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3333033 177/69 

VOTO DO 30333133130 VA LNIR CHAGAS AO TT 
RECER DA COMISSÃO 333 3.3GISLAQ30 3 NOR-7 
MAS SÓBRE A MATÉRIA A CONSTANTE D0 330— 
GESSO 033 Nº 1 675/68. 

Pedimos Vista do processo, que encerra uma con 
sulta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ter 
informação de que O Governo iria, prõximamente,_disciplinar O gs 
sunto-da jubilação de modo a evitar, ou pelo menos atenuar, as 
perplexidades suscitadas pela aplicação do art. 18 da Lei de D; 
retrizes e Bases. Este dispositiVO dispunha que, 

"nos estabelecimentos oficiais de ensino 
médio e superior, será recuSada a matrí 
cula aO aluno reprovado mais de uma vez 
em qualquer série ou conjunto de disci— 
plinas". 

_ 
Já é longa a casuística originada por tal formª 

lação ora rígida, era imprecisa. Na impOss ibilidade de enumear 

tôdas as hipóteses provaveis eu reais, citamos os dois casos ex— 

tremos (a) do aluno reprovado numa disciplina que, repetindo O 

seu estudo, era novamente reprovado e já não podia matricular—se 
em qualquer estabelecimento Oficial — e (b) do que era reprovado 
progressivamente em tôdas as disciplinas, porém aprovados nas 

repetições, e podia chegar ao fim do curso sem jubilação. Passa— 

va-se de um direito de repetir apenas 1,7 %, tomando para exemp 

plo a dhração de Medicina, a possibilidade de repetir l”0%, 
que era positivamente injusto e absurdo; 

O recente Decreto—Lei nº 464 , de 11 de fevereiro 
último, resolveu a questão para o ensino superior, pelo menos dês 

se ponto de Vista, ao estabelecer (art. 69) que, 
"nas instituições oficiais de ensino supe— 
rior, será recusada nova matrícula ao alu 
no reprovado em discipl -inas que ultrapas- 
sem, quanto as horas pres scritas de traba— 
lho escolar, um quinto (1/5) do primeiro 
ciclo ou um décimo (1/10) do curso comple 
tº" 

Está, portante, prejudicada a consulta da Univer
t

~
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sidade Federal do Rio Grande do Sul, como prejudicado se encon— 

tra o Parecer da Comissão de Legislação e Normas, aliás irreyrg 
eúsível na perspectiVa da legislação anterior. 

5.74 
' 

Sala das Sessães, 3 de março de 

1969 

(a) Valnir Chagas
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PARECER Nº 158/63 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E mom—fas 

êSSUNTO: ºonsulta sobre organização da lista pa— 
ra escolha de Diretor. 

ªprovado em: 

1. 
. 

O magnífico Reitor da Universidade do Maranhão 

consulta o Sr, Presidente dêste Conselho sôbre o seu procedimen— 

to na escolha de nomes para compor a lista de que sairá o Diretor 
da Faculdade de Farmácia. 

2. ““ Tal como já revela em seu ofício, tem pleno co- 

. nhecimento do art. 16 da Lei 5.540, de 1968, assim redigido: 
"§ lº. Os Reitores, Vice—Reitores , Diretores 

' , e Vice-Diretores das Instituições de ensino 
' superior, mantidos pela União, serão indica— 

dos em lista de seis nomes pelos respecivos 
colegiados e noemados pelo Presidente da Re- 
pública". 

3. É portanto de seis nomes a lista enviada. O cole— 

giado respectivo, em se tratando de escolha de nomes para Diretor, 
é a Congregação da Faculdade acima referida. Cabe—lhe livre pro — 

nunciamento na escolha dos seis nomes da lista. 
4. Finalmente, ainda respondendo a consulta compete fu 

' ao Reitor o envi da lista em questão. 

5. Essas as considerações que o Conselho Federal de 

Educação se permite fazer a título de esclarecimwnto, de vez que 

o processamento da escolha se divide entre o Colegiado correspon— 

dente e o Ministro do Estado. 

6. A Comissão de Legislação e Normas julga respondida 

a pergunta nos itens 3 e 4 acima. 

