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1 - INTRODUC'AO 

1.1 - Depois de lembrar a definicao de Universidade como institui

cao que tern como fun~oea principais o ensino de nivel mais 

elevado e a investiqacao de varies rarnos do conhecimento, 

corn toda a propriedade afirmam os autores do estudo "A Loca

liza9ao de Novos Centres Universitarios" (GEPAE, RE/D/72.1) 

que nao e aceitavel ''do ponto de vista nacional, que razoes 

locais se possarn vir a sobrepor a uma adequada gestao dos 

recur sos do Pais, em cerebros e equiparnentos '' . 

Inspirados sempre no desejo de buscar e encontrar solu

c;::oes a "uma adequada gestao dos recurses do Pais", concluem 

por preconizar 11 Setubal (ou uma localizacao equivalente na 

area imediataJl'\ente sob a influencia de Lisboa), Braqa e 

Aveiro corno centres preferenciais para a instala9ao de novas 

Universidades " . 

Ao descrever os meritos de cada uma daquelas zonas, ace

narn,no caso de Braga (e apenas neste) para dois factores que 

se nos afiguram de irnportancia relevante : "ul!la vida cultural 

razoavelrnente intensa" e ''uma tradi9ao, permanentemente man

tida, de estudos de nivel elevado~ . 

Alern disso, ha que ter em conta aue, de acordo com o re

censeamento de 1970, o Distrito de Braga e o terceiro rnais 

populoso do Pals (loqo a seguir a Lisboa e Porto), enquanto 

que a provincia do Minho se situa em quarto lugar (depois 

da Extremadura , Douro Literal e Beira Literal, esta ultima 

englobando tres capitais de distrito : Aveiro, Coirnbra e Lei

ria). 

1.2 - Daqui so, se poderia prever que a cria9ao de uma Universida

de no Minho irnplicaria o estabelecimento no seu seio de cur

ses - usernos a expressao generica - de Hurnanidades, onde, 

naturalmente, se incluem os de Linquas Vivas . 

Para alern das tradi9oes culturais locais, outros argu

rnentos concorrem para a existencia daqueles cursos ~ 

a') a forrna9ao de futures docentes para todos os graus de 

ensino, cuja carencia i rnanifesta ; 
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b) a necessidade, tambem crescente, de certos tecnicos, 

reclrunados por instituicoes publicas e privadas, e 

cuja forrna9ao profissional um curse de Linguas Vivas, 

tal corno o concebemos, pode perfeitarnente e com toda 

a eficiencia fornecer; 

c) a existencia das infraestruturas necessarias para o 

funcionanento de curses a nivel universitario de L!n

guas Vivas resolvera sirnultaneamente urn outro proble

ma de grande importancia, que e 0 de permitir 0 ensi

no de linguas aos alunos dos outros curses prof essa

dos na Universidade, conheciMento esse rnuitas vezes 

fundaMental, guer na fase de aprendizagem quer no 

exerc!cio das respectivas profissoes . 

1 . 3 - A estes motives, outro ainda desejamos deixar acrescentado 

e sublinhado . Consiste ele no papel que os Cursos de Lin

guas Vivas da Universidade do Minho poderao desempenhar na 

descompressao das Faculdades de Letras de Coirnbra e, em 

particular, da do Porto, Faculdades que ate aqui tern absor

vido a quase totalidade da popula~ao discente da zona norte 

e centro-norte do Pais. 

Conforme pode inferir-se do quadro junta , o aumento da 

populayao escolar na Faculdade de Letras do Porto traduz-se 

numa taxa de crescirnento gue e das rnaiores de quantas se 

observam em aualouer Faculdade (de Letras ou outra) do 
Pais:(l) 

(1) - Silva Freire, M.E. & Frausto da Silva, J.J.R. : Os Custos e 

as Necessidades de Financiamento do Ensino Superior em Por

tugal, Ministirio da Educa9ao Nacional . "De notar em espe~ 

cial a elevada taxa de crescimento desta ultima Universida

de, que foi em 1972/73 de 18,5%, muito superior a de todas 

as restantes; este facto resulta essencialmente da taxa de 

crescimento dos curses de Engenharia (37%), Letras (43%) e 
Medicina (22%) " . 



70/71 71/72 72/73 Taxa de 
crescimento 

Total 1/. . 361 13 . 917 16 . 172 12% 

Fae. Le tr as do Porto 2 . 123 2 .462 3.917 43% 

Cerca de 5.750 alunos pretendcm frequentar a Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto no ano lectivo 1974/75 pre

vendo-se para o primeiro ano dos cursos de Rornanicas e Ger

rnanicas OS seguintes valores : 

Rornanicas Germanicas 

1973~7 4 . . ·. ~ 200 600 

1974-75(2) 350 800 

Considerando a explosao escolar a que se assiste e as a! 

tera9oes verificadas , surgidas no t e rmo do perlodo lectivo 

de 73-74, por via da modifica9ao das condi9oes de conclusao 

do curse complementar liceal, as previsoes do afluxo de es

tudantes ao ensino universitario devem encontrar-se profun

damente viciadas por defeito . ~ claramente elucidativa a 

nota publicada n~ vespertino de Lisboa e segundo a qual a 

Faculdade de Letras daquela Universidade " tera este ano o 

niimero de discentes aumentado em cerca de 3 . 500 alunos, es

tando previstas 1 . 200 inscri~oes para o primeiro anode Ger 

manicas e 1 . 127 para o primeiro ano de Historia (contra 248 

que o ano passado se inscreveram ne ste mesmo curso) 11
• <

3) 

Se se considerar a perfeita possib~lidade de oPorto e 

Coimbra serern, analogicamente, alvo do rnesmo acrescirno de 

popula~ao universitaria, nao hao- de restar duvidas de que 

os curses de Linguas Vivas aqui propostos virao a promover 

urna de scornpressao nas Faculdades de Letras daquelas duas 

Universidades, em especial na prirneira, corno e evidente •. 

