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dia a dia 

 
05.05 
Universitários "pesam" mais à família do que ao est ado  

Um estudo realizado por um docente e investigador da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa, fez as contas e constatou que são as famílias que financiam o sistema universitário. Ou 
seja, o Estado tem um papel menor no funcionamento das universidades, "assumindo os estudantes e familiares, 
em geral, o papel principal". Mais: há famílias em que as despesas com os estudos universitários chegam a atingir 
um quarto do rendimento líquido mensal do agregado. 

 
07.05 
Governo avalia exame a professores  

O Ministério da Educação está a ponderar medidas destinadas a introduzir novos métodos de avaliação dos 
professores. Novos métodos mas, afinal, nada inovadores, pois trata-se, de acordo com uma fonte do gabinete do 
ministro David Justino, "de recuperar e apurar legislação já existente mas nunca utilizada". 

 
08.05 
Ensino Superior: Ministro contra o sistema binário 

O ministro da Ciência e do Ensino Superior, Pedro Lynce defende o fim do sistema binário universidade/politécnico 
face ao processo de Bolonha, que prevê a criação, até 2010, de um espaço europeu do ensino superior. 

 
09.05 
Três institutos extintos na área da educação e do e nsino superior  

Dois dos quatro institutos que o actual Ministério da Educação tutelava vão ser extintos: o Instituto de Inovação 
Educacional (IIE) e o Instituto Histórico da Educação (IHE). Também o Instituto Nacional de Acreditação da 
Formação de Professores (Inafop), herdado pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, vai ter o mesmo 
destino. 

 
10.05 
Ministro diz que independência está garantida  

O ministro da Educação garantiu ontem que o facto de o Conselho Nacional de Educação (CNE) ter passado a ficar 
sujeito à superintendência conjunta dos dois ministérios que tutelam o ensino "não põe em risco a sua 
independência. " 

 
10.05 
Roberto Carneiro pede medidas para a Educação  

O ex-ministro da Educação Roberto Carneiro volta a recuperar a polémica lançada em finais do ano passado, ao 
defender que Portugal tem "20 anos para vencer 20 décadas de atraso educativo". 


