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C. B. P. E.

Q 11016 Rio de J n iro, 6 d maio de 1968

Ao: Dr. Arlindo tope
Chefe do part
Prot. Durmev 1
Coor enador do

Oorr a.
ento de ducaçto

rigu iro Mendes
CEO'

do lPEA
Do.

Prezado Dr. Arlindo uorrea,

m continua9ão ao program e tabel oido para o eorrente
ano, ever& o C" ~E ;realizar novos encontros em Natal e Forta.l· za., o
primeiro de 9 a 11 e o segundo, de l' a. 15 d.êstu mêe. Dentro do es-
quema de articulaç"'o já firma.dn entre o CEOSE e () IPEA. venhc ni ••..•
!~etar a V.S.6 no o interêas em c nt~r' com a participação dêsse ó~
gão na r ferida r uniões.

Cordiais ••aud çoes

Durmeva1 Trigueiro Mendes
Coordenador



C. B. P. E.

ot. NQ 11t Rio de Janeiro. 30 de abril de 1968

Ao: Dr. Ubirajare. tndiodo Ceará
DD. Secretário de Educação do Cear~

Do: Prof. Dure aI Trigu iro Mendes
Coordenador dos CEOSE

Senhor Secretário,

Está V.Excia. infor ado, através de reiteradas comunicaçõ •••
da ,existência do CROSE (ColóqUios Estaduais e,ôbreOrpnização d. Sl.temae
de Educação)., órgão criado pelo lNEP com a oolaboração da UNESCO, yiaaJ'ld
a ~olaborar com 08 Estados no estôrço da reestruturação de seus serviço
educacionais e na implantação da técnicas de planeja ento e4ucacional.
Já tivemos até a oportunidade de estabelecer contato com "'$ e E t do. te,!.
po atrá.,através do conom1ata Jaoque. Torte, integrante d oS8.,equl-
p •

V.nho agor cOlllJultara .Excia. se concorda cóm a reali ••.-
ção do pr1. iro CEOSE do C.ará nos di•.•13., 14 • 15 de maio próximo. O e!l
00 tro 'em a participaçãocOAjunta 4a8 eq,uipes d CEOSE, 4a SUDENE. do
IPEA, total de. set pessoa ti'

Ca e 4sclareoer que o DOSSO t~balho se r alisa através
00 tatos intormai 00 autoridades e t'enieos da Secretaria de Edueaçã

oom m moros do Conselho Eetad a1 de Educação.
Solicito a V.Excla. o obséquio de SUA resposta i d1at. a

ti • poder o, cantl' ar a viage •

de
,

At neiosas saudaçSe

Dur eval Trigueiro M nd••
Coordenado1."
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C. B. P. E.

10 9~ 7 Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1961

Ao: Dr. Ubirajara tndio do Ceará
DD. S cretário de Educação do Cear~

Do: Prof. Durmeval rigueiro Mende
Coordenador dos CEOSE

A unto: Adiamento do 10 Ciclo de Estudos sôbre o Planejamento Educacional

Senhor secretário,

A Comissão Executiva dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Orgâ
nização de Sistemas de Educação), constituída pelo Instituto Bacional de Ej!,
tudos Pedagógioos e integrada por técnicos brasileiros e da UWESCO, depois
dos enoontros realizados, em vários Estados, co administradores e técnicos
no campo da educação, reconheceu a necessidade de um levantamento conjunto
do dados recolhidos de tais experiências, e das análises que ôbre elas v!
nha elaborando essa mesma Comissão. Reconheceu, igualmente, que ê se le-
vantamento deveria realizar-se sob a forma de seminário, com a colaboração
do IPEÁ (In tituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e com a participação de
representantes de todos os Estados, devendo a escolha dêstes recai~ sôbre
pessoas-chave em ca a sistema estadual de educação. O temário deveria a~
branger os problemas da organização administrativa e do planejamento educa-
cional, formulados à. luz das condições específicas que caracterizam a polí-
tica educacional.

Tendo a Secretaria Geral do MC alguns prop8sitos semelhantes80s
que acabo de mencionar, especialmente em relação à habilitação técnica das
pe soas encarregadas do planejamento eduoacional nos E tados, foi constitui
da, sob a presidência do Sr. Secretário Geral, uma Comissão Coordenadora de
que faziam parte a Secretaria Geral, o I EP (CEOSE) e o IPEA.



C. B. P. E.

Elaborados os programas e tomadas as providências de ord
ca, e barramos, à última hora, num impedimento que, malgrado os
realizados, se mostrou intran ponível - a não liberação d verba
taria Geral e do lNEP, nece aárias para a realização do Projeto.

m t·cni-
sforço

da Secre-

Essa, a razão de ter sido ustado o I Ciclo de atudos ôbr o
Planejamento Educacional e Organização Administrativa, conforme a comunica-
ção oficial, já dirigida a V. Ex.t, p 10 Sr. Secretário Geral do MEe.

Os esclarecimento que agora acreBcen~amos àquela comunicação vi-
sam a manifestar às Autoridad educacionais e ao técnico com o quais vi
mos lidando nos vários Estado a nossa decisão de manter d pé todos o co~
promiesos de colaboração já'assentado , e de firmá-los com os Estados qu ,
por falta de tempo e d melhore oportunidades, ainda não se inolu m no âm.
bito de nossas atividades. O objetivo do mencionado Ciolo de Estudos ~ a
constituição de um ataff capaz de sustentar o 8sfôrço t·cnico em que ba-
seia, em grande parte, a política educacional do Estado - continua igual-
mente em nossos plan089 devendo concretizar- e pela forma que, na época o-
portuna, e mo tra~ mai viável.

Com essas explicações que ofereço, em nome do .Sr.Diretor do lNEP
no meu própri9 apresento a V. Ex.l.

Atencio as saudaçõe

Durmeval Trigueiro Mend s
Coordenador
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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Dl.-to, ao81 ., D.~•. Fortaleza •. euÃ
J âgl'd"J. ··.nto

o. o Lo~iflDri •••••••• 1 ., elDOptM -. lw.1.
çio .~..lAl u Masl••&.ri.C: CaaI141u•• , 1t.ab~~l!udo pelO De -
puta_rAto de Ratu40a e l:aaqu1e$1l. efiel.ate ta'. 41rls,ldo,110J'
Voa - S.=o:p1 ••

s.." cclabaN,-Qftoa.63. s mol'lectou -to ••.
qae &$t~CJ •• "DtlÚO$ .,,m eonbO'(l&U" 011 ',.Ob1.... edf,;u~.o1f;na1.
dO$9Ár1h l.t.40_. •• tentane dar-~..clu,.o.

A~to.ubae"D._.& -.t._10 li a__ ..
Culas COl'Ha ••••

lNW' AoINIP



- ~STADb DO CEARA
~ SECBETARIA-DE EDUCAÇ~O I

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS

OF.N9 54/69 Fortaleza, 25 de Agôsto de 1969.

Senhor (a),

~ com satisfação que remetemos a V. Exa., ane•
xo ao presente, a Sinopse Estatístioa do Ensino Médio no Ceará, rete.•.
rente a 1968.

pesejando que lhe seja útil para estudo ou
planejamento, confiamos no seu generoso acolhimento.

Exmo. (a) Sr. (a)

PROFESS~RA ISABELLE DEBLÉ
NESTA
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APRESENTAÇ1tO

o DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS, dando prosse~uimento ao seu pl~~o de trabalho,
torna público estatisticas atualizadas do ensino médio do Ceará, divulc;ando, neste folheto, dados sô
bre a qualificação dos professôres, distribuídos par Superintendências Regionais de Educação e Munic{
pios do Estado, seGundo as unidades escolares, sexo, dependência administrativa, condições de regis
tro, leigos exercendo o maGistério, disciplinas obriGatórias e optativas.

A falta de professôres para o ensino CO peG~do grau é problema grav{ssimo. A improvi
sação de mestres e o seu recrutamento entre pessoas que não possuem formação especifica para exercer
essas funções, t;m contr~buido para uma apresentação de baixissimos padrões qualitativos, que se r:
fletem no elevado indice de reprovações nos exames vestibulares, ponto de estransulamento quantitati
vo à expansão do ensino do terceiro grau nesta unidade da federação.

Para um exame mais detalhado e completando o que vem de ser dito, o D.E.P. procurou a
través do conjunto de informações desta sinopse, apresentar às autoridades educacionais, àvidas de da
dos estatisticos para conceituar com precisão o panorama Geral do ensino médio alencarino.

~ste Departamento deseja agradecer a inestimável colaboração da Inspetoria Regional
do I.B.C.E. neste Estado, tornando possivel esta publicação.

Ceará, Fortaleza, maio de 1967.
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C. B. P. E.

Rio de Janeiro, 31 de março d 1967

Ao: ll.mo Sr. Pre idontedo eon olho Estadual de Educ ção,do st do do C ra
Do: Coa dena ar dos CEOS (C lóquios

de Cisternas de nsino)
"s du 15 sobro

Senhor Presidente

Venho comunicar a V.S. a reformulação do
qu_os Regional sôbr a Organiz ção de S1 t s

'"agora ransfo ado e Coloqul0 Est dual (CEOSE),
de novas pesquis s refl xões feit p ia C~ml ~ão
sua organização. A visita qu realiz mo tom bro
a todos os stado, nos convenceu de qUê a efielênct
só oderia ser p1en .ente s egurd, e A1 s fô m

ez de region i , eo o fôra planejadOe Só S 1
e1 o eont to com todos os ser iço qUê integr
ual de educação, a comunica ão dir ta eom a m ssa

# A Ndo e tecnicos 'lu, eles estao vincul do •
O documento an xo esclarec J ais pllclt t, n

ti O dos CEOSE,ua organização s alterações acim rere ida
'#. _ # iI!epoc d real1zaçao do Coloqul0 em cada Est do e ta sendo objeto

"estudo ser comun1cada opo tunamente V...

plano
sino

IA'o Col
(CROS ),

lt doco o r
ne rreg e

da Comis ã
/I'dos Coloqu.ms

t u 1
r e-1 i*.
si t est
e a 1n1strã

tencio -seu. çoe f

ev 1 Tr1guei o ren es
Coordenador
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co: Dr. Carlos Correa Mascaro
Er. John HOr1e
Unesco
Torfs
Debrun/Fur ter/Ar quivo



C. B. P. E.

o de J 1 21"0 ~ de janeiro de 1967

Ao·,~o S:r.Ilr. Antonio Martins Pllho
Magnífico Reitor da Universidade Fedoral do Ceará

boi Dr. Carlos Cor~ea Masc8~o
Diretor do Instituto Ne;c1onal de EstUdo ,Pedagoglcos

o ausp cio
is ôbre à

m.stradoros

-Tenho a honra de ~omun1c~~ ~ v•. ~.~ ~ re~liz ç 0, ob
do !~p. partir de março próximo, cos Colóquios e 10.
Org<;n1zacão d Sistemas F-àucaciona1s, d st1nado a a -

tócnicos que estão a se~viço d educ ~ão em tOdo Q p !s.
A Lei de Diretrizes e Bases fixo uma nOVa istemát1c

da educação no ~asilJ com repercussão na sUa filosofia, bem como na
SUá organização o administ~ação. De resto, cabe a esta e~pr~r aque.

