QUESTÕES PEDAcftlCAS

LUTAS
V ELHA S
CA N r O
~ovo

pretende-se neste OJInUnicado expor os J;X)ntos de

vi~

ta, assim caro os princípios em que assentará aacção

da

lista "LUl'l<.8 VELHAS CANTO NOVO" no que diz respeito

aos

problemas pErlagógicos que consti mem um dos maiores obstáculos ao funcionamento ideal da Faculdade , nomeadamente: avaliaç ão de conheciment os ,;falta de salas de

aula,

falta de as sistentes e Numerus Clausus .
1. AVALTAÇÃO DE COOHECIMEN'IOS

A ava liação de conhecimentos é um dos J;X)ntos crí ti
oos da vida ·da nossa Escola . Espelha em grande parte
condições de ensino e o rrodo

COItD

as

são adquiridos os

co-

nhec.iIrentos ·õ' Dada a diversi dade de métcrlos de ensino

pr~

ticados de Departamentos para Departamentos e até até mesrro dentro do megco Dedev~

partamento pensarros que a esoolha do rrétodo de avaliação para cada cadeira

rá resultar num diálogo franco entre professores e alunos sem prejuízo do estabelecimento de regras gerais a nível da Faculdade . Na elaboração dessas r egras
deverá ser assegurada uma certa f l exibilidade , .assim como a participação
dos alunos atravé s dos seus orgaos
Relativarrertte a este assunt

plena

representativos .
devemos referir a pr oposta do C. P. da F'CI'lX:

com o qual concordãims duma maneira geral exceptuando a lguns pJntos que acharres
devem s er a lterados, narnea:::larnente no que r espeita à realização orais , à existên
cia de precedências e às duas chamadas de exame .
No tocante às orais propcrros que se realizem para os casos em que as notas<do exarre finaJ2 oscilem entre os 7,5 e os 9 , 5

valores , de Irodo a reduzir

o

peso dos factores aleatórios que influem negativamente no resultado do exame .No
que respeit a às duas charradas de exarre pens arros que a sua existênci a fav orece
claramente os alunos principalmente; quando o t empo dispam vel para realizar os
exarres não é mui to e é um assunto que deve ser debatido entre prof e ssores e al~
nos tendo em atenção em características próprias da cade ira, número de alunos e
ccrnpatibilidades de calendário de exames . Duanto às precedências :pensarros queem ·
---- - - caso algum deverão f i car sob o J.Xlder de decisão do Conselho Ci e.l1t ífi co , e que o

--

1

assunto deve merecer no :i.Irediato l.llna ampla discussão por parte dos esmdantes.
Discoroarros da existência de precedências e propcITDs como alt ernativa , em

par~

cular para as l i cenciaturas , a elato ração de pl anos de curso discriminando o OO!}
teúdo das várias cadeiras de nodo a nermitir ao aluno ter uma visão geral
s o e poder ele próprio

do~

orientar e e struturar o desenrolar do seu trabalho.

A nossa lista assume o ccnprimisso plblioo de no C. P., e em coordenação
cam as ccmiS5ÕeS de curso existentes , desenvolver uma vasta actividade
tido de alterar oestado de ooisas que,

no

sen-

a nível de avaliação de oonhecimentos,

se vem vivendo em alguns Departanentos das licenciaturas e de é exemplo

fla-

grante -a Biologia.
2. FALTA DE SALAS DE AUIA E ASSISTENI'ES

só poderá ser solucionado encarando a Faculdade COITO um todo. A sua solução plena só poderá ser encontrada ~
do for solucionado o problema das i nstalações da Faculdade que nos parece bem
O problema. da falta de salas de aula

equacionado no relatório sobre espaços livres. Até lá parece-nos que no início
de cada ano lec tivo, dever-se-á fazer uma correcta distriruição das salas deIl'Ç?

se-

do a que os Departamentos que não t êm salas próprias em nÚIrero suficiente
jam colocados em pé de igualdérle rel ativamente àqueles que as JX>ssuem em

n~

ro mais elevado, ou pelo rrenos, numa posição de prioridade relativamente a entidérles estranhas à FCTUC.
Quando ao rtÚIrero de assistent e s, deverá ser aumentada por fonna a que o
nÚIrero de alunos por turma possa diminuir. A resolução deste problema

' que '. e

mais sentido nos cursos de maior frEqUênCia depende das dotações orçamentais e

à luz das últimas rredidas do Governo , parece bastante mal encaminhada.
3. NUMERUS CIAUSUS PARA O

4~ ANO EDOCACICNAL

O estabelecimento de nurnerus c lausus a meio de um curso e uma situação

aberrante e , altamente prejudicial para os alunos que podem ver de repente desmoronar-se as perspectivas que legitimamente criaram

para~o

seu futuro profis-

sional. Nenhum dos argumentos ad,lzidos para a defesa do nurrerus clausus,
te a urna análise um pouco mais profuIrla. ~ necessário frisar que os

clausus

têm sido estabelecidos não em função de necessidades

resi~

nurnerus

reais do país ,

~

em função dos números das prés- i nscrições realizadas pelos alunos candidatos ao 42 ano, e que tem havido centros de estágiO que não têm funcionado por

falta de alunos.
~

fundamental que este ano se desenvolva a nível nacional urna acção

c0-

ordenada para resolver de vez o problema.
~

isso que nos propcrros incrEmentar nos OIgaOS para que fonros eleitos.
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