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Numa altura em que a Universidade está debaixo de fogo e a
sua autonomia por um fio, vêm à luz, neste jornal, uma série
de alegados atropelos às mais elementares regras pedagógicas.
O caso que dá origem à investigação feita pelo JORNOFL, o
nosso grupo de jornalismo, passa-se na Faculdade de Letras,
mas põe a descoberto graves fragilidades de toda a Univer-
sidade de Lisboa (UL) no que diz respeito às suas próprias
opções pedagógicas e ao seu sistema democrático interno.

Os Fazedores de Letras, alertado por uma denúncia, deparou-
se com uma situação, confirmada por inúmeros alunos, de des-
respeito em relação aos direitos dos estudantes: houve resultados
de testes que só foram lançados depois de os alunos estarem ins-
critos num novo ano lectivo. Seria fácil apontar o dedo ao profes-
sor, acusá-lo de irresponsabilidade e não pensar mais no assunto.

Há no entanto dois problemas. O primeiro é que o visado é
Malaca Casteleiro, o qual, mais do que um dos professores de
maior reputação da UL, é uma daquelas pessoas às quais a
instituição deve o seu prestígio. O segundo é que, como reve-
lou a investigação, não se trata de um caso isolado. Estamos,
pois, perante um problema de sistema.

Como é possível que um docente com as responsabilidades
científicas que Malaca Casteleiro detém possa ter uma
actividade lectiva com características idênticas à de qualquer
professor assistente? Como é possível, aliás, que a sua activida-
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de docente não seja mediada por assistentes? Se estes racio-
cínios não podem apagar uma falha individual, eles não podem
também deixar incólumes todos aqueles que, pelo seu cargo,
pelo seu estatuto académico, deveriam estar a zelar pela qua-
lidade do nosso sistema de ensino e não estão.

No entanto, o mais preocupante de tudo isto, sem dúvida,
não é a falha em si, mas o silêncio que se gera em torno dos
problemas e a inacção das instituições. Está instalada entre os
alunos a ideia de que é inútil e perigoso apelar para entidades
como o Conselho Pedagógico. Os membros de órgãos como
este, que permitem que tais ideias circulem e que não tomam
medidas concretas de incentivo à comunicação interna e ao
correcto funcionamento desses órgãos são os verdadeiros res-
ponsáveis pelas deficiências pedagógicas da universidade.

É triste que os estudantes tenham medo de falar, que
ninguém lhes garanta, explicitamente, que não há motivos pa-
ra tal. É triste que problemas como este não sejam resolvidos
nos espaços institucionais próprios e só conheçam a luz através
de órgãos de comunicação social. Ou porque casos destes não
aconteçam, ou porque, acontecendo, sejam resolvidos conve-
nientemente, notícias destas não deveriam existir. É triste que,
numa universidade completamente silenciosa, desde os dis-
centes até aos docentes, caiba a um jornal cumprir o papel in-
grato de ser o único a falar nestas coisas .•

ficha bécnica
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Edifício da FlUl
o anexo do edifício da FLULno Campo
Grande está em fase de conclusão.

'Assembleia de
Represenbanbes
Termina no dia 30 de Abril o prazo
para a entrega de listas concorrentes
às eleições para a Assembleia de
Representantes.

Concurso de
~r~c~~~~~~c~~o de
arquitectura e projecto para o novo
edifício da ala poente da FLUL



A Arte Gráfica desde 1895
Uma forte impressão que o empo não apaga

Júlio de Amorim, Filhos, Lda.
Rua Cidade de Coimbra, Lt. 86 - 1.0 • Casalinho da Azenha

1675-007 - Pontinha> PORTUGAL

Tel.: 214788400· Fax. 214788408 • E-mail: litamorim@mail.telepac.pt
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VENCEDORES

MELHOR ROLO
1o Prémio - Lcura Mam
'Z" Prémio - .oóo MigueI Robab
30 Prémio - DanieI Roxo Ftlnte

MELHOR FOTOGRAFIA

1o Prérnio - lrês Sapeta Dias
Terna: Horário pás-bboral

10 Menção Honrosa - Joana Sousa
Terna: A ciência é lJTICl histÓliOde jardinagem

'Z" Menção Horlrosa - Ricardo Braga
Terna: A ciência é lJTICl histÓliOde jardinagem

30 Menção Honrosa - Ricl«Jrd Ry1::Jerd
Terna: Ratos da biblioteca e os gatos de iaboratÓliO
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Programação Cultural

HemeroIleca
Munici I de
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5 abr
+

31 mai

A Barraca
A Profissão da

Sra. Warren

agenda
mai

P(0t'~.:m.r
8IJIiotieca Museu

~

Animação Cultural - Projecto Poesia 21
Colecção de Leis, Decretos e a/varás que compreende
o Feliz Reinado dEi Rei Fidelíssimo D. José O Primeiro
até 30 Abr - 4.'
Exposição bibliográfica que permitirá uma incursão
pela produção legislativa pombalina a partir duma
colecção proveniente da 8ibliotheca Collegii
Campolidensis.
Vasco Calixto: um jornalista à volta do mundo
até 17 Mai - 6.' - 10h -19h
Exposição fotográfica e documental.
Inlo: 21 3460766

13
mai Reitoria da UL

Honoris Causa

de George Bernard Shaw
Encenação de Guilheme Mendonça, com Maria do
Céu Guerra, Rita Lello, Luis Thomar, Jorge Sequerra,
Gil Filipe e Vitor d'Andrade.
(o-produção do Teatro Cinearte e Teatro Nacional D.
Maria 11
Em cena de 5.' a Sáb às 21 h30, Dom às 17h
Bilhetes a 012,5
local:Teatro Cinearte, Santos.
Inlo: 21 39009 90

6
mai

Biblioteca da FLUL
Encont;ros

com...

