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A HORA DOS ESTATUTOS DE CARREIRA

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior manifestou a sua disposição para reunir

com o SNESup e a FENPROF para início da discussão da metodologia de negociação da

revisão dos Estatutos de Carreira Docente. Possivelmente essa reunião, que se não encontra

ainda agendada, não ocorrerá, como previsto inicialmente, na semana de 4 a 8 de Junho, mas

sim na semana seguinte.

O SNESup e a FENPROF consideram útil que no mês de Junho se proceda a uma discussão

preliminar sobre princípios, calendarizando-se para momento adequado a negociação do

articulado.

Neste contexto, parece-nos essencial que as reuniões do "Mês de luta pelo ensino superior e

pela carreira" se centrem no Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior e na revisão

dos Estatutos de Carreira.
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A partir de 4 de Junho começarão a seguir para os associados as propostas a votar na

Assembleia Geral do SNESup de 19 de Junho. Por imperativo regulamentar, será utilizado o

correio normal, mas iremos também colocá-las em www.snesup.pt / Iniciativas / Órgãos do

SNESup.

GREVE GERAL

Sem emitir pré-aviso de greve, o SNESup, que ao contrário do que sucedeu há cinco anos, não

foi contactado pela CGTP com vista a participar no movimento de greve geral, e que não

mantém ainda com esta um acordo bilateral de cooperação, procurou, através de comunicados

da sua Direcção,  chamar a atenção de todos os docentes e investigadores do ensino superior

para o que estava em causa, e para a importância de uma discussão nos locais de trabalho,

antes do dia da greve, na linha de uma tradição que o movimento sindical ganharia em

retomar. Esta pareceu-nos ser a plataforma de convergência possível num contexto em que

entre associados, delegados e até dirigentes sindicais, se verificavam, com toda a legitimidade,

posições diferentes quanto à bondade e à oportunidade da greve.

Julgamos que a problemática associada à greve geral, e ao posicionamento dos docentes do

ensino superior e investigadores face à evolução social e laboral, ganharia em ser discutida na

Revista e no site do Sindicato.

Entretanto, o Sindicato, tendo presente preocupações que nos parece deverão ser as suas em

qualquer greve que pretenda envolver o ensino superior:

- sugeriu aos sindicatos da FENPROF que consigo calendarizavam as reuniões do mês de luta,

que, em quatro dos casos, estas reuniões fossem marcadas para o próprio dia 30 de Maio, o

que só foi aceite na Universidade de Coimbra - em greves futuras que envolvam o SNESup

esta ideia de participação activa será por nós retomada;

- escreveu aos presidentes de conselhos científicos e a outras autoridades académicas no

sentido de sugerir que não se marcassem reuniões durante o dia 30 de Maio, para evitar

distorções nas decisões resultantes da ausência de membros aderentes à greve - em greves

futuras que envolvam o SNESup este apelo será extensivo aos membros dos órgãos para

garantir uma maior efectividade;

- recolheu, na linha do que fizera em 2004 quando a Direcção-Geral do Ensino Superior pediu

listas nominativas de grevistas, informação sobre as comunicações internas que visavam

apurar adesões - em greves futuras que envolvam o SNESup serão enviadas indicações que

tenham em conta a necessidade de, em alguns casos, reagir aos procedimentos adoptados,

noutros casos, de clarificar o que se entende por adesão.

PROFESSORES DA U. COIMBRA REFLECTEM SOBRE AUTONOMIA

Um grupo de docentes de várias Faculdades da Universidade de Coimbra reuniu, a 22 de

Maio, no Anfiteatro B1 do Departamento de Engenharia Informática, no Pólo II, às 17 horas,

para discutir o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

Na sequência da reunião foi criada uma mailing list de discussão, podendo as mensagens ser

enviadas para rjures@ci.uc.pt

Esta iniciativa tem em preparação um abaixo-assinado, cujo teor o SNESup revelará

oportunamente.
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REUNIÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES

A Comissão Sindical do SNESup promoveu uma reunião de docentes do ensino superior,

aberta à comunidade, no dia 23 de Maio, quarta-feira, pelas 16 horas, no anfiteatro C, do

Campus de Ponta Delgada da Universidade dos Açores.

Nessa reunião esteve presente o Presidente da Direcção do Sindicato, Paulo Peixoto, numa

iniciativa enquadrada no Mês de Luta pelo Ensino Superior e pela Carreira.

A reunião destinou-se a debater os actuais problemas que afectam o ensino superior, em geral,

e a situação da carreira docente e da proposta de regime jurídico das instituições de Ensino

Superior, em particular.

