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3. Bin Laden terá deixado gravação antes de morrer

A Federação Nacional de Professores
(Fenprof) afirmou hoje estar “contra” a
passagem da Universidade do Minho a
fundação, considerando esta uma “forma
perversa” para dar o “pontapé de saída” na
privatização da instituição.

4. Por gestos, Ronaldo e Mourinho dizem-se roubados
5. Ajuda a Portugal será de 78 mil milhões
6. Bin Laden: Ele “odiava mais os inimigos do que
amava os filhos"
7. Desentendimento na troika sobre o montante da
ajuda a Portugal “está a atrasar o acordo”
8. Bin Laden não estava armado quando foi morto
9. Pensões inferiores a 1500 euros também podem
baixar
10. A unidade de elite que matou Bin Laden
A passagem da Universidade a fundação vai ser votada pelo Conselho
Geral da UM a 31 de Maio (Paulo Ricca)
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“Já em 2007 recusámos firmemente esta possibilidade e hoje reafirmamos a nossa recusa. A

Tweet
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passagem das universidades para fundações é o pontapé de saída para a privatização das
instituições, com as consequências que isso trará, nomeadamente no que toca à liberalização

Share

da fixação de propinas”, explicou o secretário-geral da Fenprof, em conferência de imprensa.
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troika
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Segundo Mário Nogueira, “esta é uma forma perversa do Governo arrancar com a privatização
323 leitores

das universidades e sacudir para cima das instituições a responsabilidade de financiamento”,
adiantou, assinalando também que da passagem para o regime fundacional podem advir
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“consequências no regime de contratação de docentes, investigadores e demais trabalhadores,
pondo em causa as condições de autonomia profissional”.
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O coordenador para o ensino superior da Fenprof, João Cunha, alertou que o sistema de
fundação pode “subverter a lógica das universidades, ao submeter as instituições a critérios de
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mercado”.
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As avós têm namorado e perfil no Facebook
Agitadores unidos: Chain & The Gang contra a
liberdade!
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Pedro Oliveira, antigo professor da UM e actual docente na Universidade do Porto, apontou
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como factor “negativo” o facto de “se poder passar a ter docentes no regime de função pública e
outros docentes vinculados por um regime de trabalho individual na mesma instituição”.
Esta possibilidade, explanou o docente, “vai contribuir para a diminuição da autonomia dos
docentes, condição essencial ao exercício da profissão”.
A alteração ou não do regime jurídico da UM, que prevê a passagem da instituição para
fundação ao abrigo do direito privado, vai ser votada pelo Conselho Geral da UM a 31 de Maio.
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