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EXPOSIÇÃO SOBRE O
NOVO REGULAMENTO

A explanação de Filipe Ferreira daquele
que se pretende que seja o novo
Regulamento da Licenciatura em Direito
da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra.

P A G E  5

Atualmente, a inclusão ou a falta dela
nunca foi tão discutida. Inclusão remete-
nos para vários significados, tal como a
atuação do GI na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
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COMENTÁRIOS À
PROPOSTA

Os professores Jorge Alves
Correia e Luís Meneses Vale
comentam sobre a iniciativa
de alteração do Regulamento
da FDUC.
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Dos estudantes, para os estudantes.

NÚCLEO DE ESTUDANTES DE DIREITO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA

NED/AAC TAMBÉM É
INCLUSÃO



O JURISTA NOVEMBRO 2019

O Jurista é, essencialmente, uma forma de aproximar a comunidade académica daquilo que julgamos ser
imprescindível: a informação. Imprescindível não só no sentido de complementar a formação de cada um
de nós, estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas também tendo em vista o
estreitamento das relações que, por sua vez, estabelecemos com o mundo extrajurídico.
 
Por estarmos cientes da relevância do acesso e consequente compreensão do que se encontra ao nosso
redor, avançamos com um objetivo extremamente bem delineado: eliminar as barreiras existentes entre
nós, juristas, e a atualidade informativa, colmatando as lacunas de comunicação verificadas. 
 
Tal como é referido no n.º 1 do artigo 37.º da Constituição da República Portuguesa, “todos temos direito
de exprimir e divulgar" as nossas ideias e "o direito de ser informados". Por conseguinte, o Pelouro da
Comunicação e Imagem, encarregue de auxiliar o Pelouro da Formação na concretização deste projeto,
deixa, a todos vós, o desafio de participar nesta iniciativa e de descobrir o que preparámos!

EDITORIAL

BEM- VINDOS!

O Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra dá agora à estampa a edição
d’O Jurista comemorativa dos seus 20 anos. Apesar de ter vindo a dar os seus primeiros passos ao
longo deste mandato, O Jurista revela já maturidade e robustez suficientes para tomar sobre si a
responsabilidade inerente à memória de duas décadas de NED/AAC.
 
Para além de um texto que dedico a esta data tão especial, aproveitamos o ensejo para deitar luz
sobre duas outras novidades deste 20.º ano de vida: os Gabinetes de Inclusão e de Orientação
Política, motores de atividade ao longo de todo o presente mandato e duas claras apostas para o
futuro.
 
Assim, pretendemos chegar mais perto da comunidade estudantil. Uma edição de cada vez.

Pedro Marques Dias 
Presidente do NED/AAC 

Destaques d

O JUR



Por Pedro Marques Dias

INCLUSÃO

REGULAMENTO 

NEDFLIX

"Casa. Assim se pode definir numa única
palavra o Núcleo de Estudantes de
Direito da Associação Académica de
Coimbra para alguém que o tem como
prioridade desde o primeiro momento
em que a responsabilidade de
representar mais de três mil estudantes
lhe assentou sobre os ombros."

O  Núcleo de Estudantes de Direito da
Associação Académica de Coimbra
compreende que há esforços para serem
feitos em acessibilidade.

"Já todos nos queixámos sobre algum
problema pedagógico da nossa Faculdade:

seja a ausência de oferta de regimes de
avaliação, seja a falta de tempo entre exames
e/ou orais, seja a carência de flexibilidade
cedida para a organização do calendário das
nossas avaliações; no fundo o sistema
pedagógico da FDUC tem um problema
estrutural."

Por Filipe Ferreira

PELOURO GABINETE DE ORIENTAÇÃO
POLÍTICA

Prepare a pipoca: Os Professores da
Faculdade de Direito têm sugestões
cinematográficas e bibliográficas para a tua
quarentena!

20 ANOS NED/AAC

▸ P16

▸ P05

▸ P04▸ P17

Por Beatriz Ribeiro e Bianca Cardozo
PELOURO GABINETE DE INCLUSÃO

▸ P18
OPINIÃO

O Gabinete de Orientação Política traz um
artigos de opinião sobre "Socialismo nos

Estados Unidos da América" e "O estado do
Sistema Educativo em Portugal"

desta edição

RISTA
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"Casa. Assim se pode definir numa única palavra o
Núcleo de Estudantes de Direito da Associação
Académica de Coimbra para alguém que o tem como
prioridade desde o primeiro momento em que a
responsabilidade de representar mais de três mil
estudantes lhe assentou sobre os ombros."

As traves mestras do Núcleo ao fim destes 20 anos de vida são as mesmas que traz desde o berço,
são eles a abrangência, a proximidade e a representatividade. Só sentimos uma casa como
verdadeiramente nossa quando nos revemos nos seus alicerces, por isso mesmo foram estes três
pontos cardeais que orientaram o caminho que fiz por trilhar, passo a passo, naquela mítica Sala 13 –
a dos Estudantes. O Núcleo é um abrir de portas diário na esperança de esclarecer a mais ínfima
dúvida; é uma cumplicidade de afeto para com os que de nós dependem e em nós confiam; é o
uníssono das vozes de todas e todos pelos quais falamos e damos a cara perante a mais imponente
das autoridades.

Mais do que um mero projeto ou um ideal, o NED/AAC tem vindo a ser, ao longo do tempo, a
concretização dos planos feitos, marcando presença assídua no quotidiano do corpo académico da
Faculdade de Direito, o verdadeiro sentido da sua existência.

