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BOA PÁSCOA

Começamos por dar uma palavra de ânimo, nesta pausa de atividades letivas, que
permite recuperar algum trabalho adiado, ler aquele livro tantas vezes adiado, ter
alguma disponibilidade para pensar, ou mesmo poder usufruir um pouco mais da
companhia daqueles que nos são mais próximos.
Os últimos anos têm sido de cada vez maior sacrifício, pelo que era bom se esta Páscoa
fosse um momento de viragem para o Ensino Superior e Ciência. Um evento que
abrisse as condições para a correção das desigualdades, que terminasse com o
subfinanciamento, que permitisse as condições necessárias à obtenção de
qualificações, que trouxesse justiça aos colegas que têm preenchido necessidades
permanentes com contratos precários, bem como justiça às unidades de investigação
que foram avaliadas num processo recheado de ilegalidades por parte da Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT), entre muitos outros problemas. Acima de tudo, um
evento que trouxesse esclarecimento (o "Aufklarung" que nos retira da menoridade),
através da abertura de uma ontologia crítica, que se torna cada vez mais necessária.
Neste momento de suspensão, que permite descansar e refletir (a recuperação do
necessário otium, que nos permite elevação), deixamos a todos os nossos votos de Boa
Páscoa!
_________________________

QUEIXA SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO
DA DIRETIVA COMUNITÁRIA 1999/70/CE

A resposta à iniciativa do SNESup de queixa à Comissão Europeia relativa à aplicação
da Diretiva Comunitária 1999/70/CE impressiona pelos números. Contamos já com
bem mais de meio milhar de respostas ao inquérito e com tendência para crescer. As
situações apresentadas dizem respeito quer ao universitário, como ao politécnico, bem
como à situação de investigadores e bolseiros. Assume particular relevo a situação dos
vínculos mais frágeis, nomeadamente o recurso a bolsas para colmatar situações de
necessidades permanentes, pelo que apelamos aos colegas nesta situação para
participarem também nesta iniciativa. Este movimento abrangente de dignificação e
reforço dos vínculos aborda todas as carreiras, seja do universitário, politécnico e
investigação, compreendendo situações em diversas categorias e diversos vínculos.
Para que esta ação resulte é fundamental que seja enviada a declaração de
autorização que consta no final do inquérito, que permite uma ação mais eficaz em
relação a casos concretos.
Se ainda não o fez, não deixe de responder ao inquérito.
Em paralelo, é nossa intenção recolher alguns testemunhos de situações, que possam
permitir à opinião pública conhecer melhor o problema. Assim sendo, apelamos aos
colegas que estejam disponíveis para abordar o seu caso que nos contactem
escrevendo para snesup@snesup.pt.
_________________________

2

FCT EM TRIBUNAL

Como comunicámos na semana passada, houve já duas Unidades de Investigação que
avançaram com queixa em tribunal contra a Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT)
relativa ao processo de avaliação das Unidades de Investigação. Trata-se de um
primeiro passo ao qual se juntarão outros, tal como foi também noticiado
recentemente. Este é um processo que está longe da sua conclusão, sendo de realçar o
caráter como as Unidades têm respondido à FCT, respeitando todos os trâmites. A
pressão de assinatura dos acordos acentua-se, sendo que por vezes joga-se com as
dificuldades orçamentais. É um território pouco edificante. As críticas são crescentes e
mantêm-se as notícias. Até onde acredita a FCT que pode levar a sua prepotência?
_________________________

SNESup REUNIRÁ COM O SEES

A Direção do SNESup tem agendada para o próximo dia 15 de abril uma reunião com o
Secretário de Estado do Ensino Superior (SEES). Nesta reunião iremos trabalhar sobre
alguns dos temas que envolvem a questão da aplicação da Diretiva Comunitária
1999/70/CE ao Ensino Superior, as propostas de alteração aos Regimes Transitórios do
ECDU e ECDESP, a análise da proposta de Modelo de Financiamento das Instituições de
Ensino Superior, a proposta de Regime de Pessoal Docente e de Investigação das
Instituições Privadas, e o debate sobre a organização da rede de Ensino Superior.
Em relação aos dois primeiros pontos recuperamos as propostas que estão disponíveis
no nosso site, chamando especial atenção para a proposta de vinculação
extraordinária. Destacamos também a proposta orientadora para o Regime do Pessoal
Docente do Ensino Superior em Instituições Privadas também disponível no site do
SNESup.
Dado que somos um Sindicato representativo, convidamos todos os colegas a
partilharem connosco as questões que gostariam que fossem levantadas ao Secretário
de Estado do Ensino Superior através de comentário ou mensagem enviada através do
Facebook, Twitter #SNESup #SNESupSEES ou email para snesup@snesup.pt.
_________________________

ENSINO SUPERIOR PRIVADO:
AQUISIÇÕES E ENCERRAMENTOS

A situação do ensino superior privado não tem sido imune a mudanças. Por um lado,
temos a situação de encerramento de alguns polos e instituições. Por outro lado,
alguns grupos vão consolidando a sua posição através da aquisição de algumas
instituições com algum peso. Esta situação merece a nossa atenção. A situação de
fragilidade do ensino superior privado, nomeadamente pelo impacto de alguns casos
mais mediáticos, exige alguma ação, que deve sempre ser orientada pela dignificação
do sistema. Aquilo a que assistimos até aqui deixa-nos, no mínimo, apreensivos. Por
essa mesma razão, é importante que a ação no ensino privado seja acompanhada com
o mesmo empenho que no ensino público. A dignificação deve abarcar todo o sistema
de ensino superior. Por isso mesmo é importante que consigamos reforçar, sem medo,
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a representatividade. Torna-se também mais premente que o ensino superior privado
possa convergir e ser abarcado pelos estatutos que regem o ensino superior público.
_________________________

REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO IPC

Uma delegação do SNESup composta pelo Delegado Regional António Calheiros, o
Vice-Presidente da Direção Gonçalo Leite Velho e a nossa advogada Dra. Celeste Dias
Cardoso, reuniu no passado dia 27 de março, a pedido do SNESup, com o Presidente
do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) Rui Antunes. A reunião procurou uma saída
negocial relativa ao Despacho/SP/40/2015 que nos parece ferido de algumas
ilegalidades dado que limita os direitos consagrados na Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
na aplicação do Artº 8º-A.
A reunião, que decorreu num clima cordial, permitiu sensibilizar a presidência deste
Instituto para as questões de contagem de prazos, bem como para as restrições que
são levantadas através deste despacho e que não existem na lei. Como tivemos
ocasião de dizer nesta reunião, a forma mais avalizada de comprovar o estado
adiantado do doutoramento seria através de declaração do orientador da tese
(matéria que será por certo a base de qualquer procedimento administrativo a ser
desenvolvido pelas universidades). Outras hipóteses passariam pela apresentação de
documentação, nomeadamente do(s) capítulo(s) já escritos, ou outros resultados da
investigação (artigos publicados, comunicações em congresso, etc). O que não pode
acontecer é uma obrigatoriedade de conclusão antecipada do doutoramento para
prazos que não constam da lei, ou qualquer outra situação de constrangimento dos
direitos presentes na lei. Aguardamos agora pelos desenvolvimentos e acolhimento da
matéria que apresentamos.
_________________________

RESPOSTA A PROJETOS DE REGULAMENTOS DA UE

O SNESup enviou no passado dia 24 de março as suas respostas aos projetos de
Regulamento Relativo ao Pessoal Docente Especialmente Contratado da Universidade
de Évora e Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Universidade de
Évora. Na preparação das respostas em causa foi fundamental o contributo de Colegas
da Universidade de Évora (UÉ) a quem aqui publicamente agradecemos. Aguardamos
agora que possa ser agendada a reunião solicitada à Reitoria da UÉ com vista a
apresentar e discutir as posições apresentadas.
_________________________

REGULAMENTO SOBRE INVESTIGADORES DA UA

Chegou ao SNESup no passado dia 24 de março para a devida negociação um projeto
de Regulamento sobre Regime da Carreira Própria do Pessoal Investigador em Regime
de Direito Privado da Universidade de Aveiro (UA) e respetiva Contratação. Com vista a
preparar uma resposta, comunicamos aos colegas da UA a recolha de contributos, da
qual daremos conta na nossa próxima newsletter.
_________________________
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SNESup NO TWITTER

O SNESup continua a atualizar a sua forma de contacto. Pode agora seguir-nos no
Twitter, com alertas, notícias, informações úteis e muito mais, tudo atualizado ao
segundo. Ensino Superior e Ciência, docentes e investigadores, numa forma simples:
@SNESup-ASDI
_________________________

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Portaria n.º 89/2015 – D.R. n.º 58/2015, Série I de 2015-03-24
- Ministério da Educação e Ciência
Cria o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e aprova o
respetivo plano de estudos
Portaria n.º 88/2015 - D.R. n.º 57/2015, Série I de 2015-03-23
- Ministério da Educação e Ciência
Cria o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem Comunitária na
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e aprova o
respetivo plano de estudos
Despacho n.º 3305/2015 - D.R. n.º 63/2015, Série II de 2015-03-31
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Estatutos do Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira (CAPLE) da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Despacho n.º 3086/2015 – D.R. n.º 60/2015, Série II de 2015-03-26
- Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
Superior
Determina que a Escola Superior de Atividades Imobiliárias seja reconvertida em
estabelecimento de ensino superior politécnico não integrado
Despacho n.º 3012/2015 - D.R. n.º 58/2015, Série II de 2015-03-24
- Universidade Nova de Lisboa - Reitoria
Regulamento dos concursos da carreira docente universitária
_________________________

EVENTOS

CALL FOR PAPERS/ABSTRACTS
II Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educação
1, 2 e 3 outubro, Instituto de Educação da Universidade do Minho, Braga
Data limite: 20 abril.
Saiba mais aqui
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality TEEM'15
7 a 9 outubro, ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto
Data limite: 15 maio.
Saiba mais aqui
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CONGRESSO INTERNACIONAL "CULTURAS EM NEGATIVO"
1 a 3 outubro – Braga –Universidade do Minho
Data limite: 30 junho
Saiba mais aqui
OUTROS EVENTOS
Seminário - Justiça Cognitiva e Cidadania Horizontal na Escola Pública
8 abril, 17h00, Sala 1, CES-Coimbra
Saiba mais aqui
International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
23 a 26, abril 2015 - Antalya, Turkey.
Saiba mais aqui
12th International Conference on the European Energy Market - EEM15
20-22 maio, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa-IPP, Lisboa, Portugal
Saiba mais aqui
Congresso Internacional Luso-Brasileiro 100 Orpheu
25 a 28 maio, S. Paulo, Universidade de São Paulo e na PUC de São Paulo
Saiba mais aqui
European Social Survey Conference
28 e 29 maio, University of Limerick, Ireland
Saiba mais aqui
I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação - A Educação na Europa do Sul Constrangimentos e desafios em tempos incertos
9-11 julho, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL
Saiba mais aqui
21st Annual World Congress - World Association for Medical Law- WAML
3 a 6, Agosto, Coimbra.
Saiba mais aqui
_________________________
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