Cerimónia de Outorga das Insígnias de Doutor Honoris CBusa
3.' - 15h
Doutor Honoris Causa aos Doutores Giuseppe de
Vergottini, Professor Ordinário da Facoltà di
Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Bologna;
Hagop Akiskal. Professor da University of California -
San Diego; Riitta Hari, Professora da Helsinki University
01 Technology; Bento Murteira, Prolessor Catedrático
Jubilado do Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade Técnica de Lisboa
Local:Aula Magna da Universidade de Lisboa
Inlo: Reitoria da UL - 21 796 76 24

20
mai

As.semblela de
Colaboradores

OFL

Encontros com ... Mia Couto e Malangatana
Biblioteca da FLUL e Calé Cantinho das Letras
Tema - Masho: Contar Histórias
3' - 18h
Músico convidado: Genito
Local:Átrio da Biblioteca da FLUL
Inlo: Biblioteca

18 mai
+

25mai

Grupo de Teatro
ARTEC

Workshopde
Teatiró

Sábados da Internet
3, lO, 17,24 e 31 Mai
Sáb - das 11h30 às13h
Xadrez
13 e 27 Mai
3.' - das 15h às 16h30
Um poder chamado palavra
6 e 13 de Mai - 3.' - l1h30
7 e 14 Mai - 4.'· l1h30
Cinedube - Cido A Guerra no Gnema
O Caçador, de Michael Ciimino
7 Mai - 4.' - 18h30 e 21h30
Platoon, Os Bravos de Pelotão
14 Mai - 4.' - 18h30 e 21h30
A Barreira Invisível
21 Mai - 4.' -18h30 e 21h30
A Grande Ilusão
28 Mai - 4.' - 18h30 e 21h30
Conlerência O Poder da Leitura e a Leitura do Poder
em tempo de Globalização
Prol. Doutora lone Menegolla
7 Mai - 4.' - 17hOO
Colóquio de Homenagem a César Oliveira - O Século
XX - Os anos decisivos
9 Mai - 6.' - 10h
Sextas de Música
Orquestra Metropolitana de tisboe
9 Mai - 6.' - 18h30
Coro Lopes Graça
23 Mai - 6.' - 18h30
Inauguração da Colectiva de Pintura (pintura galega) -
De GalizaContemporânea
10 Mai - Sáb. - 16hOO
Histórias galegas com Quico Cadaval
16 Mai - 6.' - 21hOO
Dia das Letras Galegas
17 Mai - Sáb -18hOO - 23hOO
Poetas por Nuno Miguel Henrique
Ary dos Santos
19 Mai - 2.'· 21h30
Terças de Poesia por Nuno Henriques
13 e 27 Mai - 3.' - 21h30
Curso Master de Actores
13 de Mai e 27 de Mai
3.' - das 18hOO às 21hOO
l.ançamE!rOO da 0bIa de MI6rio Arnaut - Do litIJraI ao BJ oorpo
15 Mai - 5' -19hOO
Conlerência - Orçamento Participativo
15 Mai - S.' - 21h30
Colóquio - Stress dos professores
16 Mai - 6.' - 10hOO
Homenagem a Cartos Paredes
16 Mai - 6' - 19hOO
Colóquio 1n1anacionaI- Wrrt are ~ v.iing 10go 10war
Robert Himle
21 Mai - 4.' -15h30
Colóquio - A Imprensa Académica
30 e 31 Mai - 6.' e Sáb - 1Oh I 18h
Inauguração da Exposição - Manuel Cabanas - O
Gdadão e o Artista
31 Mai - Sáb. - 16hOO

Sessão aberta a todos os alunos que queiram
apresentar propostas ou críticas ao projecto. Pretende-
se, ainda, avaliar o trabalho da Direcção do jornalno
corrente ano lectivo. definir estratégias e objectivos
para o próximo ano.
Ordem de Trabalhos:
1-0 que se tem feito e o que se vai fazer;
2-lnformações. sugestões e críticas;
3' -16h
Local: Sala 5.2
Inlo: AEFLUL - 21 79905 30

24 abr
+

29 mai

Cátedra de Estudos
Sefardistas - Alberto

Benveniste
Ciclo de

Conferências

Com orientação de Marcantónio dei Carlo
Desinibição corporal; Técnicas de Oralidade; Jogos rít-
micos; Introdução à Técnica de actor; Técnicas de
descontracção; Projecção de Voz
Dom - 10h - 18h30
Local:Bar Novo da FLUL
Inscrições limitadas até 13 Mai - 3."
Inlo: AEFLUL: 21 7990530

mai Programação Cuttutei
Aula Magna

A actividade inquisitorial na margem esquerda do
Guadiana (1640-1715)
Prol. Doutor João Cosme (Universidade de Lisboa)
8 Mai - 5.' - 18h30
Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue
em Portugal (séculos XVI - XVIII)
Prol. Doutora Fernanda Olival (Universidade de Évora)
22 Mai - 5' - 18h30
Conferência de Encerramento
Prol. Doutora Esther Benbassa (École Pratique des
Hautes Études - Paris)
29 Mai - 5' -18h30
Local: Sala de Conlerências da Reitoria da UL.
Inlo: FLUL - 21 792 00 00

Tuna M'isto - Festival de Tunas
2 Mai - 6.' - 21h30
Organização: Tuna M'ista da Escola Superior de
Comunicação Social de Lisboa
Levanta-te e ri - emissão em directo
5 Mai - 2' - 22h30
Associação de Académica de Lisboa
Mão Morta
14 Mai - 4' - 21h30
Organizado pela Associação de Estudantes da FCSHda UNL
Joe Jackson
16 Mai - 6.' - 21h30
Festival de Tunas
17 Mai - Sáb - 21 h30
Organização: Vicentuna
Missa das Universidades
17 Mai - Sáb - 10h
Organização da Pastoral Juvenil Universitária
Local: Alameda da Universidade
Jornadas de Ungua e Cultura Portuguesa
21,22 e 23 Mai - 4.',5.' e 6.' - das 9h às 19h
Organizaçào: Departamento de Ungua e Cultura Portuguesa
Local: Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa

Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes
da FLUe ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais de Os Fazedores de
Le/ras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao Fecho de Edição.