;
10., na medidaemqu dependa do apa,rolho inst1tuc1onal a ef1cac1a dos
novos propô 1tos formulados n 1.

n j • ••FOrça é constatar, todaviat a descorrelaçao p rsiste~
t depois da. 1 entre os (I.oi$ planos: o da~ int .n.iiões nela eÃ"P:ressas,
ou 1mpJlclte.~$ e Q das condIções institu.c-ic>1 at s de sua a).licação. Con
c:3.entede suas f1mcões espoctf'ica,.,ft cu.1d o I p ••. orgão de pesqu sa e
c -tudoda ucacâo brasile1r todos os seus n1ve w e moda.Lfdades -•. ~ . ~d colaborar no sentido de que seJa proonchido es~ intervalo tr o
1stema estatuído e o aparelho : autor, ln'l:f..-can1oj eallsticrouente •.o,... ,

caminhos abar CO$ a dm1nistraçao para at1p..g1r 0$ :9!"opositos da nova. P.Q
l1t1ca educacional b~asile1ra. não visa a fazê.lo através de elabo-
1-ações de gabãne a. mas constitu:!das ao contato com os' fatos e 0.$ pas-

, "soas ligadas .0 prooesso eclueac1onal. No 'lua cone zne ao ensãno pr1n1",
»~ Ario a faedio, a sua v1neula.çaoaos Estados nos sugeriu a couvenienc1a

do sistemat1z8.l:" ""ssa contato no n1vel no âmbito dos próprios Estados,
reunidos em colóqv~os regionai •

stendendn-se os objetivos dos CRaSE a todos os nÍv 15
~. ,

d ensino, esperamos consta tuam Les Ull'la oport"i.tnl.daüe ue al1álise apro-



,fundada, tambem do ensino superior, nos seus aspectos institucio-
nais, pedagógicos financeiros; por eS$ razão. esti ' íamos o 11
tal' com a resença de representant s dessa Unive sidada, recaindo

escolha, a juizo de V.Ex. sôbre aquêles cuja experiência e a-
tuação mais os qualifiquem para e sa missão. Embora desejássemos
a participação dessa Universidade em todos os ColóquiOS, poderá, .V.Ex. t se julgar conveniente. limita-la aos temas que d.1reta ou
indiretamente interessem ao· ensino superior.

Tendo em vista á soma d~ enoargos que êsse empreen~
mento comporta. instituímos uma Comissão Executiva do" Colóquios"
coor-denada pelo antigo Diretor do Ens1no Superior e atual membro
do Conselho Federal de Educação, Prof. Durmeval Trigueiro x!endes.
e constituída por técnicos brasileiros o técnicos da UNESCO, e p.!

~ _ Ncialmente convidados para esse fim. Compoem a Comissao, pelo 1a-
#do brasileiro, alem do Pror. meval Trigueiro Hendes, os pro

Ásores P ulo de Almeida Campos e Eulina Carvalho, e pelo lado d
. . ~ur SCO. o professores chel Debrun Pierr FUrter e o econoo1s-

ta Jacques Tor1's.
Cabe-me, nesta oportunidade, apresentar n V.Ex. o

Prof. Jacques Torts, o qual foi encarregado pelo INE de levar~4
. Asoalmente a V.Ex. e as demais a.utoridades educacionais desse Es-

tado, Ullla.visão mais detalhada de nossos ObjetiVOS, ass1m como de
recolher todos oaelementos de informação que possam assegurar OR

~jet1 Vidade aos nOG'SOS estudos. O referido professor- pOdera, 19~
'" ,mente, 'oferecer maiores esclareoimentos sobre o tomario e o cron.2,

grama que acompanham êste oficio, assim como sôbre a forma de pa~
t1cipação dessa Universidade.

presento a V. ~. n st ensejo. os protestos do •
nha distint consideração.

- - - c. B. P. E.

Carlos Correa Mascaro
Diretor do lNEP



C. B. P. E.

336. J iro, 27- ze b d 1966

• Diretor o lnatl \l &c)101 de

d. ~4uca~
~ ~uçio

41da q
pó S oa ~O.rJD1~"~

bonra de c 10.
partir de . rço r&x1
1 ... 8 oiona1 •

eerv1io d duc 9io
.n1:r:etr1ze •

v.
• d9
de t1n oa
m todo o p

fllÚlO
~8p~o10 ~ I •

Orp.n1 9- 4.
a ~cnioo.ue G::»tão •

•••

ou

. -
let

o 6.

alat
u.n1do



c. B. P. E.

Tê • po1e. os CROSE. três ~bjetivoa e aetloOlal I 1)
daglo mal . p1a pO$8lvel d..'\Lei dê Dir trizus e .,
legio dO ato admini. trai! 'Osq ,à, complonteutnm, 2) a.nál.1 pltO-

fundada da. atual problemátioa éLiu.cacional em nosso pús, ,) a 001 m-
gio téonica do MEOcom as Seoreta:d.as de Educa9io, os Conaelhos4a ~lO!l

.~ão doa taAoa.,no esfôrtO que vim rf,)alizando no, $entido d.8 .a.•ual1zr o
ftspeetivos ai.tomas educaoionais, e aClÔrdo OOIa O upQJ!'e.tlvos do de en-
volVimento naoional.

"fendO m-vlataa SOWi d.a encargo. que •a.e emp;r:eendim nto _
p~tat il. Utu1moa umaC são' cut1va d Colóquios, ooordena4· . 1-
aat4.(;ó D1fttolt do Ensino SuperiQr, e atual Uleuibl:'o do Conselho 4e.ft1de
Bduoaqão. 1>1:01. Du,raeval IJ:Ingueiro ~têlld $, een ,ti tu!da por téCA1 os
s11ef.ro • t~lcosd tmESCO. specia nteconnd.ado paraSs. fi.
OoapÕe a C'OlId.eo.ão, pelo lado brasileiro,lé do PI'OE. Durm val Trtgue

~ . . . .
Hendes,OB prole sorea Paulo de AI etdà Campo. e Mina Canal ".. Pf*lo
lado <ta UBESCO, 08' prof'oaaôres Miohel Debrun, F10rrG Furtar a oeconOlllts-
ta, I!~t.. JaoqU$S 'fort •

Cabe.•..me, !uuJta oporttwidadG. aprGaentar a V. Ex'. o Prol.
Jaoqu1Js forta, o qUAl .foi encan gado pelo lHE!' de levar .Pessoal ente a
V• ES' • ., àa doma1 autoridades educacion.atà ,4êsp atadO. UlIa. vi_o mate
4etalka4a de tíOoaobJ.et1Yos. assim aOliO dê recolher todo . O' . 1 n o
de 1nt01'm8.~io q\1â possam ass<lgurar objetividadl! aos nossos atudos. O 1',!.
ferido pra!e8aor pOderá. igualmente, ofereoer maiores esela_oimento ô-
bre a to~a de partioipação dê.se Conselho.

Apr",sento V. b,;xil.. neste nsejo, os ~testo d minh di
tlniaCQn.,ldfllrQ.9·o.

Carl()~ COr"a Haso.a.ro
Di:t tOl: do IN'EP
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, C. B. P. E.

Rio d Janel oJ 21 d ô to de 1968

snhor Diretor,

fi' Um grupo ê p ei 1 I 11 /C OSElUNE CO, e '
elaborando st'..1dosôbre as de pes.e..com o ensino.

, .-P r'"' p1d concjusão de es tudo , o maior
A , Minteresse p r~ o Min1 terio d Educaç o do o j -

•••dor eduC!aelonai t necessitamo de su calor çao'!
tido, solicitamos.lhe os da o statl tico t rere entes o ano
de 1966, ôbre s despes r lizadas pelo inl térl~ uc
ção e.Cultur • por categori s econômicas, por programas e ub-
programa e edueaçãoe cultura.

Segue, em anexo, uma tabel p r o preenchi en-
to d ssas 1nform çõ s.

Aprov itamos opo~tun1d de .par pre ent-no o prot sto di t· t eonsl, raçao.v.s~

I belle bl'
Coo nndor do Grupo

11 o Sr
• • _ ND1r tOt d Divisao de Adm1nl tI' ç o Financeir.

Mini!t rio d Educação e CultuI'BRAS.1LI •. n
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T IDADES ORÇAMENT!RI
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1LH DE CRUZElROS NOVO

CATEGORIAECONÔMICA TOTAL'l)rsos
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: (l) inclui crédito
:
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eciais e extraordinar10
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Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1961

Ao: Dr.
DD.

Ivan Luiz
Seoretário de Eduoação de Brasília

"

DOI Prof. Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenador dos CEOSE

A sunto. Adiamento do 10 Ciolo de Estudos sÔbre o Planejamento Eduoacional

Senhor Secretário,

A Comissão Exeoutiva dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Ora:!
nização de Sistemas de Educação), constituída pelo Instituto Nacional de EA
tud08 Pedagógicos e integrada por técnicos brasileiros e d& UNESCO, depois
dos encontros realizados, em vários Estados, com administradores e técnicos
no campo da educação, reconheoeu a necessidade de um levantamento conjunto
dos dados recolhidos de tais experiênoias, e das análises que sôbre elas vi
nha elaborando 8ssa mesma Comissão. Reconheceu, igualmente, que ê se le-
vantamento deveria realizar-se sob a forma de seminário, oom a colaboração
do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplioada) e com a participação de
representantes de todos os Estados, devendo a escolha dêstes recai!' sôbre
pessoa -chave em cada sistema estadual de educação. O temário deveria
branger os problemas da organização administrativa e do planejamento educa-
cional, formulados à luz dmoondições específicas que caracterizam a polí -
tioa educacional.