Rio, 1302969 

(e) Vandick L. da Nóbrega, Presidente " a 

Celso Kelly, Relator 
Alberto Deodato
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PARggªp Nº 91169 

Cºíf PÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 

ASSUNQQÁ Consulta sôbre interpretação do parágrafo lº do art. 16, da Lei 5.540, de 28.11.68 

Aprovado em: 12.2.69 

Esta Comissão de Legislação e Normas e consul- 
tada pelo ilustre Conselheiro Valnir Clagas sôbre o seguinte; 

"Diante da dispositivo do § lº, art. l6,da Lei 
nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e lícito e correto dispor o 

Estatuto de uma Universidade ou Regimento de uma âaculdade que os 

nomes escolhidos para a lista devem pertencer ao seu corpo docen 
te ou seja composta» de titulares'r" 

Eªãâºãlâ 
0 Parágrafo do artigo citado está assim re — 

digido: 
"Os Reitores, Vice—Diretores e Vice-Diretores 

da instituições de Ensino Superior mantidas pela União, serão ªn 
dicados em listas de seis nomes pelos respectivos colegiados e 

nomeados pelo PreSidente da República". 
Nãoxemos em que possa Estatuto ou Regimento 

de qualquer instituição superior, mantida pela União, restringir 
êsse dispositivo. Pela Lei poderão constar da lista até .nomes s 

aªHiOSi a própria Instituição. Depende, apenas,do critério du 

seus colegiados. 
A palavra final é do Presidente da Republica. 
Não há dúvida que poderão ser incluídas, pela 

Lei, auxiliar, adjuntos, e, até, pessoas estranhos ao colegiado. 
Não acredito que isso aconteça. Mas pode acontecercTemos a impreg 

são que o motivo da Lei foi considerar que os cargos enumerados 

são mais de administração. Se a Lei quisesse completar—se com o 

Regimento ela o faria, a exemplo do que ocorre no art, 15, dalei 
nº 5.540, quando se trata de membros estranhas a Universidade no 

1—1 Conselho de Curadores, que dispõe "na forma dos Estatutos".n no 

art. 38, quando fala de representação estudantil no colegiado e
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39 quando regula a organização dos diretõries. 
Nestes termos, não poderá Estatuto ou Regimento 

restringir dispositivo de Lei Federal nem nada lhe acrescentar 
que lhe modifique o pensamento amplo da Lei. 

Sala das Sessões, em ll de fevereiro de 

I 19 69 . 

(a)Péricles Madureira de Pinho, Presideª 
te em exercício. 

Alberto Deodato, Relator 
José farreto Filho 
Newton Sucupira 

Com-declaragfio de VOTO P‘ Conselheiro Vandick 
Londres da Nóbrega. 

MJ/ .
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CF31141169 

Piaggga Nº 85169 

COMISSÃO DE ÉGISLAÇÃO E NORMAS 

AS ouro: _ Os mandatos dos Reitores, que 
se encontravam em exercício,na 
data da publicação de lei nº 
5.540, de 28.ll.l 968, terãoa 
duração estabelecida no art. 
16, parágrafo 2Q da citada lei 
5.540. 

Aprovado em : 11.2.69 

0 magnífico Reitor da Universidade Federal do 

Paraná, em ofício de 2 de janeiro p.p., solicita informações sº 
bre o mandato dos atuais Reitores, tendo-em Vista o § 2º do art. 
15 da Lei 5.540, de 28.11.1 968 e pergunta: 

"Deve—se interpretar que os atuais mandatos<g 
tão automaticamente prorrégados, de um anoi" 

0 art. 13 do Decreto—Lei recém -promulgado, es— _ 

clarece o assunto, pois diz que a dispensa constante do art. 16, 
parágrafo dois, da Lei 5.540, de 28.11.1968, se aplica aos rei - 
tores e diretores que se encontravam no exercício de seus manda— 

tos na data da publicação da mesma lei. 
Houve, apenas, um equívoco no ofício do magnífi— 

co Reitor ao não mencionar o art. 16 e sim o art. 15, que nem se— 

quer tem parágrafo 29. 

Diante do exposto somos de 

Eâªªºââ 
que se responda nos seguintes têrmos à consulta formulada pelosnú 
Magnífico Reitor: - 

"Os mandatos dos reitores, que se encontravam 
em exercício na data da publicação da lei 5.540, 
de 28. ll. 1 968, terão a duração estabelecida 
no art. 16 parágrafo 29 da citada lei 5.540”. 

