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Alunos decidem
fechar faculdade
DIREITO O Protesto contra não aplicação de avaliação sob anonimato

PORMENORES

! Regime mais objetivo ;

I Os alunos defendem o novo re- i

| gime em que o professor não |

i conhece o nome do aluno cujo i

I exame está a corrigir. Conside- |

| ram-no mais objetivo e menos |

i propenso a favorecimentos. i

j
Último fecho foi em 2011 \

\ A última vez que a Faculdade de \

\
Direito foi encerrada pelos alu-

|

;
nos aconteceu em 2011, num ;

í protesto contra o novo regime i

! de bolsas de ação social. |

Direção acusada de

vários incumprimentos

? Os alunos queixam-se de
sucessivos incumprimentos
do regime de avaliação, por
parte da direção. Restrições à
opção pela avaliação contínua
ou orais marcadas com pouca
antecedência são algumas das

queixas dos estudantes. •Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no centro da polémica



Os
estudantes da Faculda-

de de Direito da Univer-
sidade de Lisboa decidi-

ram encerrar a instituição, em
protesto contra a não aplicação
integral do novo regime de ava-
liação sob anonimato, aprova-
do em fevereiro.

Falta ainda definir a data em os

alunos vão fechar a faculdade,
mas o CM sabe que a posição de

força será adotada nos próxi-
mos dias. A 30 de novembro,
numa reunião geral de alunos,

BERNARDO ESTEVES que foi das mais concorridas dos
últimos anos, a esmagadora
maioria dos estudantes dcci
div- se pelo fecho da instituição

Em causa está o facto de a di
reção da fa-
culdade pre-
tender aplicar
o novo regime
de exames es-
critos sob anonimato dos alunos
de forma parcial, alegando não
possuir meios para que abranja
todos os estudantes. Na última
semana, os alunos interpelaram

DIRETOR ALEGOU FALTA

DE MEIOS PARA APLICAR
NOVOREGIMEATODOS

o diretor Pedro Romano Marti-
nez, que admitiu a aplicação in-
tegral do novo regime se os alu-
nos partilhassem com a direção
o risco de as notas saírem fora

de prazo. Mas
um abaixo-
- assinado dos
alunos nesse
sentido ficou

praticamente sem assinaturas.
O CM tentou, sem sucesso, con-
tactar o diretor da faculdade e o

presidente da associação aca-
démica. •


