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BOLONHA : AS DEFINIÇÕES POLÍTICAS
O anteprojecto de decreto-lei sobre graus académicos e diplomas de ensino superior, sobre o
qual pedimos comentários a todos os associados do SNESup, terá de ser articulado com
definições políticas em outras duas áreas:
— o nível de habilitações que será exigido a partir de agora para o exercício de funções

nas carreiras da administração pública nas quais se exige actualmente a
licenciatura, do ensino básico e secundário e do ensino superior;
— a redefinição dos rácios alunos / docente e aluno / turma implícitos na definição dos

limites de ETI’s e subjacentes à fórmula de financiamento.
Chegam-nos notícias sobre instituições que, incapazes de empreender a profunda
reestruturação de métodos de ensino subjacente à modificação anunciada para os perfis de
formação, se limitam a cortar matérias e horas lectivas, e a perspectivarem reduções de
pessoal docente. A revisão das componentes do trabalho do pessoal docente tem de ser
promovida pelo MCTES e articulada com a lei de financiamento, as associações sindicais têm
de participar no processo.

PROTOCOLO SNESUP –ABIC
O SNESup e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica assinaram recentemente um
protocolo de colaboração, dando sequência ao relacionamento que vimos mantendo com estes
colegas desde a fase de Plataforma de Bolseiros que precedeu a constituição da Associação.

NOVO REGIME DE CONCURSOS DO BÁSICO E SECUNDÁRIO
O novo diploma dos concursos permitirá, ao que está anunciado, contar o tempo prestado no
ensino superior aos docentes que detenham a profissionalização.
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Sabendo-se a forma como o Ministério da Educação, ilegalmente, impediu no último concurso
muitos colegas nestas circunstâncias de concorrerem para a primeira fase, apesar do que o
actual decreto-lei dispõe, estaremos atentos à nova lei...e à prática.

ASSISTENTES DO POLITÉCNICO
QUE EXERCEM EM FUNÇÔES COMO PROFESSORES ADJUNTOS
Transitou em julgado no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a sentença favorável ao
pagamento da diferença entre a retribuição de assistente e a de professor adjunto, a que se
referiu o artigo “Revogação do nº 3 do artigo 3º do DL 185/81, de 1 de Julho (ECPDESP) face
ao DL 184/89, de 2 de Junho ?” publicado no nº 18 de Outubro / Novembro de 2005, da Ensino
Superior – Revista do SNESup. O processo foi patrocinado pelo advogado do SNESup, Dr.
José Henriques Martins.

REUNIÕES COM ÓRGÃOS DE GESTÃO
A Direcção do SNESup vai realizar reuniões com os Conselhos Directivos da Escola Superior
de Tecnologia de Setúbal e da Escola Superior de Gestão de Santarém.

CARTÕES DE SÓCIO 2006/2007
Estes cartões, que irão substituir aqueles cuja validade expirou em 31/12/2005, vão ser
enviados proximamente pelo correio juntamente com os Boletins de Voto para voto por
correspondência nas eleições gerais do SNESup (ver mais adiante).

AGENDA 2006
A Agenda 2006, de dimensão mais manejável que as Agendas 2004 e 2005, e, por razões de
contenção orçamental, editada num número restrito de exemplares, foi este ano apenas
distribuída aos colegas que expressamente o solicitaram na resposta ao questionário por
correio electrónico oportunamente enviado.
Os exemplares sobrantes irão sendo enviados aos colegas que se inscrevem todos os dias no
Sindicato, mas restam alguns para os associados que não tenham respondido ao questionário
por distracção.

2
InfoSNESup - Nº 28 - Janeiro de 2006 - 1ª Quinzena

OFERTAS DE FORMAÇÃO
Temos seguido a política de não difundirmos, quer no site, quer no InfoSNESup, notícias sobre
a existência de ofertas de formação formuladas pelas instituições do ensino superior, com a
excepção de dois casos, que diziam, respectivamente, respeito ao processo de Bolonha e a
formação pedagógica.
A título excepcional, atendendo a que nos encontramos em fim de mandato, e por nos ter sido
expressamente pedido pelos colegas ligados ao lançamento da iniciativa, deixamos aqui
referência ao Curso de Extensão Universitária em Toxicologia Genética e Toxicogenómica,
www.fcm.unl.pt/departamentos/genetica/index.html .

ELEIÇÕES NO SNESUP
Nas eleições em curso será essencialmente através do site e do correio electrónico que irão ser
divulgados quer os textos de candidatura das listas candidatas aos vários órgãos, quer a
localização e horário de funcionamento das mesas de voto.
Por correio tradicional seguirão a partir da próxima semana a composição das listas e os
boletins de voto com o RSF que permitirá votar por correspondência. Por imperativos de
contenção de despesas, os novos cartões de sócio seguirão conjuntamente com esta circular.
Se só lê correio electrónico, abra uma excepção...
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