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l. l - A Universidade Desejavel

A Universidade do futuro temmerecido a

tindo de p~emissas maiS

OU

aten~ao

pa~

de al guns autores que,

menos discutiveis relativamente

a Sociedade do

sec~

lo XXI, tern procurado formular cenarios potenciais da correspondente univers!
;

dade.
Nao se trata
neste trabalho
de
.
.

tra~ar
.
. o quadro
.

institucional que conduzJ

a uma qualquer Universidade do . Futuro, mas antes de procurarcriarcon'i~oes dei
diagnostico e terapeutica que pe~mitam as Universidades Portuguesas recupera~
um atraso significativ~ relativa~ente
I

a Universidade Moderna

do presente -

a

Universidade Desejavel t

-

O conceito de Uni t ersidade
Besejavel pode atingir-se
por. varias
formas
des
.
. .
.
.

de a formula~ao
de teorias
hipotetico-dedutivas cuja validade se comprova ou
.
.
nao na p~atica, ate

a dete~mina~ao das

zonas de inte~sec~ao e cons~nso entre as

diversas opinioes sabre
. .o assunto, na tentativa de extrapolar a verdade
tistica.

est~

Pensa-se nao fugir muito a esta ultima via se se aceitarqueo conceito de
Universidade Desejavel implica a considera~ao desta como um todo sistemico. no
qual se gerem fluxos internos de
forma~ao/ac~ao

interac~ao

das partes e o qual

inte~cambia i~

com o exterior atraves de uma interface polifacetada.

(*)Eng. Quimico (IST), Doutor era Eng! Quimica (Un. Birmingham, UK), Prof. Extraordinario de Ciincias de Engenharia da UM.
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Em s;ntese, a Universidade Desejavel e aquela que cumpre com eficiencia e
democraticidade os seus objectivos de Ensino, Investigacio e Servico

a Comuni-

dade, significando estas palavras que nela estao contidos os princlpios da

~

fonna cont;nua, das estruturas flex1veis e da abertura ao exterior.
Querendo explicitar mais, poder-se-ia caracterizar a Universidade Desejavel por
i. Um processo de ensino-apll'endizagem cujos curricula e metodos.se reno.vem
e actualizem pennanentemente, tendo em vista os padraes mais recentes
do progresso cientlfico.
ii. Uma investigacio sistemitica, c0m criterios de avaliacio da sua efica-·---

v -

cia interna e externa bem definidos e em que seja dado lugar
tivo
iii. Uma

a investigacio fundamental
.

preocupa~io

signific~

e aos temas interdisciplinares; .
.

.

.

constante de comunicacio do conhecimento mais actual,

quer como metodo de educa~io permanente, quer como via para a preparacio de especialistas pos-graduados~
.
.
.
iv. Uma combinacio hannoniosa entre o ensino e a

.

investiga~io

.

numa

pe~spe~

ctiva de enriquecimento mutuo e de actualizacio pennanente.
v. Uma lfgacao eslreita

a Sociedade em que

se insere, quer por via de um

~nsino e investigacao_bem O~ientados para _a_s necessidades regionab

nacionais, quer por via da

p~estacio

OU

de services di versos (para alem do

.

.

ensino fonnal • da ·investigacio institucional), quer ainda, atraves de
orgios de

comunica~io

mutua que estabelecam um duplo canal de interven

cao.

.

.

.

vii. ~- ges~io eficiente e risponsivel das actividades priiprias da Univer- .
sidade,. com um integral
. e optimizado aproveitamento de recursos.
.
viii. Uma detenninaci~ de aperfeicoamento.
~
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1.2 - As Dificuldades e Insuficiencias

Multiplas sio as dificuldades e

contradi~oes

a superar para que as Univer

sidades Portuguesas atinjam minimamente o estadio de Univesridade

~oderna.

Parte dos problemas sio partilhados por outros pa1ses (mesmo os desenvo!
vidos) enquanto outros sao mais ~arcadamente caracter1sticos das institui~oes
portugu~sas. Mas, das

frandes di fi cu_ld~des, a mai or, /a rece ser,

que resulta da necessidade de caminhar simultanemanete em varias

sem du vi da, a
direc~oes

P!

ra atingir o desiderato fundamental.
Logo

a partida

denci as ou

v

op~0es

Assim, e sem

haveri que

estabelece~

comp~misso

equilibrado entre te['- --

de pol i ti ca e de priti ca, "a priori" em fl agrante contradi ~a~

preocupa~io

de exaurir os exemplos, sao de referir

Recurses limitados

Crescimento . pennafllen~e

. vs.

do vol~
¢ientifica.

Aumento de capacidade e melhoria de
qualidade das actividades universitirias

vs.

limitada da escolaridade uni
versitaria formal

vs.

Lentidao na modifica~ao dos "curricula" e programas de estudo

Estruturas discip1inares e de
grande rigidez ·

vs.

Procura de acti vi dades e forma~oes
acadernicas nao tradicionais

especializada de re
cursos humanos

vs.

