ALGUMAS NOTAS SOBRE

Ut~

ANO DE GESTAO

LISTAA:

NA UNIDADE: PELA GESTAO DEMOCRATICA
PELA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO
concorrente as eleições do ano passado para a A.R. e C.P. da F.C.T.U.C.
Esta a terminar mais um ano de IleStão da Faculdade. Importa nnis, ref1e~
tir um pouco sobre os problemas Que se levantaram e fazer um balanco, ainda oue
breve , da actividade desenvolvida.
Problemas antigos continuaram a manifestar-se, e e cada vez mais premen
te a necessidade de definitivamente lhes dar uma resnosta adequada. Estão neste
caso os problemas da gestão denartamental, das instalacões e do numerus .clausus
para o 42 ano educacional. Sobre a gestão deoartamental, a F.C.T.U.C. nela sua
extensão ~ diversificação necessita de urqentemente ter a funcionar uma ~~tio
departamental em tennos democraticos oue nossa resolver ade~uadamente e de 'uma
forma mais expedita os nroblemas dos diversos denartamentos, ao mesmo temno que
permita ao C.D. preocunar-se com nroblemas mais nrofundos.
Quanto as instalacões, embora este ano se tenha dãdo um salto aualitati
vo através da elaboração de um relatório detalhado ·sobre·o nroblema, nouco se
concretizou, e aqui haque atribuir resnonsabilidades aoueles que descurando a
participação na A.R. contribuiram efectivamente nara que do ponto de vista deexecuçãa oouco se tesseve avancado.
Em relação ao numerus clausus, embora os numeros fixados tivessem nermitido a entrada de todos os alunos inscritos o nroblema de fundo mantem-se, eter
-se-a que debater proximamente e de uma forma mais cuidada o modo como deve ser
enca rado e resolvi do . .
Mas para alem destes e outros problemas antiqos, outros ha oue se "manifestaram de uma forma incisiva no ultimo ano de gestão da Faculdade. Esses nroblemas são sobretudo de ordem nedagógica e neles incluimos a auestão das datas
das epocas de recur,so, do inlcio de aulas e narticularmente da avaliacão de conhecimentos . Em relação ao primeiro nensamos que a solucão encontrada, existência de uma epoca r>lena em SetjOut, favorece os estudantes, nelo oue, sera de a
tentar manter este ano. Em relação a se~unda questão, o inicio de aulas, nensamos que serviu para confirmar que a comnosicão do C.C. devera ser alterada bem
como as suas funções.
Sobre a avaliação de conhecimentos, talvez o nroblema mais sentido pelos
estudantes, para alem do ;'neau;voco renudio manifestado pelas tentativas de introduzir metodos arcaicos e altamente prejudiciais nara os alunos, tera ficado
sobretudo o sentimento de que e necessario aprofundar a discüssão do nroblema e
avançar 'para iniciativas concretas que pOSSibilitem a apresentacão de alternati
vas validas e adequadas a realidade da Escola.
.
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As perspectivas para o ano de gestãó que se

avi zi.nha não são as melhores .• : De _facto, a actual composição do Ministério da Educação, peJasconcel1ções
que lhe conhecemos sobre o ensino, a gestão das ,escôlas, e a avaliação de conhecimentos, é de molde a criar as maiores apreensões sobre o sua actuação Dutura.
Certamente iremos depanar com fortes tentativas de piorar o modo como se efectua
a gestão das escolas, principalmente no sentido de concentrar os poderes de gestão nos professores doutorados. afastando ou reduzindo a influência dos alunos e
trabalhadores nos orgãos de decisão. Mas não ficarão por ai as iniciativas daqu~
les senhores. Não lhes repudiaria nada subscrever um projecto de avaliação de co
nhecimentos tão mau ou pior que aquele que partiu no inicio do ano. de uma comis
são do Conselho Pedagõgico 1 Cultural da Universidade.
Porque reconhecemos que existe o perigo real de se fomentarem no ensino processo ã margem da convivência democrática apoiados pelas forças conserv~
doras da Universidade. porque pensamos que a experiência de trabalho vivida no a
no transacto .--nos orgãos de gestão.com outros sectores da escola. se reveste de
carácter positivo, porque pensamos finalmente que e necessário criar uma dinâmica que permita que sectores cada vez mais amplos de estudantes participem na dis
cus são dos problemas da escola. e ' possam impedir a concretizaçao de medidas lesivas dos direitos fundamentais dos estudantes, a nossa lista émpenhou-se com outras forças na constitui ção de uma 1i sta unitári a que congregasse os di vers:o'S seç
tores da Faculdade que tomam como sua a defesa dos ' valores democráticos do ensino.
Não que estejamos unanimemente de acordo sobre todas as questões do
ensino. mas certamente porque consideramos necessário fazer um esforço de unida~
de contra um inimigo comum, salvaguardando no entanto a intervenção prõpria deca
da sector.
~ assim que apoiamos e integramos a list~ "LUTAS VELHAS, CANTO NOVO.
PELA DEFESA INCONDICIONAL DOS DIREITOS ESTUDANTIS"concorrente as eleições do prõximo dia 14 para a A.R. e C.P. da F.C.T.U.C.
A opção é clara, ou participarmos em conjunto na defesa dos nos.sos i~
teresses ou deixarmos essas tarefas a quemjá deu sobejas provas de não estar interessado em fazê-lo .