Todos os anos novos desafios surgem e este 20.º mandato não foi exceção: a pouco mais de quatro
meses de um expectável cessar de funções, deparámo-nos com uma pandemia à escala global, com o
primeiro estado de emergência da democracia portuguesa, o isolamento social obrigatório e a
necessidade evidente de reinventar o Núcleo e a sua atuação. A Faculdade de Direito, à semelhança
da restante Universidade de Coimbra, não parou: dando cumprimento às diretrizes reitorais, viu as
suas atividades letivas presenciais substituídas pelas soluções digitais, passando as aulas e as
avaliações a pertencer ao universo paralelo que é o on-line. Especialmente num momento como este
a qualidade dos dirigentes associativos é posta à prova. As dúvidas excedem as respostas; as
alternativas são construídas do zero, dando lugar à capacidade criativa.

Também (e principalmente!) aqui soubemos ser Núcleo e Faculdade. Não parámos. Procurámos as
soluções e fomos construindo um novo percurso à nossa imagem e semelhança, baseado nas
necessidades de todas e todos quantos temos em mente de forma contínua. Estou certo que desta
readaptação forçosa e inevitável seremos capazes de retirar padrões de conduta tão ou mais úteis
que os anteriores; será sem sombra de dúvidas possibilitada uma reconstrução da realidade tal como
a conhecíamos e que tomávamos tantas vezes como imutável.

Um aniversário singular, mas pautado pelo que o Núcleo é: a interação, o conteúdo, a qualidade, a
constante reinvenção e a irreverência de qualquer jovem com 20 anos.
 
Muitos parabéns ao Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra:
a Casa de todos nós!

Parabéns!

Pedro Marques Dias 
Presidente do NED/AAC 
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       Esta exposição, dirigida à explanação
daquele que se pretende que seja o novo
Regulamento da Licenciatura em Direito da
Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, não podia deixar de começar com
uma palavra que deve marcar o pensamento
de toda a Academia, neste tempo de exceção:
esperança. Esperança no presente, pela
extraordinária adaptação que a comunidade
académica tem demonstrado nas últimas
semanas e, principalmente, esperança no
futuro porque a História diz que os maiores
progressos da Humanidade são alcançados
depois dos períodos de maior adversidade.

Já todos nos queixámos sobre algum problema
pedagógico da nossa Faculdade: seja a
ausência de oferta de regimes de avaliação,
seja a falta de tempo entre exames e/ou orais,
seja a carência de flexibilidade cedida para a
organização do calendário das nossas
avaliações; no fundo o sistema pedagógico da
FDUC tem um problema estrutural. Tendo isso
em conta, o Gabinete de Orientação Política do
NED/AAC apontou como objetivo para o
mandato 2019/2020 a elaboração de uma
Proposta de Regulamento Pedagógico. 
 
Este texto pretende explicar aquilo que se
pretende para o futuro da nossa Faculdade e
apontar algumas respostas (não de forma
perfeita, visto que não existem soluções
excelentes) a alguns destes problemas,
tentando suprir a falta de uma sessão de
esclarecimento presencial, que reunisse
Estudantes e Professores, impossível na
conjuntura atual.

Criação da Avaliação Antecipada
Alternativa; 
 Densificação do Regime da Avaliação
Repartida; 
Aumento do espaçamento temporal
entre provas (escritas ou orais); 
Igualdade de métodos de avaliação
entre as várias turmas; 
Obrigatoriedade de disponibilização de
critérios suficientemente densos; 
 Aperfeiçoamento do regime das
consultas de provas; 
Entre outras (mínimas).

Esta proposta de alteração
versa 6 pontos fulcrais:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Não foi, nem podia ser, um trabalho realizado
exclusivamente pelo NED/AAC, tendo o
Gabinete de Orientação Política procurado a
colaboração de docentes das mais variadas
áreas. Nesse sentido, aproveito para
endereçar uma palavra de agradecimento aos
Doutores(as)  Rafael Vale e Reis,  Margarida
Costa Andrade,  Afonso Patrão,  Luís
Vale e Jorge Alves Correia, já que, sem eles, não
teria sido possível alcançar uma solução de
compromisso, que equilibre os interesses
dos(as) Estudantes e dos(as) Professores.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
DA LICENCIATURA EM DIREITO DA FDUC E AS
SUAS IMPLICAÇÕES
 - Por Filipe Ferreira -

O Quê e Porquê?



                                                        , porque procura oferecer um novo modelo de avaliação, que poderá
ser a solução para evitar o “efeito-eucalipto” que é característico do atual regime da Avaliação
Repartida. De facto, neste momento, ainda que seja indispensável ter a possibilidade de ser avaliado
através da Avaliação Repartida a, pelo menos, uma unidade curricular por semestre (de forma a
desonerar a época de exames), o modo como este regime da Avaliação Repartida está organizado
leva a que seja praticamente impossível o foco no estudo das outras unidades curriculares, cujo
regime de avaliação é o Exame Final;

   Esta acaba por se tornar a bandeira deste projeto de alteração ao Regulamento da
Licenciatura em Direito da FDUC. Aproveitando o que já de bom se faz em outras
Universidades do País, esta pretende ser uma solução conciliadora dos interesses dos
Estudantes e dos Professores:

Os Estudantes passariam a dispor de mais uma época para realizarem a unidade curricular, ainda que
a opção pelo regime da Avaliação Antecipada Alternativa implique a impossibilidade de aceder à
Época Normal da unidade curricular em questão, tal como já acontece com a Avaliação Repartida.
 
No fundo, este sistema de avaliação permitiria que praticamente todas as unidades curriculares
passassem a providenciar, pelo menos, duas possibilidades de sistema de avaliação (Avaliação
Repartida e/ou Avaliação Antecipada Alternativa e Exame Final).
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                                                      , porque o atual regime da Avaliação Repartida também os
sobrecarrega. Este modelo de avaliação diminui em metade o número de provas a corrigir, além de
permitir aos Docentes não prescindir de duas aulas para a realização das avaliações.