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1969. 

(a)Vandick L. da Nóbreba,Presi— 
dente e Relator. 

Alberto Deodato 
Celso Kelly 
Péricles Madureira de Pinho 

MJ/.



pARECER” N9 77 

Eºªªªg—ºº—QREQÉÉÇLÁMEEÉQ“DOS.CURSQSMQEWÉQÃ:GRADUAQÃO 

AI- lº.-P 4'1. ' t. era que seusvd—pªsmes gozem de valldade em todo 
. I . _ territºrlºvnªºlººªl$ ºs cursos de pós—zreduação 

Ã, . , uevem ser ”lºªºººlªdºs Pelo Csnselho Federal,de 
Edu BPN lêr-l '1 ' º ”809 nºs t lfib dª Lel 5540 de 28 de novem— 
bro de laçº 
Paragr ”grafo unicª, g .— Os eursu

V 

qe póswgraãuaçeo de . Clue 13178 tam as Prog—entes: nºr »— 

mas sao àqueles que pgnfprem 
ºs graus de Megtro e Doutor na 

fbrma definida pelo Éarecer nº 

V V 937/55 do e F. E, 

Art. 29 — O credenniemento das nurses de -SSvcraduagao será 

conaeãido mediani e Eêrener da Cone elho Federal de 

Educaçao, aprovado,;ela maioria 38 totalidade Vâe 

seus membros e hemolagado pel. Ministro da Educa - 
çãº e Culture“ C C 

Art. 39 - Poderao ser credenci adºs os eurs 0C. de põsmgradua » 

çaovmentidos por instituiçoes de engine superiorv, 

., ºficiais,ouvpartieuleres já rememberidasg eyvem cg 

réter eXnep7ional por insçituíç, ões o :ntffícas ou 

culturais que ministrem exaluszivamenb: tais cursos 
.. . 

a juízo do ConselhovFederal fie Eôucaçaoo v 

§ lº - O peãiôu ãe creixn Marinªs será encaminhado 

ao Éreeàdqnte do Cause e1b: Federal de Banga— 

ça: e trará9 em ane mo I 1e'i;§rio completoe 

sôbre o nurse e todos 3 do (cientes exigi —

é

o 

dos na present e Bee olu uç o 

§ 29 - O preéenniamento poderá ser regu ueríão ape — 

nae 1'ara o Mestrado ou para o Deu+orado ou 

ambos.
v v v 

§ 39 — O creéenniamento de nurse de Doutóredo será 

extenêivo ao Mestrada correspandente.
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v v v v 

Art, 49 - E condição para o credenciamento de cursos de pós — 

Art. 

Art. 

59 

69. 

Art. 79 

Art. 89 

graduação que aoinstituiçao demonstre o alto nível 
atingido pelosvcursos de graduação que ministra na 
mesma área de conhecimentos, ressalvada a excessão 
prevista no art. %s v v 

O pedido de credenciamento deverá incluir documenta 
ção relativa aos seguintes items: 

1) — natureZa jurídica da instituição e sua tradi - 
ção de ensino e pesquisa; o 

2) - capacidade financeira para a manutenção do cur 
so; o o 

3) — edifíciosoe instalaçoes adequadas ao funciona— 
mento do curso; o o 

4) — qualificação do corpo docente; 
5) — equipamentos e laboratórios; 
6) _ biblioteca; e o o 

7) - organização e regime didatico—científico;
v 

8) - dados referentes aos estudantes. 

As condiçoes do edifícios e demais instalaçoes, a- 
propriadas ao funcionamento do curso serão compro — 

vadas por meio de fotografiasoe plantas bem como por 
documentos que atestam pertencerem Eras a entidade 
mantenedora ou se encontrarem.a sua disposição. 
A capacidade financeira será demonstrada pela apre— 
sentaçao do orçamento global—da instituição com des— 
taquevda verba reservada ao curso e pelaoexistência 
de recursv6*nr5prios ou provenientes de convênios 
subvençães ºu dºnªtivos especialmente destinados 
sua manutenção. 

ml— 

U
V 

Para obter credenciamento, deverá 3 nursg de pós .. 
graduaçao possuir Cºrpº dacente altamente qualifi— 
cado, enviando a instituição, relação nominal dos 

A . . q . professores com o curriculum Vitae de cada um, devi 
damente documentado. 