Tijndo a Secretaria Geral do MEC al~~s propósitos semelhantes aos
que acabo de mencionar, especialmente em relação à habilitação téonica da
pessoas encarregadas do planejamento eduoacional nos Estados, foi constitui
da, sob a presidência. do Sr. Seoretário Geral, o lNEP (CEOSE) e o IPEA.
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Elaborados os programas e tomadas as providências de ordem técni-
ca, esbarramos, à última hora, num impedimento que, malgrado os esforço
realizados, se mostrou intranspon!vel - a não liberação de verbas da Secre-
taria Geral e do lBEP, necessárias para a realização do Projeto.

Essa., a razão de ter sido sustado o I Ciclo de Estudos sôbre o
Planejamento Educacional e Organização Administrativa, oonforme a comunica-
ção oficial, já dirigida a V. Éx.', pelo Sr. Secretário Geral do MEC.

Os esclarecimentos que agora acrescentamos àquela comunicação vi-
sam a manifestar às Autoridades educacionais e aos técnioos com os quaisvi
mos lidando nos vários Estados a ,nossa decisão de manter de pé todos os co!.
promissos de oolaboração já assentados, e de firmá.los com os Estados que,
por falta de tempo e de melhores oportunidades, ainda não se incluem no âm-
bito de nossas atividades. O objetivo do mencionado Ciclo de Estudos • a
constituição de um star! capaz de sustentar o eSfôrço técnico em que se ba-
seia, em grande parte, a política educacional dos Estados ,- oontinua igual ••

#mente em nossos planos, devendo ooncretizar-se pela forma que, na epoca o-
portuna, se mostrar mais Viável.

Com essas explicações que ofereço. em nome do SIl'. Diretor do INEP
e no meu própriq apresento aV. Ex •••

Atenciosas saudações

Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenador
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tu. da Janeiro, 11 de abril de 1961

Aor moEx. Sr. Presid.ente do Conselho Estadual do Dlatrl to Federal

Doa Diretor do lnatitut. Nacional de E.tud's Peda.g&gicoB

Senhor Presidente,

~enhoa h~l'l.rade comunicar a V. Ex. a.instalaçte, junto ao lNEP,
de uma. o('fmis..,;.,constitulda de eduoadorese, outros especialistas em asa"'.!!
tos ligad s àeduos,ção., encarregada. de prom~Ver em todosoa Estados fi) pr<J•.
grama. de cooperaçãér técnica que está oontido no, dooumen~ anexeh Talc0.2,
p8l'açãe tinha Si«6 anteriormente conoebida dentro de outra sistemática., b.!,
eeada em ocaéqui68 r'6g1ona,1s. Todavia., as pesqui,sas realizadas pelos mem-
brQs da ,Comissão aoima referida junto aoâ Estados nos convenceram de que a
efioiência dêssas Colóquios só seria plena.mente aS6'egurad.ase êles fôssem
estadua.is, em vez de regi,onais. Só assim tornar-se-ia viável o contato com
todos os serviços que integram cadasisternaestadual deeduc8.çã., e a com,!
nicação d1:r:etaoom a massa de adminü:ltradores e téonioos que a êles estão
vinculados.

Cemo os resultados dêsse tra.balho dependem do assentimento e,
mais ainda, da ativapartiaipação do pr,&prio Estado, eabe .••me 80110i tar o
pronunciamento de V.Xx.- eôbre 0 referido programa, junto oom 808 suges.
t3es que deseje .eferecer.

Apresento a V. Ex.', nesta oportunidade, os tlleusprotestos de a1
to apreço e oens1deração.

Car1 s ,Correa Masoaro
Diretor do lHEP
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Ri Janeiro, ;0 d

mO' #. NAo I Ex•. Sr. Se~ tario de Eduoaçff.o o D:1tr1to Fod ral

• D1ret r do I 1tut ao10 1 d tudo P ógiC08

S nhor S # •re ar. ,

Tenho honra de c unic r V Ex.' inst 1 ção, junto o I EPtd
c iesão constituída d educ do~ s outros p oialist em sunto li -

dos •.edu.cação,encarr pro o r e todos o E tadOB o progl: d coop
1'809"'0 técnica q,u está contido o ocwn nto anexo. Tal cooper ção tinh sido
anteriormente conoebida dentro d outra sistemática. baseada. m colóquio" r 6'i.2.
naia. Todavia, as l?sql1isa realizad pel smembros da Co i8 ão aoima. reteri-
da. junto aos Estados nos oonvenoe d· que etio1ênoi dês Colóquio Ó!.
ri plen ente r ~1 s rõ 8 st duais, v z d regionais. Só

tor. r- e-ia v1#vel o Qontato 00 todo o serviço qu integr c da 81_
t tad 1 d comunica9-o ir c a s d n1 tr dOa
re técnico -o vinouldo •

d pende
o, e be-

, junto 00 S 8Ul~elJ

, i

Apre ento V. .', nést o ortun1dadG. os m u prote toa 1to
apreço e consideração.

C 10 Co ea rlU.~Jça

r to%' O I
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'fê., P i.. 08 CROSE. tr ••• bjetivo. •••• 1a1•• 1) a.1 _
d&9&8 ••i. &apla p•••!vel da Lei de »ir.tr1z a • o., boa. da 1. -
g~.la9ão e do. at•• administrativ•• que •.ooaple ent••, 2) a ' i.e
fundada ela at 1 probl. '"tioaeduoaoional em n.. p !a, ')a Ia ~-
9&0 t;OJl1o do MEC c. as Seore'tária. do B4u9ãe • o. Cone lho. 4e Bclu-

ca9ã. doa latad a, n ' •• tôrge que vê. ftalizande no .entido 4. tua1izar
.11 respectivo. a1.tema. educaoionai.,ae aoô%'do, •• oa lap ratl'v•• ao d,!
•.•nvol.,.imente naoional.

Tendo •• vista a • 1Il& d. ~ota.rgo. que ......pre.ndi ••at
CO&\'pol"~a, lnet:i.tu!. e 'wu.C•.aiaa.o Exeoutiva do. C.l'quioa. ..rde a l!!
10 Ult1p Diretor do ErudM Su.perio1'"• atual a. btr. d C.na.lho J'e4oral
ae Edacaçã.,. Pnl. ~val 1fr1gu.iro JIIend•• ,. • 00 titulaa por t '"cnie••

;' , - .
braliloirea o teenio.. UNESCO, apeoi lun" ooJ1T1dd•• p ••• tia.
C ap;•••• C.JI1•• io,pele lado bra.a11elro, além do p~r. ~Yal 'b:1p.!.

A _ 'ro Xond••, • prol••••re. Paulo dAlaeida C••p.a o Bu1 C~, •
p.lo 1 • 40. tJDSCO, • ps-er •• ,-r.. JH.o .1 hbftDt Pi.no Purt.Z' ••• _
a.ai.ta. PHt. Jaoque. !orta.

C& -••• neata .portunidado, apre,.ntar • Y.~••• pr.r.
P1~ Furt.r, o qnal 1.1 .nc.~ga4 pel. I EP d. l..ar pes•••lm•• a
• ' • I -•• ~x••••.• ae al. &utor1dat ••• «uoae1onai. deae. atade. uma~ .0 ••ia
a.talhada a. no•• a eb4tj'u.v •• , .a.ta 0•• 0 ele Hoolh.r ",04 • o•• luent
de int~olU.çã. que po•••• a••(~gurarobjetiYi4a.d ••••• no •••• astudo ••.O -Z'J,
ter1d. prot •••• r pOd.rá. igualment., of.rec.r maioH' .aolarealaento. ai
bre _ ,.már10 e 'oronogram que àcoapanbaa ••t. at{el , •••la c... .ê.
bH a toraa d. part1oipaç&. 4ê,.. Con.elho•

.lpr•••nto • V .Ix••• n••t. en••jo. os pret •• t a d. c11.!,
tiJ1tconsidehção.

C.rlc. Corre. ~oar.
Dir Ul" d. lBEP
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NO 31-1 Rio de Janeiro" 10 dê 3aneiro de 1967

Ao: Ex.mo Sr. D1",. Laerte Ramos de Carvalho
Magnífico Reitor da Universidade de Bras11ia

Do. DI". Carlos Corres. Mascaro ,Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagagico$

Magn!tico Rei tor,_

;: '",\
/ '\

\
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Estendendo-se os objetivos dos CROSE a todos os nivei.
deensino, esperamos constituam êles ~~a oportunidade de análise apr2
fundada, também, do ensino superior, no~ eus aspectos institucl0
nais. pedagógicos e financeirosl por essa razão, estimaríamos contar
com a presença de representantes dessa Universidade, recaindo a esc,Q.
lha, a juizo de V.Ex.I, sÔbre aquêles cuja experiência e tuaçãomais
os qualifiquem para essa missão. Embora desejássemos a participaç~o, ,dessa Universidade em todos os Coloquios, podera V.Ex.A, se julgar,conveniente, limita-la aos temas que direta ou indlret ente intare.§.
sem ao ensino superior.

"'"Tendo em vista a soma de encargos que esse empreendi -
mento comporta, institu1mos uma Comissão Executiva dos C01;quios, c2
'ordenada pelo arrtã.go Diretor do Ensino Superior, e a tual membro do
Conselho Federal de Educação. Pro! ~ Durmeval Trigueiro l·1endes,e cCIJ§

f' ,titu~da por tecnicos brasileiros e tecnlcos da m~ESCO. especialmente
convidados para êSS6 fim. Compõem a Comissão, pelo lado brasileiro,
além do Prol.' Durmevà1 TrlgueiroMendes, os professôres Paulo de Al-

. I!imeida. Campos e Eulina Carvalho, e pelo lado da UNESCO, os professores
Miehel Debrun. Pierre Furter e o economista Jacques Torrs.

