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Escola no Minho em greve até julho 
UNIVERSIDADE Os professores da 
Escola Superior de Enfermagem 
da Universidade do Minho (UM) 
vão entrar em greve à supervisão 
dos estágios de 6 de fevereiro até 
23 de junho. Os docentes querem 
evitar situações de rutura, mas em 
risco pode estar a avaliação do fi-
nal do semestre relativa aos está-
gios dos alunos. 

Os professores rejeitam super-
visionar estágios nas unidades de 
saúde, onde acabam por ter de 
prestar cuidados aos doentes, sem 
qualquer seguro. Outro motivo 
para a paralisação é o facto de os 
órgãos da escola estarem a funcio-
nar sem quórum, após múltiplas 
demfssões dos professores dos 
cargos. O reitor, António Cunha,  

alega que a universidade não está 
a cometer nenhuma ilegalidade. 

O Sindicato Nacional do Ensino 
Superior (Snesup) garante que a 
escola da UM é a única que exige 
aos professores que acompanhem 
os estudantes durante sete a oito 
horas consecutivas nas unidades 
de saúde. Resultado: acabam por 
prestar cuidados de saúde a doen- 

tes, sem terem seguro da universi-
dade ou do hospital para o fazer. 

"E se acontecer algum erro 
como haverá responsabilização?" 
- a dúvida deontológica há muito 
incomodava os docentes, garante 
João Macedo, da Escola Superior 
de Enfermagem da UM. Mas, des-
de abril de 2016, um parecer jurí-
dico concluiu que a prática é fie- 

gal. Desde então, Snesup e docen-
tes tentam reverter a situação. 

"A Universidade do Minho não 
faz coisas ilegais. É uma prática 
usada há muito tempo. Estamos a 
avaliar o procedimento e a perce-
ber o que se passa nas outras es-
colas", reagiu António Cunha, ma-
nifestando-se "surpreendido" com 
a decisão da greve. ALEXANDRA INÁCIO 


