
  

InfoSNESup 
 

 
SUMÁRIO 

� O SNESup SEMPRE SE DISTINGUIU POR SER UM SINDICATO DIFERENTE 

� UMA GIGANTESCA SALA DE XADREZ 

� UNIVERSIDADE DE LISBOA - SNESup CONVOCA REUNIÃO DE DOCENTES 

� UALG - DOCENTES E INVESTIGADORES NÃO SÃO TRABALHADORES? 

� NOVA PRESIDENTE DO IP PORTO RECEBE SNESup  

� COLÓQUIO CARNAVAL LITERÁRIO 

� I ENCONTRO INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO 

� INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 

� 3rd EUROPEAN WORKSHOP ON COMPUTER -AIDED QUALITATIVE RESEARCH 

� “WORLD INTERNET POLICY PROJECT (WIP2) WORKSHOP” 

� MEMÓRIA DO SNESup: COMPLETADA PRIMEIRA FASE 

� DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 

  

 
O SNESup SEMPRE SE DISTINGUIU POR SER UM SINDICATO DIFERENTE 

O SNESup sempre se distinguiu por ser um Sindicato diferente, um Sindicato de causas, um 
Sindicato que ao longo dos seus 20 anos de história muito tem contribuído para o crescimento 
e desenvolvimento do Ensino Superior em Portugal, através das propostas que tem feito, dos 
debates que têm promovido, das reflexões que têm suscitado. 

Este é assim um tempo fundamental para assumir posições. 

Assumindo a sua responsabilidade, o SNESup constitui assim um espaço de reflexão sobre a 
nova situação no Ensino Superior e na Investigação e sobre a reorientação estratégica do 
Sindicato em função das evoluções registadas, debatendo e criando bases para o futuro, 
nomeadamente nesta acção sob proposta da presente Direcção (de acordo com o seu 
programa), com a aprovação do Conselho Nacional. 

O III Congresso do SNESup, a realizar nos dias 7 e 8 de Maio de 2010, na cidade do Porto, 
sobre a temática “A docência e a investigação no ensino superior, o sistema binário e o papel 
do SNESup”. 

http://www.snesup.pt/htmls/EkZpuZpZpEHPBvwBLY.shtml 
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http://www.snesup.pt/htmls/EkZpuZpZlyMaPVZvYZ.shtml 

O qual, sendo aberto a todos os sectores da classe, está aberto a todos os colegas que se 
queiram inscrever. 

Este é um espaço de todos e para todos os envolvidos no Ensino Superior para o qual o 
SNESup apela desde já à participação. 

Envie a sua inscrição para snesup@snesup.pt 

 

 

UMA GIGANTESCA SALA DE XADREZ 

A participação nos processos de regulamentação da avaliação de desempenho que, com 
ritmos e formatos diferentes, vão abrindo por todo o país, tem-nos vindo a fazer sentir que 
estamos a jogar uma complexa simultânea de xadrez em 10 a 15 tabuleiros. 

Na primeira quinzena de Abril, o SNESup 

- reuniu, em 5 de Abril, com a Presidência do IP Coimbra 

- enviou comentários em relação ao projecto de regulamento do IP Castelo Branco, 
ainda em fase de discussão pública; 

- deu parecer sobre uma nova versão do projecto de regulamento da Universidade 
de Coimbra; 

- pronunciou-se sobre o projecto de regulamento da U. Madeira relativo a período 
experimental; 

- enviou à Universidade da Beira Interior um parecer jurídico; 

- reuniu em 12 de Abril ,com a Presidência do IP Guarda; 

- reuniu, em 13 de Abril, com a comissão do IP Cávado e Ave que está a preparar o 
projecto de regulamento; 

- reuniu, em 13 de Abril, com o Reitor da Universidade do Porto; 

- recebeu da U. Lisboa um conjunto de projectos de regulamento para parecer e 
agendamento de reunião; 

- recebeu do IP Portalegre um projecto de regulamento de avaliação de 
desempenho.  

Julgamos em breve poder anunciar alguns acordos ou, pelo menos, a publicação de textos que 
não nos obriguem a uma contestação imediata. 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA - SNESup CONVOCA REUNIÃO DE DOCENTES 

O SNESup promoverá no próximo dia 21 de Abril (4 ª feira) duas sessões de esclarecimento e 
debate sobre o pacote de regulamentos colocado em discussão pública pela Reitoria da 
Universidade de Lisboa. 

Pelas 15 horas estará presente o Pro-Reitor da UL Pedro Barbas Homem. 

Às 16.30 iniciar-se-á um debate de associados do SNESup, aberto a não sindicalizados. 

Ambas as sessões terão lugar no Edifício C3 da FCUL, ao Campo Grande, Sala 3.2.14. 
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UALG - DOCENTES E INVESTIGADORES NÃO SÃO TRABALHADORES? 

Realizaram-se há dias eleições para a Comissão de Trabalhadores da Universidade do 
Algarve, de cujos cadernos eleitorais foram excluídos os docentes e investigadores. 

Os dirigentes sindicais do SNESup e do SPZS tentaram sem sucesso convencer os 
promotores da iniciativa a corrigir a exclusão. 

 

NOVA PRESIDENTE DO IP PORTO RECEBE SNESup  

No dia 12 de Abril uma delegação do SNESUP, integrada pelos dirigentes e delegados 
sindicais do IPP foi recebida pela nova Presidente do Instituto e por outros elementos da sua 
equipa. 

Foi discutida a situação global dos docentes do IPP, tendo-nos sido comunicado  que estão em 
fase de preparação propostas do regulamento de avaliação, do regulamento do processo de 
certificação como especialista e do regime de prestação de serviço docente 
Abordados foram também os problemas do financiamento, designadamente os relativos ao 
PROTEC e algumas questões de interesse dos docentes do Instituto, designadamente as 
relativas a progressão salarial. 

