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Magn[fico Reitor da Universidade Federal
d

Doa

Rio Grande d

Norte

Coordenador d08 CEOSE (O l&quios E taduaisôbre
Organizaçã

de Sistemas de Ensin )

Magnífico Reitor,
Venho comunicar a V. Ex.' a ref rmulação do plan dos Colóquios
Regionais sôbre a Organizaç:o de Sistemas de Ensino (CROSE), agora transformados em Colóqui s Estaduai

(CEOSE). como resultado de novas

aas e reflexões feitas pela Comissão encarregada de sua
visi ta que real1zamo,s. os'membros da Com:1ssão. a todos

p~squ1-

rganizaçã.
os

Estad s,

A
,nos

oonvenceu de que a eficiência dos Colóquios só poderia ser plenamente a segurada, se êles fôssem estaduais, em vez de regionais, oomo fôra planejado.

Só assim tornar-se-ia viável o contato com todos

s serviços

integram cada istema estadual de educaç~, e a comunicaçlo direta com
massa de administrad re e t~cnicos que
êle estã vinculados.

qu
a

o

documento anexo esclarece, maia ezplicitamente, o sentido d08
CEOSE, sua organização e as alterações acima referid 8. A época de realização do Colóqui
municada

em cada Estad

e t' send

bjeto de estudo e ser' c -

p rtunamente a V. iX.I.

Atenciosas s&udaç3es,

Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenad r
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Natal,Z4-janeiro-1967

Ofício nº 10/67

Sr.Diretor:
Com referência ao ofício 333/de 27-12-66, tenho
a informar que este Conselho recebeu a visita do professor Jacques
Torfs que compareceu a reuniao deste Colegiado no dia 11 deste, fª
zando circunstanciada exposição a respeito dos Colóquios Regionais
sobre a Organização de Sistemas Educacionais.
A essa reunião estiveram presentes além
dos
~enhores conselheiros, as autoridades do ensino do Rio Grande
do
Norte,especj.almente convidadas por esta Presidencia para ouvirem o
enviado desse Instituto.
O Conselho manifestou ao professor Jacques Torfs
o seu empenho de comparecer aos Colóquios e diligenciar de maneira
especial para que o 4º encontro que deverá realizar-se nesta cidade
satisfaça a todos os participantes naquilo que deverá ficar sob
a
responsabilidade deste Conselho.
ApYQYBito_o enseJo para apresentar protestos de
A

,

_
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A

A

Atenciosas Saudações

~A"J-'~S~~

Vice-Pre

no Exercício da Presidêncià

Exmo.Sr.
Carlos Correa Mascaro
Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
Rio de Janeiro - GB.
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Sr.Dr. Onofr tope da 611va
MagnÍfioo Reitor d Ubivers1dade ed ral do Rio Grande do Norte
~Q

Dr. C rlos Corr
Ma c o
Dir tor do In tltuto ac10nal d

Mag 'fico

studo

,

edagoglcos

1to.

Tenho

honra e comunicar a V.Ex. a realização, sob
~
,
os au pl.eios do lHE • a partir d março proximo, dos Coloqu1os
eg12
.•.
naã
obr a Or anização de Si amas Educacionais t des t1nados a . aClm!
nistrador
técnicos que stão
erviço da educação., em todo o paIs.
I

,

A Lei de Diretrizes e Bases fixou uma nova s1stemat1.
C!a d
ducação no
11, com rep rcussão n sua filosofia, b 111 como
organiz ção e administraç~Oe De r sto, cab a esta xprim1r ~
n
,
queâa , na medida em ue depend do apar lho insti tuc10nal a eflcac1a
•
doa novos propositos
formulados na Lei.
~

;

N

Força e con tatar, todav1 , a descorr laçao pers1sten
t , d pci da Lei, entr o dois planosl o das intençõ s nela expr sa ou impllc1tas, e o da condições in titucionais de ua aplicação.
Consc1ent de uas fun9ôes spealflcas, cuida o INEP - órgão de p
•
quisa e estudo da educação brasileira em todos os seus níveis e moda•...
lidadas - de colaborar no sentido de que s ja preenchido esse intervâ
10 entre o sistema statdo
e o aparelho ax cutor, indicando, reall~
,
ticamente, os caminhos ab rtos a Administraçao para tingir os propoaltos da nova política educacional brasile1rao
E não visa a fazê-lo
atrav~s d elaborações da abinete, mas constiu!das ao contato 00 os
fatos e a pesso~s ligadas ao processo educacional. No .ue conea e
.
~,
"ao ens~o primario e medio, a sua vlnculaçao aos -stado nos sugeriu
~
A
_I
~
a conveniencia de sistematizar esse contato no ~vel e no amblto dos
Estados, reunidos em colóquios regionais.
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st dando.
os objetivos do CROSE
todos os
vais
de ensino, esperamos constituam eles uma oport~d
d de analise apr2
fundada, também. do ensino superior, nos seus aspectos 1nstltuc1onais,
pedagógioos e financ irosJ por os a razão. estimaríamos contar com
presença de representantes dessa Universidade, recaindo a escolha, a
juizo de V.Ex. J sôbre aquêles euja experiência e atuação mais os qUA
Ufiquem para essa missão. Embora desejássemos a participação dess
,
#
Universidade em todos os Coloquios, podara V.Ex. , se julgax conveniente, 11m! tá..'laaos temas que direta ou indiretamente interessem
ao
ensino superior.'
A

•

'
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Tendo em vista a soma de encargos que esse empreendi mento comporta, instituÍmos uma Comissão Executiva dos Colóquios. coordenada pelo antigo Diretor do Ensino Superior. e atual membro
do
Conselho edera! da Educação, Prof. DUrmeval Trigueiro Mande t e c0n&
_J'
•
titUida
por tecnico brasileiro e tecnicos
da UNESCO especialmente
oonvidados para esse fim. Compoem a Co~ssao, pelo lado brasileiro,
,.
alem do Prof. Durmeval Trigueiro Mendevt os prof ssores Paulo de Al ~
- ..•
melda campos e Eu11na Carval' t e pelo lado da tniESCO, os professor~s
Minhal Debrun, P1erre Furter e o economista Jac ues Torra.
.
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Cabe-mo, nesta oportunidade, apr sentar a V,Ex.ª
o
Prot • Jaoque e Torfs.: o qual foi encarregado palo I.NEPde levar pessoalmente a V.Ex.a. e as demais autoridades educacionais desse Estado J
Ullla visão mais detalhada de nossos objetivos, assim como de recolhet<
todos os elementos de informação que possam assegurar objetividade aos
nossos estudos. O referido professol' poderá, igualmente. oferecer mAl
...
,
,.
ores esclarecimentos sobre o tomaria e o cronograma que acomparulam e~
te oficio. assim como ôbr a forma de participação dessa Univers1da~

A

d •

presento a V.Ex. , neste ensejo, os protestos de
nha di tinta non id ração.

Carlos Correa MasQaro
Diretor

do INEP

mi.
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Estudos feda ogicos

e.

Tenho a honra de comunioar
V, Ex. a realização. ob oa
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~ a Organização de Siatemao Educacionais, destinados a administrador 8
e t cnlo08 que e tao &aerv1ço da eduoaç&O • todOf'G pia.
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