Necessidades de ensino e investiga~ao em novas zonas disciplinares

vs.

Decalagem entre o 1nicio e o termo
da fonna~ao universitiria

me de

,..,r

um

infonna~io

Renova~ao

rapi da do saber .

Fonna~ao

Articula~ao necessaria com o

mercado de trabalho

Dura~ao

Para alem das questaes "eternas" para as quais nio e facil definir

ocom-

promisso optimo, outros aspectos existem que entravam a funcio plena da Univer
sidade Portuguesa. Sao, porem, distintos dos anteriores, na medida em que sio
passiv~is

de solucio ou pelo menos de forte alteracio. Assim, e nllTla radiogra-

fia ripida sobre as principais deficiencias da nossa Universidade, poder-se-ia
salientar
- Ensino de objectir-s, metodbs e qualidade questionivel.
- Investigacio. cienflfi~a dema~cada da Universidade e des.inser~da duma estrategia de desenvolvimento cientifico, tecnologico e cultural.
-

v

Articula~io

fraca entre as escolas duma mesma Universidade e destas entre-

si.
.

.

- Escassez confrangedora de cursos de pos-graduacio e de doutoramentos

em

universidades nacionais.
Virtual inexistencia de cursos nocturnos, tipo "sanwich" e por correspondencia.
- Resposta quase nula as

.

nica~io de graduados.

de reciclagem,

aperfei~oamento

e comU ·

·I

.

.

-

nec~sidades

- Extensao cultural manifestamente subalternizada.
- Servi~o

a Comunidade de

peso diminuto-.

- Semestres de escolaridade insuficiente (as vezes com uma dezena de semanas
de aulas efectivasf•. .
- Inexistencia de apoio aos estudantes recem-graduados na

procura/detec~io

de emprego.
Para que a problematica envolvida possa ser atacada com um minimo de pro
babilidades de exito torna-se imprescindivel que
sentem as suas anilises e a sua

ac~io

OS

agentes intervenientes as-

numa atitude e numa serenidade potencia!

mente capazes de criar
novo.
. . um espirito
.

.

•
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1.3 - A Atitude
Perante uma

situa~io

como a portuguesa, fortemente carenciada em muitos sec:
.

.

tores fundamentais e.com recurses comparativamente limitados, importa que, an
tes do mais, se tenha desta

situa~ao

uma consciencia plena para que possa ser

assumida. Com efeito, o conhecer e assumir o nosso atraso e as nossas dificuldades, a

identifica~i~

com o nosso estadio de desenvolvimento e, sem

duvida,.

uma premissa importante no delinear de uma terapeutica exequivel e adequada.
Lamentavelmente este grau de consciencia nao foi ainda cabalmente atingido em Portugal.
De facto, e comum verem-se
cientistas e tecnicos ·recem-chegados
.
.
do exterior mostrarem desprezo
pelas estruturas atrasadas que vem reencontrar
__ _
.
.

v

e que, no seu modo de ver, nao estao
bui~ao.

Nenhum

d~stes

os que se sentem

a altura.

de merecer
a sua 11 alta 11 contri.
.

se sente f1!Sponsivel por esse atraso e, pior, raros sao

soli~irios

na luta pela sua

supera~io.

Estes

"estrangeirados~

optam, por um lado, por uma critica aspera e humilhante das estruturas e metodos, mas ficam, por outro lado, passivamente aguardando que "as autoridades

ac~

demicas" ou as agencias do governo lhes proporcionem a qualquer custo os meios
e

condi~oes

que o seu "snobismo intelectual" julga credor.

De outro estilo, mas de igual modo viciada e pronunciadamente negativa,
a atitude assumida por alguns corpos academicos

po~tugueses

e

que difundem axp11

ca~oes mais ou menos ·profundas para o nosso atraso como se de um fatalismo in~

vitavel se tratatasse. Pregam, no fundo, o confonnismo, ao inves do inconformi!
mo necessario, fundado numa atitude critica e i.ndagativa~
O enfrentar decidido das nossas carincias e dificuldades e um imperativo
nacional a que as Universidades nao podem nem devem fugir. E devem faze-lo de
forma tal que a sociedade portuguesa se aperceba claramente de que se procura
superar. a decalagem e nao perpetua-la. Porem, para
que esse desideratosejacon
.
seguido exige-se_uma
ac~oes

estrate~ia

ram metas

expressamente

definida~,

cuidadosamente preparados e uma extrema vigilancia na sua

pardeuma

participa~ao

projectos

1

execu~io,

activa e ordenada dos rnais motivados e mais capazes •
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Trata-se de ganhar. a Universidade _para
um desenvolvimento nacional autono
.
mo, capaz de contribuir para
o tornar
mais intencional e mais acelerado
ou de
.
.
.
.
perder a Universidade por inercia que. traduz o risco de deixar transfonnas as
nossas escolas em centres de manipuladores de ideias dependentes do saber estranho, de doutri nadores do naci ona 1-confonni smo ou de repeti dores da ordem cu}
tural que nao e a nossa.