§ lº —_Do candidato a professor em curso de pós — 

graduação será exigido o titulo de Doutor , 
conferido por instituição idônea, sendo ainda 
indispensável a apresentação de outros títu— 
losoque comprovem satisfatória especialização 
n3 Cªmpo de estudos a que se destina, tais co—- 
mo :

, 
y.\
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o v o o v o 

1) _ atividade científica, cultural ou ténuica,constan- 
te de publicaçoes feitas em livros ou periódicos 
corceituadosy naoionais ou estrangeiros; 

2) - pesquisas científicas realizadas; 
3) - experiennia ãocente em nível superior; 
4) — cursos de especialização ou aperfeiçoamento em - 

instituiçoes qualificadas; o

' 

5) — atividadesvde caráter técnico—profissional que re- 
velem capanidade criadoraª 

\J 

§ 2º — O grau de Doutor poderá ser dispensado se o can- 
ãidato releoionar em seu gugglgulug_yijaâ tftu — 

los ou graus equivalentes, ou trabalhos de pes — 

. 
_ 

QUísa e experiencia docentevou profissional que 
demºnwtrem.sua alta qualificação na matéria. 

§ 3'2 - Sera imprGSeinuível ao candidato e professor de 
, .N I curso de QoS—araãueçao ter produZLdo trabalhos 

de valor oomrrovaãe em sue área de estecialização' 
§ 49 - Tratando—se de curso de Doutorado, o candidato 

a professor deverá ter realizado trabalhos de 
pesguisa científica ou rínuica que reôresentsm 
r091 contribulçãº no domínio de sua esfeelu_-_u 
de. o 

Art. 99 — Os títulos de Mestre, Doutor e Livre Docente se— 

. rão acomyanhadas das respectivas dissertaçoes e 

. teses; 

§ 19 _ Para a avaliação das teses e dissertaçoes, bem 

como de publicaçoes espeuializaias9 o Conselho 
Federalede Eduõaçao poderá soliniiareo parecer 
de espeaialistas de notória nompetennia na maté— 

ria e 
u U v 

§ 29 — Os ceryificados de especializoçao ou aperfeiçoaw, 
.“ mento devem.indicar a instituiçao que ministrou 

os cursos, o regime de estudos, os critérios de 

concessão dos certificados e os nomes dos pro - 
fessõresº
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Art. 10 — No domínio das ciências experimentais, exigir-ss— 
é do nurso de pós-graduação a ser credenciado, a 

existência de laboratórios e equipamentos capazes 
de assegurar aos alunos a prática da pesquisa. 

Parágrãfg único « iara o credenciamento dos cursos de Dou- 
torado é indispensável que a institui — 

ção se encontre em condiçoes de desen — 

volver programas de pesquisa ªvançadas 
com a participação de professores do yfçw 
curso. 

.; v 

Art. ll _ Os cursos de pós—graduaçao da área básica só podem 

rao serocredenniados se mantiverem, pelo menos 40% 
.. de seu corpo docente em regime de tempo integral. 

i 
§ lº — Nas áreas tfcnico-profissionais poderá ser 

admitido o número de 20% de professores em 

tempo integral ou 50% no regime de um turno 
completo de trabalho. 

§ 29 — A instituição fornecerá, em seu relatório, 
informaçoes sôbre as categorias, carga ho - 
rária de trabalho e níveis de vencimento de 
seus professõres. 

v v 

Art. 12 — E requisito essencial para o credenciamento dos 
cursos de pós—graduação a existencia de bibliote— 

. ca atualizada evselecioaada, diapondo das obras e 

periodicos especializados mais importantes no cam- 

, po abrangido pelos cursos. 
v v v 

Parágrafo único - Ao pedido de credenciamento se- 
não anexados informes sôbre o 

conteudo da biblioteca, a forma— 

ção profissional de seu pessoal 
técnico, recursos destinados a a— 

quisição declivros e revistas e 

serviços técnicos de utilização 
da biblioteeaºo o o 

Art. 13 — A organização e regime didático—científico dos cur; 
! . "' "' “& . sos de pos-;raduaçao obedecerao as seguintes normas 

constantes do Parecer 977/65»
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v 