10 mai 1ao Encontro
Encruzilhadas da

Arte

Coordenação da Prof. Doutora Maria Teresa Dias Furtado
Teolinda Gersão: histórias de ver e andar & teclados
10 Mai - Sáb. - 15h30
Actores estagiários do Teatro D. Maria 11 dizem
histórias de Teolinda Gersão e Inês Mesquita toca
Polonaise op.61 - F. Chopin; Apres une lecture de
Dante - Fantasia quasi Sonata - F. Liszt
Local: Teatro D. Maria 11- Salão Nobre

04105



universidade,
+ UMA JORNADA ANTI-PEDAGOGICA + O INSUSTENTÁVEL MISTÉRIO DOS RATlO + GESTÃO DOS
RECURSOS ANANCEIROS DAS INSTITIJIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR + SOLAM ENTE LA PUNTITA ... Exames

Uma jornada
anti-pedagógica
Provas orais fora de horas, falta de vigilantes e de salas, prepotêncía dos
professores: são várias as reclamações dos alunos na relação com os docentes
e com as faculdades. Algumas, raras, resultam em queixas formais. Há um
caso de um conselho directivo levado a tribunal. Os Fazedores de Letras fez
uma viagem por cinco faculdades da Universidade de Lisboa e ouviu desaba-
fos que, na maior parte dos casos, ficam só pelos corredores.

Pedro Alves, aluno do 5.° ano na Fa-
culdade de Direito da Uníversídade de
Lisboa (FDUL) torce o nariz. É claro que
há íncumprímentos. Os alunos que fre-
quentam o ensino nocturno queixam-se
da época de exames. A sua marcação
não distingue se um aluno é do regime
diurno ou nocturno. É certo que os tra-
balhadores-estudantes têm direito a tirar
a véspera e o dia do exame para estudar.
Mas nem sempre a entidade patronal fa-
cilita. Pedro Alves sabe do que fala: é re-
presentante dos alunos no Conselho Di-
rectivo e está na única faculdade pública
do país que tem um curso de Direito em
regime nocturno.

Mas também os alunos de dia têm
queixas. A época de exames termina de-
pois de começarem as aulas, de modo
que há provas orais que se realizam com
as aulas já a decorrer. Pedro Alves diz
que o Conselho Pedagógico (CP), órgão
de mediação entre os interesses de pro-
fessores e alunos, funciona como uma
provedoria: evitam-se queixas oficiais,
nunca se chega ao confronto directo.

Miguel Lagoute, vogal da Associação
Académica da FDUL para o Cp, conta
que, este ano, a M enviou uma carta
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texto Andreia Sanches, Cátia Ferreira e Tiago Patrícia (JORNOFL)

aos docentes da faculdade, chamando a
atenção para a necessidade de cumprir o
Regulamento Geral de Avaliação (RGAv).

Um caso de semântiica

Isabel Trindade foi aluna de Sintaxe e
Semântica do Português (SSP) na Facul-
dade de Letras, disciplina leccionada por
João Malaca Casteleiro em 200112002. A
turma não soube o resultado de nenhum
dos testes. A situação atingiu o cúmulo no
fim do ano lectivo. Na pauta, o lança-
mento das notas vinha datado de 31 de
Julho de 2002. Mas a avaliação final só
foi afixada um mês e meio depois, a 17 de
Setembro. Nessa altura, já estava matri-
culada no ano seguinte.

Embora o prazo para a afixação das
notas finais não esteja fixado no RGAve
seja estabelecido anualmente pelos Con-
selhos Directivo, Pedagógico e Científi-
co, o lançamento das notas não pode ser
feito depois do irúcio das matrículas pa-
ra o ano seguinte. Berta Azevedo, tam-
bém aluna de SSp, refere que houve pro-
blemas de assiduidade do docente que
marcaram negativamente a relação com

a turma. E Isabel Trindade testemunha
ainda algum mal-estar entre turma e
professor, alegando que este disse que
ninguém seria prejudicado por ele não
entregar as notas das provas escritas.

As queixas contra o desrespeito de
algumas regras do RGAv são frequentes
nos corredores, mas raras nos espaços
institucionais adequados. Isabel Trinda-
de é excepção: apresentou uma queixa
por escrito à Comissão Pedagógica do
Departamento de Linguística Geral e Ro-
mânica (DLGR). O fundamento estava
na diferença entre a data do lançamento
das notas que constava da pauta final e a
data da sua efectiva afixação, um mês e
meio depois. Segundo João Malaca Cas-
teleiro, esta foi a única queixa oficial con-
tra si em 36 anos de carreira docente.

Um professor atiarefado

Mas não teve efeito. Telmo Móia,
presidente da comissão pedagógica de
DLGR adianta que este órgão não viu
necessidade de dar continuidade à
queixa, depois de uma reunião com o
visado. Pedro Calafate, presidente do



Cp, não fala sobre este caso particular,
mas diz que os estudantes podem diri-
gir-se directamente ao Conselho ou a
Comissão Pedagógica pode encami-
nhar a queixa - sempre com base no in-
cumprimento do RGAv.

João Malaca Casteleiro assumiu, ao
Os Fazedores de Letras, o atraso na en-
trega de provas, pelo qual pedi desculpas.
O excesso de trabalho levou-me mesmo a
deixar a cadeira de SSp, onde se inscre-
veram 70 alunos. Além de docente da
Faculdade de Letras, onde coordena o
Departamento de lingua e Cultura Por-
tuguesa, Malaca Casteleiro dá aulas na
Universidade da Beira Interior e par-
ticipa em projectos como a realização de
um dicionário de sinónimos, um dicio-
nário de língua portuguesa medieval,
além de preparar a segunda edição do
dicionário de língua portuguesa contem-
porânea,que, aliás, coordenou.