-

-

-

Urge, pois, repensar a Universidade aqui e ago%fQ. de fonna a adapta-la ao
progresso cientifico, tecnologico e social e partindo do principio de que esta
e um instrumento da nacao no seu esforco de

auto-constru~io.

Nao se trata de neinventar a Universidade, mas tambem se nao trata de c2

v

piar. modelos alheios. Importa,
outrossim, conhecer as varias
experiencias
para
.
.
.
que consciente, critida e autonomamente se escolham

solu~oes

adaptadas as no!

sas condicoes passadas e presentes e orientadas inequivocamente para o futuro.

-

A reestrutura~ao desejavel das Universidades nao se passa apenas no plano

da gestao das escolas. Este e um dos aspectos, importante sem duvida, mas, nem ·

-

or isso menos parcelar.
E o .tod.o sistemico que .esta em causaemesmoesse, acres
. .
cente-se, nao depende somente da fruic~ao. de um born organigrama
. para funcionar
eficientemente. E indispensavel tambem que os seus agentes compreendam a
-

missao e se comprometam com motivacao nos objectivos e
Em sintese
pode dizer-se
que
.
.

ac~oes

sua
.

.

fundamentais.

o futuro. da Universidade
Portuguesa
.

depende
e~

da firmeza com que se optar pela alternativa crucial de s·e evitaraEvolucao

pontanea que tendera provavelmente para o encapsulamento das Instituicoes ou, .
pelo contrario impor um Planeamento exigente fundamentado num compromisso com
a Sociedade - Nacao e seus problemas.
Que nao haja,

por~m

ilusoes! As opcoes a seguir poderao ser obvias,

mas

nao sao, seguramente, pacificas. Ao inves, elas sao frequentemente contestadas,
em

especi~l

be~dade

pelos oportunistas que defendem o "espontanismo"

vaga,

pa~a

ocultar a su, preferincia

po~

uma nau sem

de uma

lf

onde nao

s~

e~ . nome

~umo,

jam chamados a responsabilizar-se no esfor~o global, ou, ainda, por aqueles cy

ja focapacidade ou di1etantiSmo faz recear o compromisso com a mi~io, de p r
.6.

-

zir mais e melhor.
Tem-se, contudo, fe em que a vasta maioria dos universitirios portugueses
esta disposta a aceitar o desafio de ganhar a Universidade.
1•4 - O Pl aneamento
O planeamento integrado do desenvolvimento do sistema universitario

asse~

ta num esquema participative em que as unidades intervenientes geram e recebem
os fluxos infonnativos para os niveis de planeamento adjacentes. Esquematicamente
Plano Nacional t Educa~ao t Univ~rsidade t Faculdade t UnidadesOrganicas(Depart) Cada unidade em cada nivel estabelece, assim, as coordenadas do seu proprio processo de planeamento, em face das suas
.

e necessidades (flu-

aspira~oes

.

xo da direita para a

esque~da

do esquema) e atendendo as

orienta~oes

e estrati-

gias globais (fluxo da equerda para a direita .do esquema).
.

A existencia de um

planeament~

.

instr~

inetgrado constitui, sem duvida, um

.

.

.•

.

mento idoneo para a tomada de decisoes dos orgaos de gestao e .um coadjuvante :
importante

pa~a

uma

ve~daeira

e responsivel autonomia

unive~siti~ias.

Para alem disso, o conjunto de ac~iies ine~entes ao p~ocesso de planeamen-

u
.

)

to contribui
para
ajustar. modelos de ensino-aprendizagem,
para
.
.
.
. avaliar. as fuo
~oes e .potencialidades das institui~oes e seus orgaos, reflectindo, per outro
lade, o grau
de
.

participa~ao
.

dos seus diversos
sectores. Permite, ainda, e, SQ
.

bretudo,
avaliar. e incentivar. a eficiencia interna
.
. da
os recurses disponiveis e necessirios, em
.·

fun~io

institui~io,

inventariar

das medidas expectaveis •

A necessidade de um planeamento integrado assuma particular acuidade .no
que respeita a
- Eficiente distribui~io e utiliza~io de recursos
-

Articula~io

.

dos sistema

nac~onal

de ensino universitario entre si

.

mercado de trabalho
- A dequa~io da politica de

irvestiga~io

aos objectives estrategicos do

.7.
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senvolvimento cientifico, tecnologico e cultural.
No que ao primeiro ponto se

refe~e,

inventaria~

urge

o potencial cientif!

-

co e tecnologico das Universidades no que respeita ao aspecto humano e de equi
.
.
pamento de forma a concentrar capacidades indispensiveis ao lan~amento de ac~oes

de

pos-gradua~io
.

destinadas

a valoriza~io
.

