
Dia 16.

Dia 17.

SElVIINÁRIO SÔBRE COOPERAÇÃO INTERNACIONJ.L NA
ÁREf-.DE EDUCAÇÃO

(16 e 17 de dezembro de 1968)

9 hs. - Pressupostos da Assist~ncia T~cnica.
Rela tor ~ DU31'.1E'[AL TRIGUEIRO lviliNDES
Debatedor = _:NÍSIO TEIXEIRA

l ' "Il~ hs. - Aspectos Sociologieos da Assistencia Tecnica.
Relator = CÂNDIDO ANTÔNIO HENDES DE ALHEIDA
Deba.tedor - MANUEL DIEGUES JUNIOR

9 hs, - Assistência. T~cnica: Know-How.
Relator - JOAQUIlVIFARIAS GOES
Debatedor - ISAAC KERSTENEVSKY

14 hs. - Assist~ncia: Financiamento.
Relator - ZACARIAS DB SÁ CARVALHO
Debatedores - RÔlVlULODE ALb1IDA e ARLINDO LOPES

CORREIA.
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I Q 1'0 sOBltE .l CO PDAçlO IDf ACIOlfAL OU EStlm.JrGEIRA
PARA O DESEBVOtVIMEIft'O CIER'ltJ'ICO 'lECKOLOOICO])

IS'!I'1'UIÇ ES aASIL RAS

1.0 insti tu1çio. Colóquio. taduai sôb e a Organi ção doa ia-
t mas de Ednc gão-CEOSE

2.0 Ende Açel.Rua eluntár1e d Pátria, 101 - otares<>- Rio. de Janeiro
E t de da Gu bara

'.0 ntidade a qu e # rili da eu ubord1nadat In tituto cional de .-
tudo. Ped co-

4.0 Data d tluldaç"'o.l11 de julho. de 1966 - Diário.orie1 1 de 5/9/66

;.0 D 08 rai sôbre -organiz çao, e tru u e 11n lidadas.

) '.
~

A as istênoia técnica oferecida pele C SE caraet riza-s , antes
e tudo, pele eu oar4t r abr nt. isande, cad E t de, b -

eu a totalid de do.81 tema educacional, b sela- e no.postulado. de q:ae
plretender mudar apenas uma parte· de eite 818211t1o.8o obi1izar tô-
d S&8 eutras part contr muda.nc;. desejada. Por isso. mesm, 0.8

nos c 1nst~ento de av·o, 8ebr tudo.no.ce 90.,são c 1nst ente
da tetalid de. e planej ento a e trutura polítio -admini tr tiv •

a trutur 0.0. preende a condiçóe 1nst1tucionai 'aio. e,pe1s,pe~
manentes, dentre das quais se o.rganiza e 8 move c dinami me de Eet_
des& e planeJamento.é a expressão eficiente dês .8 dinami mo.

s as d quadro .referenci18 - um ó ee bem con1der do - não
rspr sentam uma simples moldur , f br1cada de'antemão, como se lhe
ôonviee em. indiferentemente, o diversos conteúdo, ao contrá.
de, dê tes é qu êl resultam, ao me od le 1h s
refletem a especifioldad própr1. s so.luçõ propostas noa doia
mencionados 8 tores são.,portanto. em últimaanáli a, seluçõe pe~
gicaa.

s não abordamo o problema pe ógicoa pena por a a to
que consi te e fixar-lhes o pressupostos as oondiçõ s _
8, de natur za 8oo1eló c, econômica, admin1 tra i e o

1"' oion&l, anão t bé de forma direta e espec!lic •
gão S8 exerce em co.ntato direto. com os tades, com três o.bj_
\tive_/ easeneia!. despertar nom ie local a cenJ'c1ênoia de suas neoa
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aidad , formular o diagnó tico da situação ducacional, e colaborar
a criação de um taf! co o ponto de apoio da política a ser traçad •
a todologia ba eia- na interpenetração dos tatos da idéias,

Vitando-se os e que 8 pré-! bric dos, as també o pragmati o em
horizonte. i portante destacar no sistema r lações dir tas e

, .. ..•. ,.. ,pessoais, indi pensaveis a as istencia tecn1ca. continu1dad co
que se realizam, 19ualm nte necessária a um processo que deT ser p .E.

