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FENPROF E SNESup REÚNEM COM O MINISTRO MARIANO GAGO

Reproduzimos infra o comunicado difundido conjuntamente pela FENPROF e pelo SNESup no

dia 28 de Julho.

FENPROF e SNESup reúnem 2ª feira (31 de Julho) ás 12 horas com o

Ministro Mariano Gago

Esta reunião surge na sequência da concentração frente ao MCTES em 8 de

Junho e da conferência de imprensa de 18 de Julho, promovidas pelas duas

estruturas sindicais, com o objectivo de fazer frente à gravíssima situação que

vivem milhares de docentes do ensino superior em situação de precariedade,

muitos dos quais, a não serem tomadas medidas pelo Ministério, não terão, já

no próximo ano lectivo, nem emprego nem subsídio de desemprego.

No centro da reunião está, portanto, a indiscutível urgência na iniciativas do

MCTES no sentido de procurar suster a vaga de despedimentos que se está a
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verificar no ensino superior público e os suas consequências para os docentes

afectados. Recorda-se que ainda hoje os docentes do ensino superior público

não têm (ao contrário da  generalidade dos cidadãos) direito a subsídio de

desemprego, apesar de esta grave omissão legislativa ter sido considerada

inconstitucional pelo próprio Tribunal Constitucional e de o Ministro ter

reconhecido publicamente tratar-se de uma "anomalia jurídica".

Para uma situação de crise, são necessárias medidas excepcionais.

É para isso que estamos a trabalhar

Apelamos aos colegas para que procurem manter-se informados e para que,

por sua vez, nos informem do que se passa nas suas escolas em matéria de

renovação de contratos.

PEDIDO DE NEGOCIAÇÃO DO DIPLOMA DE CONGELAMENTO DE ADMISSÕES

O SNESup remeteu, ao abrigo da Lei nº 23/98, de 26 de Maio, ao Ministro das Finanças e

Administração Pública e ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior um pedido de

negociação relativo a matérias incluídas no projecto de Decreto-Lei aprovado na generalidade

em Conselho de Ministros de 13 de Julho de 2006.

Estão a surgir interpretações desencontradas do anúncio da posição do Conselho de Ministros,

pondo em causa as renovações de contratos e a própria progressão na carreira com o

doutoramento.

No mandato dos anteriores órgãos nacionais o Sindicato defendeu o incremento da mobilidade

entre instituições e o congelamento da entrada de não-doutorados. Aparentemente, está-se em

presença agora de medidas que poderão dificultar a mobilidade e atingirão a admissão de

doutorados, sendo para recear que a falta de ponderação das circunstâncias particulares do

ensino superior ou uma redacção inadequada do diploma redundem na criação de dificuldades

nos planos educativo, científico e laboral. Por isso pedimos a negociação.

NOVAS INSTALAÇÕES NO PORTO

O SNESup mudou a localização da sua sede do Porto, passando a funcionar na Praça

Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), nº 60, 1º andar.

Os delegados regionais do SNESup no Porto são os colegas Madalena Fonseca (Letras) e

José Salgado Rodrigues (ISEP).
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ENCONTRO COM ASSOCIADOS NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

No passado dia 25 de Julho teve lugar nas instalações da ESTG um encontro com os

associados do SNESup no Instituto Politécnico de Bragança, aberto a não associados, cuja

mesa foi constituída por um membro da actual Direcção do SNESup e pelo colega Miguel Vilas

Boas, Delegado Regional e membro da Direcção no anterior mandato.

Seguiu-se uma reunião com o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Prof. Doutor

João Sobrinho Teixeira.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES – SNESup REAGE AO DESPACHO 81/2006

Por iniciativa da Comissão Sindical de Ponta Delgada da Universidade dos Açores, reagindo ao

despacho 81/2006, de Junho, emitido pelo Reitor da Universidade dos Açores, o SNESup

solicitou a revogação do despacho, designadamente do seu número 2. Face à resposta do

Senhor Reitor, afirmando entender “a preocupação sindical que também salvaguarda a posição

dos docentes”, e a disponibilidade que manifestou para dialogar com o SNESup, o Sindicato

procurou activar mecanismos de diálogo que, contudo, não obtiveram resposta. Esgotadas as

possibilidades de diálogo, dada a necessidade em reagir em tempo oportuno ao conteúdo e ao

alcance do Despacho, deu entrada na passada sexta-feira, dia 21 de Julho, no Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, uma Providência Cautelar de Suspensão da Eficácia

do Acto Administrativo, solicitando a suspensão do n.º 2 do despacho 81/2006. Trata-se do

primeiro passo para suspender a determinação a que se seguirá a acção judicial.

Recorde-se que a matéria que suscita objecção do SNESup visa estabelecer que qualquer

disciplina obrigatória com menos de 10 alunos, a ser leccionada no próximo ano lectivo, "para

efeitos de contabilização de serviço docente, equivale a metade da correspondente carga

lectiva", devendo ser adoptado um regime especial de leccionação.

600 000 VISITANTES

O site do SNESup – www.snesup.pt – atingiu durante o mês de Julho de 2006, o número de

600 000 visitantes. Constituindo-se como um importante instrumento de divulgação das

iniciativas do sindicato e de relacionamento com os associados e com a comunidade de

docentes e de investigadores do ensino superior, o site tem conhecido uma assinalável

regularidade de visitas.
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CNAVES ENFRENTA PROCESSO DE DEMISSÃO

Com a implementação em curso de um novo sistema de avaliação, baseado em avaliadores

internacionais, e com as limitações inerentes ao modelo de avaliação institucionalizado pelo

CNAVES, o papel do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior vinha sendo

questionado, inclusive pelos seus próprios membros. O congelamento da transferência de

verbas culminou com o recente pedido de demissão do Presidente e de seis conselheiros do

CNAVES.

INFOSNESUP VOLTA EM SETEMBRO

A newsletter não será enviada durante o mês de Agosto, retomando a sua publicação regular

em Setembro.

Manteremos o site permanentemente actualizado, havendo ainda a possibilidade de enviarmos

circulares mail sobre questões relativas a renovação de contratos.
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