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SNESup ACOMPANHA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE BOLONHA
O SNESup está a procurar acompanhar detalhadamente a implementação do processo de
Bolonha. Para esse efeito, criou um endereço de correio electrónico – bolonha@snesup.pt –
destinado a recolher informação e documentação das instituições e dos cursos que estão a
implementar o processo.
Tem também on line uma sondagem – www.snesup.pt/sondagembolonha.htm – que procura
recolher algumas impressões sobre a implementação do processo de Bolonha. Solicita-se aos
docentes do Ensino Superior a divulgação e a participação nestas iniciativas.

SNESup PARTICIPA EM DEBATES SOBRE O PROCESSO DE BOLONHA
O SNESup tem sido convidado a participar em discussões públicas sobre a implementação do
processo de Bolonha. O Presidente da Direcção participou no VII Encontro Nacional de
Estudantes de Economia, realizado a 30 de Março no Auditório do Casino da Figueira da Foz,
tendo abordado as implicações de Bolonha para os estudantes e para os métodos de ensino e
de aprendizagem. Participa também, no âmbito da iniciativa “Conversas na Livraria”, numa
tertúlia promovida pela Livraria da Praça, em Viseu, no dia 6 de Abril, onde aborda a questão
das implicações de Bolonha para as instituições de ensino superior do interior do país.

SNESUP INTERVÉM NO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Na sequência da apresentação de participação pelo SNESup à Inspecção-Geral da Ciência e
do Ensino Superior (IGCES) foram formuladas por esta um conjunto de recomendações que,
incidindo sobre a situação da Escola Superior de Educação de Setúbal, são aplicáveis também
na parte relativa ao cumprimento da Lei nº 1 / 2003 e à necessidade de a renovação dos
contratos de equiparados se fazer por dois anos, às demais escolas do Instituto Politécnico de
Setúbal.
O Conselho Directivo, o SNESup e o SPGL reuniram no passado dia 22 de Março, tendo o
primeiro informado os Sindicatos da sua vontade em implementar todas as recomendações da
IGCES. Em clima de franca colaboração, foram abordados não só as questões do prazo de
renovação de contratos e da celebração de contratos administrativos de provimento em vez
contratos de prestação de serviços, mas também a problemática das requisições.
Por proposta do SNESup, este e o SPGL pediram conjuntamente uma reunião ao Presidente
do Instituto Politécnico de Setúbal para que os problemas existentes nas restantes escolas
sejam também tratados.

COMISSÃO DE DEFESA DE UMA CARREIRA PARA OS ENCARREGADOS
DE TRABALHOS DESENVOLVE INICIATIVA JUNTO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
A Comissão de Defesa de uma Carreira para os Encarregados de Trabalhos (CDCET) enviou à
Assembleia da República um pedido de audiência, tendo o mesmo sido remetido, pelo
Presidente da Assembleia da República, para a Comissão de Trabalho e Segurança Social.
Nesse pedido, a CDCET os Encarregados de Trabalhos realçam a inexistência de uma carreira
que os enquadre e a indisponibilidade do MCTES para discutir e resolver os problemas que
afectam os Encarregados de Trabalhos, propondo que, por via legislativa os Encarregados de
Trabalhos sejam integrados na carreira técnica ou técnica superior da função pública
(consoante habilitações académicas), extinguindo-se a categoria de Encarregados de
Trabalhos, salvaguardando porém os anos de serviço destes profissionais. Pretendem ainda
ver consignada a atribuição de subsídio de desemprego.

COMISSÃO EUROPEIA PROCURA RELANÇAR A ESTRATÉGIA DE LISBOA
Visando relançar a estratégia de Lisboa, sob proposta da DG EAC 01/06 – Reforma do Ensino
Superior (estratégia de Lisboa e processo de Bolonha), a Comissão Europeia lançou um
concurso para a apresentação de propostas de projectos de investigação sobre a reforma do
Ensino Superior. Os projectos seleccionados no âmbito deste concurso serão apoiados por
fundos

do

Programa

SOCRATES

(Medidas

de

acompanhamento,

actividades

de

sensibilização, visando promover a cooperação no domínio da educação). A data limite para
apresentação de propostas é 20 de Abril de 2006. Informações complementares podem ser
obtidas em http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/0106/index_en.html
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TOMADA DE POSSE DO NOVO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
João Pinto Guerreiro, novo reitor da Universidade do Algarve, tomou posse a 27 de Março. A
cerimónia de Investidura teve lugar no Grande Auditório do Campus de Gambelas, pelas
16h30, e contou com a presença de José Mariano Gago, ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior
MCTES ALTERA MACRO ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO
Segundo os quadros relativos à macro estrutura do MCTES, na sua nova forma de
organização, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) e o fantomático
Conselho Consultivo do Ensino Superior criado por Pedro Lynce darão lugar a um Conselho
Coordenador do Ensino Superior.
CLUBE “LOJA DAS IDEIAS” LANÇA CONCURSO
SOBRE A REFORMA DO SISTEMA ELEITORAL PORTUGUÊS
O Clube “Loja de Ideias” convida os interessados a submeterem propostas de comunicação
sobre a “reforma do sistema eleitoral português (para a Assembleia da República)”;
encorajando para o efeito novos investigadores, mestrandos, doutorandos e todos aqueles que,
julgando ser possível melhorar o actual sistema, visualizem as suas soluções em forma de
proposta concreta.
As propostas não devem ultrapassar os 30.000 caracteres, em corpo 12, com espaçamento
duplo. Devem-se fazer acompanhar por um sumário de 2 páginas. Incluir CV resumido +
contactos: telefone e e-mail. As propostas devem ser enviadas para lojadeideias@gmail.com,
até 21 de Abril de 2006
As propostas serão avaliadas pela Comissão Científica e pela Comissão Organizadora. As
propostas seleccionadas serão apresentadas publicamente, na Biblioteca-Museu República e
Resistência, em Lisboa, nos dias 1 e 2 de Junho 2006.
A Comissão científica é constituída por André Freire (ISCTE), Andrès Malamud (CIES-ISCTE),
Carlos Jalali (U Aveiro), Jorge Miguéis (STAPE), Jorge Miranda (FDL-UL), Manuel Meirinho
Martins (ISCSP-UTL), Marina Costa Lobo (ICS-UL), Pedro Magalhães (ICS-UL) e Pedro
Tavares de Almeida (FCSH-UNL); da Comissão organizadora fazem parte Diogo Moreira e
José Reis Santos.
O Clube «Loja de Ideias» apresenta-se como uma iniciativa não partidária e não ideológica e
tem como objectivos contribuir para a construção de novos espaços de debate e intervenção
política, fora dos círculos institucionais, visando uma melhor articulação entre a sociedade civil
e a sociedade política e partidária.
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