-

dos agentes de ensino e investi

gacio e aos profissionais exteriores
aos quadros
universitarios.
Paralelamente
.
.
.
.
e em consonancia com o Estatuto de _Carreira
que programar
a
. . . adequado, havera
.
. .
.
ocupacio em tempo integral dos docentes universitarios, criando Accoes e p~o1112
vendo a sua digna instalacao.
Quanta ao segundo aspecto -

coordena~io

do·s programas de ens i no das vari as

escolas e destes com o mercado de trabalho - importa sublinhar que

e tendencia

generalizada nos paises da OCDE a adequacao das politicas educativas ao mere!
do de emprego, em espec.ial nos

cu~sos p~ofissionalizantes.

·

Esta adequecio exige, por. um lado, uma estimativa sobreas
perspectivas
,da
.
.
oferta de emprego num horizontz largo de 5-10 anos e, por outro lado, a cri!
cio de elevada polivalencia que permitam a
tro largo de

adapta~io

dos graduados a um

espe~

ocupa~oes profissio~ais.

IO periodo
de 5-10 anos citado compreende-se
melhor. se se atender. a que, ·
.
sendo de . cinco anos a
ano o przao
para
a sua
.
.

dura~ao
.

habitual ·de um curso
universitario
e de um
.
.
.

prepara~io,
.

.

o impacto dos diplomados so se verifica,em
.

regra,
.
. ao fim de 8-10· anos apos a ideia inicial de

lan~amento

do curso.I
.

Paralelamente,
tarna-se
necessario,
atraves do oferecimento sistemitico
.
.
.
de cursos
de pos-gradua~io
de pelo menos l ano integral,
dar resposta a procu.
. .
.
.
ra de formacoes especializadas ou nao tradicionais, nomeadamente de indole in·
ter- e trans-disciplinar.
Nao se dispondo de um plano a media prazo que possibilite uma

estima~io

das necessidades de mio-de-obra qualificada, nem dependendo das Universidade$
a capacidade de

absor~io

do mercado de trabalho, torna-se claro que

·e

aind.

mais premente a realiza~io de um esfor~o conjunto entre os si"stemas educativo

.8.

..
e produtivo, como forma de minimizacio da desfazagem potencial entre ambos.
Finalmente, no respeitante ao planeamento da investigacio cient1fica das
Universidades,
sera
importante
.
.
.
- A sua integracio com a investigacio prosseguida noutras instituicoes
- A sua participacio mais activa no estado dos problemas da sociedade, de na

-

.

tu~eza

cientific,, tecnologica, cultural ou _social, assumindo-se como i!!

vestigacio estrategica.
- A proteccio e apoio

-

a investigacio

fundamental, como investomentos a pra-

zo que e.
- A avaliacio da eficacia interna e externa dos projectos e centros, enten•· ·--

v

-

dendo-se eficacia interna come 0 nivel atingido em face dos padrees inter
.
nacionais e por. eficicia externa
o grau
.
. da sua adequacio aos objectives
de desenvolvimento economico-social do pais e aos parametros da sua pol!
tica cientifica, tecnologica e cultural. ·
financiame~to

- A reformulacio dos meios e criterios de

em especial

po~

par

te do I.N.I.C.
2.

..

BASES PARA UM MODELO POSSlVEL ·

2.1 - Objecto da Gestio .
Convem situar

a pa~ti~a o objecto

da gestio universitaria para que se nao

dilua na complexidade do modelo organigramatico aquilo que, realmente,

e esse~

cial. Importa, assir11, reafirmar que o essencial de uma Universidade sio as suas
Ac~oes

11

Produtivas 11 de Ensino,

· 1nvestiga~io

se e quando aquelas

titui~io avan~a,

Ac~es

e

Servi~o

a Comunidade,

e que a Ins

se realizam cabalmente.

Am consequencia, todo o sistema gestionirio deve ser organizado no sentido de

assegu~a~

um maximo de eficiencia a essas

tabelecer. um modelo que permita uma adequada

Ac~oes. T~ata-se,

utiliza~io

'

disponiveis e que

assegu~e

a

coo~denacio

dos

assim, de e*

e gestio dos recursos

va~ios secto~es

que

cont~ibuem

P!

ra a realizacio ou .pa\a o apoio loglstico as Accoes.
• 9 .•

Em resumo, visualizam-se como objecto da gestio
i. As

Ac~oes

Investiga~io

"Produtivas" (de Ensino,

e

Servi~o). ·

ii. Os Recursos p~opiciadores das Ac~oes (humanos, materiais e financeiros}~
iii. Os mecanismos de

articula~io ac~io/recursos.

iv. A coordena~io global de
A reestrutura~io

ac~oes

e recurses • .

·~administrativa"

das Universidades passa, portanto, por

todos e cada um daqueles aspectos, dentro do principio fundamental da minimiz!
~ao

da razio custos/beneficios de cada

Ac~io

ou conjunto de

Ac~oes.

-.-

2.2 - Niveis de Gestio
Antes de discutir aspectos de gestio das
sublinhar a necessidade dessas mesmas

Ac~oes

Ac~oes

"Produtivas",

importa _

se enquadrarem e respeitarem

OS

principios e objectivos da institui~io. Tal ·corresponde a assegurar o real

-

teresse da Ac~io, a nao-duplica~ao de . esfor~os OU meios, a existencia de recur
sos requeridos, etc. Por outras palavras, pressupoe-se a existencia de um pla~
neamento integrado e a subsequente coordena~io de actividades.
. .