~nte. 19un Estados, a reestruturaçã do sistema ucacional,
."*~

em Vias de operar- e" tomou impulso na colaboração do' C SE, e nou-
tro • vai oonsagrando em leis e no próprio procesao 'dministrativo 8,2.- - ' - --.' .. - .,luçoe enoontradas, oonjuntamente, pelo e p cialistas desse org o

.'~~ '-- - .•.•;... , (//I)pelas autorid des e tecnico 10cal'se m mater! d planejamento o Q)_

curso de técnicos do e foi sub tancial nos em sucedido8 e lou '.
vei, e forço de alguns tados como o io rande do Sul eBahia •
lfenhum stado deixou e ser visitado, ou por tôda a quip, ou por l.
guna de seu integrange t o que não deix de repre entar con iderável
esfôrço. tratando-se de um grupo de apena cinco pe _".. Cuido o

de utiliz r ne sa taref o próprio especiali ta da Comias"'o,p_
ra colocar ê se e fôrço ao níTel d ambição renovadora que an1 o
progr •

6.0 Sínt 8 hist6rica ôbr o auxílios reoebidos. desde a fundação:. pela
tnati tuiçio de fontes estrangeiras ou agênCias internacionais"

o auxílio da OESOO consiste na oferta de p rito., a qual aé pr,2.
cea desde a fundação do C OSEt

1.0 Cooperaç·o ou auxílios recebidos de organismo int rnac10nais (O
aua ência. O. PARO. VlESCO, PAO. OEA, etc.)
Jtencionar os dados seguintesl
a) no e d gênoia que tornec u o uxílio. VI CO
b) d t da con09 ãol a partir da fundação do C O
c) número do projeto ou ..iglat ESCO-612/6364 - Planejamento Educa-

cional (renoyado até 31 de dezembro de 1970).
d) Período de Vigência. O projeto é de 196" sofreu váriae modifica-

gõea e a forma atual Vigorará até '1 de dezembro de
1910.

e) ontante global em VSI dólar I -
cam. assim. prejudicados o outro itens.
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8.0 Auxílios ou cooperação reoebidos de Governo e trangeiro

9.0 Auxílios ou oooperaç- reo bidos de
privadas estrangeiras

"'noia, tund.a.çõe ou entidade.

••

10.0 Aux!11orecebidos sob a torma de empréti o de agências ou bancos e_
trang iros ou internaoionais ( anoo lnteramerioano para o esenvolVi-
mento- ID, nco Internacional para Becon trução eDe envolvi ento -
1,. etc.)

o C O é subvencionado apen por v r do c, atr y' do P.

11.0 Organia 08 ou agência internacionais junto à qu ia está pleiteando
ou pretende pleitear cooperação ou auxíliol

1 CO. na form a sinalada.

1200 !ux!lios ou cooper ção qu está pleiteando ou pretende pleitear Junto
rnoa e trangeirosc

13.0 Auxílio ou cooperação que est~ pleiteando ou pretende pl itear junto
a agAncia t fundações ou entid des privada e trang irasl

..
14.0 Empréstimos que está pleiteando ou pretende pleitear junto a agência

ouancos int rnac1ónais (BID, DI .)ou estrangeiros (VSAID, to)•

•••

15.0Pes oal téonico e oientífico. necessidades atuais e plano de expansã
e. curto e édio prazo.

Além dos tr"s peritos da 11IESCO. previstos no regime de coopera-
9ão entre e s entidade e o MEe; temos nece sidade de 6 espec1. li tu
pra a qu1.pebraaileiral trAs de categoria enior e três. de c tego-
ri ~unior - di tribuído pela áreaai de planejamento admini tra -
ção educacionai e do problema p dagÓgicos nos três níveis de enai-
no.
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MINISTIORIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICO.SOCIAL APLICADA (IPEA)

C/lPEA/ED/ C01; ~ g Rio de JaneirO)~ de novembro de 1968

Ilmo. Sr.
Prof. Durmaval Trigueiro Mendes
Coordenador do DEOSE
Rua Voluntário da Pátria, 107
NESTA

Prezado amigo,

Muito honrado com o convite, apresso-me a responder pa
ra agradecer-lhe a oportunidade de debater o subtema "Assistên -
cia T~cnica:' Financiamento" e confirmar minha presen~a no dia 17
de dezembro, às 14 horas, por ocasião da realização do seminário
sôore ,"'Cooperação internacional na área de educação".

Aproveito a oportunidade para reiterar os meus protes-
tos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
~Arlindo Lopes Corrêa

Coordenador do Setor
de Educação e Mão-de
Obra do lPEA.