Alterações Fundamentais

1. CRIAÇÃO DA AVALIAÇÃO ANTECIPADA ALTERNATIVA.

Dos Professores

Dos Estudantes
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Depois de terem surgido dúvidas sobre a forma como seria possível, logisticamente, enquadrar este
modelo de avaliação, chegou-se à conclusão que seria possível suprimir as aulas da última semana do
semestre, de forma a ser possível realizar o exame de 2 horas. De facto, não sendo necessário
prescindir de dois blocos de aulas (o que, neste momento, se passa com as unidades curriculares que
recorrem à avaliação repartida) ou de um bloco de aula (correspondente à primeira aula que, de
acordo com a tradição, “não se dá”), é exequível que todas as cadeiras possam disponibilizar esta
avaliação antecipada alternativa.

Em relação à data em que se realizariam as provas orais (de
passagem e de melhoria) da Avaliação Antecipada Alternativa, estas
seriam marcadas nas mesmas datas das provas análogas relativas à
Época Normal, nos mesmos termos em que se efetua a marcação
das provas orais relativas à Avaliação Repartida. Isto não oneraria
excessivamente os Docentes, na medida em que o número de
provas a orais a realizar seria sensivelmente igual.



Neste ponto, formalizaram-se finalmente as regras que disciplinam a inscrição e desistência da
avaliação repartida, plasmando-se a forma de inscrição  online  (através do formulário disponível na
aplicação do NED/AAC ou no site da FDUC) e positivando-se o formato de desistência deste regime de
avaliação, de forma a que todas as unidades curriculares que optem pela Avaliação Repartida estejam
sujeitas exatamente ao mesmo regime.
 

O estabelecimento de um prazo (21 dias) para a divulgação dos resultados das provas de avaliações
repartidas visa evitar que se passe um tempo excessivo até à publicação das notas, de maneira a
reduzir ao máximo os casos em que os resultados da 1.ª prova de Avaliação Repartida são publicados
na semana anterior ou na própria semana em que se realiza a 2.ª prova de Avaliação Repartida.
 
Note-se que este prazo foi discutido com os Professores que ajudaram à elaboração desta
Proposta de Alteração ao Regulamento, tendo ficado estabelecido que seria suficientemente
razoável.
 

2. DENSIFICAÇÃO DO REGIME DA AVALIAÇÃO REPARTIDA.

3. AUMENTO DO ESPAÇAMENTO TEMPORAL ENTRE PROVAS
(ESCRITAS OU ORAIS).

Num tempo em que os episódios de  burnout, de stress, entre outras doenças de foro mental, se
intensificam, um intervalo de 48 horas entre provas será o mínimo aceitável, tanto para permitir uma
preparação admissível (ainda que possa não ser perfeita), como para reduzir episódios de
esgotamento ou cansaço extremo, tão comuns nas épocas de exames.
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A exigência deste prazo parte principalmente dos Estudantes. 
 
Efetivamente, os Professores, por força das outras atividades profissionais que desempenham, do
trabalho de investigação que estão obrigados a apresentar, etc., muitas vezes não conseguem marcar
as provas orais com uma antecedência superior a 24 horas. Ainda assim, o NED/AAC considera que a
preparação para uma prova requer tempo, que deverá ser de, pelo menos, 48 horas. Um período de
preparação superior para uma prova oral beneficiaria sobremaneira os Alunos, permitindo-lhes a
obtenção de melhores resultados.
 

Esta modificação procura evitar a sobrecarga da época de exames, provocada pela marcação de
“orais-surpresa” (muitas vezes marcadas entre exames escritos, com a antecedência mínima), além de
permitir aos Alunos uma programação do seu estudo mais atempada e organizada, na medida em que
saberão, com antecedência, a data em que se prevê que se iniciem as provas orais.
 
Isto já acontece a algumas unidades curriculares e o NED/AAC julga que é uma exigência que não
constrangerá os Professores. Além disso, os alunos que se propõem a melhorar o resultado a uma
unidade curricular não devem sair prejudicados.
 

4. IGUALDADE DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ENTRE AS
VÁRIAS TURMAS.

Esta é uma área transversal a todos os anos do curso. Muitas vezes, o nome influencia o número de
regimes de avaliação disponibilizados aos Estudantes. Ser de 1.ª ou de 2.ª Turma afeta o número de
unidades curriculares em que é possível ser avaliado através da Avaliação Repartida e/ou Avaliação
Antecipada Alternativa, caso esta última venha a ser efetivamente implementada.
 
Esta alteração visa diminuir o número de casos em que isso acontece. Note-se que não se prevê a
obrigatoriedade de igualdade, mas a simples obrigatoriedade de comunicação entre regentes. Depois
de dialogar com alguns Professores, chegou-se à conclusão que muitas vezes a igualdade não é
possível, mas também cabe aos Estudantes e, principalmente, ao NED/AAC batalhar por ela.
 
Julgamos que, com esta nova previsão, se dá um passo importante para a igualdade de
regimes de avaliação entre turmas.
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Já todos fomos confrontados com a não disponibilização de critérios ou com a disponibilização de
critérios que, na verdade, não são verdadeiros critérios.
 
Depois de um diálogo com os Professores que participaram neste Projeto, chegou-se à conclusão de
que o fornecimento de critérios é fundamental, especialmente para os Estudantes.
 
Observe-se que em face do risco apontado de que uma disponibilização de critérios demasiado
densos permitirá que os Estudantes “recriem” as respostas em exames subsequentes é totalmente
infundada: densidade não significa obrigatoriedade de disponibilização da “resposta perfeita”, mas sim
a disponibilização de tópicos que permitam perceber qual é a resposta que os Professores
procuram para cada resposta.
 

Nas épocas de exames, sucede que muitas
consultas de provas são marcadas para o
mesmo dia das orais de passagem a realizar a
esses mesmos alunos.
 