Dado os niimeros e~ jogo e o interesse destes curses, a 

situa9ao torna-se ainda rnais premente se finalmente se vier 

(2) - Estimativa. 

(3) - "A Capital~, -18/9/1974, pag . 24 . 
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a adoptar a solu~ao, que se considera fundamental, de lirni

tar 0 numero maxirno de alunos que pode freauentar cada cur

se em cada Universidade . Esse nfunero devera ser fun9ao nao 

so dos rneios quc em cada instante a Universidade possuir 

nesse dornlnio {humanos, instala9oes, eouiparnento, etc.), 

mas tambern do nfunero rnaxirno de alunos que, do ponto de vis

ta da sua gestao, a experiencia mostra ser o Mais convenien 

te para cada curso. 

2 - OBJECTIVOS DOS CURSOS DE L!NGUAS VIVAS 

2. 1 - 0 objective fundamental dos Curses de Linquas Vivas que se 

pretendern instituir na Universidade do Minho visa a prepa

racao linguistica, a nlvel universitario, dos estudantes 

que desejem neles inoressar, assim se curnprindo a finalida

de propria de UM estabelecimento de ensino superior desta 

indole. 
Tal corno acontece com a rnaioria dos restantes curses, a 

Universidade do Minho propoe-se oferecer Curses de Linguas 

Vivae a dois niveis, correspondendo o primeiro ao bacharela 

to e o segundo a licenciatura, Eventualmente sera tarnbern 

considerado urn terceiro nivel, ou seja, curses de pos-gra

dua9ao. 

No oresente relatorio sao essencialmente considerados os 

curses ao nivel de bacharelato . Os curses ao nivel de licen

ciatura, assirn corno uma programaxao rnais porrnenorizada dos 

cursos ao n!vel de bacharelato, serao considerados em rela

torio posterior, uma vez aprovado o tipo de curses agora 

proposto, relatorio e sse aue sera e laborado pelo pessoal 

docente e tecnico que tive r a s e u carqo o arranaue do cur

se de bacharelato. 
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2.2 - o objective fundamental Atras indicado nao deve, contudo, 

fazer obliterar o facto de poderem ser diversificadas as 

rnotiva9oes vocacionais dos estudantes que procuram a obten-

9ao deste grau academico. Assim, podem eles orientar-se 
para mctas diferentes : (a) a investiga~ao, embora mais pl~ 

namente atingida ao nivel da licenciatura (para adquirir 

novas f ases em curso de pos-graduaqao e na obten9ao de 
~ . ~ 

graus superiores} ; (b} a docencia no ensino preparatorio 

ou ulterior, segundo se rnantenharn no bacharelato ou prossi

gam nos estudos ; (c} o exercicio de profissoes de natureza 

tecnica, profissoes estas que a sociedade vem cada vez mais 

solicitando. 

2.3 - Se o caso sugerido na alinea (a} do numero anterior nao 

suscita questoes peculiares na medida em que poderemos con

sidera-lo como intrinseco a natureza da vida propria da 
Universidade, ia levanta algumas interroga9oes aquele que 

visa o exGrcicio futuro da actividade doccnte. E a ques

tao essencial que surqe aqui e a de se saber ate que ponto 

o transito curricular d~ tais cstudantes, ao n!vel de ba

charelato, deve OU nao contemplar j~ a aprendizagem de mate 

rias - qerais e aspeclf icas - concernentes a pedagoqia e 

didatica. 

Como se adrnite aue existira na Universidadc do Minho um 

Departarnento de Educacao, a solu~ao adoptada foi a de ofe

recer urn conjunto de disciplinas nesse domlnio, as quais 

devem ser escolhidas pelos alunos quo frequentarn os curses 

de Linguas Vivas ao n!vel de bacharelato e pretendem vir a 

exercer fun9oes docentes. Este tipo de curso e tratado 
com naior pormenor no relatorio do Departamento de Educa-

2.~ - Considerandos de !ndolc diversn merecem as situa9oes deli

neadas na alinea (c} de 2.2 . Entre as actividades profis-
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sionais viaveis a um bacharel em Llnguas Vivas, surgem-nos, 

como posslveis , as de tradutores, interpretes, agentes e 

guias de turismo, corresponde ntes, secretaries, etc. Ora, 

nestas ultimas profissoes, e materia pacifica que, para 

alern de conhecirnentos atinentes a urna cultura geral solida, 

o elemento fundamental em que se baseara a actividade pro

fissional sera a do perfeito dominio da lingua em causa. 

A consecu9ao deste objectivo l evanta dois problernas que 
importa conternplar : 

I - O primeiro que interessara ter em conta c determi

nar se a aprcndizagem du~a lingua, condi9ao primei

ra a observar por quantos pretendem certas prof is

soes das atras enunciadas, sera efectivamente tarefa 

de cariz universitario . Parece obvio que nao . Em 

principio, o cstudante que ingressa no ensino supe

rior, para al se dedicar ao estudo de uma lingua, fa

-lo com o objectivo de estudar ternas linguisticos, 

historicos e literarios da cultura expressa e veicul~ 

da por e ssa lingua, e nao com a finalidade de adqui

rir o conhecimento dessa lingua como meio de comuni

ca~ao . Ha assim quc distinguir e demarcar bem as di

feren9as e ssenciais quc def inem uma lingua corno 

objecto de cstudo de urn Institute Superior de Linguas 

ou co~o obiect6 de uma deterrninada carreira universi-- ' 
taria . 

rr · - 0 sequndo problema diz respe ito a circunstancia bem 

conhecida de os actuais curses de Romanicas e Germa

nicas (e stes sobretudo) nos fornecem bachareis e ate 

licenciados corn um conhecimento pratico por vezes veE 

dadeiramente confrangedor das r e spectivas linguas, 

f requenternente incapazes de as dorninar corno instrurnen 

to de cornunica9ao . 
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Conclui-se assim quev ernbora a aquisi9ao de uma lln 

qua apenas como instrumento de comunica9ao nao seja t~ 

refa de natureza universitaria, a incapacidade do seu 

rnanuseio efectivo impossibilita nao so tarefas essen

ciais a actividade no ensino superior, mas tambern o 

exerclcio efectivo das profissoes tecnicas indicadas . 