Cabe-me, nesta oportunidade. apresentar a V.Ex. o~.
Pierre Furter.,"o qual foi encarregado pelo. I.i.mp de levar pessoalmen-
te a V. F.x. e às demais autoridades educacionais dêsse EstadO, uma
visão detalhada e nossos objetivos, assim como de recolhel'ltodos os
elementos de informação que possam assegura~ objetividade aos nossos

*estudos. O referido professor podera. igualmente. oferecer maiores
A , ~esclarecimentos sobre,o temario a o cronogz-ama que acompanhem este

, A •••

of!tcio, assim como sobre a forma. de particlpaçao dessa Universidade.

Apresento a V.Ex.a, neste nSêjo, os protestos de mi -- ".nha distinta consideraçao.

Carlos Correa }'1asearo
Diretor do INEP
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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1967

Ao: Dr. Acy Barros Pereira
DD. Secretário de Educação do Pará

Doa Frof. »urmeval Trigueiro M ndes
Coordenador do CEOSE

;'
Assuntol Adiamento do le Ciclo de Estudos sôbr o Planejamento Educacional

S nhor Secretário,

"

A Comissão Executiva dos CEOSE (Colóquios Estaduais sôbre a Or-
ganização de Sistemas de Educação), constituída pelo Instituto acional de
E tudos Pedagógicos com técnicos brasileiros e da UBESCO, depois dos encon
tros realizados, em vários Estados, com administradores e técnicos no cam.
po da eduoação, reoonheoeu a necessida.de de um levantamento conjunto do
dados recolhidos de tais experiências, e das an'lises que sôbre ela vinha
elaborando essa mesma Comi são. Reconheceu, igualmente, que êsse levanta-
mento deveria realizar-se sob a forma de semin~rio, com a colaboração do
IPEA (Instituto de Pe quisa Econômica Aplicada) e com a participação de r~
presentantes de todos os Estados, devendo a escolha dêste recair sôbr
pes oas-chave em cada istema estadual de educaçioo O temário deveria a-
branger os problemas da organização administrativa e do planejamento educ!!,
cional, formulados à luz das condições e pecíficas que caracterizam a pol!
tica educacional.

..•

Tendo a Secretaria Geral do MEC algun propósitos s melhante
aos que acabo de mencionar, especialmente em relação à habilitação técnica
das pessoas encarregada.s do planejamento educa.cional nos Estados, foi con,!.
titu:!da.,sob a presidência do Sr" Secretário Gera.l, o I P (CEOSE) e o
IPEA.
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El boradoe os progrmas e tomada a.s providênoias de ordem téon.!
oa, aabarram06, à última hora. num impedimento que, malgr do 08 esforços
realizados, se ostroll intranapon!vel - a não liberação de verba da S cr8--
taria Geral e do lNEP, neoessárias para a realização do Projeto.

Essa, a ra.zão
Planejamento Educacional
9ão oficial, já dirigida

de ter sido austado o I Ciclo
e Organi~a9ão Administrativa,
a V.Ex.', pelo Sr. Secretario

de Estudos aôbr O
conforme a 00 uniea-
Geral do MEO.

Os esolarecimentos que gora aoresoentamos àquela comunicação v.!
8am à anifestar às Autoridades ducaoionais e a08 técnioos com os qu 1s
vimos li ando nos vários E tad08 a nossa decisão de manter de pé todos o
compl'omiesos dê oolaboraç"'o já assentados, e de firmá ..•los com 08 E '&ad08
que, por falta de tempo e de malhores oportunidades. ainda não S8 incluem
no âmbito d nossa atividad s. O objetivo do menoionado Ciolo de Estudos
• a con tituição d um ata!! capaz de sustentar o sfôrço técnico e que
se basa1a, em g1'ando part , a pol!tioa eduoaoional d08 E tadoe oontinua
igualmente em nossos planos, devendo oonoret1zar"se pela forma que. na épo-
oa oportuna. e mostrar mais viável.

" Com saas xplioaçõaa que ofereço, m nome do Sr. D1r tor doINEP
no u pr6prio apr sento a V.Ex.t•

At noiosae saudaoôes

Durmeval Trigueiro Mend s
Coorden dor
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Rio ~ Janeiro, 28 d março de 1967

Ao: Ex,me Sr. Secretário da.Eduoação de Estado do Par~

Do, Ceordenador dos CBOSE (Colóquios Estaduais sôbre a
Organização de Si temas de Ensino.)

Senhor Secretário,

Venho oomunicar .8. V. Ex •• a.retormula.ção de plano des Col&quiol
Regienais sôbre a Organização de Si.temas de Ensino - (CROSE), agora tran,!.
formados em Colóquio Estaduais (OEQSE), come resultado de novas pesquisas
e rêflexões feitas pela Oomissão encarregada de sua organização. A visita
que realizamos, o.S membros da Comissão, a tedos es Estados, nos convenceu
de que a.eficiência dos Colóquios só poderia ser plenament~ &asegurada, se
êles tôssem estaduais, em vez de regienais. oomo rôra pla.nejado. Só assim
terna.r-ae-ia viável ó contato. com todoses serviços que integra cada s1s-
tema estadual deeduca.ção, e a cemunicação, direta eca a mas.ea de admlni.a .•
tradores e téonicos que a êles estão vinculado$.

o dooumento anexe esolarece, mais expllcitamente, o sentido doe
DEOSE, sua.orga.niza9~ e as alterações a.Qima :teferidas. A ~poca. de reali-
zação do Colóquio em cada Estado. está sendo objeto de estudo e ser: comun.!
cada oportunamente a V. Ex'.

Atenoiosas ,sa.udações,

Durmeva.l trigueirO' Mendes
Coordenador
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Rio de Janeiro. ,d abril e 1967

A,u f.1agn!rieo Reitor da Univel~'·idade Federal o
o: Coorden dor dos CROSE (Colóquios Estadu ia

. e S1 t !no)

,.P..:r
rgan1zação

rloIic R 1tor,

,.Venhoeo V a re!ormulç~o do plano do Col
A H )qui v Regionais obre a Organl ~ç~oSistema;) . e sino CR S

agora tran orm os em Colóquio Estadu· s (csoss), como e ul t d
de novas pesquis s reflexões feitas paI Comiasão encar1"eg d
sua organiza.çaoj, A visita quo realizamos., os membros da COr.PJ.ssão,
a todos os Estados" nos convenceu de que a eficiência dos Colô '\do

•• ' '<10 ,.,so poderia ser plenamente assegurad t se el s tos em estaduais, em
ez de regionais como rAra planejad~ Só assim to nar-se-ia v á

vel cont o com todos o sorviço qu 1n eara ea a sistem est_
dual de ducaçâo, a comunicação di eta I~om a m s e a" in str

ti' ~ _ .

.res . ecnãcos que eles tao ãn ulados.

o do mnento anexo e cl re
t~ o do CEO E, su rga izaç·o
época de r aliz ção do Colóquio.,. .de estudo s r omun2c d opo

m Ls XI>
s alteraçõe

em c da t do
tun V.~~.~.•

cita ente, o
refer1d,6~t sen o obj ~

Atene10 as saudaçõ $,

·rmnval Trigueiro Mendes
Coor'cnada
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Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1966

Ao. Ix·· Sr. Dr. Jos~ 10dr1gues da Si1veira reto,
Rasn1f1co Reitor da Universidade Federal do Parll

Do. Dr. Carlos Correa Mascaro,
Diretor do Instituto 1facional de Estudos Pedag&gicos

Hagnftlco aeitor,

'!enho a honra de comunicar a V. Ix •• a realizaçto, sob 08 ausp!'.
cios do ll1P, a partir de março pr~ximo, dos Col~quio8 iesionats sôbre a
OrganizaçL, de Sistemas Educa.ionais, destinados a a.dministradorea e técn!

...", 11C08 que estao a serviço da educaçao em todo o pa1s.
A Lei de Diretrizes e Bases fixou uma nova 8istem~tica de educa.-

ção no Brasil, com repercussão na sua filosofia., bem como na sua organiza-
ção e administração. De resto. cabe a esta exprimir a.quela, na sdida em
que depende do aparelho inatituoional a eficácia dos novos propósitos for-
mulados na. Lei.

'ôrça :& cnstatar, todavia" a deseorrelaçto persistente, depois
da Lei" ntre os doia planosl o da.s intenç~ea nela xpres •.as, ou impIlc1-
tas, e o das condições lnstit'l1oionais de sua. apIio 9ãoo Cons-oieate de suas
funções especIficas, cuida o XIfEP - órg:o de pesquisa e estudo da "Sducação
brasileira. em todos s seus níveis e modalidades - de colaborar no sentido
de que seja preenchido ésae intervalo entre o sistema estatuldo e o apare-
lho executor, indica.ndo, realisticamente, os oaminhos abertos à. Administra
ção para atingir os prop&sitos da nova. política educacional brasileira. E
não visa a fazê-lo através de el boraçóes de gabinete, mas eonstituldas ao
contato com os fatos e as pessoas ligadas ao proCes.O educacional. .0 que
ooncerne ao ensino prim~rio médio; a sua vincu1a.ção aós Estados no ug~
riu a. conveniênci.a de si.tema.tizar êssecont to no n/vel e no âmbit do
pr~prios Estados, reunidos em col~quio8 regionais.
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E tendendo-se os objetivos dos CROSE a todo o n!vei de nai-
no, speramo con tituam êles um oportunidade de an-lis profundada, tam-
b~m, do ensino up rior, no seus aspectos institucionai , p dag~gico fi
nanceirosf por essa razão, esti r!amos cont r co a presença de represen-
tantes dess Univ rsidade, recaindo a escolh y a jU:!zod V. Ex.-, ~bre.",
quêles cuja experi~ncia e atuação ais os qualifiqu m para essa i8S;0. E_
bora desej&ssemos a participação dessa Universidade em todos os Col~quios,
poderá VO Ex.-, se julgar conveniente, limitá-la aos te as que direta ou in-
diretamente interessem ao ensino superior.

••Tendo e vi ta a so a de encargos que sse e pre ndi ento 00.
porta, instituI o a 00 issão Executiva dos Col~quio., coordenada pelo an
tigo Diretor do Ensino Superior, e tual e bro do Cons lh Federal d Edu-
caç·o, Prof~ Durmev 1 Trigueiro Mendes, e eonstitutd por t&cnicos brasil_!
roe e t~cnico da UNESCO, speci 1 ente convidados para êsse fi. Co põe
a Comie ão, pelo 1 do br sil ira, al~m do Prof. Durmeval Trigueiro Mende ,
os profeesôres P ulo de Almeida Campos e Eulina Carvalho, e p 10 lado d
UNESCO, os prof ssôres Michel Debrun, Pierre Furter e o economista Jacques
Torfs.