Ora, como é óbvio, isso corrompe aquele que é
o verdadeiro objetivo das “mostras de
provas”, especialmente para os alunos sujeitos
a “oral de passagem”: perceber aquilo que se
errou para estudar os pontos mais importantes
e obter aprovação à unidade curricular.
 

5. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS
SUFICIENTEMENTE DENSOS.

6. APERFEIÇOAMENTO DO REGIME DAS CONSULTAS DE
PROVAS.

Por outro lado, em caso de impossibilidade de
comparência na consulta de provas, os Alunos
poderão, através de procuração concedida
para o efeito, conceder a outro Estudante o
direito de consultar o exame.
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Quando e Como? Síntese.

Com efeito, esta não é a forma perfeita de divulgar uma Proposta de Regulamento que se pretende
inovadora, mas é a forma possível, tendo em conta o contexto. Estava programada uma sessão de
esclarecimento, onde estariam presentes Docentes e Estudantes, de forma a expor da melhor
maneira possível aquelas que são as alterações cruciais, seguida de um Plenário onde esta Proposta
de Alteração ao Regulamento Pedagógico procuraria aprovação por parte da comunidade estudantil.
Não sendo isso exequível, pelo menos nesta altura, este artigo busca explanar algumas das
modificações que se propõem. Caso os próximos meses abram a possibilidade de realização destas
iniciativas, então o Gabinete de Orientação Política tratará de organizar e promover as atividades.
 

Note-se que esta Proposta não é
vinculativa. Até que possa ser aprovada,
terá de passar necessariamente pelo
Conselho Pedagógico (sendo que houve
membros Docentes e Estudantes deste
órgão que ajudaram à sua elaboração),
pela Assembleia de Faculdade e pelo
Conselho Científico. Só depois de obter
aprovação nestes três órgãos é que poderá
ser implementado o novo Regulamento e
isso já não acontecerá neste ano letivo.
 

Por outro lado, houve uma conclusão
transversal a todos os membros que
participaram no fabrico desta Proposta: a
formatação da Licenciatura em Direito pós-
Bolonha sofre de uma deficiência morfológica
gravíssima. A compressão do curso de cinco
para quatro anos não foi acompanhada de uma
adaptação curricular e pedagógica
suficientemente robusta para permitir a
apreensão saudável dos conhecimentos. O
Processo de Bolonha foi acolhido com
desconfiança pela comunidade académica da
área do Direito (a nível nacional) e, pelo menos
na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, os problemas pedagógico-curriculares
característicos daquela que foi uma transição
rápida mantêm-se até hoje.
 

"Os Estudantes, o NED/AAC e os Docentes não podem
compactuar com isto: impõem-se mudanças e esta é a
altura perfeita para as alcançar."

Numa altura em que a nossa Faculdade foi forçada a inovar nos métodos de ensino e de avaliação
(por força da COVID-19), quando se prepara uma nova Licenciatura em Direito Luso-Brasileiro na
FDUC, não se vislumbra um período mais ideal para proceder a reformas estruturais no
funcionamento da Licenciatura em Direito. Como escrevi no início, os maiores progressos obtêm-se
após períodos de adversidade e cabe à comunidade académica da FDUC, privilegiando o diálogo
entre Alunos e Professores, aproveitar o balanço que as mudanças inevitáveis das últimas semanas
nos proporcionam para proceder às melhorias que se afiguram necessárias. A Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra deve manter a excelência que sempre a caracterizou, adaptando-se aos
novos tempos, e a sublimidade deve começar no funcionamento da Licenciatura em Direito.
 

Filipe Martinho Ferreira
Coordenador do Gabinete de Orientação Política
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A iniciativa do NED em levar ao conhecimento
da comunidade académica uma proposta de
alteração ao Plano de Estudos e ao
Regulamento do 1.º Ciclo de Estudos em
Direito da FDUC é, a todos os títulos, louvável.
Primeiro, porque um Curso de Licenciatura em
Direito – seja ele qual for – vive, hoje, numa
«encruzilhada de sentidos», com a necessidade
de  adaptação  às permanentes mutações da
sociedade do conhecimento e da economia do
séc. XXI. Segundo, porque está em marcha um
processo de revolução digital sem precedentes,
o qual nunca poderá esquecer que o contacto
físico é insubstituível pela empatia e
confraternização geradas. Terceiro, porque as
instituições jurídicas têm uma função
estabilizadora, mas não podem ficar imunes à
mudança e, muito menos, subtrair-se à
instância da crítica que a cada momento as
pode pôr em causa.

OBSERVAÇÕES À PROPOSTA DE REGULAMENTO PEDAGÓGICO
Por Jorge Alves Correia & Luís Menezes Vale

Deste modo, a arquitetura do Curso deve
tomar em consideração alguns dos
contributos trazidos por esta proposta,
designadamente o novo método de avaliação,
a  Avaliação Antecipada Alternativa. Algumas
dessas propostas serão certamente os
ingredientes fundamentais para enfrentar um
cenário pós-COVID-19, que será
indubitavelmente de intensa reflexão. A
experiência diz-me que é nestas alturas que a
inovação acelera e as reformas das instituições
acontecem.

JORGE ALVES CORREIA
PROFESSOR|  PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO
(PUBLIC LAW)

A participação junto dos estudantes nesta etapa
fundamental do percurso académico tem sido muito
gratificante. Com uma boa metodologia de trabalho,
lisura no trato e abertura a novas ideias, este fórum
veio demonstrar as virtualidades de um modelo de
participação democrática na gestão efetiva da
Faculdade de Direito de Coimbra, em harmonia com
o disposto nos artigos 76.º, 77.º, e 267.º, n.º 1, da
nossa Constituição.