2 . 5 - t sobejamente conhecido que em qualquer das universidades 

europeias ha sempre - caso nelas constem cursos de llnguas 

modernas - um Institute (ou Centro ou Bloco) Audio-visual 

onde os aspirantes a urna carreira universitaria (ou mesmo 

indivlduos a ela indiferentes) adquirem o saber lingulsti

co necessario previamente e/ou simultaneamente com a fre

quencia de detc rillinados curr!culos . 

Assim, a existencia dum Centro Audio-visual orientado 

no sentido de funcionar como laboratorio de l!nguas f ran

queia irnensas possibilidades a uma gama larga de utentes, 

ao mesmo tempo que liberta o curricula de uma dada lingua 

de tarefas que , em verdade, lhe nao competern . 

Quanta nesta exposi9ao se segue , admite-s0 a existencia 

na Universidade do Minho durn Centro Audio-visual para a 

aprendizagem de linguas (ou melhoria do seu dominio) e no 

qual a cada urna de stas correspondera um servi90 que podera 

ser mantido com o concurso de institui90€s culturais e re

presenta9oes diplomaticas dos paises respectivos (o que 

obviaria, no campo de pcssoal, as carencias acaso verifi

cadas no meio portuques). 
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3 - DURACAO E ESTRUTURA DOS CURSOS 

3.1 - O relatorio de Junho ultimo da Comissao I'nstaladora-cons±de

ra para uma fas e de arranque a institui9ao de curses, a ni

vel de bacharelato, de Ingles e Russo, por s e rem as linguas 
que de memento tern maier interesse cientlfico, industrial e 

cornercial . Acresce ainda que a lingua Russa se encontra inui 

to pouco divulgada entre nos. 

No entanto, devido as dificuldades em pessoal docente, 
·-

pensa-se ser conveniente que em 1975/76 comece ·'sotnente o 

Curse de Ingles , e em 1976/77 o de Russo . PosterionnSilte 

serao considerados outros curses de Linguas Vivas , assim co~ 

mo os de Linguistica Geral e Aplicada. 

3.2 - Tal come acontece corn os r est antes curses a professar na Un! 

versidade do Minho, preve-se que a unidade l ectiva seja o 

Semestrc, ao qual correspondem cerca de 15 semanas efecti
vas de aulas . 

Por sua vcz, a dura9ao minima do bacha r e lato sera de 6 se 

mestres (3 anos) v enquant o que a licenciatura exige rnais 4 
semestres (2 anos) • 

Um sistema sernestral autentico pressupoe que todas as 

disciplinas s e jam l eccionadas todos os s ernestrcs . Pensa-se, 

porem, que nao se ra cm r egr a indispensavel proceder assim 

para todas as disciplinas, mas apenas para as mais funda

mentais . 
Com o objective de conferir rna ior flexibilidade ao siste

rna de ensino e de aproveitar ao maxima os r ecurses disponi

veis , preve-se o funcionarnento de urn ciclo de Verao, com 

uma dura~ao inferior a do semestre normal , durante o qual 

um certo nfunero de disciplinas sera rninistrado em regime 

intensivo. 

3 . 3 - Pretende-se que a estrutura gcral dos Curses de Linguas Vi

vas permita a maior fleyibilidade poss!vel ao servi90 dos 

inte r esse s cienti f icos e profissionais do discente . 
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Assim, entende-se vantajoso que s e considerem por urn la

do e ixos de disciplina s obrigatorias (a cada curso corres

ponde um eixo) e per outro , grupos abertos de disciplinas 

de op9ao , nos quais 1 para cada curso r se podem incluir al

gurnas das disciplinas obrigatorias de outros e ixos . 

Dentro de sta ordern de ide ias q o eixo de disciplinas obri 

gatorias , correspondente a urna dada lingua x, seria const! 

tuido per um conjunto de 16 disciplinas , nomeadamente : 

Introdu9ao aos Estudos Linguisticos I e II (2 sernestres) 
Lingua X I, I I, III, IV , V e VI (6 sernestres) 
Literatura ~ I , II , III e IV (4 sernestres~ 

Cultura e Civiliza9ao ~ I e II (2 semestres) 
Linguistica Portugue sa I e II (2 sernestres) 

3 .4 - De mode a assegurar a ne cessaria aquisi9ao do sa be r lingui~ 

t ico como me io de cornunica9ao i para alem das disciplinas 

correspondente s ao e ixo escolhido ~ c tambem obrigatoria a 

frcquencia do Laboratorio de Linguas durante pe lo rnenos os 

4 prime iros semestre s correspondent e s ao curse de bachare

lato . 

Nos Laboratories de Li~guas distinguem-se ·habitualrnente 

tres niveis : 0 elementar, 0 media e 0 superior. 

Em rigor , para o ace sso ao 19 ano (19 semestre ) de um 

dado curso , devera exigir-se o conhecimento da lingua a ni

ve l e l ementar , assim como o ingresso no 29 ano (39 s emestre) 

e 39 ano (59 s emestre ) devera depender da obtengao dos ni

veis , r e spectivamente , medic e superior do Laboratorio de 

Linguas . 