Mais alunos qpe exames

Na Faculdade de Psicologia e Ciên-
cias da Educação da Universidade de
Lisboa (FPCEUL), a aluna Ana Sofia

conta que, no dia do exame de Cog-
nição Visual não havia salas dispo-
níveis, professores suficientes para vi-
giar a prova e exames suficientes para
os alunos. Confrontado com o suce-
dido, o Gabinete Pedagógico confirmou
esta situação bizarra, mas disse tratar-
se de um caso pontual e sem conse-
quências. Os alunos que começaram o
exame mais tarde também o puderam
acabar mais tarde. À data do fecho
desta edição, Ana Sofia organiza um
abaixo-assinado que expõe o caso. Pa-
ra que situações destas não se repitam.

Sem queixas formais, mas com mais
do que motivos para isso. É assim que
Paula Santos, responsável pela Secção
Pedagógica da AE da Faculdade de
Ciências (FCUL) e representante no
Cp, descreve o que se passa no seu esta-
belecimento de ensino. Os alunos limi-
iam-se.a contactar a AE, onde se quei-
xam do incumprimento do regulamento
pedagógico, e são aconselhados a falar
com os professores para reivindicar os
seus direitos com base nesse regulamen-
to. Um exemplo: há, nas pautas, um va-
zio de notas entre 7 e lOnas cadeiras do
Departamento de Matemática - de modo

que os alunos não podem fazer exame
oral. Isso tem levado a vários protestos.

Melhorias em tribunal

Na FCUL aconteceu algo de inédi-
to. Em 1995, Sandra Paisano, aluna de
Geologia, colocou o Conselho Directivo
da Faculdade em tribunal, devido à
alteração do regime de melhoria de
nota. De facto, essa alteração foi con-
siderada ilegal pelo Tribunal Admi-
nistrativo do Círculo de Lisboa, em 27 de
Junho de 2000 - cinco anos depois de
iniciado o processo. Entretanto, a Fa-
culdade interpôs recurso e a primeira de-
cisão do Tribunal foi revogada, uma vez
que a aluna já tinha concluído o curso.

Nelson Brito é membro da AE da
Faculdade de Medicina. Para ele, o
principal problema reside no facto de,
na maioria das cadeiras, ser impos-
sível ao aluno tomar conhecimento dos
erros cometidos nos exames, tal como
pedir revisão de provas. Pode parecer
estranho, mas isto acontece porque,
simplesmente, muitos professores não
facultam as provas aos alunos. _
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o insustentável

Valter Ventura a q DFl

Ignorando quaisquer outras especifici-
dades da instituição, o número de pro-
fessores que cada faculdade pode con-
tratar é proporcional ao número de alu-
nos inscritos e tem em conta apenas o
tipo de curso leccionado. Continuam,
no entanto, uma incógnita os critérios
que fixaram para Direito o máximo de
um professor para cada 25 alunos,
Letras 1/20 ou Medicina 1/6.

Na verdade, no Ministério da Ciên-
cia e do Ensino Superior (MCES) não
existe qualquer despacho ministerial
sobre a matéria, afirma Fátima Alves,
assessora de imprensa do MCES. Há
um documento produzido em 1993 nu-
ma comissão de trabalho no âmbito do
Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP), acrescenta. A ta-
bela com os ratios fixados foi enviada às
universidades em Maio de 1993 pelo
CRUp, mas o Presidente do Conselho,
Adriano Pimpão tem dúvidas de que
exista algum suporte documental do
qual se possa retirar os critérios segui-
dos. A Direcção Geral do Ensino Su-
perior também não nos conseguiu in-
formar e nem a base documental do
Ministério da Educação (que anterior-
mente tutelava o ensino superior) pos-
sui dados sobre o assunto.

08109

Ainda assim, os ratios continuam a
ser aplicados todos os anos, sobretudo no
que toca ao financiamento, uma vez que
a verba disponível para cada faculdade
tem por base o número de alunos ins-
critos e o ratio professor/alunos por
curso.

Ratiiocego

A Lei de Autonomia das Univer-
sidades (lei n.? 188/88) dá às faculdades
a possibilidade de gerirem livremente os
seus planos curriculares e pedagógicos.
A fixação rígida de um número de
professor/alunos, contudo, dificulta a
criação de sistemas que exijam mais do-
centes. Segundo o Presidente do Con-
selho Directivo da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa (FDUL),
Luís Menezes Leitão, o sistema em vi-
gor na faculdade requer mais docentes
para acompanharem as diversas tur-
mas. O ratio em vigor torna prati-
camente impossível ofuncionamento da
faculdade. Não é sustentável que as
faculdades de direito estejam a funcio-
nar com um ratio que não tem qualquer
lógica. Para o vogal do departamento
pedagógico da Associação Académica da

FDUL, Miguel Lagoute, havendo liber-
dade para uma faculdade estabelecer as
condições em que quer formar os seus
estudantes, devem também ser-lhe fa-
cultados os meios para que possa cum-
prir as suas intenções a nível peda-
gógico.

A FDUL assenta num sistema de
avaliação contínua, com testes perió-
dicos e limite de faltas, por considerar
este modelo mais adequado ao mercado
de trabalho. A intervenção oral na dis-
cussão de questões práticas é reconhe-
cida como o principal pilar do sistema.
Existindo turmas que rondam as quatro
dezenas de alunos e tendo a maior par-
te dos docentes várias turmas a seu car-
go, a proporção 1/25 anda longe do
quotidiano.

Juntando aos docentes que se dedi-
cam à investigação os que prestam ser-
viço nas faculdades de Bissau e Maputo
ao abrigo de acordos de cooperação, o
número de professores disponíveis para
efectivamente leccionar na FDUL
diminui.