VEJA O ATUAL REGULAMENTO INTERNO DA
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA:
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LUÍS ANTÓNIO MALHEIRO MENESES DO VALE
ASSISTENTE DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Como algumas das mais antigas e duradouras instituições humanas, as Universidades participam
da história universal, tanto reflectindo, no seu seio, as contradições mais amplas das sociedades
em que se inserem, como interagindo, enquanto actores autónomos, com esses diferentes
contextos e ambientes societais.

Não surpreende, pois, que a provecta
interrogação pela Ideia ou a constante discussão
das missões da Universidade - sintetizando a sua
constitutiva ou identitária auto-reflexão
fundamentante e regulativa ou projectiva -
denunciem o feixe diversificado de interesses
que a atravessam, nela se cruzam e cerzem, as
tensões e intenções axiológicas que abriga e
alimenta e as relações de poder que
internamente constrói e externamente contrasta
ou justifica. Com efeito, as categorias funcionais
(professor, aluno, administrador/gestor) em que
se estrutura, e à volta das quais se
desenvolveram e sedimentaram diferentes
racionalidades de pensamento e acção
(contrapostas e amiúde desencontradas),
aparecem globalmente integradas numa
comunidade (universitas), não menos assente
sobre um conjunto de marcadores distintivos –
praxes, ritos, vestuário, denominações, espaços
e tempos próprios – sempre ameaçadas, nessa
sua diferenciação autonomizante, pelos vícios
do elitismo e do corporativismo.

Assim, que a UC seja uma Universidade Pública,
cujos estudantes formam uma Academia
conjunta, apenas subdividida em núcleos junto
das respectivas Faculdades (por cujo corpo
discente são democraticamente eleitos), e que,
numa delas, estes tenham avançado uma
proposta de revisão do curso de licenciatura,
convidando para a respectiva elaboração
membros do corpo docente, não pode deixar de
assumir uma ressonância que a aparente
normalidade do ensejo só a custo diminuiria.

Desta feita, independentemente do conteúdo das
alterações propugnadas, o procedimento dialógico
adoptado e o medium ou forma de transformação
escolhido merecem, desde logo, uma nota prévia.
No primeiro caso, para vincar o esforço virtuoso
de  alterização, pelo qual os representantes
estudantis se expuseram à visão dos professores,
procurando genuinamente compreender
o  rationale (principial ou pragmático) das
respectivas posições – em busca de um negociado
ponto de encontro, senão mesmo de uma certa
transcensão das próprias perspectivas em
confronto. No segundo, para frisar que a
reformulação institucional pretendida confiou nas
modestas possibilidades de uma revisão do
Regulamento da Faculdade, aparentemente pálidas
diante da cultural modificação de atitudes,
mentalidades e práticas que, todavia, sempre
concorre para alavancar e escorar.
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Do ponto de vista material  – tentando evitar uma substituição paternalista ao juízo autónomo dos
alunos, com o veicular e inculcar subrepticiamente, sob a forma de uma pretensa análise, a óptica dos
docentes – ressalta como evidente a concentração das intervenções sugeridas na garantia de valores
instrumentais de  transparência  e  previsibilidade ou segurança, essenciais à salvaguarda de uma
autodeterminação responsável dos alunos na planificação e condução dos seus estudos, e ao reforço
da confiança (no duplo sentido de  Treu und Glauben, de  Confidence e Trust) na Instituição e nos
docentes.   Assim sucede a propósito das normas sobre inscrições e desistências, ausências
temporárias, prazos, critérios de correcção e consulta das provas. Trata-se, afinal, de assegurar que as
relações estatutárias – e suas refracções e pressupostos organizacionais e procedimentais – se
revelam de molde a erigir a histórica comunidade de alunos e docentes, urdida em torno de lealdades
pessoais e dos afectos mútuos e partilhados pelo saber, também numa República da Razão, ao serviço
dos valores comuns da publicidade ou dos valores públicos de um verdadeiro comum, no sentido
socialmente transformador que, a meu ver, ele nos promete.

Efectivamente, obrigações de fundamentação
clara e transparente dos juízos docentes, em
condições de serem acedidas, percebidas,
conhecidas e inteligidas proficuamente pelos
alunos, religam a justiça de princípio com as
suas vantagens consequenciais, cimentando a
boa-fé de parte a parte e proporcionando
condições efectivas de uma saudável e leal
concepção dos exames como instâncias de
actualização da igualdade e sobretudo, meios
de promoção da qualidade do ensino e da
aprendizagem (e apenas nessa medida
justificados).

Ao mesmo tempo, timbre da imaginação criativa
dos alunos, tanto como de uma assinalável
ponderação prática, sobressai a propositura de
uma época de avaliação antecipada alternativa, na
qual confluem muitos desses anseios e exigências
de aproveitamento comprovado em termos justos
e sustentados e que os professores auscultados,
por sobre todos os escolhos logísticos, abraçaram
e terminaram a subscrever.
 
Tanto monta a confirmar a pertinência e
sagacidade da iniciativa, cujo bom sucesso,
também por isso, se augura.
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Repensar o pós-Bolonha foi algo a que nos propusemos desde início e que assumimos como sendo
uma bandeira de candidatura e, após a legitimação devida, mandato. A criação do Gabinete de
Orientação Política surgiu com esse preciso propósito: o de olhar para as saídas profissionais e para a
pedagogia e repensá-las, procurando respostas para as imensas inquietudes que surgem ano após
ano.

A proposta de Regulamento que aqui se apresenta e esmiúça surge como obra dessa mesma
reflexão, de um trabalho verdadeiramente sinérgico entre corpo docente e estudantil. Cumpre
agradecer a todos quantos nos deram a mão e nos permitiram chegar a este produto, sobre o qual
restará incidir a opinião da comunidade estudantil.

