A ASSOCIAQAO DE ESTUDANTES

REUNIAO DA COMISSAO PRO-UNEP (Uniao Nacional dos Estudantes Portugueses)

As di re c9oes das Associagoes de Estudantes de Medicina e ISCSr de Li s 0oa 9 atraves
dos seus delegados do Secretarj_ado da Co;ni_ssao Pr6--·UNEP, convocam

•ara o "'· roximo dia 19

~s }Oh 9 uma Reuniao dest a Comissa9 que s e efectuara em Lis ;Joa na sede da Pr6-UNEP (Rua

D. Estefanea, 14).
Lem~ ra-se

q-ue a C01:1issao Pr6- UNEP

e

consti tuida .)or wn deleg ado de cada cstrutu-

ra associativa das Escol a s Su ,:er i ores, Medias e Secundar ias do Pais.
A O.T • . 'r1 _>ost a
~ l

2 -

e

C,"'.,

seg-uinie:

Balan9o do Tra~j alho realizado _;ela Comissao Pr6-UNEP
Func io n~~ento

da Pr5-UNEP

A) Elei9ao e f unc iona.'Tlento do Secretariado
B) Funcionamento dos De ·a n.._amcntos e sua
C) J ornal ''Pr6- UNEP

liga.9ao M Escol a s

- Comissao Redacto rial

D) Siuua9ao Fin~~ceira

-------... -

~

A) Crun _Amha de a _Joio ~ Re_;u .Jlica da Guine--Bissau

Com ela _-retende-se faz er um _- alan9o die tra j alho ja realiz.ado 9 tendo em conta wn
melhor funcionamento e uma melhor liga9ao do tra •.)c.lho da Comissao

Pr6 ~UNEP

e do seu Se

cretariado 9 com to .das as escolas do Pais.
Cham2.mos .. articul ·:~rm eEte :c a tcnga o d.c::.s e s co l2.0 co:r1 d_ j_ re ec;:.oe s ou
constituidas 9 >ar a a necessidade de se integrm- em no M.A,
ma de contr iJuir
ssao Pr6-UNEP

~

e.Ptr:.~ tur as

Pecem

escal a nacional, como for-

,ara run refor9o de unidade de todos os Estudantes Portugueses. A Comi

desem '-~ enha

no a ctual moment a

umc:~

i m_;ortante fungao no a ) oio tecnica 9 na

coordenagao da informagao entre as varias escolas 9 coordena9ao de iniciativas de caracter diverso 9 no contacto com o movimento estudantil internacional 9
de Estado, _.-articularment e com o MEC, e no levar

~

or~aos

do a __,arelho

_,ratic 2. das decisoes das Direcgoes

das Associa9oes de Estudantes

Oe Delegados das AAEE de
Medicina e ISCSP.