A faculdade funciona ainda em
regime nocturno, o que, segundo o
dirigente associativo, Miguel Lagoute,
traz mais exigências a nível de recursos
de pessoal e logísticos. No entanto,



nístérío dos ratios

Lagoute nota que, se numas cadeiras,
face ao reduzido número de assistentes,
as turmas ficam extremamente lotadas,
noutras temos turmas com muito pou-
cos alunos. Esta clivagem ocorre sobre-
tudo em disciplinas optativas.

Bruno Cabral, aluno de uma das
turmas problemáticas do 4.° ano des-
taca que alguns docentes afirmam que
numa turma tão grande é muito com-
plicado fazer avaliação contínua, pois é
impossível a participação de todos.

Remedio provisório

A investigação dificilmente pode ser
uma prioridade numa faculdade que,
por um lado, precisa de mais docentes
para ensinar e, por outro, não os pode
contratar por força do ratio. O directivo
lamenta ter de restringir as dispensas
para investigação aos professores que
fazem falta ao serviço docente, apesar
destas estarem previstas no estatuto da
carreira.

Segundo o vice-reitor da Universi-
dade de Lisboa (UL), João Sousa Lopes,
são a quota-padrão e o contingente ex-
traordinário de docentes detidos pela
Universidade que têm permitido à

FDUL manter o seu funcionamento
com a qualidade que tem, o que seria
impossível se o ratio de 1/25 fosse es-
tritamente aplicado. Mas esses docentes
estão incluídos na quota da UL e estão
perfeitamente legais. O dinheiro que
vem do Orçamento Geral do Estado não
chega para pagar a todo o pessoal da
Faculdade de Direito.

Na prática, a FDUL tem funcionado
com mais docentes do que os que lhe
estariam inicialmente atribuídos segun-
do o ratio. A Universidade detém uma
quota global de docentes calculada com
base na soma do número de alunos de
cada Faculdade. Para que Direito possa
contratar mais docentes é necessário
que sejam libertadas vagas noutras Fa-
culdades (mantendo-se o equílíbrío no
número global de docentes da UL) ou
então terá de se recorrer ao contingente
extraordinário da Universidade, explica
fonte da Reitoria da UL.

Direioo propõe all:ieração

Desconhecendo os motivos que
terão fixado os raiios tal como os temos,
Sousa Lopes e Menezes Leitão conver-
gem na opinião de que não existem

Nínzuérn sabe que cri-
térü~':l definem o núme-
ro de professores por fa-
culdade. Os únicos fac-
tores ern conta são o ti-
RO de curso e o núrnero
de alunos, o que parece
não se adequar as ne-
cessidades de algurnas
instituícóes. Direito diz-
se prejudicada, questio-
na e I "'opõe alterações

texto Ricardo Oiogo (JORNOFL)

motivos para que o ratio de Direito seja
tão distante do estabelecido para as
demais ciências sociais, que é de um
docente para cada 20 alunos (caso de
Letras).

Segundo Fátima Alves, assessora do
ministro da Ciência e do Ensino Su-
perior, esta é uma questão que está em
análise e que tem de ser vista glo-
balmente e observando o comportame-
nto de cada instituição, nomeadamente
tendo em conta a diminuição no núme-
ro de candidatos ao superior. O Minis-
tério não tem posição definitiva sobre a
matéria, mas afasta uma alteração que
consagre apenas a FDUL.

O presidente do CRUp, Adriano
Pimpão, anota que o conselho teve já a
ocasião de dizer, ainda ao Governo
anterior, que a análise da questão devia
ser feita num âmbito de reestruturação
dos ratios de todos os cursos, mas cha-
mando a atenção para o caso especial
de Direito.

Alunos e professores parecem, no
entanto, estar em consenso. Todos pa-
recem entender-se quando sustentam
como saída uma alteração à proporção
fixada para o curso de Direito, e nin-
guém sabe responder a: porquê 1/25? •
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como argumentos a favor uma melhor
gestão dos escassos recursos financei-
ros disponíveis; uma maior eficiência
na gestão e organização dos recursos
humanos e dos espaços; uma maior re-
sistência às pressões dos diversos cor-
pos que compõem a instituição em
causa; uma maior transparência e ob-
jectividade nos critérios de dotação de
verbas e de recursos pelos vários núc-
leos e estruturas das Faculdades (de-
partamentos, centros de investigação,
etc.). São argumentos de peso se se
tiver em conta a afirmação de que há
má gestão nas instituições de ES. Esta
ideia tornou-se tão recorrente que
passa hoje por uma verdade íncontes-
tada, embora nunca demonstrada a
não ser pontualmente. O problema co-
loca-se porque, e é o próprio Ministro
que o afirma no prefácio do livro Ensino
Superior: uma Visão para a Próxima
Década, o dinheiro actualmente dispo-
nível para este nível de ensino é sufi-
ciente, logo, o problema terá de ser a for-
ma como é gerido.

~st;ores não

Dos argumentos contra este mode-
lo podem contar-se, como mais fortes e
pertinentes, os seguintes: desligamen-
to da realidade concreta da instituição
em causa; utilização de meros critérios
economicistas em contextos onde a
vertente científica e/ou pedagógica de-
veria assumir maior preponderância;
decisões a ser tomadas por motivos
técnicos - numa tecnocracia - em vez
de serem tomadas por representantes
dos diversos corpos - numa democra-
cia representativa; dificuldade de saber
a quem presta contas este gestor;
existência de maus gestores no sector
privado como no público; por fim, as
faculdades que leccionam cursos de
Gestão e que têm professores desses
cursos nos órgãos de gestão não têm
nem mais nem menos dificuldades
que as outras instituições do ES. Do
lado desta argumentação cabe ainda a
questão da independência destes ges-
tores em relação ao Governo: se for es-

Luís Sá, em artigo de opinião, reflecte sobre gestores, autonomia universi

texto Luís Sá

Foi-me feito um desafio há pouco tempo.
Foi o que me bastou para passar a escrito
algumas reflexões sobre o Ensino Supe-
rior (ES) e sobre um aspecto específico
deste - a gestão dos recursos dísponíbílí-
zados às Faculdades Públicas, indepen-
dentemente da sua proveniência.