Todas as alterações equacionadas e posteriormente redigidas vão no sentido de adequar a atuação
pedagógica, sendo de ressaltar os momentos avaliativos, à realidade que temos hoje: um curso
semestralizado, em que o Estudante se encontra claramente assoberbado de momentos avaliativos
em curtos espaços de tempo – algo que acontece não só durante o semestre com os períodos de
avaliação repartida, mas principalmente durante as épocas de exames –, sem que seja capaz de
encontrar tempo que sobeje e possa aproveitar para se enriquecer como pessoa, intelectual ou
culturalmente. Desta visão comum partiu a comissão  ad hoc  que empreendeu uma revisão
generalizada ao Regulamento do Curso de Licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.

Apesar de terem sido suprimidos os últimos meses úteis ao atual mandato, estou certo de que a
Direção que a esta venha a suceder será capaz de fazer esta proposta singrar e poderemos aí
celebrar um novo passo em frente desta nossa Faculdade de Direito de Coimbra: demonstrado uma
vez mais que a História lhe serve de base, mas que os olhos os tem no futuro.

Pedro Marques Dias 
Presidente do NED/AAC 
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NED/AAC
TAMBÉM É INCLUSÃO

Na celebração deste 20º aniversário do Núcleo, é importante salientar a criação de um dos pelouros, o

Gabinete de Inclusão (GI).

Atualmente, a inclusão ou a falta dela nunca foi tão discutida. Inclusão remete-nos para vários
significados, tal como a atuação do GI na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

O Gabinete de Inclusão dirige-se a todos os alunos e pretende facilitar a sua integração na vida
académica da cidade de Coimbra e da sua Faculdade de Direito com o intuito de suprir as necessidades
e sentimento de falta de apoio dos estudantes, principalmente daqueles que não aderem à praxe, que
se encontram a realizar um programa de mobilidade ou que entraram em segunda ou terceira fase ou
por transferência.

No primeiro ano de atuação deste gabinete, acolhemos estudantes, aos quais lhes foi designada uma
madrinha ou um padrinho para os acompanhar e ajudar em primeira mão e assim, consequentemente,
com todos estes intervenientes formamos o Gabinete de Inclusão, porque a integração dos nossos
colegas é importante e fulcral para o sucesso académico. Realizámos atividades culturais, como a visita à
nossa ilustre Faculdade, passeios fotográfico na famosa “cidade dos estudantes”, entre muitas outras.
Destaca-se a celebração do “Dia da Inclusão” feita pelo NED/AAC a 14 de novembro. Um dia que
contámos com convidados especiais, com diferentes perspetivas sobre a temática para relembrar a
importância da inclusão no nosso quotidiano. “Olhares sobre a inclusão” não só abrangeu alunos desta
instituição como também estudantes de fora, e partir daí foi o começo para começarmos a pensar cada
vez  mais sobre o que poderíamos fazer no futuro…

Neste ano, já conseguimos realizar muita coisa e ficamos muito felizes por trazer esta discussão para o
meio académico mas, sim, ainda há muito a melhorar. Tal como se disse anteriormente, trabalhar nesta
área levou à conscientização do que ainda temos por concretizar e que inclusão na Faculdade remete
para muito mais do que se expôs. Nós estamos atentos e com objetivo de no futuro, resolvermos as
várias questões levantadas pelos estudantes sobre inclusão versus faculdade.

Por último, deixamos o testemunho da experiência de uma aluna de primeiro ano da
Licenciatura de Direito que ingressou neste Gabinete: “Meu nome é Marina Regado e eu
iniciei meu curso na FDUC em 2019. Como brasileira com nacionalidade portuguesa, eu
estudei para o exame nacional português e me mudei para Portugal no começo desse ano.
Quando eu entrei em Coimbra, eu era um misto de aluna internacional e nacional: sem o
acolhimento, integração e todas as informações dadas aos alunos brasileiros sobre o ensino
universitário e igualmente sem as informações e conselhos que os alunos portugueses ouvem
durante suas vidas. Eu me senti um pouco perdida nos primeiros dias    até que descobri o
Gabinete de Inclusão, parte do NED, e fui rápida em contactá-los e pedir ajuda. Fui acolhida,
conheci as fundadoras do projecto com quem me identifiquei tanto e acabei por ter conhecer
minha querida madrinha e participar das tradições! Eu acredito que vivemos em um mundo
diverso, cheio de excepções às regras, onde é muito difícil assegurar a integração de todos em
um único sistema. Por isso, o G.I é uma ideia única, uma ideia que eu espero que prospere e
possa a atender aos mais diversos casos!”.

- Por Beatriz Ribeiro e Bianca Cardozo -
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SOCIALISMO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Artigo de Opinião do Gabinete de Orientação Política

Por Telma Silva

Esta semana, ao ver as notícias de que Bernie
Sanders tinha cancelado a campanha eleitoral à
presidência americana, perguntei-me por que é
que os EUA se opõem tanto ao socialismo e à
social-democracia, enquanto no Canadá e aqui na
Europa são tão naturalmente aceites. Aqui está o
resultado de uma pesquisa exaustiva sobre a
história do socialismo na América, e o que
poderemos esperar dele no futuro.
 
Os Estados Unidos da América sempre foram,
inegavelmente, um país antissocialista. Pode
dizer-se mesmo que já provém da sua natureza,
que os valores inerentemente americanos se
opõem muito à intervenção do Estado. Quando
pensamos nos EUA, é normal pensarmos em
princípios como o patriotismo, o consumerismo,
capitalismo, o conceito de liberdade, entre
outros. Portanto, não é atípico que sejam tão
contra o socialismo.
 
