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Regulamento
para praxes
existe nas
universidades
sem ser usado



Instituições
têm código
para praxe

Regulamentos existem,
mas não há memória de
terem sido colocados em
prática nas instituições
contactadas pela Lusa.
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•As universidades já dispõem de

regulamentos próprios que san-
cionam os abusos levados a cabo pelos
alunos, a propósito das praxes, sem, no
entanto, ter havido por parte das uni-
versidades e politécnicos contactados

pela agência Lusa necessidade de os

aplicar. Isso não impede que as asso-

ciações académicas tivessem decidido

apresentar ao ministro da Educação
uma proposta de Estatuto do Estudan-
te do Ensino Superior, que inclui nor-
mas disciplinares e sanções uniformes
em caso de abusos e excessos.

No Porto, não há memória de
nenhum aluno expulso, assim como
em Coimbra, confirmou a reitoria. Em

Lisboa, a história repete-se. André
Machado, presidente da Associação
Académica da Universidade de Lis-
boa, sublinhou, porém, que «é difícil
recolher informação fidedigna» junto
dos alunos, até porque «as praxes co-
locam normalmente as pessoas em
situações embaraçosas», que geram
receios e dificultam as denúncias.

Ministro da Educação quer discutir o tema com professores e alunos



Meço. Nuno
Crato não
assume que
tragédia seja
devida a praxe
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Crato não assume
mortes no Meço como
resultado de praxe

Ministro da Educação apontou "acontecimentos recentes" para justificar
reunião com estudantes, que propuseram novo estatuto do ensino superior
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O ministro da Educação não assu-

miu a morte dos seis estudantes
da Universidade Lusófona, no

Meço, como consequência das

praxes, embora seja "bem pos-
sível" que em breve um Estatu-
to do Estudante do Ensino Supe-
rior seja criado. A possibilidade
foi sublinhada por André Macha-

do, presidente da Associação Aca-

démica da Universidade de Lis-

boa, uma das 14 que ontem se

reuniu com Nuno Crato para dis-

cutir as praxes académicas.
O ministro da Educação res-

salvou que não queria "assumir
absolutamente nada sobre o que
se passou no Meço" onde, a 15

de Dezembro, seis estudantes da
Universidade Lusófona morre-
ram após serem levados por uma
onda.

Crato apenas revelou que a dis-

cussão sobre praxes se devia a

"acontecimentos recentes". O

estatuto sugerido pelos estudan-
tes visa em parte estipular san-

ções a aplicar em caso de exces-

sos cometidos nas praxes, o que
reforça a "segurança jurídica" e

"psicológica" dos caloiros. Uma

proposta, disse o ministro, que
será analisada para "evitar que
se repitam praxes absurdas e

atentatórias da dignidade huma-

na e dos estudantes".
No encontro que decorreu em

Lisboa, o ministro teve uma pos-
tura "não inédita" mas "diferen-
te dos últimos tempos", congra-
tulou André Machado - revelou
"uma abertura" à proposta de

elaborar um estatuto uniforme
e que se aplique a todas as uni-
versidades e instituições de ensi-

no superior. E o objectivo é os

estudantes "entrarem no próxi-
mo ano lectivo com o estatuto

já aprovado", apontou ao i.

A reunião foi convocada pela
tutela no meio da polémica em
torno deste ritual académico,
inflamada pela morte de seis

estudantes da Universidade Lusó-

fona a 15 de Dezembro, no Meço.

Após o encontro Crato seguiu

para uma reunião com a Asso-

ciação Portuguesa de Ensino
Superior Privado, e na próxima

terça-feira será a vez de o con-
selho de reitores discutir com o

ministro da Educação. O presi-
dente da Associação Académica

da Universidade de Lisboa não
acredita que os responsáveis das

universidades se oponham à pro-

posta de estatuto dos estudan-

tes, já que "ainda não" ouviu
"uma proposta ou sequer uma
posição" dos reitores.

A ser adoptado e implementa-
do, o novo estatuto prevê regras
e sanções universais. Na quar-
ta-feira, porém, as associações
académicas do Porto, Coimbra
e Lisboa ressalvaram que as uni-
versidades e politécnicos já dis-

põem de regulamentos discipli-
nares internos, e que estes nun-
ca foram accionados devido a

praxes académicas, como ontem
noticiou a Lusa.

Também ontem a Polícia Judi-
ciária (PJ) revelou que já ouviu
os familiares de quatro dos estu-

dantes que morreram no Meço.
Restam por ouvir dois familia-
res e ainda João Miguel Gouveia,
único sobrevivente da tragédia.
Com Lusa

Ministro da Educação reuniu-se ontem com representantes de 14 associações académicas
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