DOCENTES DO IP DE BEJA EM REUNIÃO INTEGRADA NO MÊS DE LUTA

A convocação do SNESup e do SPZS cerca de 40 docentes do Instituto Politécnico de Beja

mantiveram em 25 de Maio uma animada troca de impressões sobre o regime jurídico das

instituições do ensino superior e as suas repercussões no estatuto do pessoal docente.  Foi

referida circunstanciadamente a situação dos docentes equiparados da Escola Superior

Agrária, muitos deles doutorados ou em processo de doutoramento, que há três meses

recebem apenas dois terços do vencimento a que têm direito. No final, da reunião, o SNESup

foi recebido pelo Presidente do IP Beja, tendo sido já divulgado um comunicado ao Instituto.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES AVANÇA…

Realizaram-se também reuniões integradas no "Mês de Luta pelo Ensino Superior e pela

Carreira" na Universidade de Coimbra, em 30  de Maio, com cerca de 40 presenças, na Escola

Superior Agrária de Bragança, em 24 de Maio  (também cerca de 35 presenças) e na

Universidade do Algarve em 30 de Maio (cerca de 10 presenças no subsistema politécnico e de

15 no subsistema universitário). As próximas reuniões estão anunciadas em www.snesup.pt,

segundo um calendário que será periodicamente actualizado.

… COM PRESENÇAS INESPERADAS

Na reunião do I P Beja tomou lugar na Mesa uma dirigente do ensino não superior do Sindicato

de Professores na Zona Sul, que fez várias intervenções com referências à Ministra Maria de

Lourdes Rodrigues, afirmou ir passar a acompanhar o ensino superior e indicou o endereço da

sede do SPZS em Beja. Na reunião da U. Algarve apareceu também, embora não tomasse

lugar na mesa, um dirigente do ensino não-superior.

Julgando que já tínhamos ultrapassado a fase de tutela – por isso existe o SNESup –  não

nos havíamos preocupado em pedir aos nossos parceiros garantias de que as reuniões de

defesa do ensino superior e da carreira estariam livres destas interferências.

ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: DOUTORES PELA BORDA FORA?

O SNESup e o SPGL mantiveram em 22 de Maio nova reunião com o Conselho Directivo da

Escola Superior de Comunicação Social, onde prossegue o processo de "seriação" de quem

deve sair por alegadas dificuldades financeiras e desajustamento do corpo docente.
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Neste momento estão colocadas no fundo das listas duas colegas doutoradas, cujos

nomes serviram para instruir os processos que levaram ao registo de segundos ciclos por parte

da Escola.

Não acredita no que leu? Pois é verdade.

Aguardamos nova reunião que permita concretizar soluções que salvaguardem a continuidade

das interessadas no corpo docente.

SNESUP REÚNE COM CONSELHO DIRECTIVO DA ESTG DE LEIRIA

Uma delegação do SNESup que integrou um membro da Direcção e os delegados sindicais da

Escola reuniu em 30 de Maio com o Presidente do Conselho Directivo como o qual trocou

impressões sobre a progressão salarial dos assistentes, o clausulado  das renovações de

contratos,  e os pagamentos aos docentes recém admitidos (e também o seu enquadramento

em termos de ADSE).

Serão dadas mais informações sobre o assunto  na reunião geral de docentes que terá lugar

em 13 de Junho, pelas 10h 30m.

QUE FUTURO PARA A UNIVERSIDADE?

O MUdA (Movimento Universidade Alternativa) organiza uma conversa/debate em torno do

novo regime jurídico para as instituições do ensino superior proposto recentemente pelo

governo. O debate tem lugar no dia 4 de Junho, na sala 6.2.53 da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa, pelas 17h:30m. Conta com as presenças de Luís Moniz Pereira, Prof.

da Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNL, e de Paulo Peixoto, Presidente da Direcção do

SNESup.

FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO NOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação – lançou o Concurso “Fomento

do Empreendedorismo nos Alunos do Ensino Superior Português”. Com esta iniciativa

visa-se contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo nas escolas

portuguesas através da aplicação de novas práticas, modelos e conteúdos de formação.

No âmbito do Concurso, o seu Júri elegerá um projecto vencedor, com base nos critérios de

avaliação definidos no respectivo Regulamento, atribuindo à instituição proponente um Prémio

(co-financiamento) no montante de cem mil Euros, tendo em vista a sua concretização.

A orientação para o empreendedorismo de base tecnológica e com elevado potencial de

crescimento, o desenvolvimento de processos que facilitem a geração de ideias para projectos

de negócio e a ligação entre a instituição promotora e a comunidade empresarial ou outras

instituições de ensino constituem alguns dos critérios de avaliação e preferência definidos para

a selecção do projecto vencedor.

