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o ªns.ino superior no Brasil teve inÍcio no século dezenove com
o estabelecimento de Faculdades ou Escolas l.so1adas..Faculdades de
Direito. I'ledicinaexistem desde 1822. A primeira Universidade Bra-
sileira foi criada em 1920 como Universidade do Rio de Janeiro. mais
tarde transformada em Universidade do Brasil que f'tlIl,ciona como esta-

1d.eeime::nto padrão de ehsino superior.
Hoje existem muitas Universidades no :81'a8i11"As Universidades ofl-claia man.tidas peLo govêr1'lo federal e pelos governos estaduais são

as seguintes: Universidade do Bra.sil. de são Paulo, 131'a811ia.Minas
,. I< fI/Gerais, Rio Grand e do Sul. Babia. Recife, Parana. Para, Ceara, Rio" .,Grande do l!orte" P'ara.~baf !lagoas, de ·Juiz de Fora, M.G••. Espl.rito

Santo, Rio de Janeiro, Guanabara. Universldade ~ederal d~ são Paulo
(são Carlos" S.P.J Campinas.,.S.P•• Santa Catarlna. Universidade de
Santa r·~aria. Rio Grande do Sul. Golás e mais três Universidades Ru-
;rais! do Brasil. Minas Gerais e Pernambucro. As Universidades tlài&-
licas e a Universidade J,lackensie são particulares.

Al:in das Universidades existem 210 estabelecimentos isola.dosde
61'lsinosuperlor.

ALei de Diretrizes e Basas da Educação Nacional. promulgada .em
~ ,20-12-1961 atribui aos Estados a competencia de orga.n1zaros siste •.•

mas de ensino no grau primitrio e médio e a de autorizar a fiscalizar
08 estabelecimentos deaJlsino superior quando estaduais. Os estabele-
cimentos :f'ede.rais são supervisionados pelo Ministério da Educação e
Cultura.

~ss,esentido de descentralização acentua-se ainda na autonoll'1.a
conc~d1da 18 Universidades pela Lei. ate,ndidas as normas,estipuladas
pela mesma e as dec1s~es do Conselho Federal de Ed.ueação.

:Pela Lei de 20-12_1961" foi.prevista a constituição do Conselho., .. . .•.Federal e doa Conselhos Esta.duais de Edu.ca,çatl"considerados esses
órgãos comouma das diretrizes easeneiais a. reformulaç,ão da política
de ensinO'.

O eurr!'eulo mfnimo e a duraçã.o dos cursos de ensino superior vem
sendo :fixados pelo. Conselho Federal de Educação.

()Brasil está em processo de reorganização das instituições educ,â
ciona1s e currl'eulQ para adaptá-1oB às novas situações do pals. Há
uma necessidade urgente de t:enlcos espeeializados e trabalhadores
habilitados em.todos os nrveis •. Espera-se flue as universidades exez--
iam a posição de l:tierança neste movimento, e auxiliem o pals neste
períOdO transitório. O currÍculo da universidade sofrerá modificações

• •com ao crescente tendencia para o'desenvolvimento do ensino teenico
e voeaaional.



C. B. P. E.

Admission

.•. I •••Segundo os termos da Lei de Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao
Nacional: "E permitida a transferência de alunos de um para outro
estabelecimento de ensino inclusive de escola de país est~uge~ro.
feita as necessárias adaptações de aeôrdo co o que dispuserem e- . -relaçao ao ensino superior os Conselhos Universitarios ou o Conselho
Federal de Educação, quando se tratar de Universidade ou de estabe-
leei~ento de ensino superior federal ou particular ou ainda. os Con-
selhos Universitários ou Conselho Estadual de Educação quando se
tratar de umiversidade ou de estabeleci ento de ensino estaduais.