O planeamento e

coordena~io

devem, pois, ser consideradoscomoactividades

normais e intrinsecas de qualquer modelo gestionario e devem, por isso, decor
rer aos varios niveis de naturalidade do Sistema. Distinguem-se desta sorte OS
seguintes niveis de

.

.

.

gestio/coordena~io/planeamento

A. Nivel supra-insti~ucional ou para-ministerial
B. Nivel "Universidade"

c.. Nivel "Faculdade/Escola/Instituto•
D. Nivel "Unidade Organica" (Departamento}
e, eventualmente
E.

Nivel "Nucleo" ou "Area Disc:iplinar• em Unidades Organicas de apreciivel · .
dimensio ou diversidade .
ICumpre
chamar. a
.

aten~io

de que o chamado "Decreto de Gestio" visa .'funda-

.10.
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mentalmente o nivel C nao contemplando os niveis A ou B e integrando

os

niveis D e E em orgios colegiais do nivel C de dimensio elevada e eventual ,
mente organiziveis em pelouros cientificos.
O objecto deste Decreto
nio foi, portanto,
ode definir um modelo gestio· .
.
nirio para a instituicio Universitiria mas o de ocupar um espaco .vazio
criado com o rompimento da estrutura anterior ao 25 de Abril. E fe-lo ao
nivel Conde tradicionalmente e mais nitido
Nao obstante

OS

0

Contorno institucional.

defeitos inatos apontados teve porem este Diploma

0 meri~

to de ter de algLITI modo disciplinado a gestao cientifico-pedagogica e
ministrativa e implementado um espirito de

participa~io

a~

e democraticidade

que importa preservar e apurar.I
2.3-Natureza da Gestio
A natureza das preocupacoes a cada um dos niveis citados e
te_diversa,

suge~indo

a existencia de pelouros e/ou

assessori~s

necessariamen~

cuja

. cria~io

deveri, naturalmente, depender da decisio dos responsiveis aos varios niveis.
Antecipam-se cinco ordens de gestio para as quais deverio existir compe-

..

tencias e responsabilidades proprias:

-

-

Orientacio/Gestio

Cie~tifica .

Orienta~ao/Gestao

Pedagogica

Orienta~ao/Gestao

Adm1nistrativa

Orienta~io/Gestao

Planeamento

Orienta~io/Gestio
Servi~o/Extensio
.
.

2.4 - Pressupostos da Gestio
· Muitos dos pressupostos a que deve obedever o modelo de gestio

unive~sit!

ria
ficaram
decorrerio dos
.
. .implicitos nos considerandos ja alinhavados. Outros
.
contornos
dos orgies
de gestio
que mais adiante se descrevem.
Julga-se, _porem,
.
.
.
..
.
conveniente, como forma
que
. de sistematiza~io, explicitar. Cinco ca.racteristicas
. .
.

em regra,

OS

orgaos de gestao devem preencher
.
.

- Democraticidade (maioria
dos membros
.
. eleitos) ·
-

Ope~acionalidade

(dimensao adequada e capacidade de decisio)

- Representatividade ( p~rticipacao dos proncipais intervenientes)
- Competencia (capacidade

t~cnica

intrinseca)

.

-·

Responsabilidade ( • interlocutor da responsabilidade colegial
• atri bui ~oes bem i den ti fi cadas)
2.5 - Gestao de Recursos
Conceito de Unidade Organica
Numa Universidade ha a considerar recursos de tres tipos: .
- Humanos
- Materiais (instalacoes e equipamento}
- Financeiros
.

-

que constituem patrimonio - eventualmente flutuante que· se foi constituindo com
o objective de satisfazer as Accoes "Produtivas" das Universidades. Devem,pois,
estar iniludivelmente ao service dessas mesmas
Ao contrario das

Ac~oes

Ac~oes.

que podem modificar-se ou suprimir-se de

acord~

com as necessidades e a conjuntura,
sao de caracter mais permanen·
. os recursos
.
.

.

te. Nao admira, assim, que. nas

unive~sidades

mais

~ecentes,

se haja privilegi! .

do a organizacao de recurses como esqueleto da estrutura permanente das insti•
tui~oes •

. Ate ha algumas decadas a evolucao do saber era comparativamente lenta e,
por esse facto, os cursos universitarios tinham um caracter de metaestabilida·
de que pennitia uma identificacao quase natural entre um curso e os recurses
subjacentes. Porem, com a criacao de novas
.

interdisciplinar,
.
. aquela

rela~ao

.

Ac~oes

e, em especial, as de indole

biunivoca (entre
ou curso tradiciona
. um ramo
.

de ciencia e um conjunto de recurses} foi perdendo gradualmente

0

seu princi

pio de validade •.

..