A questão foi posta em cima da mesa
pelo Ministro da Ciência e Ensino Supe-
rior num documento elaborado pela Fun-
dação das Universidades Portuguesas e
entregue para reflexão às Associações de
Estudantes. Aí se põe a possibilidade de
serem gestores profissionais a substituir
os actuais órgãos executivos e de gestão.

A proposta em si não é nova, mas
penso que nunca esteve tão perto de ser
concretizada como agora. Por isso impor-
ta pensar, sem preconceitos, acerca dos
benefícios e desvantagens da aplicação
de uma proposta com este conteúdo.

~st;ores sim

De uma forma geral, são apontados
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..ria e eleicão do reitor..>

te a nomeá-los, como parece ser o caso,
então qual será a vontade de reivindicar
seja o que for junto da tutela? E não se
estará a pôr em causa o princípio da
autonomia?

Afinal, qpe gesOOres?

De um lado e de outro os argumen-
tos são válidos e importantes. Daquilo
que li e ouvi ao longo da minha expe-
riência pessoal, enquanto dirigente as-
sociativo e representante dos estudan-
tes da Faculdade de Letras em diversas
estruturas, acho que a solução a propor
passará por tentar aproveitar as vanta-
gens das duas propostas.

Em primeiro lugar parece indiscu-
tível que as opções políticas e de estra-
tégia devem ser decididas por órgãos
representativos da realidade e dos cor-
pos que compõem cada instituição. É
completamente descabido que políticas
científicas e pedagógicas sejam decidi-

das por uma gestor de contas; essas op-
ções científicas e pedagógicas devem
ser tomadas por órgãos com represen-
tantes adequados a essas competências
específicas. Este âmbito de acção deve
ser exclusivo de conselhos com repre-
sentantes escolhidos internamente.
Ponto final. No entanto, as opções a to-
mar por estes órgãos devem ter sempre
em conta as disponibilidades financei-
ras para a concretização cabal das suas
decisões. Não faz sentido que estes ór-
gãos tomem uma decisão que cria um
custo sem saberem se a faculdade o po-
de suportar. Mas isto por motivos de
eficácia da própria decisão.

Em segundo lugar, todas as insti-
tuições de ES teriam de ter, obrigato-
riamente, uma assessoria de Gestão e
Contabilidade profissionalizada e tecni-
camente competente que informasse,
aconselhasse e fundamentasse decisões
de órgãos. Esta assessoria funcionaria
como apoio a todos os órgãos da Facul-
dade, podendo ser consultada por todos
os que tivessem dúvidas acerca de de-
terminado aspecto financeiro ou conta-
bilístico, incluindo departamentos, cen-
tros, núcleos e todo o tipo de orga-
nismos ligados a determinada insti-
tuição do ES. As competências deste or-
ganismo passariam por: 1). fiscalização
prévia e em primeira instância das con-
tas (para além da fiscalização já feita
pelo Tribunal de Contas), agilizando
processos e apoiando decisões; 2). gozo
de uma autonomia relativa e de inde-
pendência, baseando as suas conclu-
sões em aspectos eminentemente téc-
nicos e orçamentais e não políticos; 3).
tomada de decisões que dissessem res-
peito às despesas correntes e normais
de funcionamento das Faculdades, ali-
viando dessa forma os Conselhos Direc-
tivos para outro tipo de tarefas para as
quais estão mais vocacionados; 4).
fiscalização da sua actividade pelo Con-
selho Directivo e pela Assembleia de
Representantes, prevenindo eventuais
abusos. Todas estas competências pres-
supõem que se trata de uma assessoria,
não mais que isso. As tarefas e atributos
estariam bem delimitados e de fora fica-
riam decisões políticas e estratégicas da
vida da Faculdade.

Considero este ponto especialmente
importante porque o que aqui se está a
discutir é a possibilidade de responsa-
bilizar, ou não, órgãos eleitos. Os órgãos

das faculdades responsáveis pela estra-
tégia devem, sempre e sem excepção,
ser eleitos e ser representativos dos di-
versos corpos que compõem as escolas.
E é em eleições que devem ser respon-
sabilizados pelas suas escolhas. As pes-
soas e listas que se candidatam a esses
órgãos devem apresentar programas
completos e consistentes e responder pe-
la sua consecução. Subverter isto é que-
rer trocar política por sabe-se lá o quê. A
política de uma escola, como de um país,
deve ser eleita e susceptível de ser respon-
sabilizada pelo mesmo modo. Subverter
isto é grave: é pôr em causa a democracia.

Um terceiro ponto é o da aquisição
destes serviços ter de ser feita por con-
curso público e com critérios claros e ob-
jectivos, constituindo-se para o efeito um
júri com representantes dos diversos in-
teresses envolvidos, nomeadamente dos
órgãos de gestão da própria faculdade, da
reitoria da universidade em causa e do
Ministério. Isto impediria a transforma-
ção destes cargos em jobs ocupados por
sobrinhos de deputados e de governan-
tes com cursos de formação dados em
formato turbo para irem a tempo do pre-
enchimento da vaga .

Em quarto e último lugar é neces-
sário que haja, para além da já referida
responsabilização democrática, uma
responsabilização criminal efectiva no
caso de haver gestão danosa ou má ges-
tão. Esta responsabilização já existe no
papel mas não é aplicada. É óbvio que
qualquer pessoa que provoque estragos
e que desperdice dinheiros públicos (há
excepções ...) pode e deve ser indiciado ju-
dicialmente. Toda a gente fala em má
gestão nas faculdades públicas sem nin-
guém apontar o dedo a quem quer que se-
ja. Se há má gestão ela é mais facilmente
detectável em organismos públicos do que
em privados (pelo menos em princípio e
por via do Tribunal de Contas). Não se faz
é muito em relação a isso.