De facto so assim s e podem acompanhar as li9oes de lite

ratura e cultura no idioma em causa . 

Esta se ra a situaqao normal do aluno que escolheu uma 

lingua viva e strangeira que faz parte do s eu curricula se

cundario (Ingles , Frances , Alernao) , prevendo-se que nestes 

cases f r equente o Lahoratorio de Linguas durante os quatro 

prirne iros s eme stre s . 

Nos cases em que tal nao acontece , corno e por e xernplo o 

caso da lingua Russa , de modo a nao prolongar o curse por 

mais urn seme stre, ne cessario para a aprendizagem da lingua 
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a nivel elementar, opta-se pcla solu9ao de obrigar ~ fre

quencia do Laboratorio de Llnguas ao longo de 5 semestres, 

com uma maior escolaridade . Neste caso o conhecimcnto da l 

lingua a nlvel elernentar sera exigido para o acesso ao 29 

sernestre, o nivel medic para acesso ao 49 sernestre e o ni
vel superior para o 69 semestre. 

Verifica-se assim que o Laboratorio de L!nguas - e cum

pre lembra-lo com insistencia neste memento - e um elemen

to essencial para o funcionarnento dos Cursos de Linguas Vi

vas, tal como o citado Relatorio da Comissao Instaladora os 

concebe. Para esse efeito, devera estar apetrechado de modo 

a corresponder nao so as necessidades de aprendizagem acel£ 

rada das l!nguas, mas tambern as de aperfei9oamento no campo 

do saber linguistico, abrindo-se quer a estudantes matricu
lados na Universidade, quer possivclmente a individuos es

tranhos a ela. 

3.5 - Urna vez que a aprendizagem da lingua , como instrumento de 

comunicagao, sera adquirida no Laboratorio de Llnguas do 

Centro Audio-visual, perguntar-se-a qual o objective das 

disciplinas da linguR ! · £, evidentemente, diverse. A ac

tividada a dispender nestas disciplinas sera a que define 

a scssao de seminario com activa participa9ao do estudante 

e o seu objective incidira, ora na oralidade (conversa9ao), 

ora no contacto de textos atraves de indaga~oes linguistico

-gramaticais, estilisticas e literarias, ora em exerc!cios 

de composi9ao. 

3 . 6 - Para a obten9ao do grau de bacharel, alcm da aprova9ao nas 

16 disciplinas correspondentes ao eixo ou lingua escolhida, 

e da obten~ao do nivel superior no Laboratorio de Llnguas, 
o aluno, como foi indicado a tras , tera ainda de apresentar 

os "creditos '1 de mais um certo niimero de disciplinas de op-

9ao, de modo que, conforme os casosl o niimero total de dis

ciplinas professadas nao s e ja inferior a 24 e 0 nfunero total 

de horas de escolaridade, incluindo o Laboratorio de Llnguas , 

nao seja inferior a cerca de 1 . 620 horas . Re sulta assim uma 

e scolaridade semanal media da ordcm das 18/20 horas, o que 

na pratica ira representar cerca de 40/44 horas de trabalho 
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semanal , dado o labor extra-escolar necessario, especial

mente no que se ref ere a prepara9ao de trabalhos redigidos 
pe los alunos. 

4 - PROGRAMA E MODALIDADES DO BACHARELATO EM LlNGUA X 

4 . 1 - Considera-se agora uma primeira tentativa de programa9ao de 

um bacharelato em Lingua ~, para os dais casos considerados, 

isto e, Conforme a L!ngua ~ a nive l elementar fez parte, OU 

nao, do currlculo do aluno que ingre ssa no curse : 

A - Laboratorio de Linguas (LB) 

A. 1 - O a luno t e rn conhecimento da 

. Lingua X a nive l elementar 

A. 2 -

LB I, II e III (19 , 29, 39 s em. ) 

LB IV ( 49 s em. ) 

0 a luno nao t ern conhecimento 
da Lingua X a nlvel elementar 
LB I e II (19 e 29 sem . ) 
LB III e IV (39 e 49 sem. ) 
LB v (59 sem. ) 

B - Disciplinas Nucle are s 

Heras oor Semestre 

90 

45 

135 

90 

45 

Introdu9ao aos Estudos Linguisticos I e II 60 

Lingua X I e II (caso A. l) 60 

(case A. 2) 30 

Lingua X III , IV , V e VI 

Lite r a tura x I , II , II: e IV 

C - Disciplinas Auxilia r e s 

Lingui sti c a Portugue s a I e II 

Cultura X I c II 

60 

60 

60 

60 
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Heras por Semestre 

D - Disciplinas de Op9ao 

0 . 1 e D. 2 - Literatura Portuguesa I e II 

o . 3 Teoria dos Generos Literarios 

D.4 - Teoria da Tradu9ao 

D.5 - Teoria da Literatura I 

D. 6 - Introdu9ao as Ciencias da Educa9ao 

D.7 e D. 8 - Psicologia da Educa9ao I e II 

D.9 

D.10 

- Metodos e Tecnicas Educativos 

~ Sociologia da Educa9ao 

D.11 - Introdu9ao as Ciencias Sociais 

D.12 - Cultura PortugJesa 

D. 13 - Historia de Portugal 

D.14 - Historia da Arte Portuguesa 

D.15 - Rela9oes Publicas 

60 

45 

45 

60 

30 

60 

60 

45 

45 

60 

60 

60 

30 

D.16 - Oocumenta9ao e Informa9ao 30 

D. 17 - Introdu9ao a Organiza9ao Ernpresarial 60 

D. 18 - Introdu9ao a Programa9ao 45 

Muitas das disciplinas de op9ao , consideradas nesta pri

meira tentativa de programa9ao, sao comuns a outros cursos 

e, consequentemente , ministradas por pessoal docente perte£ 

cente a Departamentos diferentes . g por exemplo o caso das 

disciplinas D. 6 a 0 . 11 inclusive e D. 15, cujo ensino sera 

assegurado pelo Departamento de Educa9ao, D. 17 pelo actual 

Departamento de Ciencias Exactas , etc . 