.12 ••
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Tornou-se, pois, desejavel, por uma questao de funcionalidade,
-·

o saber menos dependentemente das
logicos de

organiza~io,

Ac~oes-cursos

e mais de acordo com princfpi ·

como sejam a afinidade cientifica e a massa critica e

volvida. Nasceram desta forma num vasto nUmero de Universidades e adentrode
da Faculdade

Escola em varios paises, formas novas de

OU

organiza~io

do sabe

a que corresponderam designacoes diversas, de entre as quais a mais

-

de Departamento.

conota~oes

Tendo a palavra "Departamento"

diferentes de pais para pais
.
mesmo de Escola para Escola, entende-se preferivel usar aqui uma
diferente. Para tal introduz-se o conceito de Unidade Organica (U.O.) como co _ _
~

respondendo ao nivel D de organizacio de recursos numa Faculdade ou Escola.
sim, por exemplo,
Uma U.O. Cientlfia~-P~dagoqr!.ca p~omove~a o conjunto de actividades
caem

~O

ambito da SUa area do saber, administrara

OS

que

recurses adstritos e pla

neara a aquisicao de novos recursos.
Uma U.O. pode, porem, ter

inten~oes

diversas das mencionadas para as U.O

Cientifico-Pedagogicas. Estio neste caso as que promovem
global ta1s como Oficinas Gerais, Centro de
cretaria, etc. Estas U.O. designan-se

v·

po~

Computa~io,

um apoio logistic
Biblioteca Geral, Se

U.O. de Apoio Logl.stico.

Cabera tambem considerar outras U.O. ao nivel D como os Museus, Jardins
Botanicos ou Centros Autonomos que concorrendo
embora
para
os fins da Univers
.
.
.
dade tern uma especifiCidade propria. Estas U.O. sao englobadasna designaciij d

u.o.

Ad.jaeentes ou

u.o.

Adsrntas.

Em resumo, ao nivel da Escola/Faculdade consideram-se tres tipos
des Orginicas:

u.o.

Cientifico-Pedagogicas

- U.O. Apoio Logistico ·
U.O. Adjacentes ou Adstritas
que, naturalmente, deverao ter

~ma

tipologia· gestioniria diferenciada.
.13~
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Acrescente-se, ainda, que em primeira

aproxima~ao

se poderi visual'izar uma

certa
analogia entre
.
- o conceito de U.O. Cientifico-Pedagogica e o de Departamento da escola americana.

u.o.

Cientifico-PedaQoQica

Admite-se a existencia de dois niveis de gestio
- Conselho Plenario
Conselho Executivo
0 Conselho Plenario seria constituido pela totalidade dos membros da U.O.
do programa
e relatorio de ac•~ ~
.
.
tividades da U.O., podendo ainda ser convocado pelo Conselho Executivo sempre
tendo como

atribui~oes . fundamentais

a

aprova~ao
.

que este o entender • .
0 Conselho Executivo seria composto pelos representantes eleitos pelos

"n~

cleos" ou "areas disciplina.res" em que a U.O. for organizada e eventualmente
por um representante dos funcionarios nao-dqcentes.
Sempre que tal fosse julgado conveniente pelo Conselho Executivo poderia
ainda haver um porta-voz dos discentes utilizadores do Departamento.

o representante de cada "nticl eo" ou "area di sci p1i nar" seri a sempre ·que poi
sivel doutorado. Se desta
......_;

disposi~ao

resultasse um Conselho Executivo sem assi!

tentes deveriam estes eleger o seu porta-voz ao Conselho Executivo.
0 Coordenador da U.O. - necessariamente um doutorado - seria eleito pelos
representantes ao Conselho Executivo, que poderiam ainda escolher um Coordenador-substituto e um secretario.
U.O. de Apoio Logistico
A gestao das U.O. de Apoio Logistico seria assegurada por um Conselho da
Unidade composto por
.

.

- Coordenador da Unidade, de preferencia doutorado, nomeado pelo Conselho
Directivo da Faculdade.

.14.
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- Responsivel administrative da Unidade
Representante do pessoal da Unidade
- Dois

represen~ntes

dos utentes

U.O. Adjacentes ou Adstritas
A tipologia de ge$tao seria definida caso a caso tendo em

aten~ao

o dispo!

to nos numeros anteriores.
2.6 - Gestao de Ac~0es
Ensino

..... -

Em termos disciplinares a
dendo ao tipo de

caracteriza~ao

de um curso pode ser feita

aten~

induzido nas disciplinas tradicionais. Admitem-se

interac~ao

assim

•.

i. Cursos monodisciplinares

r

ii. Cursos pluridisciplinares
iii. Cursos interdisciplinares
iv. Cursos transdisciplinares
No caso i. situar-se-ao, sem duvida, muitos dos cursos de
e

pos-gradua~ao oferec~dos

especializa~ao

num espectro _estreito do conhecimento. No caso ii.

incluem-se a vasta maioria dos actuais cursos constitu1dos por um somator.i o

d~

disciplinas-tipo, com metodologia e conteudos bem diferenciados.
Aos casos iii. e iv. correspondem opticas nao integriveis em areas tradi1
cionais. Assim, classifica-se de interdisciplinar aquela
ta da simbiose ou

conjuga~ao

orienta~ao

de duas (ou mais) disciplinas

que resul1

trad~cionais,

de

fo~

ma a gerar um saber e uma metodo1ogia nao identificaveis com as disciplinas-maes.