I PEA - 1
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NQ) I b I Rio de Janeiro, 16 de o tubro de 1968

Prezado amigo
Dr.Arlindo Lopes Correa V "1~{.tH

F'oi pl'Ogramada pelo lNEP a realização de UJIl. seminário só.
bre tlCooperação internacional na área da educação", nos dtas 16 e 17 de
dezembro próximo, no Centro Brasileiro de Pesquisas Eduoacionais (Rua V~

luntários da Pátria, 101)~ com o objetivo de fixar, através de especia-
listas de diferentes áreas, uma perspectiva ampla e atual dêsse importa~
te problema. Os trabalhos deverão proeessar- e em condições que favore-
çam o eafôrço de reflexão a que nos propomos, daí o reduzido número de
cODYidados, e a designação préVia, não só doe relatares como dos debate-
dores dos diversos subtemas, conforme o programa anexo. Os relatórios e
a sWaula doa de atea serão publicados em número especial da "Revista Br~
si1eira. de Estudos Pedagógicos".

Tendo recebido e. incumbência de' dirigir o programa. na
qualidade de Coordenador dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organi~â
ção dos Sistemas de Educação) - órgão de assistência técnica no setor e-
ducacional - tenho o prazer de ccnvidar o ilustre amigo para debater o
eu tema. tlAssistência técnica. tinanciamentol1• Os text-os dos relatórios
eerãoremetidos pre'Viamente aos debatedores.

Agrader,endo anteoipadamente a sua preciosa colaboração, .!.
presento-lhe minhas

Cordiais saudações.

Duril~7Tr1gueiro Mendeo
Coordenador d08 CEOSE
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Rio de Janeiro. 16 de outubro de 1968

Prezado Prof. Rômulo de Almeida r I:.//fi i«

Foi programada pelo lNEP a realização de um semináriG8Ô-
bre "Cooperação internacional na área da educaçãot1

• nos dias 16 e 17 de
dezembro próximo. no Centro Brasileiro de Pesquisas Eduoacionais (Rua V5!,
luntÁrioe da Pátria. 107), com o objetivo de rixar. através de especia.
listas de diferentes áreas~ uma perspectiva ampla e atual dês,e importaa
te problem&. 08 trabalhos deverão proces ar-se em condições que favor-
ç&m O esfôrço de reflexão a que nos propomos. da! o reduzido número d
convidados, e a designação préVia, não só dos relatores como doa debate-
dore dos diversos subtemas, conforme o programa anexo. Oa relatórioa e
a aÚlDula 4.oe debates serão publicados em número especial da "Revista Br!.
'lleira de Estuios Pedagógicos".

Tendo recêbido a incumbência de dirigir o programa, na
qualidade de Coolrde.n&.dordoa CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organ1z!.
9iodos Sistemas de Educação) - órgão de assistência técnica no setor e-
ducacional - tenho o prazer de convidar o ilustre amigo para 'debater o
BU'btema "Assistência Técnica. financiamento". Os textos d08 relatórioa
serao remetidos previamente aoa debatedores.

Agradecendo antecipadamente a sua preciosa colaboraçNc. ~
presento-lhe minhas

Cordiais s&udaçõesr

Durmeval Trigueiro Mendes
Coordecnado1"dos CEOSE
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Riod. Janeiro, 16 de outúbro de 1968

Presadoamigo
Prol. Manuel Dieguea Junior

Foi programada pelo lNEP a realização de um semiúriosô-
bre lICooperação internacional na área da educação", nos dias 16 e 17 de
desembro próximo, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Rua V~
luntário8 da pátria. 101), com o objetivo de fixar, através de especia-
listas de diferentes áreas, UMa perspectiva ampla e atual dêsae importaA
te problema. Os trabalhos deverão processar-se em condições que favore-
çam o eafôrço de reflexão a que nos propomos, da! o reduzido número d.
convidado.,. e designação prévia, não só dos relateres como dos debate-
dores dos diversos subtemas. conforme o programa anexo. Os relatórios e
a súmula dos debates Sério publicádosemnúmero especial da "Revista Br!.
sile1ra de Estudos Pedagógicosu•

Tendo recebido a,incumbência de dirigir o programa, na
qualidade d Coordenador dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organi.~
ção dos Sistemas de Educa.ção) .••órgão de assistência técnica no setor' e-
ducacional - tenho o prazer de convidare ilustre amigo' para de at.r o
subtema "Aspectos sociológicos da assistência técnica",. O t xtos do ~
latórioB serão remetidos previament aos debatedores.