Os ideais socialistas atingiram uma grande
popularidade na América no século XIX,
especialmente com o apoio de agricultores e de
operários, que exigiam mais do seu Governo. No
entanto, o socialismo nunca chegou a ser
acolhido, principalmente devido às grandes
corporações capitalistas que acabaram por
estabelecer o socialismo como antiamericano.
Esta conjuntura piorou com a Guerra Fria, que
acentuou as diferenças entre a sociedade
americana, de base capitalista e patriota, e a
sociedade russa, com base socialista, tudo o que
a América deveria repudiar, por ser o inimigo.
 
 

Todos conhecemos os dois principais partidos
norte-americanos, o Partido Republicano e o
Partido Democrata, que se encontram em lados
bastante opostos do espetro político – enquanto
um é mais conservador, o outro pode ser
considerado mais liberal. Liberal aqui no sentido
de social-democrata, porque a política americana
não tem o hábito de associar um “liberal” ao
clássico liberalismo a que estamos acostumados.
 
Apesar de o socialismo ter sido sempre
considerado como uma espécie de palavrão na
política americana, vemos hoje a emergência de
uma esquerda fortificada. Muitos democratas
autointitulam-se de socialistas, como é o caso de
Bernie Sanders. Seria mais correto afirmar que
Sanders é um social-democrata pelas medidas que
defende. No entanto, parece que na América a
social-democracia e o socialismo são utilizados
como sinónimos; e também não ajuda que o seu
próprio Presidente goste de espalhar informação
errada. Este senador, que já tinha concorrido nas
eleições de 2016, tem deixado uma marca na
política americana por ter sido dos primeiros
democratas a qualificar-se de socialista
abertamente. Este tem inspirado uma autêntica
revolução dentro do seu partido, e hoje vemos
cada vez mais políticos a elogiar as suas ideias e a
adotar o seu pensamento.
 
Por outro lado, os conservadores americanos
constantemente – e erradamente – tentam
integrar socialistas e democratas dentro da mesma
esfera, assim disseminando falsas ideias e
alimentando a velha crença de que todo o tipo de
socialismo é inimigo da América.
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Certos políticos americanos continuam ainda
hoje a justificar a inexistência de um sistema
nacional de saúde com o facto de a América ser
antissocialista e, por isso, não ser compatível com
a garantia de todos os seus cidadãos terem igual
acesso a cuidados de saúde.  A falta de um
sistema de saúde universal nos EUA pode ser
considerada um falhanço. Ter um sistema de
saúde funcional e aberto a todos os seus
cidadãos é algo básico em muitos países
desenvolvidos, mas surge como impensável em
terreno americano. Existem já alguns problemas
de apoio à saúde, como o Medicaid e o Medicare
- bem como o Obamacare, que acabou por ser
revogado pelo Congresso, na presidência de
Trump -, mas nada que se aproxime de um
sistema como aqueles com que estamos
familiarizados. A falta deste começa já a pesar no
povo americano: registam-se todos os anos
centenas de milhares de mortes por falta de um
seguro de saúde. Também pesa a falta de fé no
sonho americano, que moveu muitos imigrantes
para a América, mas que agora apenas saluda os
1%. Assim, este sentimento de insatisfação está a
tornar-se generalizado, aprofundado pela falta do
sistema nacional de saúde e de mais apoios
financeiros na educação, especificamente no
ensino universitário. Enquanto os preços dos
seguros de saúde e das propinas, bem como do
custo de vida em geral, aumentam, os salários
continuam estagnados e, com isso, é natural que
os cidadãos americanos procurem uma mudança
política.

Portanto, o socialismo voltou a suscitar a atenção
dos conservadores e das massas. Enquanto os
primeiros fazem congressos tendo como principal
tema esta ideologia, criticando-a abertamente e
sem qualquer tipo de filtro, os últimos começam a
abrir-se para a possibilidade de um governo
socialista. Embora já tenha admitido a derrota nas
primárias e suspendido a sua campanha, Sanders
tem conseguido resultados surpreendentes,
mesmo que só tenha ganho nove primárias até
agora. Deste modo, estes ideias começam a ser
tratados com mais importância, especialmente
entre os mais jovens e pessoas de cor, os maiores
apoiantes de Sanders. E não é um facto
surpreendente: a diferença geracional na
sociedade americana é muito observável na
política, que nos diz que a grande maioria dos
jovens, ao contrário dos seus pais e avós, não se
opõe de todo ao socialismo.
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Assim, com a ascensão do socialismo e com o
aumento dos seus apoiantes, poderá finalmente
haver alguma esperança para uma possível
América socialista. Embora já se preveja que
Sanders não vá conseguir ganhar as eleições
primárias dos democratas, a sua marca cresce
cada vez mais e as suas ideias começam a
inspirar outros políticos e candidatos. Mesmo
com os republicanos a tentarem fazer perdurar a
mentalidade antiga, as novas gerações poderão
finalmente começar a tecer uma história
diferente, e até mesmo a produzir alguns efeitos
na política americana.

Telma Silva
Colaboradora do Gabinete de Orientação Política



O ESTADO DO SISTEMA EDUCATIVO EM PORTUGAL
Artigo de Opinião do Gabinete de Orientação Política

Por João Panelas

Estamos a viver algo que é uma novidade para
todos nós. A pandemia da COVID-19, que nos
obrigou a uma mudança drástica nas nossas
vidas, fez parar todas as escolas e Universidades
da Europa. Muitos esforços estão a ser feitos
para que os alunos consigam ultrapassar as
dificuldades do ensino à distância. Tanto os pais
como os professores, têm feito os possíveis para
que os seus filhos/alunos não se atrasem na
aprendizagem dos conteúdos programadas. No
entanto, o foco deste texto não é o fenómeno do
ensino à distância, mas a alarmante e silenciosa
decadência do Sistema Educativo Português.
 