De tudo isto resulta que se devem
manter os diversos órgãos e respectivas
competências com representantes elei-
tos dos diferentes corpos das faculdades
e instituições de ES (a questão da pari-
dade daria para outras tantas linhas). No
entanto, parece ser útil e produtivo criar
ou alargar competências de uma Gabi-
nete de Gestão Financeira por forma a
controlar e apoiar os órgãos de gestão,
mas nunca substituindo-se a estes. _
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te, o António Belo Santos

Solamente la Puntita...
Era a frase com a qual, em tom vícen-
tino, D. Juan seduzia as inocentes e
virginais destinatárias dos seus mais indi-
zíveis apetites. Independentemente da
virtude da frase e da bondade da inten-
ção, a qual desmerece comentário peran-
te a casta mente do leitor, certo é que do
ponto de vista meramente estratégico, a
experiência mostra que o caminho se faz
com o primeiro passo.

Ora, sucede que para espanto dos
mais atentos, e infelicidade dos restan-
tes, há quem tenha observado que recen-
temente poderemos ter assistido a uma
pequena, contida, mas não menos acu-
tilante tentativa de moldar os termos do
exercício do direito de reunião e ma-
nifestação reconhecido sem limitações
no artigo 45.0 da Constituição da Repú-
blica Portuguesa (CRP).

A história conta-se em duas ou três
linhas: um grupo de estudantes do
ensino superior resolveu promover mais
uma manifestação, que desta feita teria
lugar no dia 2 de Abril, pretendendo nes-
sa ocasião demonstrar mais uma vez o
seu descontentamento face a aspectos
relacionados com o financiamento. Até
aqui, nada de especial. Sucede que os
alunos, cumpridores da Lei, informaram
as autoridades da sua intenção, tendo
em resposta sido notificados que, com
base em legislação de 1974, a sua pre-
tensão só poderia ser atendida, caso a

manifestação ocorresse em horário
nocturno.

Para quem não saiba, a CRP entrou
em vigor no dia 2 de Abril de 1976
(porque na véspera era dia das
mentiras ...) e claramente determina que
os cidadãos têm o direito de se reunir, pa-
cificamente e sem armas, mesmo em lu-
gares abertos ao público, sem necessida-
de de qualquer autorização. Mais dispon-
do que a todos os cidadãos é reconhecido
o direito de manifestação.

A ironia da história é, por um lado,
que a manifestação estava marcada pa-
ra ... exactamente o dia 2 de Abril, data
em que se comemorou mais um
aniversário da nossa democracia, e por
outro lado, a manifestação nem sequer
se preparava para assumir nem grande
dimensão, nem posições de maior força
do que as já apresentadas.

Conclusão e moral da história: no dia
do aniversário da entrada em vigor da
nossa Constituição, foram decretadas
restrições ao princípio democrático do
direito de reunião e manifestação, in-
vocando para tal legislação de 1974, ou
seja anterior à Constituição.

Mal ao mundo não veio neste caso,
mas haja consciência de que se hoje foi
assim, é importante que amanhã não se
prossiga este caminho, que de conquista
em conquista colocaria em causa a nos-
sa democracia. _



avestiruzes
.• A COR OA MÚSICA COREOGRAFAOA" CHOQUE
.• A FUSÃO NO NÉON LEITE DO TEU CORPO
.• OSCAR" 12345678 .• BO

a c r.da
musica
core ografada
enquanto eclodia a guerra do século
durante um ritual que exorcisava' a demografia
kandinsky deixou-me um sonho vermelho som
do relâmpago coreografado e o improviso no desfiladeiro

fui por aí queria ser um risco
correr os espaços em branco do mundo
fechar os olhos numa paleta de cores
uma tarde ou uma década de dores

na escola das artes o mudo som
da revolução do olhar
abria de par em par os poros

escutavam o silêncio dessa música
entre o escuro das ruas e ruínas de frio
as mãos de tinta dançavam à luz de um candeeiro

texto Victar Huga Oliveira
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Ugo-me directamente ao choque
Através das fibras eléctricas
Que circulam nos digitais torpes do toque.

Suporte de plástico distante.
Cristal panorâmico de acesso registado

golfeia menus de ligação constante
teclas e Pop's de Ip's navegados.

Poços de lateralidades
Domínios carregados

Simultâneos assaltados
Espelho de internidades.

Protocolos de linguagens,
Placas gráficas

que produzem imagens.

Apontadores conectados.
Elipses de informação
de FTPscopiados
transferidos de antemão.

Espinhosas dorsais providenciam
megas em ficheiros formatados,

Pesquisas múltiplas alojam
motores e link's programados.

logo-me pela folia,
Registo o nick,

user da pornografia.

Utilizador de visualidades,
enceto-me no automatismo

teclo na quadralidade
do irrealismo.

Janelas interactivas
Sistemas de conversação
Salas e imagens vivas
Galerias soltas na solidão

Servidores de impulsos telefónicos
Routers, Modems trabalham

atÓnitos.

Arranca o browser
e carrega o portal

caracteres a usar
para ingressar no canal.

Em directorias comandadas
hackers atacam pirateados
aplicações descarreçadas

de formato zipadas,

Firewall activada.
Caixa pelo antivírus
desinfectada.

Acedo pelas redes remotas
Nomes codifico em explorações,

através de sistemas e portas
copio scripts de actualizações.

Deslogo-me do cobre ou da fibra óptica,
da linha rdis ou analógica,

apago temps e cookies caóticas
pegadas e marcas antropológicas.
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texto Frederico Neves

Óscar vivia a sua existência de forma
feliz e despreocupada. Todas as suas es-
cassas necessidades eram satisfeitas por
algum ente superior e invisível. O seu
maior prazer na vida era ir jogar à bola
com os amigos, o que fazia com fre-
quência.