INote-se que

o~conceito

namico, na medida em que,

de interdiscip1inaridade

a medi~a

que

0

tempo

~ranscorre

e intrinsecamente
e _o

sa~er

d!

se alargal

uma fonna~io interdisciplinar. tehde a transforma~-se
em classica:J A transdi
.
. .
ciplinaridade, por seu turno, encerra uma nova sintese acerca de grandes tema

.15.
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Homem, ambiente, urbanismo, etc.), nio sendo passivel de entendimento - pelo
menos no horizonte proximo - como uma futura disciplina.
Nota-se, desta sorte, que a maioria das

ac~oes

de ensino fonnal tendem a

interessar disciplinas (ou areas disciplinares) de variados dominios do saber
organizado. Por outras palavras, nio e facil encontrar cursos de

9radua~io

for

. ..

ma 1 que poss am ou devatn ser · assegurados i ntei ramente por um departC111ento . e,
dai, que Se haja sentido
identifica~io
evolu~io,

a necessidade de despojar OS

departamentOS

.

de :.. uma

com os cursos fo,,.is: Pa~a alem de co~r:esponde~ a Lill sentido da

esta "separa~io" entre departamento e curso pennitiu consagrar , i!]

dependentemente, os objectivos do curso ou da
mente, a tarefa de

adapta~io, cria~io

ac~io,

facilitando, simultanea-

e supressio de programas e

ac~oes

de eQ

sino.
Na pratica, um curso resulta do somatorio das
tai s nas suas areas proprias.
Nestas
.

condi~oes,

.

contribui~oes

departamen-

importa assegurar. a necess!

ria unidade que deve existir num curso, promovendo os mecanismos de orien ta~ao/
/gestio/coordena~io na optica dos objectivos do curso-ac~io em causa.

Sugere-se a existencia de tres entidades .
- Director do Curso - .Designado pelo Conselho Directivo·
- Conselho de

Coordena~io

Conselhos de

Coordena~io

Os Conselhos de
~ao.

do Curso
de Ano

Coordena~io

de Ano sao · tantos quantos os anos de gradua-

Compoem-no
Regentes do Ano que entre si elegem o Coordenador do Ano

- Representante de Assistente
- Tres alunos
O Conselho de

Coordena~io

.

do Curso
seria,
entio, composto por
.
.

- Di rector de Curso ·
Coordenador de Ano (5 ou 6)
- Discentes de Ano (5 ou 6)

..

•

(

.

•

Investigas;io
Nao faz sentido, hoje em dia, uma Universidade em que se nao desenvolva a
investigas;ao, mas uma investigas;io integrada na estrutura universitiria.
Os actuais Centros de Investigas;io viven actualmente

a margem

da vida ac!

demica, dependendo virtualmente do I.N.I.C. Se no que respeita ao financiamento e

a avalias;io

critica - 11 a priori" e "a posteriori" - se pode admitir a par

-

.

~icipa~io de uma entidade supra-universita~ia, o mesmo nao su'Cede no que respe!

ta

a gestio

de recurses h1JT1anos e materiais e

articula~io

de

Ac~oes.

Reconhece-se que nio e facil recuar, repentinamente, do tipo de

dependen~ ---

cia criada perante o I.N. I.C., nem do tipo de politica de 11 Centros 11 iniciada,
peloquetoda a

transforma~io

devera ser gradual e cuidadosamente planeada

de

molde a nio destruir as frageis estruturas da nossa investigas;ao.
Em muitos casos a separa~io
do que e Centro
.
. do I.N.I.C. e departamento ou
laboratorio departamental e dificil, para nao dizer artificial. Nestas circun!
tancias parece aconselhavel a integra~ao do Centro na estrutura departamental,
ou equivalente continuando o I.N.1.c: a ser a entidade financiadora e avaliad9
ra dos projectos que
Esta

integra~ao

subsidiasse~

facilitaria certamente a politica de

docente, possibilitando uma mais racional
.
\..I

em termos de

lan~amento

utiliza~ao

forma~ao

de pessoal

dos recursos
disponiveis
.
.

de cursos de especializas;ao e

pos-gradua~io.

Duas vias nio necessariamente alternativas parecem promissoras para ultrapassagem de eventuais dificuldades de
i.