Em qualquer altura outras disciplinas de op~ao, em espe

cial disciplinas professadas em outros cursos r poderao ser 

instituidas por proposta do Conselho de ~urso . 

4. 2 - Em face do programa exposto resulta que , por exemplo, no ca

so de urn bacharelato em Ingles destinado a educa9ao, alem 

das disciplinas de op9ao D.6 a D.11 inclusive, deverao ser 

escolhidas pelo menos mais duas, possivelmente D.l e D.2, 

de modo a assegurar 0 niimero de creditos necessaries para 

a obten9ao do respective grau. Como indicado anteriorrnente , 

este caso sera especialrnente tratado no relatorio do DepaE 

tarnento de Educa~ao. 
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Tratando-se de um bacharelato em Ingles com o objective 

do exercicio de fun9oes de tradutor e interprete, as disci

plinas de op9ao D. l a 0 . 5 inclusive passam a ser obrigato

rias, alem de mais tres outras disciplinas que completem a 

escolaridade total minima necessaria para a conclusao do 

curso . 

No caso de um bacharelato em Russo orientado para as fU!!, 

~oes de secretariado , as disclplinas de op9ao D. 11, 0 . 15, 

D. 16 , 0 . 17 e 0.18 , tern de ser necessariamente escolhidas, 

enquanto que se a preferencia for uma carreira no dominio 

do turismo , as disciplinas indicadas sao D. 11 a D.15 inclu

sive . 
Se o aluno do curso de bacharelato em lingua X esta in

teressado no conhecimento de outra lingua Y, podera usar t~ 

do 0 tempo destinado as disciplinas de o~ao na frequencia 

do Laboratorio de Linguas e de disciplinas obrigatorias do 
eixo Y. 

4.3 - Muitas Universidades socorrem-se de uma pratica que, por a! 

tamente util sob o aspecto de consolida9ao e conf irma9ao 

cientifica, tal como indicado no r e latorio de Junho ultimo 

da Comissao Instaladora , se entende vantajosa para os cur

sos de Linguas Vivas da Universidade do Minho . Consiste ela 

em o estudante que haja escolhido um dado curso de lingua 

estrangeira poder realizar , no pais respective, um esta9io 

em Institui~ao de ensino Universitario , durante o perlodo 

e nos termos em que o Conselho de Curso delibere . Este es

tagio visa conferir a tudo o que o est udante adquiriu duraE 

te o curso uma nova dimensao , na medida em que aquela tare
fa vira a conceder- lhe um contacto real e vivo com a cultu

ra de cujos aspectos tornou conhecimento por via escolar . 

5 - ORIENTA~AO PEDAG0GICA 

5 . 1 - Para a eficiente consecu9ao didatica dos fins a que se pro

poem as diversas disciplinas que iritegr~ os Cursos de Lin-



guas, consideram-se necessarios os seguintes tipos de en

sino : 

A - Aulas Teoricas 
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Al - Expositivas : destinadas a apresenta9ao descritiva 

e interpretativa da materia programada e em estudo, 

bem como da metodologia utilizada . Este genero de 

sessoes define-se, antes de mais, por urn caracter 

de permanente inova9ao em ordem ao desenvolvimento 

do esp~rito crltico e a actualiza9ao cient!fica. 

A2 - Coloquiais : destinadas a formulagao de questoes 

propostas quer pelo docente quer pelo discente, em 

processo de participa9ao activa . 

~ de aceitar que o estabelecimento da rela9ao aulas exp£ 

sitivas/aulas coloquiais venha a ser deterrninada pela orie~ 

ta9ao do docente , de modo a, no seu criterio 1 se poder res

ponder eficientemente a cada situa9ao determinada. 

B - Aulas Praticas 

Ernbora divirjarn concretamente de disciplina para discipl! 

na, os objectives das aulas praticas traduzem-se , durna forrna 

geral , na aplica9ao experimental dos enunciados teoricos, no 

esclarecimento de duvidas surgidas sobre aquela e suscitadas 

no processo operacional, na analise critica das fontes, no 

comentario linguistico , estilistico, literario e cultural 

dos textos . Este tipo de ensino e aquele que , por exemplo, 

mais se adequa a consecu~ao dos objectives das disciplinas 

de linguas . 

c - Seminaries 

A execu~ao de trabalhos, de natureza consentanea com a 

fase do curriculo, e um dos aspectos mais importantes que, 

no funbito da pedagogia universitaria , concorre para definir 

a real participa~ao do discente na aprendizagem, na aquisi-

9ao do saber novo ou recriado e na respectiva formula9ao . o 
tipo de ensinO aqui preceituado e a ses sao de Seminario, C~ 

ja finalidade · cons i ste na discussao colectiva de trabalhos 

individuais ou de grupo . Es t e tipo de ensino insere- se : 
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Cl - quer no ambito dos curses, sob a orienta9ao do do

cente; 

C2 - quer no ambito dos Departamentos, sob a supervisao 

dos respectivos especialistas . 