Agr dece-ndo antecipadamente ti ' ua preciosa colaboração, .!
. presento-lhe minhas

Cordiais saudações,

Durmaval Trigueiro Mendes
Coordenador dos CEOSE
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Rio de Janeiro. 16 de, outubro d 1968

Preza amigo
Prot. Iaaao Keratene",ak1

Foi programada pelo INEP a realização de um seminário aô.
re ItCooperação internacional na área da eduoação", nos dias 16 e 17 d.

dez&mbro próximo, no Centro Brasileiro de Peequieas Eduoacionais (Rua V,2.
luntári08 da pátria, 107), com o objetivo de fixar, através de especia-
listas de diferentes áreas. uma perspectiva. ampla e atual dêsse importa,!!
te problema. Os-trabalhos deverão processar-se em condições que favore-
çam o esfôrço de reflexão a que nos propomos, da! Q reduzido núero de
coQvidados. e a designação prévia, não só dos relatores como dos debate-
dores doa diversos subtemas. conforme o programa anexo. Os relatórios e
a aúmula dos debat.es 'serão publioados em número especial da "Revista :ar.!,
aileira d. E.tudos PedagógicOs".

Tendo recebido a incumbênoia dê dirigir o programa. ~>
qualidáde de Coorden~dor dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organi.~
ção dos Sistemas de Edu~a9ão) - órgão de assistênoia téonica no setor e-
ducacional - tenho o pra.zer de convidar o ilustre amigo para debater o
subte-JDa nAesistência técnica. knov-hovtl• Os textos dos relatório8 serão
remetidos previamente aos debatedores.

Agradecendo antecipadamente a sua preciosa colaboração. ~
pre8ento-lhe minhas

Cordiais saudações.

Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenador dos CECSE
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lfi .) J r:;. Rio, 16 de' utubro de 1968

Prezado amigo
Prof. Zacarias de sã Carvalho ~

'oi programada pelo INEP a realização de um siminário sô-
bre "Cooperação internacional na área da educação"', nos dias 16 e 17 de
dezembro próximo, no C~ntro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Rua Vo
luntários da pátria, 107). com o objetivo de fixar, atrElvés de especia-
listas de diferentes áreas, uma perspectiva ampla e atual dêsse import~
te proble~a. Os trabalhos deverão proceesar~se em condições que favore-
çam o esfôrço de reflexão a que nos propomos, daí o reduzido número de
convidados, e a designação prévia, não só dos relatores 00 o-débatedores
dos diversos subtemas, conforme o programâanexo. Os relatórios e a sú.
mula dos debates serão publicados em número especial da tlRevista Brasi-
leirá. de Estudos Pedagógicostl•

Tendo recebido a incumbência de dirigir o programa, na
qualidade de Coordenador dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organiz,!!
ção 40s Sistemas de Educação) - órgão de assistência técnica no setor e-
ducacional - tenho o prazer de convidar o ilustre amigo para relatar o
subtema "Assistência técnical financiamento".

De acôrdo com as normas estabelecidas para o seminárip' os
textos dos relatórioe não deverão exceder 15 páginas datilografadas em
espaço dois, encarecendo-se sua entrega ao Prof. Jader Brito, no enderê.
ço acima referido, até dez dias antes do encontro para que possam ser
distribuídos entre os participantes com a~dev1da antecedência.

Agradecendo antecipadamente a sua preciosa colaboração, ,!!
presento-lhe minhas

•••Cordiais saudaçoes

Durmeval Trigueiro Mend s
Coordenador dos CEOSE
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Rio, 16 de outubro de 1968

Prezado amigo
Prof. Cândido Antônio Mendes de Almeida ~

Foi programada pelo INEP a. realização de um seminário sô-
Ibre "Cooperação internaoional na área da educação", nos dias 16 e 17 de

dezembro próximo, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Rua V~
luntários da pátria, 107), com o objetivo de fixar, através de especia-
listas de diferentes áreas, uma perspectiva ampla e atual dêsse importa~
te problema. Os trabalhos deverão processar-se em condições que favore-
çam o esfarço de reflexão a que nos propomos, da! o reduzido número de
convid~do , e a designação prévia, não só dos relatores como debatedores
dos diversos subtemas, conforme o programa anexo, Os relat~rios e a sú.
mula dos debates serão publicados em número especial da "Revista Brasi-
leira de Estudos Pedagógicos".

