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Acordo não 
trava greve 
em escola de 
enfermagem 

Minho 
Samuel Silva 

Direcção e professores 
querem que o reitor 
caucione o entendimento 
alcançado. Reitor recusa 
intervir na questão 

Os professores de enfermagem da 
Universidade do Minho (UM) estão 
desde ontem em greve, protestando 
contra o que consideram ser a sua uti-
lização como "enfermeiros gratuitos" 
pelas unidades de saúde onde os seus 
alunos estão em estágio. A direcção 
da escola chegou a um princípio de 
entendimento com os docentes, na 
semana passada, para pôr fim a esta 
prática, mas quer que seja validado 
pelo reitor, António Cunha. Este en-
tende, porém, que a responsabilida-
de sobre a matéria não é da reitoria. 

Sem acordo, a greve pode prolon-
gar-se até 23 de Junho, data em que 
termina o aviso emitido pelo Sindica-
to Nacional do Ensino Superior (Sne-
sup). A adesão no primeiro dia foi, 
segundo fonte sindical, de 100%. Os 
docentes da escola de enfermagem 
da UM não fazem greve às aulas, ape-
nas à supervisão de estágios feitos 
pelos seus alunos em unidades de 
saúde no âmbito da sua formação. É 
aqui que está o motivo da discórdia. 

Os professores de enfermagem 
passam 7 a 8 horas por dia em hos-
pitais e centros de saúde de modo a 
acompanhar os estudantes. Segun-
do o sindicato, acabam por ser cha-
mados a prestar cuidados de saúde, 
como "enfermeiros gratuitos", para 
as mesmas unidades. A situação é 
"ilegal", considera o Snesup com 
base num parecer jurídico. A uni-
versidade tem um entendimento 
diferente. 

Na semana passada, depois do 
pré-aviso de greve emitido pelo 
Snesup, a direcção da escola de en-
fermagem da UM chegou a um acor-
do com os cerca de 30 professores 
abrangidos pelo problema, aceitan-
do as suas reivindicações. Assim, o 
acompanhamento dos alunos em 
formação nas unidades de saúde 
passaria a ser feito por enfermeiros 
que trabalhem nesses locais. O en-
tendimento não é, porém, suficiente 
para pôr fim à greve. 
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