o - Assistencia Ped~gogica 

Os docentes deverao reservar uma parte do seu tempo, no 
I 

rninimo de seis hora~ sernanais, para atenderem os alunos que 

queiram expor-lhes ~s suas dificuldades ou pedir-lhe.~ orien 

ta9oes de caracter individual ou orienta9oes de grupo acer

ca do trabalho resp,ctivo. Uma parte da eficacia pedag6gica 

do sistema repousa nesta assistencia extra-escolar. Por is

so, nao basta estabelecer o principio e marcar as horas e 

lugar em que cada docente presta este servi90. t fundamen

tal que ele nas aulas marque encontros com os alunos neces

si tados de explicaQoes suplernentares , e ate reserve para es 

sas horas orientaQoes que nao afectem toda a turrna. Esta as

sistencia e de tal rnodo irnportante que se devern encontrar os 

rneios de o Conselho··do Curso poder controlar e urgir o seu 

curnprimento o 

5.2 - Urn ensino eficiente, em grande parte dialogado, exige urna 

rela9ao docente/discente que idealmente deve ser da ordern 

de 1/8 e que nunca deve ultrapassar 1/12. Alem disso, quan

do nos varies tipos de aulas correspondentes a urna dada di~ 

ciplina colaboram varies docentes, e fundamental que se ve
rifique um verdadeiro trabalho de equipe por parte desses 

docentes, competindo aos rnais qualificados a coordena9ao do 

ensino da disciplina em causa . Em particular, o Conselho de 

Curse nao deve perrnitir a situayaO em que o professor Se 

preocupa unicamente com as aulas de indole teorica e os as

sistentes exclusivamente com as aulas praticas, rnuitas ve

zes sem qualquer f orma de colabora9ao ou coordena9ao entre 
as actividades desses dois tipos de docentes. Este exemplo 

poe bem em evidencia a necessidade de, na grande maioria dos 

cases, os docentes universitarios exercerem as suas funyoes 

em regime de '1 full-tirne'1 ou rnesmo de dadica9ao exclusiva. 
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Por outro lado, o niimero de alunos que frequenta cada au 

la deve ser limitado, preconizando-se como niimeros maximos 

50 a 60 alunos para as aulas tipo teorico, 25 a 30 alunos 

para as aulas praticas e 12 a 15 alunos no caso dos semina

ries. Para assegurar que tal aconte9a, os alunos devem ser 

agrupados em turmas e sub-turmas e a capacidade dos diversos 

tipos de salas de aula nao deve ultrapassar OS niimerOS indi

cados. 

5.3 - No que concerne a indaga9ao e aferimento do aproveitamento 

escolar ha que distinguir os objectives pretendidos e os 

meios a que recorrer . 

A - Os objectives da indaga9ao consistem na determina9ao do 

nlvel de desenvolvimento adquirido na aprendizagem: 

B - Os meios recomendados distribuem-se pelos seguintes ins 

trumentos : 

B.1 - Observa~ao da actividade normal do discente ao 

longo do semestre, em parte consequencia dos tra

balhos escritos elaborados pelo aluno ; 

B. 2 - sessoes especialmente destinadas ao apuramento e 

que hao-de existir nao so em niimero significativo, 

mas ainda regularrnente distribu!das ao longo do 

periodo lectivo: 

B. 3 - exarne final, apenas com caracter complementar das 

observa~oes anteriores e destinado a mais ef icaz

mente ou concretamente (se necessario) se concluir 

do grau de aproveitamento e aprendizagern . 

O predominio ou a exclusividade do recurso a cada um des

tes meios depende, em larga medida, da natureza da materia 

leccionada e do tipo de lecciona9ao praticado . 

6 - DEPARTAMENTOS 

6 . 1 - Admite-se come pressuposta a existencia de dois tipos de ins 
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titui9oes intra-universitarias, a ~aber1 o Departamento e 

o Curso : ao primeiro correspondendo essencialmente a fun~ 

9io de investiga~ao e ao segundo a funcao de ensino . Tal 

sistema , alem de facultar urna mais rapida e eficiente res

posta as necessidades do labor universitario, contem em si 

todas as potencialidades para uma continua dinamiza9ao das 

taref as que incumbem a um estabelecirncnto de ensino desta 

natureza, tarefas inte rnas ou outras que exijam uma maior 

disponibilidade em r e l a9ao as solicita9oes que do exterior 

possam ocorre r. 

6.2 - Por Departamento entende-se uma unidade de inve stiga9ao que 

se define em ordcm a um dominio (i.e . um deterrninado raMo do 

saber) OU disciplinas afins, a qual , do ponto de Vista das 

necessidades de docencia, apoia os curses. Se ra servido por 

um quadro de docentes que , naturalmente, a l exercem a inves

tiga9ao. Cada Departamento sera colcgialrnente gerido por um 

Conselho (de Departamento) • 

Por Curso entende-se uma unidade d e natureza pedagogica, 

a qual compete cstudar e aprovar o r eferido curricula e que, 

tal como no caso do Dcpartame nto, s e ra colcqialmente gerido 

por um Conselho (de Curso) . 

6.3 - Na fase de arranque sera somente conside rado um Departarnen

to : o Departamento de Llnquas Vivas . Mais tarde, quando as 

actividadcs inte rnas o justif icareM - por crescimento do pe~ 

soal docente oualificado, a l ar gamcnto dos guadros de inves

tigaqao, etc . - da primeira unidade surgirao em processo di

namico outros Departarnentos , como e o caso de u~ Departamen

to de Inqle s , Russo, Lingulstica, etc. 

6 .4 - No que se r e f e r e as linhas de investiga~ao iniciais, a con

siderar no Departamento de Linguas Vivas, e l a s serao consi

deradas no proximo r e latorio, tal como previsto em 2.1. 
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7 - PESSOAL DOCENTE 

7 . 1 - No que se refere ao pessoal docente, ate este momento, can

didataram-se expontaneamente a Universidade do Minho, com 

um curriculo de interesse, 10 elementos . 