 

COLÓQUIO CARNAVAL LITERÁRIO 

16 e 17 de Abril 

As inscrições para o Colóquio Carnaval Literário podem ser feitas por telefone (282 458 061), 
por e-mail - comemoracoesmtgomes@cm-portimao.pt ou na Casa Manuel Teixeira Gomes 
(Rua Júdice Biker, 1 - 8500-543 Portimão). Esta é uma ocasião única para partilhar 
conhecimento com os maiores especialistas portugueses e estrangeiros sobre a vida e obra de 
uma das figuras mais emblemática da República Portuguesa e do município. 

Mais informações em:  

http://www.cm-portimao.pt/portal_autarquico/portimao/v_pt-
PT/pagina_inicial/destaques/Not_20100326_ColCarLit.htm 

 

I ENCONTRO INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO 

19 e 20 Novembro 2010 

Temáticas 

Subordinados ao tema central “INOVAÇÃO CURRICULAR COM TIC”, e contando com 
especialistas convidados no campo dos e-portefólios e ambientes pessoais de aprendizagem, a 
organização do Encontro estimula a apresentação de trabalhos originais dentro dos seguintes 
tópicos: 

A. Perspectivas teóricas sobre a utilização das TIC para fins educativos 
B. Projectos e práticas de integração curricular das TIC 
C. Ambientes virtuais de aprendizagem e comunidades de prática 
D. Competências e desenvolvimento profissional de professores, educadores e outros 

profissionais 
E. E-learning e aplicações educativas emergentes 
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19 de Junho 2010 - Submissão de propostas de artigos  

Para qualquer esclarecimento, está disponível um Secretariado de apoio que pode ser 
contactado por correio electrónico - ticeduca@ie.ul.pt 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 

23-25 Junho 2010 - Salamis Bay Conti Resort Hotel - North Cyprus 

Deadlines 

Proposal Submission - 08 June 2010  

Full paper submission - 15 June 2010 

Mais informações em www.int-e.net 

 

3rd EUROPEAN WORKSHOP ON COMPUTER -AIDED QUALITATIVE RESEARCH 

ISCTE - IUL - 7 e 8 de Outubro, Lisboa, Portugal 

Mais informações em: http://www.merlien.org/upcoming-events/caqre2010.html 

 

“WORLD INTERNET POLICY PROJECT (WIP2) WORKSHOP” 

ISCTE-IUL, LISBON, PORTUGAL (6 JULY 2010) 

Call for papers 

The increasing centrality of the Internet has made it the focus of policy and regulatory initiatives 
around the world. Members of the World Internet Project are building on their collaborative 
network to identify and track key policy developments around the world in ways that can capture 
trends and better inform debate aimed at avoiding the over- or under-regulation of one of the 
most important information and communication technology developments of the digital age. 

This workshop in Lisbon will be the first organized around the World Internet Policy Project 
(WIP2), and will be linked to the annual World Internet Project meetings that will follow 
immediately after the workshop. The organizers of the workshop invite abstracts of papers or 
presentations from among but also beyond the WIP membership, who wish to participate in this 
first workshop. Proposed papers or presentations would be welcomed on such topics as: 

- freedom of expression 
- privacy and data protection 
- copyright and intellectual property 

 

Organizers include: 

- Gustavo Cardoso, LINI – Lisbon Internet and Networks Institute  
- William Dutton, Oxford Internet Institute 
- Jeffrey Cole, Centre for the Digital Future (USC) 

Submissions of abstracts are to be done via email to vera.araujo@obercom.pt. 

On one page (in English): 
1. Provide the working title of the paper 
2. Include your name, organizational affiliation with location, and e-mail address 
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3. Short biographical sketch of each author/presenter 

On a second page (in English): 
1. Working title of the paper 
2. Abstract (maximum length is 600 words) 

All submissions will be peer reviewed as the basis for acceptance. Reviewers will assess the 
proposals using the following criteria: 

1. Relevance to conference theme and topics 
2. Conceptual/analytic quality 
3. Comparative and empirical research is highly desired 

Deadlines 
Abstract Submission: May 16th 2010 
Notification of Acceptance: May 31th 2010 

 

MEMÓRIA DO SNESup: COMPLETADA PRIMEIRA FASE 

Estão já no site do SNESup os dados básicos sobre os mandatos de todos os órgãos nacionais 
até aos actuais, todas as contas e todos os relatórios de actividades com a singular excepção 
do relativo ao ano de 1992 que não tem sido possível sequer confirmar se foi ou não 
elaborado. Lapsos de memória... 

Iremos completar esta recolha com a publicação, entre outras peças, de versões digitalizadas 
do SNESup - Informação (antiga Revista do SNESup), cartazes e outras peças. 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Resolução da Assembleia da República n.º 33/2010 publicada em 15 de Abril.  
Recomenda ao Governo a adopção de medidas de incentivo ao Movimento Associativo 
Popular - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/07300/0128901289.pdf 

Decreto-Lei n.º 35/2010. de 15 de Abril 
Cria nova excepção à regra de continuidade dos prazos alterando os artigos 143.º e 144.º do 
Código de Processo Civil - http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/07300/0131401315.pdf 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2010, publicada em 8 de Abril.  
Cria a Comissão Nacional para os Direitos Humanos  
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/06800/0113701138.pdf 

Resolução da Assembleia da República n.º 29/2010.publicada em 12 de Abril 
Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010-2013  
- http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/07000/0117201172.pdf 

 
 
 
 

  
 
 

Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas 
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt 

 
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 

Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt 
 

Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas 
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt 
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