Cabe- e. nesta oportunidade, apresent r a To Ex.. o Prof.
Durmeval 'PrigueiroKendes, o qual foi encarregado pelo IIIP de le"9arpe••
soalment. a Y.Ex.- e às demais autoridades educacionais d~sse Estado, um
visão mais detalhada de nossos objetivos~ assim como de recolher todos os _
lementos de informação que possam assegurar objetividade ao nossos estud 80

O referido professor pod rá~ igualmente, oferecer maiores esclarecimentos
sôbre o te ttrioe o cronograma que acompanham êste oftcio, asaim co o ôbre
a forma de p rticip ção d Baa Univ rsidade.

Apres nto a V. Ex.', neste ensejo, o protesto de inha distin
••ta con 1der 9ao.

Carlos Correa Mascaro
Diretor do lNEP
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T~IIL,poi , OS CROSE." dois objetivos esa nciais: 1) a alue!
dação mais ampla poss!velda Lei de Diretrize a Da e , bem co o
da legislação e dos atos administrativos que a complement; 2) a
colaboração técnica do C com as Secretarias de ducação os Con-
selhos de Educação dos Estados, no esfôrço que vêm realizando no
sentido de atualizar os re pectivos sistemas ducacionais. de acôr-
do com os imperativos do desenvolvimento naeional.

Tendo em vista. a soma de encar§os que êsse empreendimento
comporta,. inst1 tuimos uma Comissão Executiva dos Colóquios, coorde-
nada pelo antigo Diretor do Ensino Superior, e atual membro do Con-
selho Federa.l de Educação,. Prof. Durmeval Trigu. iro Mendes" e cons-
tituída por técnicos brasileiros e técnicos da UNESCO, especialmen-
te convidados para êsse fim. Compõem a Comissão. pelo lado brasile!
ro. além do Proi, Durmeval Trigueiro Mendes. os professôres Paulo
de Almeida Campos e Eulina Carvalho, e pelo lado da UNESCO. os pro-
fessôres Michel Debrun, Pierre Furter e o economista Jacquas Torfa.

Cabe-me. nesta oportunidade. apresentar a V.k•.t o Prot
Durmeval Trigueiro Mendes~ o qual foi encarregado pelo lNEP de le -
var pessoalmente a V.Ex.ª e às demais autoridades educacionais dês-
se Estado. uma visão mais detalhada de nossos objetivos. assim como
de recolher todos os elementos de informação que possam as-segure.r
objetividade aos nossos estudos. O refrido prof'essor~oderá .•igu.!!l
mente~ oferecer maiores esclarecimentos sôbre o tem.ário e o crono-
grema. que acompanham êste oficio. assim como sôbre a forma de par -
ticipação dêsse Estado.

Carlos Oorrea Mascaro
Diretor do INEP
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Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1966

Ao: ~o Sr. Presidente do Conselho Estadual de Educação do Pará.
,

Dc)J. Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagoglcos

Senhor Presidente.

Tenho a honra de comunicar a V.Ex. a realização sob
os auspfcios do INEP, a partir de março próximo, dos Colóquios ReglQ-
nais sôbre a Organização de Sistemas Educacionalst de tinados a admi-
nistradore e técnicos que e tão a serviço da educação 13m todo o país.

A Lei de Diretrizes e Bases fixou uma nova sistemática
de educação no Brasil, com repercu.ssão na SUa filosofia, bem como na
sua organização e administração. De resto, cabe a esta exprimir aqu~
Ia, na medida em que depende do aparelho institucional a eilcacia dos
novos propósitos formulados na Leio

'" .#Força e constatar, todavia, a descorrelação persisten-
te. depois da Lei~ entre os dois vl~lOS: o das intenções nela expres-
sas, ou implícitas, e o das condições institucionais de sua aplicação.
Consciente de suas funções espec1ficas,cuida o INRP - órgão de pes ..•

uisa e estudo da educação brasileira. em todos 0$ seus níveis e modâ,
lidades - de colaborar no sent.Ldo de que seja preench1doêsse 1nterv_
10 entre o sistema estatuido e o aparelho executor indicando, realis-
ticamente, os caminhos abertos à dministração P?ra atingir os propó-
sitGS da nova política educacional brasileira. E não visa a fazê-Ia
através de elaborações de gabinete, mas constitu1d:as ao contato com
o~ fatos e as pessoas ligadas ao processo educacional. No que conce~, ~ ~na ao ensino prlmario e media.. a sua vinculaçao aos Estados nos suge-
riu a conveniência de sistemat1z esse contato no n1vel e no âmbito

~ ,
dos proprio Estado t reunidos em coloqu1os regionais.

A nTem* pois, os CROSE, tres objetivos essenciais: 1) a
elucida~ão ma.i~ ampla poss.ivel da Lel de Diretrizes e Bases, bem como
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da legislação e dos atos a.dministrativos que a complementam; 2) a
, . ~ Lanalise aprofundada da atual problematica educacional em nosso pal.S;

3) a colaboraçã.o técnica do MEC com as Secretarias de Educação e os
li!W A •.Conselhos de Educaçao dos Es·tados, no esforço que vem realizando no

Asentido de atualizar os respectivos sistemas educacionais, de acor-
de com os imperativos do desenvolvimento nacional.

'"Tendo em vista a soma de encargos que esse empreendi,
mento comporta, institu1mos uma Comissão Executiva dos Colóqu1os,c2.
ordenada pelo antigo Diretor do Ensino Superior,. e atual membro do
Conselho Federal de Educação. Prot. Durmeval Trigueiro Mendes, e
constit:u!da por técnicos brasileiros e técnicos da UNESCO,especial,
mente convidados para êsse fim. Compõem a Comissão) pelo lado bra-
sileiro, além do Proi'. Durmeval Trigueiro Mendest. os professôres
Paulo de Almeida Campos e Eulina Carvalho, e pelo lado da UNESCO,os
professôres Michel Debrun. Piêl're Furler e o economista, Prof.
Jaequas Torfs.

Cabe-me, nesta opoz-tuní.dade , apresentar a V. E::ít.& o
Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, o qual foi encarregado pelo INEP. .de levar pessoalmente a V. Ex.!A e as demais autoridades educa.cionais

n, Ndesse Estado. uma visao mais detalhada de nossos objetivos, assim cg,
mo de recolher todos os elementos de inform.a~ão que possam assegurar
objetividade aos nossos estudos. O refer'ido professor pOde,rã, igual

••• 'I'mente, oferecer maiores esclarecimentos sobre o temario e o cronogl",ã
ma que acompanham êste o.fle10, assim como sôbre a forma de parti'cipi!

~ A "çao desse Conselho.
Apresento a VoEx.

nha distinta ,consideração.,
neste ensejo, os protestos de ml-

Carlos Correa Mascaro
Diretor do lHEP

',
\
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.l... 1 ( 1 O (simplificado)1- b e • 1- -)k • k.a ka ai

1964/69 1.017 ,1.0;6 loO~4 0.948 0.052 '.12 00193 1.1
1970h4 1.000 1.0:;6 1.0,6 0.965 0.0'5 '.72 0.130 1.13

COftAGB 1964 1.05 1.01 1.12' 0.98 ,0.110 '.72 .0.409 1.41

1966 1.044 1.056 1.100 0.90 0.'100 l.12 0.372 1.37
1968 1.00 1.04,3 1.04' 0.958 00042 ;.12 001'56 1.1
1970 1.00 1.036 1.0:;' 0.965 0.035 '.72 0.1:;0 1.1,

;tA 1964 1004 1.023 1.064 0.94 0.060 3.i2 0.223 1.22
1966/10 1.01 1.02' I.O" 0.968 0.032 '.72 0.119 ,1.12
1961/66 1.03 1.Q04 1.034 0.967 o.o~, '.12 .00123 1.1'
1961/10 1.00 • • • • e - •••

n.A.1 1961/67 : 1.06 1.04 1.10 0.90 iO.l00 ".72 0.'72 1.37
1968/74 1.00 1.04 1.04 0.,62 0.038 '.12 0.141 \1.14

ui
a:
ai
ti
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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1967

,Ao: Dr. Jose M~ria Alkimin ~
DD. Secretario de Edueaçao de Mina Gerais

Do: Prof. Durmeval Trigueiro Mend s
Coordenador dos CEOSE

Assuntot Ag1~~~~0 go I P~slg.diEstygos §Qbl~~ P1Anej&mentg
EgupãSigna1

,Senhor Secretario.
N ( • •••A Comissao Executiva dos CEOSE Coloquio Estadu 1s s~

bre a ~rgan'zaç-o de Sistemas de Educaç·o), constitufd pelo Ins-, , .tituto Nacional de Estudos Pedagog1cos com tecnl.cos brasileiros e
.'da UNESCO, depois dos encontros realizados, em varios Estadost com, ~administradores é tecnicos no campo da educaçaos reconheceu ne-

ce sldade de um levantamento conjunto do dados recolhido d tais
••• , Aexper1encias, e das analises que sobre elas vinha elaborando e sa_ . A

mesma Comissao. Reconheceu, igualmente, que esse levant ento ~, ~veria realizar-se sob a forma de seminarl0, com a colaboraçao do
IPEA (Instituto d Pesquisa Econômica pl1cad) e com a p rt1clp
ç·o de representantes de todos os Est dos, e endoéscolha "s-
tes recair sôbre pessoas-chave em cad sistélna estadual de Educa.•- , . -çao. O temario deveria abranger os problemas de organizaçao d-. ,>ministrativa e do planejamento educacional. formulada; a lu d
condições específicas que caracterizam a pol tica edue cional.

,Tendo Secretaria Geral do MEC algun proposltose.. ,lhantes aos que acabo de mencionar. especialmente em relaçao bA
." " .bilitaçao tecnlc das pessoas encarregad s do plane~amento educ

010na1 nos Estados. foi 40nstituld , sob a presidênc1 do Sr. S
, -cretarl0 Geral, uma Comissao Coordenadora de que r ziam p rte a

Secretaria Geral, o lNEP (CEOSE) e o IPEA.
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ElabOrados o prog~amas e tomada pro idhncias de
~ •. ~ordem tecnica, sbarramo, a Ultima hora, 1'1'Wl1impedimento qn ~

grado os esforços :r. alizados, ,se mo trou 1ntranspon! vêl •••• não
liberação de verbas da Secretaria Geral e do INEF. nocess"r1a p,
ra a realização do Projéto.