Tres deles destinarn-se ao ensino da Lingua, Literatura 

e Cultura e Civiliza9io Inglesa, sendo as qualifica~6es de 

cada um ~ 

a) Licenciatura em Germanicas, B. A. Hons . (Univ. do Natal), 

preparando o doutoramento em Literatura Inglesa ( t1 Roy 

Campbell " ) ; 

b) B.A. (Univ . do Natal), tendo sido leitor de Ingles nas 

Universidades de Coimbra e de Louren90 Marques. Actual

mente pertence ao auadro do pe ssoal tecnico da Universi

dade do Minho ; 

c) Licenciatura em Germanicas , Director do Institute Brita

nico em Braga ; 

Os rcstantes sete elementos possuem licenciaturas em Fi

lologia Classica ou Romanica, 8endo de destacar : 

d) Licenciatura em Filologia Classica , corn tese de doutora

mento quase concluida ("Dionisio Tracio e as partes do 

Discurso" ) , especialmente interessado em Linguistica; 

e) Licenciatura em Romanicas (16 v . ) , assistente, especial

rnente interessado em Literatura Portuguesa; 

f) Licenciatura em Romanicas (17 v.), monitor, em condi~oes 

de iniciar estagio corn vista ao doutoramento . 

7.2 - Adrnitindo que em 1975/76 so se inicia o 19 ano do Bacharela 

to em Ingles para um numero maximo de 60 alunos, as necessi 

dades a curto prazo de pessoal docente sao da ordem de 6 do 

centes. 
De imediato seria necessario contratar d) assim como um 

tecnico de Laboratorio de Linquas , possivelmente c), os 

quais, conjuntamentc com b), que ja exerce fun96es na Uni

versidade d~ Minho, preparariam o arranque do curso . 
O contrato ~e f) a curto prazo seria do maxima interesse, 

de modo a poder iniciar um estagio corn vista a obten9ao do 

grau de doutor. 



Os elernentos a) e e) seriarn contratados em rneados de 

1975, de mode a permitir o inicio dos curses em Outubro. 
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7 . 3 - Entretanto dar-se-ia continuidade ao estabelecirnento dos 

contactos necessaries (British Council e Universidades de 

Moscovo ou Leninegrado) , de rnodo a que nos principios de 

1976 se possa dispor da colabora9ao de urn Professor ingles 

de Literatura , e em meados de 1976 de um Professor e dois 

Assistentes e/ou Leitores de Russo, de modo a permitir o 

inlcio do Bacharelato em Russo no ano lectivo de 1976/77. 

Alern disso, durante o ano de 1975 procurar-se-ia contra

tar dois ou tres licenciados corn classif ica~oes elevadas e 

recentemente forrnados, com o objective de iniciarem estagios 

com vista a realiza9ao do doutoramento. 

8 - INSTALAC0ES 

8.1 - Pelas razoes indicadas no Relatorio da Comissao Instaladora 

de Junho ultimo, preve-se que estes curses se iniciern em 

Braga, no edificio de que a Universidade do Minho dispoe na 

Rua D. Pedro V, o qual e especialrnente indicado para este 

tipo de curses, uma vez que e les, assim come o Departamento 

de Linguas Vivas, nao necessitarn de Laboratories de grandes 

dimensoes ou corn infraestruturas complexas, como e o caso 

de laboratories de Quimica ou de Tecnologia. 

Na pagina seguinte mostrarn-se as plantas correspondente s 

ao estudo preliminar de aproveitamento da zona de ensino do 

referido edificio. 

Acresce que muito em breve a Universidade do Minho entra

ra na posse de mais um edificio em Braga, que pertenceu a 
ex-Legiao Portuguesa, situado na Rua Abade da Loureira , no 

qua! se irao instnlar diversos servi9os de apoio aos estu

dantes, come e o caso de um self-service, salas de estudo , 

Associa~ao Acadernica, etc. 
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8.2 - Para alem da instala9ao do Departamento de Linguas e outros, 

o referido ediflcio permite ainda dispor , tal como indicado 

no referido Relatorio da Comissao Instaladora, de : 

3 anfiteatros de 60 lugares cada ; 

4 salas de aula de 30 lugares cada ; 

4 salas de Seminario de 15 lugares cada; 

alem de um Laboratorio de Lin~uas e instala9oes anexas, e 

da possibilidade de s e considerar, em caso de emergencia, 

de mais uma ou duas salas de ' Seminario de 15 lugares cada . 

8.3 - Adrnitamos agora : 

a) Que ao f im de 4 anos de funcionamento dos cursos de Lin

guas Vivas o niimero de alunos que frequenta cada um dos 

curses de Bacharelato em Ingles e em Russo e aproximada-

. mente o rnesmo e igual a : 180 alunos no 19 ano , 120 alunos 

no 29 ano e 60 alunos no 39 ano, o que corresponde a urna 

populavao discente t otal de 720 a lunos . 

Convern notar que ; do ponto de vista das instala9oes, os 

dados fundarnentais s ao 0 nurne ro total de alunos e a for

rna coma eles se distribuern pelos tres anos , e nao o nu

mero de curses de Bacharelato existentes ; 

b) Que a escolaridade media s ernanal de cada s ernestre e da 

ordem de 20 horas , das quais cerca de 6 horas correspon

dern a utiliza9ao de anfiteatros de 60 lugares, 6 horas a 
utiliza9ao de salas de aula de 30 lugares e 4 horas de 
salas de Seminario de 15 lugares, sendo o restante tempo 

utilizado na frequencia do Laboratorio de Linguas , de 

acordo corn os tempos indicados em 9 . 1 : 

c) Que o Laboratorio de Linguas , apoiado por quatro salas 

de Seminario , coM uma capacidade de 15 lugares cada, tern 

por sua vez urna capacidade de 30 lugare s {admite-se que 

no ensino ministrado no Labora torio de Linguas a cada 
hora de Labora torio propriarnente dito correspondern 2 ho

ras de ensino por me todos audio-visuais em salas de Semi 

nario corn metade da capacidade ) ~ 

d) Que as instala~oes de s t inadas a e stes cursos funcionarn 

48 horas po~ semana . 
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Nestas condi9oes conclui- se quc, ao fim dos 4 anos consi

derados, isto e, cm 1979/80, altura em que se devem come~ar 

a dispor de instala9ocs no Campo Universitario para estes 

tipos de cursos t 

a) as instala9oes do Laboratorio de Llnguas, durante os 

dois semestres normais, atingem a satura9ao1 

b) o numero de salas do edificio da Rua o. Pedro v, com um 

factor de utiliza9ao de 100%, sao : 