Tenho a sensação de que, quando se discute a
escola em Portugal, a atitude das pessoas
(principalmente das mais velhas) é sempre muito
positiva. Afinal, a transição da Escola do Regime
Ditatorial para a Escola do Regime Democrático
foi decisiva para o desenvolvimento do país e
acredito que essa transição marcou a ideia das
pessoas sobre a escola. Isto é compreensível
porque, nos anos 70, uma em cada quatro
pessoas em Portugal não sabia ler. Essa
estatística melhorou bastante após o 25 de abril.
Contudo, estes Índices e Taxas, não são um
motivo de orgulho para os Portugueses em 2020.
Nomeadamente, a Taxa de Analfabetismo em
Portugal, que teve uma excelente evolução após
a Revolução de Abril. Acontece que, essa taxa não
melhorou nos últimos 15 anos: situa-se hoje nos
5% e é uma das mais altas da Europa.
 
A meu ver, estamos a assistir a uma verdadeira
estagnação do Sistema Educativo Português. Dá a
sensação de que chegámos a um patamar
minimamente confortável e decidimos “hibernar”.
Enquanto isso, países como a Estónia e a Letónia
que, ao contrário de Portugal, não se deixaram
ficar pelo aceitável, em 2007, já iam em 99,8% de
alfabetizados.

Se, por um lado, a Taxa de Alfabetização é um
dado importante, por outro lado, a avaliação da
qualidade da educação não deve ser feita apenas
com base neste critério. Há outras formas de ter
uma ideia sobre o panorama de um país,
nomeadamente a Taxa de Retenção dos alunos.
Vejamos que, em 2001, a taxa de retenção no 12º
ano era de 52%, mas, hoje, é de    apenas 25%. É
também curioso observar que a média do exame
nacional de Matemática A, que foi de 11,5 valores
em 2019, está muito acima da média de 2001, que
foi de 6,4 valores. Não são espantosos estes
dados? É quase como um desacreditar de todos
aqueles pais e professores que se queixam da
incompetência e da falta de apoio do Ministério da
Educação. Afinal, com números tão favoráveis, que
razão temos para nos preocuparmos? Na verdade,
estes números são uma máscara, que tentam
esconder o facilitismo que foi implementado nas
escolas. Facilitismo esse quase palpável de tão
escandaloso que é. É, de facto, uma atitude
matreira a que o Governo tem, de manter alunos e
professores satisfeitos, sem ter de gastar o
necessário na Educação. Esta situação não é tão
percetível como a que foi originada pelos
sucessivos cortes que foram feitos na Saúde,
nomeadamente nas verbas disponíveis para o
investimento. Ou seja, se na Saúde os problemas
estão à vista (o SNS só está capacitado para lidar
com a COVID-19 em face do reforço de que foi alvo
nas últimas semanas), na Educação vislumbra-se
uma decadência lenta, cujos resultados são cada
vez mais observáveis.
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Tem de ser uma prioridade para Portugal reformar o Sistema atual: a educação não pode estar
organizada em função de um modelo resultadista, que direcione o ensino, única e exclusivamente,
para os exames nacionais. Dar apenas duas oportunidades para fazer os exames de acesso ao Ensino
Superior é uma falta de consideração pelos alunos. Estes estão dependentes do seu desempenho
durante uma prova de duas horas que irá, muito provavelmente, decidir o seu futuro académico-
profissional, principalmente na 1ª    fase onde, regra geral, as médias são mais baixas para os cursos
superiores mais procurados. São de destacar exemplos estrangeiros como o dos EUA, em que os
famosos SAT (Scholastic Aptitude Test), equivalentes aos nossos exames nacionais, têm 7 fases por
ano.

Fornecer as ferramentas necessárias para os
alunos poderem brilhar é responsabilidade da
escola, do Estado e dos sucessivos executivos do
nosso País. Infelizmente, isso não acontece e, em
vez disso, iludem os alunos inflacionando as
notas. Isto é, naturalmente, perigoso para o
futuro de país: quanto mais se facilitar, maior vai
ser o choque para os jovens quando saírem da
escola e    perceberem que afinal não são assim
tão bons, que não desenvolveram capacidades
essenciais além de saberem fazer exames e que
a vida é muito mais difícil do que a escola lhes fez
parecer.

Tem de ser uma prioridade para Portugal
reformar o Sistema atual: a educação não pode
estar organizada em função de um modelo
resultadista, que direcione o ensino, única e
exclusivamente, para os exames nacionais. Dar
apenas duas oportunidades para fazer os
exames de acesso ao Ensino Superior é uma
falta de consideração pelos alunos. Estes estão
dependentes do seu desempenho durante uma
prova de duas horas que irá, muito
provavelmente, decidir o seu futuro académico-
profissional, principalmente na 1ª    fase onde,
regra geral, as médias são mais baixas para os
cursos superiores mais procurados. São de
destacar exemplos estrangeiros como o dos
EUA, em que os famosos SAT (Scholastic Aptitude
Test), equivalentes aos nossos exames nacionais,
têm 7 fases por ano.

A Educação é um dos principais pilares do
desenvolvimento de um país. E, da maneira
como se encontram as coisas, temo que o futuro
não seja risonho e que continuemos a ser a
sombra daquilo que podíamos ser como País. É
importante ganhar consciência e questionar os
dados que a imprensa nacional nos atira todos
os dias. António Costa disse que não falta nada
aos hospitais, mas diz-se que falta o básico. Se,
no âmbito de uma pandemia, (em que a
prioridade é fornecer todo o material médico
necessário para minimizar os danos e, acima de
tudo, prezar a verdade e a informação) o
Governo não tem sido totalmente transparente,
torna-se difícil conceber um cenário animador
para o futuro das escolas portuguesas, já que se
trata de um setor em que, muitas vezes, as
deficiências são difíceis de observar nitidamente.

João Panelas
Colaborador do Gabinete de Orientação Política