Essa, 8. :razão de ter sido sustado o I C1010 de Estudo
A ~sobre o Planejamento Educ o1onal e Organizaçao Admin1str t1v cOA

,., # -
forme a oomunic"'çaooficial, 38.di:r1gida a V.Ex. pelo Sr. Soer

litar10 Geral do MEO.
,Os esclarecimentos que agora acrescentamos aquel e0tnll

-.' \ #n1caçao Visam a manifestar as Autoridades educacionais e aos toe-,
nic:os com os qua1s vimos lidando nos varias Estados a nOSSa d c1-

,., 11 •• 11'saO de manter de pe todos os compromisso de colaboraçao ja asson
tados, e de t1rm:-los com os Estados que, por falta de tempo e d

N ~melhores oportun1dades, ainda nao se incluem no amb1to d no as
atividades. O objetivo domene1onado Ciolo dê Estudos - a.001\1

,., . . A #
tltu1çao de um .a.ti1tt oap.az de sustentar o e forc;o tecnico m que
se base1a,em grande parte, a política educacional dos E tado •••.
oontinua igualmente em nossos planos, devendo eonereti r- e pel. ,torma que, na opaca oportuna,. se mostrar mais v1avel.

Com ~SSas eXplicações que ofereço, em nome do Sr. D1rS
•tal' do INEP e no meu proprio, apresento a V.Ex.B

Atenciosas saudações

Durmeval Tr1gueiro Mendes
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Rio .de Janeiro, 19 de outubro de 1961

()

Dr. José Antonio SilvaCout1nhoPresid nt da COmiss-o E t u 1o S lar1o-Educ ção
/3Ar !I"tr1Htli - $,/,

Prezado Senhor.

Tenho a hon de mand .r.-lheanexo o documento BP~ , ~sobre Matem tieas Educacionais. que descreve algumas das tecn1-,
"case formulas que podriam ser ut1lizad s para assegurar co- .p tibilidade d s estimativa da matricula realizadas pela C SE.

Permito-me ss1na1ar que êste documento é confi-
dencial e prov1sõrio e que suas conclusões ainda não to am in
teiramente testadas, nem discutidas ,eomespeciallstas. Cons .••
ftentemente, deve ser considerado mais como o r cunho de

# Hnov teor1 '. e os come rios e observ çoes que seu grupo tiver
por bem f zer, serão recebidos com interêssee gratidão.

Bas~adoneste documento. calculei, na atlela ane-
~ A.a", os valores dos pararnetros que 8.ssegurar1am uma.cert ccreren.

eia entre as estimativ s da trlcula e d rep tênei n prl .~
ra série primária em 1961 e 1965.

. , ~ -Anotar-se •••a,que somente sel"aO obtidos result dos
razoáveis se se supúser que o sistema educacionald
é d criação muito recente e que, portanto, o co -

."aceessibilidade aumentou muito mais rapidamente do
que se supõe nas tabelas elaboradas pela CESE.

Não me foi possível aprofundar mais a.análise das
• '. #impIlo çoes da aplieaçao das formu! s sugeridas no documento BP.

Especificamente pareceria muito importante estudar o que acont

coerentes e
Minas Gel"ai
flciente de
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,eena se se modificasse a estimativa basica do crescimento d
popul ção, que aqui se supõe igual a 0.024 por anOt o que é !l1t\1

to baixo~ Espero que a CESE possa adiantar êste trabalho e 1n-
for.mar-me dos seus resultados e observações.

l-fui to atenciosamenté.

J C UES TORFS
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Wo d 1 '1

Pl-ee.da enhor t

O. outl'O~~slln.
v1ad hoj , 11 nome
Ner 00,00. travé do Ban o o

. #'trabalho n qu le COloqu10.
O P Qt. Du ev p de-lh ,b"m que •.

de wn pouoo mais a l"eUl$$ do m 'tarj.alque lhe p rtence, pa!
o rel tóri t1 1 a1nd não to1 oQtnplet dO.

00 ia! s ud çõ 't

10 C 01 d eha Ji'1otli!ll '-A
I . 1 Ex out1 do CEOSE

n, s
P:rot. H 1 n n9 VêS CotRu· Aguate. 176 "..Serr
B 10 HOJ1zcn tft • 1$



UNIVERSIDADE RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ViÇOSA

N° 273/l967.EoP.Mo/m.n.ao
Assunto CEOSE
Expedido Rei toria

Viçosa, 18 de abril de 1961

Senhor Coordenador,

Tenho o prazer de acusar o reoebimento do vosso ofíoio
nQ 541, de 5 de abril oorrente, oapeando um dooumento sôbre o
CEOSE, pelo que muito vos agradeço.

Valho-me da oportunidade para assegurar-vos meus pro -
testos de alta estima e aprêçoo

Atenoiosamente,

~eJdº~~'
Edson Potsoh Magalhães

Reitor

Exmo. SroDr. Durmeval Trigueiro Mendes
Coordenador doa CEOSE
Centro Brasileiro de Pesquisas Educaoionais
Rua Voluntários da Pátria, 107
Caixa Postal, 1-02 - Botafogo
Rio de Janeiro - GB
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Q .rf6 Rio d Janeiro, 11 de abril d 1967

Ao: Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Estadual de Minas Gerais

Do: Diretor do In titut Naoional de Estudos PedagÓgic

Senhor Presidente,

'lenho a honra de comunicar a V. Ex.& a in talação, junto a I F,
de uma. comissão constituída de' eduoadore e outros especialist em .un-
tos ligados à eduoação, encarregada de promover t d s o Estados o pr ••
grama de cooperação t~cnlca que est~ contid no documente anexe. aI
peração tinha sido anteriormente c ncebida dentro d utra. t tem'tic , b •
seada em oolóquio regionais. Todavia, as pesqui a.s realizadas pel s m -
bras da Comissão acima rerf~rida junto aos Estados nos convenceram de a
eficiência. dê aes Colóquio só seria pl namente asoegurada e êles
estaduai , em v z de regionai. Só assim tornar.ae-i vi#vel contat
todos 09 serviços que integram cadasist-ema. estadual de educação. e 00 u.•
nlcação direta com a massa d'S administrad res e tê nicos que ê1 e t8

vinculad •
Co s resultados dês e tra.balho

ma1's ainda, da a.tiva.participaçto do própri
pronunciament de V. x.a ôbre o r ferid
que deseje oferecer.

depende d
Estado, cab ••

a.8sentlment
solicitar

as suge t-es

8,

pr grama, junto c

Apresento a V. x.A, nesta oportunidade, os meu pr te tos de al-
to apreço e consideraçlo.

Carlos Correaascaro
Diret r do I P
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I <-fI Ri Janeir ,5 e brl1 d 1967

Ao I li !tico Ritor da Univer i ade Rural e ina
])0 a C or.ena or dos eEOSE (e lóquio Estaduais sôbr a Or niz&<;ão

e S1st m s En 10.)

Magnítie Reitor,

enho co unioar a • Ex.- a retormul <;·0do plano do Colóquios
Regional sôbre a Or niza<;ão d Siste a de Ensino (CROSE). gor transfor a-

s Colóquio Estadu i (eEO E). 00 o resultado novas p squis s e refle-
xões teit 8 pela 00 i 8ão encarr ga a d sua organização. A visit qu r aliz_

os, Os Ilebras da Co i6são, a todo8 os Estado '.nos convenceu de que a eficiê,!l
eia o Colóquio ó pod ria 8er pl n e~te a88 gur d • 8e Ales tôsse sta-

ua18, e y z d region is, como tôr pl ejado. Só a tornar-s -ia viável..o contato co todo os 8 "iços que integram cada aiste a stadual de e uo çao,
e a comunicação direta ooa a 8 a de administradores t:c icos qu êles es-
tão vinvulados.

o documento anexo e olarece, mais explicitamente, o entido dos
CEOSE, ua organização e s alter ções aoim referida. A época de re liz ção

o Colóquio e c d Estado atá sendo obj to de estudo e erá co unica oport~
n ment V. Ex.-.

t'.A tencios s -au açoe

Dur aval Trigu iro l'Iene
Coordena.dor
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CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS JOÃO PINHEIRO
Avenida Amazonas, 5855 - Caixa Postal: 2444 - Fones: 4-7670 e 4-8490

Belo Horizonte - Minas Gerais

Ofício nº ))3/67
Belo Horizonte, 26 de Abril de 1967

Senhor Professor:

Agradeço-lhe cordialmente o seu ofício nº
518, de 31 de março último, recebido a 18 dêste mês, no qual me
dá conta de haver sido reformulado o plano dos Colóquios Regio-
nais Sôbre a Organizaçã.o de Sistemas de Ensino (CRaSE), que se
transformaram em Colóquios EBtaduais (CEOSE).

Agradeço também a Vossa Senhoria a remessa
do documento que acompanhou o citado ofício e que me convenceu

das ponderosas razões reorientadoras dos colóquios.
Felicitando-o por essa decisão, que virá

dar nova eficácia a essa iniciativa, reitero a Vossa Senhoria
os cordiais protestos da minha alta conSideraçãO~

. ~au1tDiretor do CRPE Joao Pinheiro

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor Durmeval Trigueiro Mendes
DD. Coordenador dos
Colóquios Estaduais sôbre a Organização de Sistemas de Ensino

Mod. CRPE - 23
10.000 - 03/66
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Rio de Janeiro, 31 1967

Ao I 11. o Sr. Professor Abgar e ult
DD. Diretor do Oentro Re.Sional de Pesquisas Educacionai João Pinheiro

Do t Professor »armaval Trigueiro n s
Coordenador dos CEOSE (Colóquio E t duais s~bre
de Si temas de Ens1n .)