Os diplomas e certificados estrangeiros dependerão de revalidação,
salvo convênios culturais celebrados com países estrangeiros.
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o ensino superior no Brasi1 teve inÍcio no séculO dezenove co
o estabelecimento de Paculdades ou Eacolas isoladas. Facul'dades de
Direi to, Hedicina existem doada 1822., A primeira Universidade Bra-
sileiro ioi criada em1920 comoUniversidade do Rio de J.. airo. mais
tarde tranafo ada em Universidade do Brasil que funciona C mo esta-

ec en lIO padrão de e ino superior.
HOJe existe muitas Universidades no Brasil Universi aâea of!

ciais antidaa pelo govêrno federal e pelos governos estadu s são
as aeguilltesn Univeraidad's do Brasil. de são Paulo, Brasil1n,. r-tinas
Gerai? ·o Grande do Sul.. Babia. Rec1.:fe. Paraná. Pará, C ará. Rio
Grande do .Mort., para:íba. Alagoaa, de Juiz de Fora, 1.G.,'sp!rito
Sento ,10 de Janeiro. Guanabara. Universidade Federal do vão Paulo
(são Carlo • S.P.) Campinas. S.P., Santa Catarina, Univeidade de
Santa I1ana, Rio Grande do Su~. Goit1a e ais três Univer~1dades Ru-
rais; do Brasil. Minas Ger-dJ.s e 1?ernambuco" As Universidad ~ C t'
licaS e a Universidade Hackens1e são partiaul.a:res.

n· das Universidades existe 210 estabeleci entoa isolados d
ensino up rior.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação llacion ,promu1 a e
20.22-1961 atribui aos Estados a 00 petência de organizar o s1st&!, ,mas do ns1no no grau primaria e media e a de autorizar a i cal1zar
08 estabelecimentos de ensino superior quando estadu.ais. Os estabele-. . , -cimentos federais aao supervisionados pelo N1n1sterl0 da ducaçao e
Cultura

"8 e sentido de descentrallzação acentua-se ainda na autonomia
concedida às Universidades ela Leif atondidas as normas. tipuladas
pela os~· e as decisões do Con elho Pe~eral de F~ucação.

Pela Lei de 20-12-1961. foi prevista aeonatituição do Conselho
.,.,. .,Federal G doa Conselhos Estaduais de Educaçaq. considerados esseS

órgâos co o uma das diretrizes eassnciais a reformulação o. política
de ensino.

O 'aula ni o e a duração dos cursos de ensino superior v
sendo flx os pelo Conselho Feder'l de dueação.

O B s11 está e processo de reorganização das instituições educâ
clonai.s e currículo para adaptá-1os às novas situações do p s. Há

Iu.manee aa1dad urgente de técnicos especializados Ef trabalhadores
, habill tados e todos os n!veis. Espera-se 'lua as ~erSidades exer-
çam a osição de ltierança neste ovimento. e auxili~ o p s neste
perio o tranai tórl0. O c'urriculo da universidade sofrerá dificações. ,

I com a cresceute tendene1a para o desenvolvi ento do ensino tccnieo
e voe cional.



o ensino superior no Brasil teve inicio no século dezenove coa
o estabelecimento de Faculdades ou Escolas isoladas. Faculdad~de
Direi to, Medicina existem desde 1822f A primeira Uni-
versidade Brasileira foi criada em 19201'&omo Universidade do Rio
de Janeir~ mais tarde 4ICo transformada em Universidade do Brasil

~ funciona como estabelecimento padrão de ensino superior.
Hoje e~stem muitas Universidades no Brasil. As Universidades

oficiais~antidas pelo govêrno federal e pelos governos estaduai..------,- . - - _._.- -- ........-. ...".....--47 Alem d8:sUniversidades existem 210 estabelecimentos isolados de

/
/'{/ ensino suEerior.

\ .~:7ALei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em
\20-12-Ç06~ atribui aos Estados a competên~ de organizar os sist~

mas de ensino no grau primário e médio e~autorizar a fiscalizar os e~
tabelecimentos de ensino superior quando estaduais. Os estabeleci-
mentos Federais são supervisionados pelo Ministério da Educação e
Cult ~ ão os seguintes: Universidade do Brasil, de são Paulo,
B~silia, 'Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Recife, paraná,

/ .
Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, de Juiz de Fora,
M.G., Esp{rito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Universidade Fede-
ral de são Paulo (são Carlos, S.P.) Campinas, S.P., Santa Catarina,
Universidade de Santa Maria, Rio Grande,do Sul, Goiás e mais três

\ Universidades Rurais~do Brasil, Minas Gerais~ Pez-nambuco , AS Univer-
\"si~ades C~tólicas __e a Universidade Mackens' são parti~es.T

--~~sse sentido de descentralização acentua-sê:cdLícf~na autonomia,concedida as Universidades pela Lei, atendidas as normas estipula-
das pela mesma e as decisões do Conselho Federal de Educação.

