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ASSEMBLEIA VOTA RJIES
Em audição pública bastante participada, sobretudo devido à presença de estudantes, teve
lugar a 9 de Julho, no Auditório da Assembleia da República, um debate sobre o RJIES
destinado a enquadrar a discussão do diploma na especialidade.
Tendo o mérito de promover o debate sobre um diploma estruturante, mas pouco debatido até
à sua aprovação, a audição pública acabou por resultar numa discussão genérica de um
diploma já aprovado na generalidade (ver INFOSNESup 61), sem que fosse possível promover
uma discussão dos aspectos particulares do diploma.
Entretanto anuncia-se a votação em sede de especialidade de dezenas de propostas
formuladas por vários grupos parlamentares cujo conteúdo se desconhece. Só o CRUP, o
CCISP e a associação patronal das privadas tiveram direito a audiências “particulares” com a
Comissão de Educação, Ciência e Cultura.

À CONSIDERAÇÃO DO SENHOR REITOR DA UMa
A Universidade necessita reforçar o seu corpo de doutorados, por forma a dar cumprimento a
exigências acrescidas nos domínios do ensino, da investigação científica, da prestação de
serviços à Comunidade e da contribuição para o desenvolvimento da Região.
Torna-se assim necessário
- prosseguir uma política de apoio à realização de doutoramento por parte dos docentes que
ainda não dispõem desta qualificação.

Exige-se, por isso, da Universidade da Madeira que
- dê seguimento às propostas de dispensa de serviço docente e de prorrogação contratual
aprovadas pelas comissões científicas competentes;
- dê cumprimento ao disposto no Estatuto da Carreira Docente Universitária sobre a
contratação como professores auxiliares dos docentes que realizem o seu doutoramento, bem
como dos antigos docentes que alcancem idêntico resultado no prazo estipulado.
À consideração do Senhor Reitor da UMA
Tomada de posição adoptada em reunião de docentes da UMa

CONCENTRAÇÃO NACIONAL DE BOLSEIROS A 18 DE JULHO
Em Março de 2007, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) aprovou e
divulgou publicamente uma Proposta de Alteração do Estatuto dos Bolseiros (PAEBI), que
entregará, a 18 de Julho, ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
A proposta foi já remetida aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (MTSS); assim como à Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT); à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura; à Comissão
Parlamentar do Trabalho e dos Assuntos Sociais; e ainda aos Grupos Parlamentares.
Tendo sido recebida pelas duas Comissões Parlamentares e por diversos grupos
parlamentares, a ABIC não recebeu da parte de nenhuma das restantes três entidades
qualquer resposta ao seu pedido de audiência, o que motiva a iniciativa agendada para dia 18
de Julho.

TRENDS V LANÇA OLHAR CRÍTICO SOBRE PROCESSO DE BOLONHA
Divulgado em Maio, e mais sintético que os seus antecessores, vale a pena ler, em tempo de
avaliações, o Trends V. O processo de Bolonha, ultrapassada a sua fase de azáfama em
termos do envolvimento dos docentes na reorganização de conteúdos e processos de
aprendizagem, parece entrar numa fase menos entusiasta e mais distante de muitos dos seus
objectivos iniciais.

ABERTO CONCURSO PARA ACÇÕES MARIE CURIE
Através das Calls FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF e FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF, tendo como data
limites de candidatura o dia 14 de Agosto de 2007, estão abertas candidaturas à acção
"International Incoming Fellowships" e à actividade "Life-long Training and Career
Development". Mais informações podem ser obtidas em
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&CALL_ID=44

e em
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=46
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TOMADA DE POSSE DO REITOR DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Com um discurso de investidura centrado no RJIES e na missão e dificuldades da
Universidade dos Açores, tomou posse, a 2 de Julho, o Reitor Avelino de Freitas de Meneses.

RESULTADOS DA ASSEMBLEIA-GERAL
A Mesa do Conselho Nacional comunicou-nos o apuramento dos resultados da Assembleia
Geral realizada em 19 de Junho, que registou um total de 373 votantes, tanto nas mesas de
voto que funcionaram em algumas escolas, com sacrifício pessoal de muitos colegas, cujo
esforço importa realçar, como por correspondência, participação que foi inferior à da última
Assembleia Geral que se debruçou sobre matérias desta natureza (432, em 10 de Abril de
2003, conforme pode ser consultado em http://www.snesup.pt/_dlds/newsletters/ia_200305a.html.)
Continua pois em aberto a discussão sobre qual a metodologia de votação nas Assembleias
Gerais que garantirá uma maior participação. A actual metodologia, construída nos primórdios
da vida do SNESup pode parecer excessivamente pesada quando estão em causa
assembleias-gerais onde não há propostas alternativas, e é certamente mais onerosa para as
finanças sindicais, mas assegura o rigor dos procedimentos.
A proposta de linhas gerais sobre a revisão dos Estatutos de Carreira foi aprovada com 352
votos a favor, 7 contra, 13 brancos e 1 nulo, ficando portanto actualizadas as orientações
aprovadas em 2003. O Relatório e Contas de 2006 já aprovado em Conselho Nacional foi
ratificado com 349 votos a favor, 5 contra, 18 brancos e 1 nulo. O Regime Disciplinar, da
iniciativa da Comissão de Fiscalização e Disciplina, e já aprovado em Conselho Nacional, foi
ratificado com 337 votos a favor, 13 contra, 22 brancos e 1 nulo. A inclusão no Regulamento de
Funcionamento da Assembleia Geral de um artigo regulando a tramitação dos recursos das
decisões disciplinares, matéria complexa num Sindicato em que as Assembleias Gerais são
estatutariamente descentralizadas, foi aprovada com 330 votos a favor, 7 contra, 35 brancos e
1 nulo.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Registamos as seguintes publicações:
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2007, de 3 de Julho – Aprova o Quadro de
Referência Estratégico Nacional para o período 2007-2013.
Acórdão n.º 10/2007, de 11 de Julho – Uniformiza a jurisprudência sobre a competência
territorial – artigo 16.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos – em acções
propostas por sindicatos em defesa de interesses dos trabalhadores individuais e fixa como
componente o tribunal da sede do sindicato.
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