4 salas de Seminario de 15 lugares 

2,5 salas de aulas de 30 lugares 

1,5 anfiteatros de 60 lugares 

o que representa um factor de utiliza~ao global da ordem 

dos 60%, ficando cerca de 40% disponiveis para outros 

curses . 

9 - INVESTIMENTO INICIAL 

9.1 - 'As verbas referent~s aos es tudos de projecto, obras de adap

ta9ao, equipamento fixo e mobiliario~ que e necessario dispe~ 

der com o edificio da Rua D. Pedro v , unidade prevista para 

assegurar o funcionamento de d iversos Curses e Departamentos 

como os de Linguas Vivas , nao sac aqui consideradas. Esse 

assunto foi tratado no referido Relatorio da Comissao Insta

ladora de Junho ultimo, ondc s e indica que 0 valor global pr~ 

visto e da ordem dos 7 . 000 contos, t e ndo ja sido concedidos 

em 1974 c erca de 2 . 500 contos para e sse fim. 

9.2 - No que r espeita as verbas e specificas, r e lacionadas com o 

inlcio do funcionamento dos curses de Bachare l ato considera

dos no pres ente relatorio, as previsoe s sao : 
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a) Bibliograf ia Ger al 600 . 000$00 

b) Bibliograf ia Especializada 250.000$00 

c) Bibliograf ia para alunos 

{essencialrnente prirneiros anos) 150.000$00 

d) Equiparnento para a Biblioteca 

Departarnental (lei tor, reprodutor 

de rnicrofilrnes , ficheiros, etc . ) 100.000$00 

e) Equiparnento Didatico 150.000$00 

f) Equiparnento de Investigac;:ao 150.000$00 

g) Equiparnento Administrative (rnaqui-

na de escrever, fotocopias, etc.) 100 . 000$00 

TOTAL 1 . 500 . 000$00 
----------------------------

dos quais 900 contos a serern dispendidos em 1975 e 600 con-

tos em 1976 . 

10 - CONSIDERA~OES FINAIS 

Corn base no despacho ministerial de 1 4 .8.7 4 que autori

zou a realiza9ao dos e studos de projecto das necessarias 

obras de adapta9ao do edificio da Rua D. Pedro v em Braga, 

e na prograrna9ao ap~esentada no Relatorio da Comissao Ins

taladora de Junho ultimo, derarn-se inlcio aos referidos es

tudos, tendo na altura sido prograrnado que ainda em 197 4 

seria aberto concurso para a parte de tostos, e em Janeiro 
de 1975 para a parte de acabarnentos e equiparnento fixo , de 

rnodo a assegurar o funcionarnento da zona de ensino em Outu

bro de 1975. 

Tendo-se verif icado a aus€ncia de urn despacho orientador 

por parte do Ministerio da Educa9ao e Cultura no que se re

fere aos curses propostos no citado Relatorio da Comissao 

Instaladora , situa9ao esta so em parte alterada atraves do 

oflcio UM-1/2~ de 28.10 . 7 4 da Direc9ao-Geral do Ensino Su

perior , que se transcreve : 



"Em referencia ao oficio RT-222/74, de 18 de Julho 

ultimo, tenho a honra de inforrnar V. Exa. de que 

nao julgo oportuno o contrato do Lic9 Anibal de 

Barros Barreira, uma vez que o Curso de Historia 

nao rnereceu aprova9ao ministerial", 
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decidiu a Comissao Instaladora mandar suspender os estudos 

do projecto em curse, uma vez que este sera uma fun~ao da 

utiliza9ao a dar ao edif!cio, e, em particular, se destina

do ao ensino e investiga9ao, de quais os Curses e Departame~ 

tos ouc ai irao ser instalados . 

Por exemplo, a existencia de urn Laboratorio de Linguas e 

seus anexos so se justif ica se existirem Curses de Linguas 

Vivas. Por outro lado, as caracter!sticas do ediflcio nao 

se prestam a considerar a sua adapta9ao a Laboratories que 

exigern infraestruturas cornplexas como e o caso de Laborato

ries de Oulmica ou de Tecnologia. 

Assim, decidiu a Cornissao Instaladora que so deveriam 

ser retornados os cstudos de projecto, depois da Universida

de do Minho receber as neccssarias directrizes por parte 

do Ministerio da Educa~ao e Cultura, e, em particular, de 

quais os cursos a rninistrar, todos ou so alguns dos propos

tos, ou outros, de modo a evitar gastos inuteis. 

Ncstas condi9oes, nao SC pode deixar de chamar a aten9ao 

para a urgencia de urna decisao sobre o assunto exposto, sob 

pena de se tornar impossivel o inicio dos Curses de Linguas 

Vivas em Outubro de 1975/76, ou de qualquer outro para o 

qual o edificio da Rua o. Pedro V seja adequado, dada a im

possibilidadc de se concluir as necessarias obras a tempo, 

tanto rnais que a zona destinada ao ensino, cave e res-do

-chao, tal corno foi indicado no ja citado Relatorio da co

missao Instaladora, se encontra vazada . 




