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HENRTQUE o FOIOS DD NATIA USlEt{l
---de 1985, tem eido introduzido
=enualmente un curso.
rt Faculdado part or Anfiga Oombstent€s c
A prioridade de ingresso na
tebalhadores do Vengurrda (FACOfBAV) graFACOTRAV 6 dsdg aog candidaduou lll ertudrntc cq a 11.. ctasro nos rcle anc
tos com a gexts clesse,aceitandodo sou funcionrrqento. I)66 {{} gsdusdoe do IU Gbr-e€ t8mb6m os que t€m a sEtima e
so, encerrado no dfr 2f do Junbo desto lro, nmhum
oitsve. No ano passado foram ad6 rnHgo combatrnte...
mitidos, pela primeira vez, candidrtos com a nons classe. Este
p8sso, de acordo com a directora
A F'ACOIR.AV toi aberta em antigos combatentes e trabolho- d8 FACOTRAV, Gulbano Dias, foi
1B en obediGnciaa uma decigio dores de vanguarda a possibilidade dado em regime experimentll,,.e,
do m Congreasodo Partido Fte-' de ascenderem ao ensino Eupe- Be 8e concluir que a experi€nbie
.
limo Do sentilo de oferecer Boa rlor. Desde entEo, excluindo o ano 6 boa, vai conhnuSr-Be
com el8.
Novoc crndldetog prcrtendo proyas dc edmissSo i FACOTRAV

No dia do encerrnmento . do
III Curso - 2l de Junho -,
os
elunos apresentaram um jogral
em
-exig6ngpe e, t6nica era o grau de
cia durant€ o processo lectivo.
Isto so para ilugtrar que nio 6
tio pouco f6cil fezer em tr€s &nos
um ciclo gu€, em condig6es comuns, 6 feito em cinco. Muito menot quando as pessoas envolvidgs
s6o trabalhadoras e adultr,s.
JA na filUma semana de Junho
alguns graduados do III Curso da
FACOTRAV estavam a, fsrcr,testes de admissi,o ao ensino supeA QUESTAO
rior.
O facto nio era, nem 6 enDOS TESTES.DIAGNOSTTCOS
carado como normal, atendendo a
que a Faculdade pBra os.Antigos
O caricter inteusivo da formaq6o ministrada na FACOTRAV
Combatentes 6 parte integirinte
leva a que os candidetos sejam da UEM.
56 que a aquisiqS,odos conhecreubmetidoe a avaliagdesdiagaostica;s por forma a testet a sua rnentos cientificos, por si s6, tem

la compouente acad6mica, cebendo o alojarnento e alimentrqdo as
instituiqdes ou eulidades emPre'
gadoras donde prov6m cad.a estu'
dante.
Outra questSo que se p6e tem
I ver com o numero de mulheres.
De acotdo com Gulbano Dias, a
FACOTRAV esti a lutsr por 8ument6,-lo, pois 6 muito reduzido.
Isto ee diz tsmbdrn elu rela4io aos
antigos combetentes; resta 6 s8ber como.

Segundo a directora Gulbano .Dias, 6 preocupagio maior aumentar o ntimero de an.
tlgos combatentas e de mulheres nt
FACOTRAV

Com a graduagio de mais 40
estudantes do terceiro curso, que
lnclui os ingressados no Bno passado com a nona classe, perfez
111 o ntmero de pessoas habilitadas com s 11." classe naquela instltuiqdo aead6mica. Ainda que a
Fsculdaae tenha sido concbbida
para antigos combatentes e traba.
lhadores de vanguarda - o que 6
entendido como grupo de trabalhadores com idade minima de 25
tnos, com pelo menos cinco anoa
de servigo e de quem a entidade
empregadora de informag6es fa.
voriveis quanto i. participagS,o e
comportamento ne produgdo --.
dos 40 graduados deste ano, nenhum pertence ao grupo dog autigos combatentes.
AI.OJAMEMITO:
EIS O PROBLEMA

A ausencia de qualquer antigo
combatente no riltimo grupo de
O car5cter intensivo do curso dita i selec96o dos novos alunos
flnalistsseainsignificinciada
FepreseDtatividade dos fn t i g o s apUdSo ao curso. E, obviamente, um caricter eelectivo. tanto mais
combatentes no total dos 111 gra- o ingresso esti em fungi,o dos re, que o nfmero de pessoasque preduados at6' agora formados 6"as- sultados dos testes.
tendem ingressar no ensino supesumida como a maior preoeupaUm individuo que entre para e rlor 6 cada vez mais crescente.tal
g5o, quer pela direcgS,oda Facul- FACOTRAV com a. sexta classe, como justifica a directora Gulbada.ds,quer por alguns alunos des- *dois &nos depois adquire o nivel da no Dias.
ts instituigEo. ChegB-se a afirmar
nona classe. O terceiro ano conSegundo um estudante do seque s FACOTRAV ostenta o no- fere ao aluno e possibilidade de gundo ano da FACOTRAV, o qual
Ee dos antigos combatentes sem faz.er o nivel pr6-universiterio pediu anonirnato, aquela instituique estes constituam uma presen- 11.' classe-, p&ra o que se ela- gio deveria receber, anualmente,
ga assinalivel.
borou um program& especial en- cem novos ingressos, conforme esSegundo a directora Gulbano globando mat6rias da 10.. e 11.. ti estipulado. Mas isso nio aconDias, a principal, se ndo a rinica classes e se seleccionouum eorpo teee: a FACOTRAV admite um
causa desG problema 6 a falta de docente constituido, quase na tb- nfrnero muito inferior g cem, o
alojamento de que se queixa a Se- talidade, por. professorg com forgu€, na opiniS,o do mesmo estueretsria do Estedo p&ra, os Antiqag5o superior. Al6m disso, como dante, constitui um despenlicio
gos Combatentes. Importa referir
alguns alunos o reconhecem, a das capacidades que a F aculdgde
que I Universidade Eduardo Mon- FACOIRAV
cli"p6e de razoS,vel po8s1u.
dlane ap€nas se lespollssfiliza pe- materiral didictico.
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