••••Orga.niz ça

Senhor Diretor,

V nho comunio r a V.S.- ~ refo ulação o plano o Colóqui s
gionais sôbr a Or aniz ção d Sistema de Ensino (CROSE), gor tran forma-
dos em Colóquios Estaduais (CEOSE). como r ultado do novas pesquisas r .•.
flexões feitas pela Com1seãoenc rr gada.de ua organização. A. Vls1 ta qu.e
r a11zamos. os ombros d Comissão, a todo o Esta.do, nos oonvenceu d que
e. eficiência do Colóquios só poderiaer plenament a se da, s êles tÔA

em estaduais, e v z d regionai, como tô planej do. to~ar-s_
ia viável o oont to com todo o s rviço que integr oad iste ta ual
da eduoação, e a.comunicação direta 00 a de administra.dora.e técni-
cos que a ê1 s estão vinoulados.

o doou anto
CEOSE, sua organização e
ção do Colóquio e
oportunamente V.S ••

nexo esclarece, mais expllcit mente, o sentido do
alterações acima rater1·~s. A época de r aliza-

atado está sendo obj to d estudo s r; 00 unic

Atenciosa ••audaçoes

Durmeval Trigueiro ande
Coordenador
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rQ J'ÓI Rio de Janeiro. 5 de abril de 1961

Ao:
Do:

Uagn!fico R 1tor da. Universidade Federal de
Coordena.dor dos CEOSE (Coloquios Estaduai·
de Sistemas d Ensino)

Juiz de ra
~ Nobre a Orgmliz ~ao

}~gnifico R itor,

anho comunicar aV rero . ção do plano do C lÓ
quãos Regionais sôbre Organiz <{'o de S st .' Ensino (C ~oC': h
gora transf'oI!Il dos em Colóquio E taduais (C....OS~~),00 o r sult do
e novas pesquisas e r efloxões feit s pel mi.ss"'o encazr-og d e

sua organização. A vis! t que realiz~.mos, os me",~brosda. Comissão
todos as Estados, nos c onvenceu de que a eticiênel dos Colóquios

, . Ir. . ~ •

so poderia. ser plene.mente asse!;urada, se eles fossem estadual, lU

vez de I"e~lonals, como rÔl"a planejado SÓassi t.Ol'n .r-se-i i #

vel o cont to om todos os serviços que integram c da ~istewa
dual de educação, e a e o .unlcação d1rt com m ~ de admmistr~, ,.. ..•
ores e teenico... .. e e st Q ln ul

o ocum nto anoJe: sela
tido os C)O~Et u organização
poca de liz ção do Colóquio e e

.;

e estu.do e ser comunie da o rtun

..1101
, Lm

cnt , o ~
eferid

se d bj

-
s o

Atencio &a audaçõe ,

oval Tr1
Coo

e11'o Nende
ndor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIYERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA

i~~"J~I(': v~ t • ,~~;.1~ I .• 1
\. ,.,V", . V 1-,', i., -,.,

Of. nº 271 /67 - R/5

Juiz de Fora, Ij de fevereiro de 1967

Exce1entíssimo Senhor,

Acusamos o recebimento do ofício nº 386, de V.Ex~t ex-
pondo a respeito de Colóquios Regionais sôbre a organização de Sis-
temas Educacionais.

Queremos manifestar nossos louvores à iniciativa,dei-
xando expressa a intenção dessa Universidade em poder participar da
promoção em época que lhe fôr mais propícia.

Nesta oportunidade, renovamos a V.Ex~ nossos protestos
de elevada estima e distinta consideraç- • .~

Moacyr Bo g~e ~to~

Exm.o. Sr.
Dr. Car10s Corrêa Mascaro
DD. Diretor do Instituto Nacional Estudos Pedagógicos
Ministério da Educação e Cultura
RIO DE JANEIRO GB

IC/HBP
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1ft 386-A

Âo. Ex.ao S~. ~. Moacir or,.. d. .ato,
Magnífioo attor da Universidade -.deral de 3Uis de 0%

Doa Dr. Carlos Corre. .80aro
Dir tor dO Instituto l.clou1 d. Estudo. Padagóg1 01

&U8píc10 do 1
br Or aniz-

t"cnioo, qu

enho a honra d
'p ••.

ção d
estão

omunicar a V.E .' •.r a1i••ção, 'o o.
março próxlao, do Coló u1o'81oa18 .i
ducacion i t deQtln do a d 1nlatrador ••
d 4uoa9-0 e. todo o p i••"iço

A Lei de Diret iZ9.e Baa •• fixou uma noy íli.t. "tio ae
ducaç*o no Brasil, oom r Rer' 8sio n eU filosofia. em Qomo na eu•.o

ganizaç6 e admin1atr ção. De reàto, cal:> •.•• tâ.xprimir aqu 1., n m_
dida. 1I1 qu ,depend do ap elho lnati tu010nal a .fi ' ia doa novol prop!
aito for lado na Lel~

ôrç é oonstatar, todavia, a d•• oorr 1 ção persi ent.,
d.poi. d 1, ntre o doia planosl o da tntençõs nela xpr 8S•• , OU
implícit 8, • o d S oondições instituolon i8 d ua apito ç-o Consci.
t. de sua8 funções e pec!f'io s, Guid o I P .•órgão de peaquiaa e •• tu.
do da eduo ç-o br s11 ira, e tod,o 068 uan:!veis od lid de. - de- co-
laborar no 8 ntido de que a j pr l'lohido. se i terTalo ntre o slste
e.tatu!do o apar lho executor, indioando. real1stioam nte, 08 caminhoR
abertos à Administr 9-0 par atingir <>8 propósito d nOVa pol!tioa edu .•
oae10nal br ile1ra. E não visa a tazê"lQatravés de elaborações d. ga-
binet, Jaa oonet1tu:Cd B ao oontato oom o C tos e &8 pe aoaa ligadas &0

prooesso eduoacional. No qu cone rne ao llaino ri '''1'10ê "dio, a ua
vincuução os t doe no. sugeriu conv n1ênci. d sJ.st matiz r és
oontato ao n:!v 1 e no Àmbito doe próprios st do , r unidos m colóquio
r gionais.



C. B. P. E.

obj tivo . do 0&0$ todo
'11

1n titu.ciQ

d

todo
te.mas

cont r 00 a pr
sooL'l. t Ju!zo

ia o q ií1quo
ticip çio dos niv.r id d e

Julgar QO.uv niento" limi t' .1a o
raseem ao nu1no fJuperlor •.

nica
fJ fi. C
'lTigu
lho,

o

encargo pre neU. nto
utlv o • coarei

de-
Iar

I

00 vi
do .?ror.. Dwl"Jllev 1

1ft

pl'of sare

tmESCO, o
Ter •

ten o. o anexo. o to "'rio o cronograme.
CROS •

Ap ento· V.

di tinta Qon idn.çio.
. na j • o p-rot.atos de

arlo
Dir



UNIVERSIDADE RURAL DO ESTADO DE MINAS 'GERAIS
ViÇOSA

N° 64/l967.E.P.M. - mots
Assunto CROSE
Expedido Reitoria

Viçosa, 30 de janeiro de 1967
"I ,_.

_.~l:~)}:[

..".

Senhor Diretor,

Tenho a honra de acusar o reoebimento do vosso ofi-
cio nQ 389, de 20 de janeiro corrente, capeando o temário e o cronograma
dos CROSE.

Esta Universidade tudo fará por se fazer represen~
tar. ;~,

Muito grato pela vossa distinção, valho-me da opo~
tunidade para assegurar-vos meus protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente

~v

~ )/1/

t/

aga"'UC:IoWD,
Reitor

Em. Sro
Dr. Carlos Correa Mascaro
Diretor Inst1 tuto Nacional de Estudos Pedag6gioos
Rua Voluntários da Pátria, 107
Caixa Postal, 1 - 02 - Botafogo
RIO DE JANEIRO - GB
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Ao. mx"mo Slr.l)r'. Ed•• A P.tach tf1&gal.hLnJ

HaS!Úf1tlo a.1'torda Un1Yê.,uldade Rural de Minas Gen,1a
DOI DJ:. C.d,.,. Oorre&Ma.CAro

Diretor do 1n.ti tuto l~•. o1on 1 d EstudQ. lJed Ó 10

MagrÚflco .• 1tor,

a honra de counioar... .8x.- a realiza ã. ._ •
au.p{õl.4 I EP. a partir de março róxi , Q 00 óquio» R cion 8 a~
'02:. a Or~1z&9ã d t•• al :duO&Olnai., a•• tlnad1os a a4Ja1nletrad r ••
• téonioos que • tão • eerv190 da dUC&çiQ em todó o aía.

L.i a. D1ret~lz.... ••• fixou uma nova aiete.tioa 4e
ducaçio DO »ra.e1.1, 0,0. H,eroualão na ·eua tU.080f1a, b•• comona eua . !.

ganlzação .'administração. n. r••" ,oabe •.• "ta .~rllUr aqula., na \.l
d1da • que aepende do aparelho 1n.tituelonal a .ti '01 doa nov • pr p!

ltoa tormulad 8 na L 1.
, Arça é con.t tQ, todavia. &de o rnlaç'" par_i.teft ••

•pois d Lel. entre 08 d01a p ano.. O da. int açõe. nel•• x ..., 11

lapl!:Cle, e o da con 1ç•••• inetltuolonai. e 8U a l1c&çã 00n.018_
te 8 8U tWlQÕ•••• p.cític ., ouida o I - órgão d pe.qul... .s'tu-
d d du 9ã b allein, to oa o. e U8 aí". ". ao'a114 ••••• d c5!,
labor r no. ntido d u ej pr enohid ••ae int :t!Y 10 entre o .iate
'atatu!&o o &par lho Xéoutor" indl0 ndo , reall.tio.a nte, oe caJlÚnhoa

ab rtos à Adminl.tragão para atingir 08 propóaito da nov pol:!t1o du-
cac10nal 'b1:&.1181r. li não viaa t z•.•.lo at-.vêe de .1a"0",9õ" de ga-
binete, n 8 constituída. ao oont to ooa 08 .fatos & aa pe' aoaa llga' •.• ao.
pr 0••&0 .ducaoionAl. o que concerne 60 ensino prláriomêdi~, a eua
.1ncula9~o 08 E t d08 nos .ugeriu conveniAnoia de .i.t. t1z~ ••••
oontat o ntv 1 no â bito doe pró .rioa t.i8tadoe. rtmldoa e -colóquio
regi nata.
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E tendendo- o obj tivo CROS a. t 08 o' ní i. •
conatitu. ....le a oportuni nális aprotund -

d , tl1 n ino ·uperior, no c os 10 titucio i • .dagó-
gieoa finnceiros; por IJ r zão, ia os contar 00
d repres ntant s de", a Uoivar.i de,. r c indo oolh , • •
iX.I, ôbr. aqu....le cuja ~periência atuag·o ais o qu lifique pa
essa missão. ,Emborad.es&já aeme participação dee é. Universidade
todo. oa Colóqu.io • poderá V.Ele.', eju1g rconvenlen t • lt'm!tá-la. s
temas que d.ir ta ou indir.tflmentG tnteres.sem &.0 ens1n.ouper1o:r.

