LISTA D
Eleição dos docentes e investigadores para o Conselho de Faculdade da FCSH-UNL
A lista D é formada por um grupo de docentes e investigadores que, não tendo sido
chamados a assumir responsabilidades nos órgãos de direção da FCSH, nem por isso
deixaram de participar e reflectir sobre o rumo dos últimos anos, nas ocasiões em que
tal se revelou possível. A lista reúne-se em torno de três preocupações fundamentais,
que a levam a candidatar-se ao Conselho de Faculdade da FCSH.

1. Frente à clara falta de democraticidade que tem vindo a marcar a vida da nossa
faculdade, pretendemos lutar por uma participação alargada nos processos de decisão,
para que o futuro da instituição possa ser determinado pelos que nela trabalham. Não
nos conformamos com o facto de decisões que a todos afectam serem tomadas num
quadro restrito de intervenientes, sem debate aberto e sem auscultação das diferentes
posições existentes. As reformas por fazer, os estatutos a rever e a definição de
prioridades de acção têm de ser o reflexo de uma faculdade cujo destino consideramos
ser responsabilidade de todos nós.

2. Face à sobrecarga do trabalho lectivo e administrativo que os docentes vêm
acumulando e perante a banalização da precariedade do emprego científico, que, antes
de mais, tem prejudicado os investigadores integrados nas nossas unidades de
investigação, é urgente que a FCSH questione a sua estratégia académica em torno de
uma ideia crítica das ciências sociais e humanas. Da nossa parte, pretendemos promover
um projecto capaz de assegurar um ensino de qualidade permanentemente articulado
com a investigação científica. Para este efeito definimos quatro prioridades:
a) Criar as condições para que a figura do docente investigador seja central na
vida da escola; defendemos a adopção de medidas que reduzam significativamente a
carga lectiva docente, bem como a renovação, alargamento e valorização do quadro, no
cumprimento do Estatuto da Carreira Docente Universitária.
b) Estimular a interdisciplinaridade através de unidades curriculares criadas por
colaboração entre docentes de dois ou mais departamentos e adaptando o sistema
major/minor ao Processo de Bolonha; medidas pragmáticas como estas – bem distintas
da eventual constituição de mais instâncias administrativas, que em geral apenas
implicam a formação de mais poderes hierárquicos – proporcionarão percursos inéditos
de discência e docência que farão da interdisciplinaridade a marca distintiva da FCSH.
c) Adoptar medidas pedagógicas que respondam às lacunas de formação dos
estudantes que escolhem prosseguir os seus estudos connosco, assim como às
disparidades entre eles existentes, de modo a proporcionar a todas e a todos um ensino
de qualidade.

d) Reunir as condições necessárias para a existência de uma biblioteca integrada
da FCSH, que sirva de facto os propósitos do ensino e da investigação, e se constitua um
eixo de interdisciplinaridade.

3. Os membros eleitos desta lista reger-se-ão por princípios de colaboração com os
colegas responsáveis pela direcção da FCSH. Comprometem-se, também, junto de todos
os restantes colegas, a uma regular prestação de contas relativamente aos assuntos
tratados pelo Conselho de Faculdade. Esta prática democrática contribuirá, com certeza,
para que sejam alcançados resultados de natureza estratégica e assegurará as condições
de funcionamento de uma direcção que pretendemos seja bem-sucedida.

CANDIDATOS
João Aires de Freitas Leal, Professor Catedrático, Antropologia, FCSH000708
Diogo Sassetti Ramada Curto, Professor Catedrático, Estudos Políticos, FCSH000225
José Manuel Viegas Neves, Professor Auxiliar, História, FCSH000836
Maria Margarida Abreu de Figueiredo Medeiros Mendes Godinho, Professora
Auxiliar, Ciências da Comunicação, FCSH000685
Bernardo João da Silveira de Vasconcelos e Sousa, Professor Associado, História,
FCSH000153
Ana Maria Mão de Ferro Martinho Carver Gale, Professora Auxiliar, Estudos
Portugueses, FCSH000407
Catarina Sousa Brandão Alves Costa, Professora Auxiliar, Antropologia, FCSH000622
Manuel Pedro Ramalho Ferreira, Professor Associado, Ciências Musicais, FCSH000566
Helena Virgínia Topa Valentim, Professora Auxiliar, Linguística, FCSH000490
[Suplentes]
Ana Isabel Costa Febrero de Queirós, Investigadora, IHC, FCSH000828
Isabel Rute Araújo Branco, Professora Auxiliar, Línguas, Culturas e Literaturas
Modernas, FCSH000764
João Afonso de Bivar Sedas Nunes, Professor Auxiliar, Sociologia, FCSH000492

MANDATÁRIO
Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira, Professor Auxiliar, História, FCSH000228