Pela Lei de 20-12-6~, foi prevista a constituição do Consàho_ A

Federal à2 e dos Conselhos Estaduais de Educaçao, considerados esses
órgãos como uma das diretrizes essenciais a reformulação da politica

\

de ensino.
O curriculo minimo e a duração dos cursos de ensino superior vem

sendo fixádos pelo Conselho Federal de Educacão.

\

Brasil

J

,..
O Brasil está em processr:'·de ::eo~ganizaÇao

d8.S í.ns tituições educad!dlonaise currLcu Lo para
N " maadaptá-los à'S n01fvas situaçoes do ~ais. Ha u I

XRRNRmxxx necessidade urgente de tecnicos espe-
pecializados e trabálhadores habilitados em
todos os níveis. Espera-se que as universidades
exerçam a poSiÇ~o ?e lidera~ça neste ~O~i~ento'J
e auxiliem o pais neste perio~o trans:torl~. O
currículo da universidade ~at sofrera modlfica
çõ'escom a crescente tend~ncia para o desenvolvi-
mento do ensino técnico e vocacional.

I
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Brasil

o ensino superior no Brasil teve inÍcio no século dezenove co
o estabelecimento de Faculdades ou Escolas isoladas,. Faculdade de
Direito. Medicina e Engenharia existe desde 18221 A pri eira Uni-
versidade Brasileira foi criada em 19201 Como Universidade do Rio
de Janeiro ais tarde foi transfo ada e Universidade do Brasil
e funciona como estabelecimento padrão de ensino superior.

Hoje existem muitas Universidades no Brasil. As Universidades
oficiais mantidas pelo govêrno federal e pelos governos estaduais.

Alé das Universidades existem 210 estabelecimentos isolados d
ensino superior.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educaçã.o Nacional, promulgada em
.•.2Q-12-ç061 atribui aos Estados a co petencia de organizar os sist~

mas de ensino n graupri ár10 e édi e autorizar a fiscalizar os e~
tabelecimentos de ensino superior quando estaduais. Os estabeleci-
mentos Federais são supervisionados pelo ~dnistério da Educaçao e
Cultura. são os seguintes: Universidade do Brasil, de são Paulo.
Brasilia. f.IinasGerais, Rio Grande do Sul. Bahã.a , Recife, Paraná~

# , , •Para, Ceara, Rio Grande do Norte, Paral.ba. Alagoas .•de Jw.z de Fora,.
M.G., Esp!ritoSantot, Rio de Janeir , Guanabara. Universidade Fede-
ral de são Paulo (São Carlos" S.P •.) Campinas. S.P., Santa Catarina.,. .•.Universidade de Santa ~1aria, Rio Grande do Sul. Goias e ais tres
Universidades Rurais do Brasil, llinas Gerais.,.Peznambucoj, Univer-
sidades Católicas e a Universidade Mackensi são particulares.

!sse sentido de dese·entraliza,9ãoacentua-ae ainda na autonomia.
11;concedida as Universidade,s pela Lei, atendidas as normas estipula-

das pela mesma e as decisões do Conselho Federal de Educação.
Pela Lei de 20-12-6 "foi rev~sta a constituição do C nsél.ho- ~'Federal •• e dos Conse hos Estaduais de Educaçao,. considerados esses

6rgãos como uma das diretrizes essenciais a ret·ormulàção da.política
de ensinG.

O curr!culo nimo e a duração dos cursos de ·ensino superior ve
sendo fixados pelo Conselho Federal de Educação.

;Acrescentar o paragrafo .!.
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