'rendo recebido a incumbência de dirigir o programa, na
qualidade de Coordenador dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organiz~
çào dos Sistemas de Educação) • ôrg~o de assistência técnica no setor e-
ducacional - tenho o pr~zer de convidar o ilustre amigo para relatar o
subtema "Aspectos sociológicos de..assistência técnica".

De acôrdo com as normas estabelecidas para o seminário,OB
t4xtos dos relatórios não deverão exceder 15 páginas datilografadas em
espaço dois, encareoendo-se sua entrega ao Prof. Jader Brito, no enderê.
ço acima referido, até dez dias antes do encontro para que possam ser
distribuídos entre os participantes com a devida. antecedência.

Agradecendo antecipadamente a sua preoiosa colaboração, ~.
presento-lhe minhas

Cordiais saudações,

Durmegal Trigueiro Mendes
Coordenador dos CEOSE
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lP 11») Rio, 16 d outubro de 1968

Prezadoaalgo
Pl'Ot. Joaquim Faria Goee V '/vl

Foi programada pelo lNEP a naliza9ão de um eeminár10 sô-
o "Cooperação internacional na área dae4uc80ão". n08 dias 16 • 11 de

~ •••• bro próximo, .o.Centro Bra.ileiro de Pesquiaas Educacionaie (Rua V~

luntár1o$ da pátria, 107), com o objetivo de lixar. através de 8specia-
listas de diferentes áreas, uma perspectiva ampla e atual ·ãêsS8 import~
te problema. Os tra alhos deverão processar-Si! em condições que raTon-
çall o esfôrço d. renexão a que nos propomos, da! o reduzido número
de convidados, e a designação prévia, não só dos relatores como dos d.~
tedores dos div~rsos 8ubtemas, conrorme o programa anexo. Os relatóri08
e a sWaula dos debates serão publicados em .ÚJIlaroespecial da "ReVi ata
Brasileira de Estudos PedagÓgioos".

Tendo recebido a.incumbêneia de dirigir o prograll&,. na
qualidade' deCaordenadar d08 CEOSE (COlóquios Estad,ua1s .ô'bre a OrganiZA
çia doa Sistemas de EduCElção) - órgio de. as.sist;ncia técnica no setor e-
au.cácional - tenho o prazer de oonvidar o i1uatreamigo para relatar o
subtelD& ttAssistência Técnidat knov-hoyll.

De aeôrdo com 8S normas es-tabeleeidas para o 8e~inário,o.
téxtos d08 r 1~tório8 não deverão ex~eder 15 pá8inas datilograf~da8 e.
espaç d01., encareoendo-se sua entrega. ao Prot. Jader Brito, no enderã.
ço cima referido, até dez dias antes do encontro para que possam ser
4iatribu!do entre 08 participantes com a devida antecedênci •

Agradecendo ante(~ipadament. a sua preciosa colaboração, .!
presento-lhe minhas

Cordiais saudações.

Durmeval Trigueiro Mende.
Coordenador d08 CEOSE
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Rio de Ja.neiro; 16 de o tubro de 1968

Pre,eado amigo
proi. Anísio 'l'eixeira ./ /\,tft, '\ 'C\i,t

Foi programada pelo lNEP a realização de um seminário 8Ô~
bre "Cooperação internacional na área da educação". nos dias 16 e 17 de-
des8mbr próximo, no Centro Brasileiro de Pe quisas Educacionais (Rua Vo-luntárioe da Pátria, 107), oom o objetivo de fixar; através de especia.
lista. de diferentes áreas, uma perspectiva ampla e ,atual dêsse importaj!
te problema. Os trabalhos deverão processar-se em condições que fayore-
çall & estôrço de reflexão a que nos propom08, daí o reduzido número de
oo,nvidados, e a designação prévia, não só dos lrelatores como dos debate-
dore. 40841V8rsos -subtemas, conforme o programa anexo. Oa relatórios e
•• úula dos debates serão publicados em número especial da "Revista Br.!,
sileira de Estudos Peda,gógicos".

-"

Tendo recebido a incumbência de dirigir o programa, na
qualidade de Coordenador dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Organiz.!
ção dos Sistemas de Educação) .•.órgão de assistência téonica no setor e-
dueacional .' tenho o prazer de convidar o ilustre amigo para debater o
auotema flPr ssupostos da assistência técnioa". O. texto dos rslatórios
serão remetidos reviamente aos debatedoree.

Agradecendo antecipadamente a suá preciosa colaboração, A
presento-lhe as minhas

Cordiais saudaçõee,

Durmeyal 'l'rigUeiroMende.
Coordenador doe CEOSE