T nelaem vista a o d enc rgo
comprt , .in titu!mo8 00 18"'0 xecut1v do
1· ntigo Dir tol'do 1no Su e:tior, tual
d Educaç.... P f. Durm val 'llrigu iro nde,
br 811e11'o téonioo d U SOO, nt
Comp'" a C fIli•• -o, p 10 lad br i1 iro, lê
ro nd r I ••ôre ulo a. Al ida Oa
p 10 lado d tmESCO,. os prol 1chel
no i$u, J oqu 'rorf.•

empr .rulimen
• 0001'
n elho r 1

01' técnicos

qu

Colóquio
e br do C
con ti u!
convid do •

do Pr t. 1 '1'1'1gu.1.
Eullna C "1 •
P1e1're Furt r

ré etend • c an xo,O t mário e o oronogra •.dos
CROSE.

Aprea nto a.V.Ex.', nest én ,jo, (').protestos de
distinta CQn lder ção.

m1nh

Carl C ma
1>11't r d I·



" C. B. P. E.

N 3'1-8 7

t to "'*

qu CotllClrJrtl~e

no
~o

b1n t

das ao lira s
•

li dto
-

SUt~eriu. ,
1o o p p 1



· .

T~mt pois, os CROSE, dois objetivo essenciais. 1)- ,elucidaçao m ia ampl po slvel da L 1 de Diretrlze Base. bem 00-
mo d legls1 ção e dos atos a inistr tivo que a eomplem ntaml 2)N , _

colaboração ecnioa do EC oom Seeretarl d Educ çao os Cons~
lhos de Educação do Est dos, no esfôrço que vêm realizando no ent1.,.do de atualizar os respectivos sistemas eduoacionais, de ao rdo com
os ímper tlvos do desenvolvimento n oional.

Tendo em vist a ama de encargos que êss. e~r endi-
mento comporta, instituímos uma Comissão Executiv.dO$ COlóQ.U1os, 0.0.
o~denada pelo antigo Diretor do Ensino Superior. e atual membro do
Conselho aderal de Educação, Prol. Durmeval TrigueirozMende, e oou.§.
titulda por técnicos brasileiros e téonicos da UN SCO, espeo1alm nt
oonvidados par- A e fim. Compõ'm a Com1 ão, pelo lado br fi ira,,. ..
além do Prol,. Durmeval Lgu ira ~ende t os prof ser-es Paulo d -

••me1d Campos Eulina Carv lho, pelo lado d UNESCO. o prote o-
res Michel Debrun, P1e1'1' rter e o conom1 t J equ !orf.

Cabe-me, ne t oportunidade, apresentar a Y.Ex.,
Prof. Pierr Furt r. o qual foi encarregado pIo INEP de levar p -

, Á

soalment V.Ele. s demais utoridade educacionais s Esta-
do, uma visão m is detalh da de nossosobjtivo t a sim como de reoS},
lhar todo os elementos d e informação que po sem assegurar bjetivi-
dada aos nosso estudos. O referido professor pod rã. 19u~ent t .Q.•. ~1"erecer maior s esclarecimento sobre o temariae Q cronogramaque
acompanham ê 'te 01'1010. assim como' sôbre a forma de participação dê,l
se Estado.

Solicito a V.Ex. a gentl1ez de facilitar ao
Plerre FurteI' os contatos 1n isp ns~veis o desemp nho de sua

ão, dentro do curto prazo de que dispõe.
Apre ento a V.Ex. t neste ensejo, os rot atos d mi-

nha distinta eonslder ção.

Proi.
m:1s-

CaJ'lo. Correa Mascaro
Diretor do INEP

/
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NQ 3 /3 Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1967

Ao. llmo. Sr. Prof. Abgar Renault .E~!J.
Diretor do Contro Regional de PesqUisas Educ:ac1ona.1s João Pinheiro 11G-

Do. ~. Carl~s Oor~ea Mascaro
Diretor do Instituto Nacional de Estudos PedagógiooS

SanhOll ll!reto:r,

~enho o pl'OoZe" de oomun1e ar V.S~ a realização" sob os
ausp!olosdo lNEP. a pa:rt1r de maxço pr9nmo, dOs Colóquios Reg10nais
sôbl'ê a Organização de Slst~s Educacionais" d-est1nados a adm1n1stra-
dol'eS e t$cniCO$ que estão a serviço da educação em todo o país. '

Lei da D1ratrl~es e Bases fixou uma nova sistemática
de educação no Brasil. com l'epercussão na sua fi~QSOfla.t bem como na
sua organização e administração., De resto" cabe a. esta axpr1m1r a.qu~
lsj na. medida em que depende do apa.relho 1nst:1tue1onal a. eficácia dos, .novos propos1tos formulados na Lei..." , ~For9a e constatar, todaVia" Q d.escorrelaçao pe~sistentêJ
depois da Lei, entre os dois pla.nO.Sl o das intenções nela expressas.oU
tmp~!c1tast e o das condiçõ s lnst1tue101la1s de sua aplicação. Cona-
eient· de suas :runqôea especlf1oas,cuida. o 10Ft •• Ól"gã.o do pesqui.sa e
a$tudo da educagãobras11e1ra.. em todos os seus n:!vei.$ e modalidades -

. ~de colaborar no sentido de que se3a preencb1do esse intervalo $nt=e o
sistema legal e aparelho destinado à 1Jâ execução" ind.1:oandoí :recli,

.•••••. #ti.ca.mento. os caminhos abertos a. AdUl1nist.raçe.o para átlng1r os Pt'opos1
tos da nova paU tlcaeducaolonal b:ras11eUa. E não visa a fazê.lo. a.-
través de elabora<;ões de gabinete, mas oonetltu!das ao contato com os
fatos e aS pessoas ligadas ao processo educacional. No que concerne
ao ênsino p~itnârio e médiO, a. sua v!ncUlac;ãoaos Estados nos sugeriu a
conveniência de sistematizar êsse contato ao nível a no âmbito dos pr~
p.l"ios Estados, reunidos em QolôqU1os region.a.1s~

h ~Tem, pois, os CROSE" tres objetivos essenciais: l)a el,!!
cidação mais ampla poss!vel da Lel de Diretrizes e Bases, bem como da
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1 gislação e dos tos adm1nistr tivos que a complem ntam; 2) aná.
l1s aprofun ada da atual probl át1ea edue cional brasileira; 3)
colaboração t#c ea do MEC com as S cretarias de Educação e os Con-
selhos d Edueação dos EstadOs. no sfôrço que vêm realizando no,..sentido d atualiza.r os respectivos 1st as educacionais, de acor-
do com 0$ imperativos do desenv lv1mento nacional.

~ ~Reveste-se da maior 1mportancia a part1clpaça.o dos C n
t:vosRegionais d Pesquisas Educaciona.isf nos CROSE,uma Vez que e
destinam, a.quêles a apo1~. dentro de sua 11nha especIfica de atua ....
ção, o estôrço educacional que se desenvolva nas suas respect1vas

., A ~ ~regioes. Vale mesmo declarar que esses Coloqu1os poderao constituir
o instrumento d uma vinculação ma! intensa e orgânica dos C PE
com Os s1 temas estaduais de ducação.

"Tendo e vista a oma d anc gos que sse empreen 1 -
mento comporta" instituímos uma Comis ão Executiva dos Co~ÓqUiow,c2.
ordenada p 10 antigo Diretor do sino Supe~ior, e tua! membrQ do
Conselho Federal de Educação, Prof. Durmeval Trigueiro Mendes, e

__I I . •constltw.da. por tecn1cos brasileiro e tecnicos d UN.tliSCO. especial
'" - •.mente convidados para ess- fim. Compoem a Comissao, pelo 1 do bra~

s11ell'o, além do Prol. l)urmeva.l Trigueiro Mendes. o professôres
Pa.ulo de Alme1da Campos e ltulina Carvalho, e pelo lado da UI'TESCO)os
professôres lüchel Debrunt Piarre Furt~ e 'oeconomista Prot.Jacques
Torra.

Cabe-me, nes a oportunidade, apresentar a V.S. o Prot.
Pierre Furte • o qual toi encarregado pelo lriEP de levar pessoalmen, ,..
t a V.S. e as demais autoridades educacionais dess E tado. uma
visão mal detalhada de no os objetivos. assim como de recolher t9.
do os lementos d lnfo ç·o que possam assegur objetividade aos-nossos estudo. O reterido professor poder I igualmente. oferecer. ,...ma10res esclareoimentos sobr o temario e o cronograma que acomp-
nhaJ:nêste ofíCio. 1m como ôbre a .forma de participaç·o dêsse
Centro.

Apresento a V.S. , neste ensejo. os protestos de mi-
nha distinta consideração.

Carlos Correa Mascaro
Diretor do I
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•
ãaMr. Jeha ae.e. CheC ~e la.i ••

.t. l' UQ$OO .11 lb~·'.•11

«•• le.1 n.bru. "u. çe.,_ U
P1an1f1••ti.. E,••• ti. ali •

••••• ra aLa t.ture tacult: .'étu .t.. . 1. ri••••

J'. r'1:1', lera ~e ••• te.. 'jewz,' 1. S.r1•••t. (1.r•.•~ .u.r. ,. 1 ••~1. ·.~u••'1.a.1••••••.•••• 1•• 'A
.rte t. l'U ~CO. • K.. a. Lauv.r,y_ ot ~ al•• ), à 1 ai.ar. ~-

uat.ne 40 1 C. 1_ 1. .bar •• ":t.bl:1r 1. r j.' • 1a t tur. f .u!
# " "•.•• u•• t1en. J'a:1 ti••.t. 10 u.. OA .' .. r:1 l:1ol't av•• 10 ra-
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