Certa manhã de domingo, enquanto
jogava uma peladinha com os seus com-
panheiros, Óscar reparou que não se

16117
I

reflito o meu sonho
no néon leite do teu corpo
no intervalo de tempo
e de vida
do álcool
das palavras
que nos separam
a fusão inevitável
do verão e do inverno

o feno
de suco alexandrino
percorre os teus braços
de penumbra
límpida luminosa
dentro de um desejo
e dança encandescente
de arcos de memória nova

esta melodia
de mel e iguaria
coloca a deambulação
perto das pernas do mar
contando histórias laminares
que estende numa mão
ampla e aflita
o teu açúcar de rosa
impertu rbável

texto João Teixeira Freire

lembrava de alguma vez ter jogado nou-
tra posição que não a de defesa esquer-
do. Notou também que ao longo da sua
vida sempre se lembrara de envergar a
mesma cor de equipamento. Tentando
puxar ainda mais pelo raciocínio, não se
recordava de alguma vez se ter movido
um centímetro para a frente ou para
trás do local que ocupava, só para os la-
dos. Tomado pela estupefacção, virou o

~

Oscar
olhar sobre o seu ombro - a primeira
vez que o fazia - e descobriu com hor-
ror que estava preso ao seu companhei-
ro do lado por uma trave metálica
embebida em óleo que lhes perfurava as
entranhas.

Então Óscar engoliu em seco. Havia
descoberto que não passava de um bo-
neco de matraquilhos. _
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Nota
Este texto, que saiu no último número, foi publicado
incorrectamente. Pedimos desculpa e republicamos.

Daquilo aqui era um tiro ter um cadáver.

I

1 2 3 4 5 6 7 8
Da janela à cadeira a manhã ulcerava. Aqui eu hóspede toda a obra era parasitária

Palmas buriladas e um horror de frio compunha-me conforto estranho.
Eu digo que

alguma coisa invadia/penetrava/alojava-se no sangue. Primeiro aliava-se a um dique de
espanto separando vinho novo e o mosto. Ao retirar-se afluía a intensidade de querer
nomear - (QUEM ÉS?!) - ... ah! Eu dividia ...

Tornava às palmas. Tornava-as. Lembrava.

o sangue/um bicho linfático tornava-se negro para aparecer - em cruz linhas paralelas
aleatório imitando os rios era um sinal de vida como eles têm na pele da terra o seu
caminho eu via o corpo respirar-me com raízes arrancadas à corrente lancetando sem
perceber deixavam cicatrizes.
Acabava ali por achar o corpo outro um corpo novo hesitando (ele) pulsando com o
excesso do coração. Descobria um caminho às arrecuas que não sabíamos dizer.

Pegara num bico de tinta como pudesse explicar como agora pego num gume.

Eu pude ver.
Não era o corpo que me respirava melhor não era eu ou a mim que ... Surpreendia as
entidades como elas estão para nos surpreender Aqui está é a moldura gregária e tu
dentro e tu em torno ...

era agora a mão direita que aparecia como um raio no muito negro da cena.

Apodrecia em mim. Eu delirava uma árvore inteira nos meus braços primeiro primeiro
o esquerdo.

A peste muita curvava com o pulso cheirava a lepra aquilo que promete as doenças -

Às vezes os sonhos servem para ser sonhos. Os sonhos são para ser não para ser
realidade ... Eu vivia lá.
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texto Rui Aires

1 2 3 4 5 6 7 8
Dentro do escuro. Vermelho. Vermelho. Premeditação.

Havia um quarto onde expulsar Carnívoro qual predador sofrendo a odiosa calcinação
das próprias unhas com que cercava esconder o sangue próprio. No meio do caminho
havia esses dois mais seis demónios para espantar - animal e presa viviam a angústia de
um saber lactente ofício novo.

(Silêncio muito. Falar não ...)

Sobre a mesa havia a prescrição do láudano - e um olhar sobre o outro. Dois lenços um
para cada abafavam temor e culpa se algum entre a passagem desviava calar.

Tu suis un autre
(olhar intenso)

e eu percebia [e est un autre.

Tous 'suis un autre
(e mais intenso)

não percebia.

o céu de um relâmpago bruxuleava ...
A cor vermelha era lembrada ainda com o ranger dos dentes. O sol batia de lado

(imparcial). A brisa era pouco menos que uma presença.
Os dedos prerrúam um caule de sangue -

Sentir.

Tocar.

Havia uma força não de sentir. Havia uns dedos não de tocar -

Eram duas mãos nas bocas uma mão um pulso outro objecto - alguma coisa não
vivia.

Havia aquele cais perto da água mais a beleza da paisagem... finalmente

(Como tivesse espada e cãs) Um pé dentro e eu parti.

(... primeiro corte de branco.)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Dentro do escuro. Vermelho. Vermelho. Premeditação.

Havia um quarto onde expulsar Carnívoro qual predador sofrendo a odiosa calcinação
das próprias unhas com que cercava esconder o sangue próprio. No meio do caminho
havia esses dois mais seis demónios para espantar - animal e presa viviam a angústia de
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Tous 'suis un autre
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não percebia.

o céu de um relâmpago bruxuleava ...
A cor vermelha era lembrada ainda com o ranger dos dentes. O sol batia de lado

(imparcial). A brisa era pouco menos que uma presença.
Os dedos premiam um caule de sangue -

Tocar.

Sentir.

Havia uma força não de sentir. Havia uns dedos não de tocar -

Eram duas mãos nas bocas uma mão um pulso outro objecto - alguma coisa não
vivia.

Havia aquele cais perto da água mais a beleza da paisagem... finalmente

(Como tivesse espada e cãs) Um pé dentro e eu parti.

(... primeiro corte de branco.)
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AssE?ssorE?S dE? intE?rnE?t
~Concepção, programação e manutenção de sítios
~ Edição do jornal na internet
~Boletim por e-mail
~ Iniciativas culturais
~Colaborações com outras instituições
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