado

~

igualmente necessário

concentr ar os poderes do CD numa s6 pessoa ( um docent e, claro), porque s6 as sim ~ possivel esperar qualquer tipo de reestrutura ção dos
serviços,e mesmo porque de outro modo não seria possivel aumentar o
periodo de vigência da gestão o

Concretizando melhor 56 assim essa

pe ss oa terá autoridade sufici ente para pôr ordem nos serviç os , moralizar o trabalho dos funcionári o s, e principalmente pa s sará a ter a
capaci dad e de decidir em cima do ac ontec imento, qualidade fundamental a um mínimo de eficiência e que lhe permitirá orientar

da melhor

maneir a os contactos com as entidades superiores na defesa dos interesses da

Faculdade~ . E

isto porque

~

igualmente da nossa experi ência

que se queremos fazer alguma coisa não podemos esperar pelo resultado dos

p a p~is

que mandamos: temos de ir falar di rectamente com as

pessoa s que decidem.lsto nlo impli ca de modo algum q ue os estudantes
e os fun cionários devam ser a f a s tados da gestão: o seu estatuto ~
que deve ser alterado de modo que passem a ter um

papel~c alizador

que activo , e que tenham po ssib i li d ade de, sempre que os seus intere!
ses nao estejam a ser respeitados, chamar

a atenção desse facto e fa-

zer com que tal situação termine. Tudo i sto pensamos estar comtemplado no seguinte
- Figurino possível

o

gestor seria eleito, pel a A.Ro ou d ire ctament e , por um períOdO

de 3 anos i teria um conselho cons ultivo e fiscalizador das suas acti vidades com

composiç~o

semelhan te ao actual CD .

- Durante esse período o gestor s6 poderia ser demitido se houvesse
uma v otaç ão

de

2/3 da A.R. nesse sentido, o que implica que s6 realme~

te uma razão que fosse s e nsível a toda a Facul dade poderia :

levar

à sua substituição, dando ao cargo a estabilidade necessária à realiH

zaçao de algo de concreto.

- A A.R. e o conse lho consultivo continuariam a ser eleitos anualmente.
- O gestor estari a subordin ado à orientação geral definida pela

A.R. , c omo aliàs o CD até aquie
- Como já foi di to , existir iam ges tões departamentais que em
~i o

tral .

pri~

p oderiam ter a mesma es tru tura qu e a apontada para a gestão cen-

A laia

de conc~usão basta acrescentar que consideramos tudo o que foi

dito como uma proposta, a nossa proposta, para'discussão que julgamos
impor-se sobre a forma de ~elhorar a gestão da Faculdade, que todos
concordamos não ter sido muito eficaz até agora; é desse modo que estas linhas devem ser encaradas.
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- A TRADIÇlo CULTURAL DE COIHBRA
~

Coimbra . e a sua Universidade conhecida pelas suas t radições.

Agora que há quem pretenda apagar esses traços, julgamos importante dar a conhecer os aspectos mais salientes dessa tra di ção, que
definiu uma cidade através das épocas , tendo sido julgada (e muitas
vezes condenada) por isso.
Achamos que uma tradição,cujo ponto fundamental e ra o forte espíto de corpo que originava no estudante de Coimbra (espírito esse tão
diluído presentemente), é, pelo menos, de divulgação importante: todos os estudantes de Coimbra deviam ter sobre ela um conhecimento
mínimo. Quem sabe, p. ex., o que foram a Niveleida, as Palavras do
Profeta Jeremias, o Banquete da Sebenta; e quem eram o "Velho", o
"Pássaro", o "Pedro Penedo da Rocha Calhau", etc.,etc.?
- --- _._-_.-.

A tradição, difícil de definir, tinha aspectos exteriores fundamentais, que enumeraremos de seguida:
a) Praxe - Considerada pelas vítimas (os caloiros) a mais odiosa
das tradições, é

as~unto

com alguns aspectos repugnantes. Achamos

que uma divulgação geral do assunto, seguida de discussão pública,
podia originar alguma coisa interessante.
b) Capa e batina - sendo usada geralmente por todos( alguns vest!
am-na ao chegar a Coimbra e só a despiam ao partir), caiu em desuso.
Consideramos que quem a quisesse usar o devia poder fazer sem probl=
mas, sendo o seu uso também salutar nos dias festivos (p.ex. no último exame).
c) Latadas, Queima das Fitas e Cortejo Académico - apreciadas e
reconhecidas por toda a gente, é delicioso ler os termos em que eram
preparadas e os seus dizeres alusivos • A sua realização seria interessante.
4

- '-,

d) Fado - aqui -não p ~d emos deixár ·de - inc1uir uma pa1avra àque~es
que o tentaram destruir sem êxi to, ou aproveit!-10 po1iticamente, j!
"

que tão c riminoso ~ aque1e que destrói o sentimento , {neste caso expressamente cantado) como o Governo que mandou destruir a a1ta substituinde-a por uns mamarrachos que despersona1izaram toda uma zona.
A reco1ha de fados de Coimbra e a sua d i vulgação deveria ser empreendida.
Para i1ustrar o que atrá. dissemos, e is dois de1iciosos exemp1os:
o preâmbu10 duma conv o c aç ã o p ara uma 1 a tada

(EPI~T() L A AD J UlnSTAS )

EU, D . Cl!INFR(~I-B."NZÉ . por graça da rapaziada
amif.tl e de Sua J1[(ije;j t ad~ I mperial a Arrua ça , hispector da T roía, Cha;tce!cr-I/Ior do l'úgode, Cavaleiro proIt:5$0 da ucbi!!ss!J}!{l OrdCJil dr'! l~ {j lsd VaZI:tl , f~rú-l~r!.{ t
J a l'i,1d'l-fi)l(l e. d o vin ho du !?c!Jl Cad,l . S,jcio ife mérito
e eí,:clivo de ,::irias (lsso~' i~' ri'i,s ,k Vrrgo c lit:j'/J I;.dilra.
t,lI! !U nll (.iu!< ,J!" ru;;;o /Jstroll,icirL'S . cOl1l!u (J uidn com
1I,('.dalha de ouro da s COi!lpa,;flas dv Candiío f: Cortc.. -de-C'1belu, Adm irador l'll i/;:c ha :mcarti7 Ju de. sopcirulllc
da :llta t! Diredor síndico <III che!l: ria pall l' lgr! l ,{!ic" fes tividade das Latas , etc., etc ., etc.

e uma estrofe dedicada aos ca1oiros,que fazia parte do "Sistema
H ~trico":

Q uando a Coi mb m chegams. nii,) t e e ~pil n te~.
Se vires pela polite passe"l;d o
A grande multid ã o à() ~ Estu d antes;
Por mai s qu e ,Iara
!'.s téj a ol hand o .
Nl\o pares . nl' m t e "l,resses : ÇOlllO dantes
A bêsta e m qu e v i.. res vai pica ndo ;
P O!<{lI e n i~l o lhes dÁs ii m a ivr prova

t,

De q ue nâo
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