O regulamento do Concurso pode ser consultado na página da COTEC (www.cotec.pt) de onde

podem ser retirados os formulários de candidatura. O prazo de candidaturas decorre até 15

de Julho de 2007.
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CONCURSOS PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS INDIVIDUAIS 2007

Nos termos do Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos,

tendo em conta a aplicação do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela

Lei n.º 40/2004 de 18 de Agosto, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre

concurso para financiamento de bolsas individuais dos seguintes tipos:

Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD)

Destinam-se a doutorados, de preferência há menos de cinco anos, para a realização de

trabalhos avançados de investigação em instituições científicas portuguesas ou estrangeiras

de reconhecida idoneidade.

Bolsas de Doutoramento (BD)

Destinam-se a licenciados, mestres ou detentores de outro grau académico, que sejam

aceites para Doutoramento em universidades portuguesas ou estrangeiras.

PERÍODO DO CONCURSO

O concurso está aberto entre 21 de Maio e 17 de Setembro e terá dois ciclos de

avaliação.

No primeiro ciclo serão avaliadas todas as candidaturas lacradas até às 24 horas do dia 20 de

Junho de 2007. No segundo ciclo serão avaliadas todas as candidaturas lacradas entre 21 de

Junho e as 24 horas do dia 17 de Setembro de 2007.

CANDIDATURAS

As candidaturas individuais devem ser submetidas electronicamente, utilizando o formulário

disponível em: http://www.fct.mctes.pt/bolsas/concursos

Não serão aceites candidaturas submetidas por outros meios. Todos os documentos de

suporte de candidatura devem ser digitalizados e submetidos através do formulário, de acordo

com o Artigo 19º do Regulamento.

Os candidatos a BPD que ainda não tenham o grau de Doutor devem dar especial atenção ao

ponto 7 do Artigo 19º do Regulamento.

Os candidatos a BD, que ainda não tenham o grau académico exigido para este tipo de bolsa,

só poderão candidatar-se no primeiro ciclo de avaliação se declararem no formulário que o

obterão até 30 de Setembro de 2007; poderão candidatar-se no segundo ciclo de avaliação se

declararem que o obterão até 31 de Dezembro de 2007. No caso de estas previsões não se

cumprirem as bolsas não serão concedidas.

As bolsas aprovadas, cuja avaliação tenha decorrido no primeiro ciclo, poderão ter início em

data não anterior a 1 de Outubro de 2007; as bolsas aprovadas, cuja avaliação tenha

decorrido no segundo ciclo, poderão ter início em data não anterior a 1 de Janeiro de 2008.

A este concurso, embora com dois ciclos de avaliação, só poderá ser apresentada uma

única candidatura, que será avaliada pelo painel da área científica indicada pelo candidato

(cada candidato pode apenas candidatar-se a uma única área científica).

AVALIAÇÃO

Só as candidaturas que forem lacradas pelos candidatos serão avaliadas. A avaliação terá

em conta os méritos do candidato, do plano de trabalho e das condições de acolhimento.
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O painel de avaliação de cada domínio científico principal, ao qual será distribuído um guião de

avaliação, apreciará as candidaturas correspondentes, ponderando os elementos de

apreciação e produzirá uma lista ordenada de candidatos.

REGULAMENTO

O regulamento estará disponível na Internet em

http://www.fct.mctes.pt/formacao/regulamento2007

IV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIA POLÍTICA

Terá lugar, de 6 a 7 de Março de 2008, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Os interessados em apresentar propostas de painéis e comunicações ao IV Congresso da

APCP devem submeter a sua proposta até 31 de Outubro de 2007 por e-mail para

congressos@apcp.pt .

A apresentação de propostas de comunicação é aberta a todos os interessados, sendo a sua

selecção baseada em critérios científicos.

PRÉMIO SEDAS NUNES DE CIÊNCIAIS SOCIAIS

No ano do seu 25º aniversário, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

anuncia o lançamento da terceira atribuição do Prémio A. Sedas Nunes, destinado a galardoar

obras de excepcional qualidade que contribuam, de forma decisiva, para o conhecimento da

realidade portuguesa, histórica ou contemporânea.

O Prémio a atribuir em 2007 terá o valor de € 20.000 (vinte mil euros) e destina-se a galardoar

um livro publicado (em português, castelhano, francês ou inglês) entre 1 de Janeiro de 2002 e

31 de Dezembro de 2006.

As candidaturas deverão ser instruídas com sete exemplares da obra concorrente, identificação

completa do(s) candidato(s), bem como o respectivo curriculum vitae, e deverão dar entrada na

sede do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa até ao próximo dia 31 de Maio

de 2007.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos a seguinte publicação:

Lei n.º 19/2007, de 22 de Maio – Aprova um novo regime jurídico do trabalho temporário

(revoga o Decreto-Lei n.º 358/89, de 17 de Outubro, alterado pelas Leis n.os 39/96, de 31 de

Agosto, 146/99, de 1 de Setembro, e 99/2003, de 27 de Agosto).
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