Participa~ao

integra~io.

de um elemento do Conselho Directive do Centro no Conselho

de Gestao do Departamento (U.O. Cientifico-Pedagogica) e vice-versa.
ii. Estabelecimento de protocolos de

integra~io-cooperas;io

A integra~ao torna-se, obviamente, mais dificil para os actuais Centres
de

voca~io

mal-definida. Nestes casos varias alternativas se perfilam

i. Integracio em Institutos Autonomos de dimensio e "status" equivalente

Faculdades/Escolas

I·

ii. Agrupamento em Complexos Auton~s de "status" equivalente as Unidades
ganicas
iii. Existencia como Centro do I . N.I.C. e estabelecimento de convenios de coo
peracio, como

fo~

transiente de definicio futura.

Para alem dos aspectos citados, deve ainda salientar-se

q~e:

a) A nio-integracao em Unidades Organicas pressupoe uma area fisica e equip!
mento pr0prios.
.

.

b) A existencia de Centros nio deve impedir o apoio a projectos "soltos" de
. · inegavel interesse e que podem constituir o embriio de centros futuros.
c) 0

financia~nto

a investiga~io deve fazer

intervir as Universidades,

do-lhes mesmo meios financeiros para desenvolvimento das suas areas

da~
estr~

tegicas.
d) lndependentemente do maior
e. urgente

menor grau de integracio dos actuais Centres,

OU

a criacao de mecaoismos de avaliacio da eficiencia dos

Centros

e projectos.
A fonna de gestio dos Centros ou Projectos foi definida pelo I.N.I.C. em
~

v

bases que tern sido consideradas satisfactorias e que nio estio em contradicio
com as ideias ora expendidas. Desse modo, nio se discutem, por desnecessarias,
as fonnas dos orgaos de gestio da
Servico

investiga~io.

a Comunidade

Diversas accoes, para alem das que resultam do ensino formal ou da investigacio cientifica, podem ser levadas· a cabo no ambito da Universidade em :fa·
tar da Sociedade em geral ou da comunidade cient1fica em particular. Englobando-se no que se convenciona chanar Servico a ·Comunidade, citam-se
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___ ____________
___..

___

..__

_.____

----

-

--- ---

--

..
- Cursos de reciclagem
- Cursos de

aperfei~oamento

- Cursos de

divulga~io

- Extensao cultural
-

Ac~oes

-

Servi~os

interven~io (educa~ao

de

de adultos,

servi~os

medios ••• )

de rotina (analises, infonnitica ••• )

- Cedencia de

instafa~oes

O incentive e enquadramento destas actividades deveri, numa primeira fase,
..
fazer-se num dos Cinco niveis anteriormente citados, isto e, devem inserir-se
~-

--

- No ambito ministerial
No ambito da Universidade
No ambito da Faculdade/Escola
No ambito da Unidade Organica
ou ainda
No ambito do "Nucleo"

3.

OU

"~rea Disciplinar•

NOTA FINAL
-

3.1 - 0 presente texto preocupa-se fundamentalmente com a realidade que sao a$
Universidades Tradicionais.
Herdeiras actuais dum passado rico, em

tradi~oes

e

realiza~oes,

cabe

af

Universidades Tradicionais o desempenho de um papel fundamental e insubstitui~vel na

prese~va~ao,

querem vivas e ao

desenvolvimento e difusao dum

servi~o

sabe~

e duma

seus efectivos no curto prazo de quinze anos, pouco
Unive~sidade

t~utu~as ~

Com a

se

v~l~ssei;

mode 1os i.dea 1i zados
revol~~io

que

s~

da comunidade.

Tendo sofrido a avalanche discente que se traduziu pela

que as

-

cultu~a

espa~o

e tempo restou para

para si mesmas em busca duma

pa~a

dos

triplica~io

adapta~ao

de

es~

llTia rea 1i dade di fe~ente.

do vinte e cinco de Abril e as

ine~entes modifica~oes

q'19 .
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,
induziu, as estruturas estremeceram,
as mentalidades entrechocaram-se e um de
.
.
sejo veemente de

moderniza~ao

se fez sentir.

So que

nao-reflectido, nao-artic

lado e, em parte, nao-baseado na realidade
portuguesa.
.
.
Repensar a Universidade Tradicional porque o pais precisa - urgentemente
- dela!
Repensar a Universidade Tradicional como homenagem
for~a,

a sua

historia,

a sua

ao seu futuro!

3.2 - Mui to do que fica expresso no presente trabalho, nomeadamente, no que
inovador possa ser encontrado, deriva do
induzido pela

cria~ao

esfor~o

de reflexao proprio e alhe1

das Novas Universidades e, em especial, a Universidade

do Minho.

3.3 - Nenhum mode lo

e universal

e muito menos quando se trata de

ins.titui~oes

tao complexas como as grandes universidades •.
Por isso e em respeito

a autonomia

efectiva das estruturas universitaria •.

importa
explicitar. claramente que cada Universidade e mesmo cada Faculdade
.
Escola devera procurar
definir. o seu proprio modelo de
.

v

organiza~ao.

.

O presente texto destina-se pois, e tao somente, a suscitar alguma refle
xao, ao procurar
balizar. os contornos
de -um modelo possivel, que responda
aa
.
. .
.
.
gumas carencias e propicie um desenvolvimento global e autonomo das nossas in
titui~oes.
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