A pós-graduação compreenderá dois níveis de for- 
mação: Mestrado e Doutorado. Embora hierarquiza— 
dos, o mestrado não constitui requisito indispen- 
sável % inscrição no cursp devDoutorado, 

II -0 Mestrado pode ser encarado como etapa perelimi— 

III— 

IV- 

VII- 

VIIIL .. 

nar para a obtenção do grau de doutor ou como 
grau terminal. 

v V 

O Doutorado tem por fim proporcionar formação ci— 
entíficaoou cultural ampla e aprofundada, desenvol— 
vendo a capacidade de pesquisa e poder criador nos 
diferentes ramoshdoosaberc 
O doutorado academico terá a desigaaçao das se » 
guintes áreas: Letras, Ciencias, Ciências Humanas, 
Filosofia e Artes; osvdoutorados profissionais se 
ªenominam segundo os cursos de graduação corres — 

pendentes. O mestrado será qualificado pelo curso 
de graduação, área ou matéria a que se refere. 
D0 candidato ao Mestrado exige—se dissertação ou 
outro tipo de trabalho a critério do departamento; 
Para o grau de Doutor requer-se defesa de tese 
ªle represente trabalho de pesquisa importando a 
real contribuição para o conhecimento do tema. 
Os cursos de Mestrado e Doutorado devem ter a du— 
ração mínima de um e dois anos respectivamente. 
Além ªº preparo da dissertação ou trabalho equiVa— 
lente midª tese, o candidato deverá estudarooerto 
numero de matérias relativas a sua área de concen— 
tração e ao domínio conexo, submeter-se a exames 
parciais e gerais, e provas que verifiquem a capa— 
cifiaflo de leitura em línguas estrangeirasºPelo me- 
nos uma Pªra .ovMestrado e duas para oVDoutorado. 
Por área de ººººeUtrncão entende—se o campo espe— ”ífiºº de nonhenimento que constituirá o objeto 
de estudo eacokhido pelo candidatooe por dominio 
conexo qualquer matériacnão Pertencente àquele 
campo, mas considerada cºnveniente ou necessária 
para completar sua formação; 

v U 

A instituição deverá oferecer elenco variadovde 
matérias a fim de que o candidatohpossa exercer 
sua opção. AS matérias, ªº preferercia, serão mí- 
nistradas sob a forma de cursos w—nqaráficos nos
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Art. 

Art. 

IX - 

X .. 

XI _ 

XII - 

l4 — 

15 - 

Cont. ArtlII 
quais, seja em preleçães, Seja em seminários, o 

professor desenvolverá, em profundidade, um as— 

sunto determinados 
O programa de estudos do Mestrado e Doutorado se 

caracterizará por grande flexibilidade deixando— 

seoampla liberdadeede iniciatiVa ao candidato que 

receberá assistencia de um diretor de estudos. A 

integraliaagao dos estudos necessários ao Mestra- 
do e Doutorado será expressa em unidades acadêmi— 

cas previamente definidaso o 

O mesmo nureo de pós graduação poderá reeeter di 
plomas provenientes de cursosode pós—graduação di— 

versos, desde que apresentem certa afinidades 

Para a matrinula nos nursos de pís—graduação,além 

do diploma de nurso de graduação exigido por lei, 
as instituições deverão estabelener requiSitoso 
que assegurem rãgtrosa seleção intelectual dos can— 

didetos. 

Nasouniversidades a põs-graduaçao deve ser objeto 
de coordenação central. , 

v v 

Earágrafo único : - A instituiçao enviará documen- 

tação completa sôbre a matéria 
constante do presente artigo. 

u v v v 

0 pedido de credenniamentooeonterá indicaçoes sõ- 
bre as vagas fixadas para eada-nurso, o número de 

alunos emotempo integral e parcial; regime de boll 
sas oâerecidas e serviço de orientação dos estudan- 
tes. 

Com o objetivo de verificar in logo as nondiçSes 

de funcionamento do nureo de pôsmgraduação a ser 
credenciado, o Conselho Federal de Educação desig- 
naraouma nomissão de verificadores gonstituídaçde

v 
astenialistas de reconhecida nompetênnia. 

Iarágrafo único : — A eomfissao apresentará relato— 
rio nircinstanoiado sôbre a Ri— 

tuação do nurso manifestando- 
se sôbre tôdas as exigências 
sonetºªªºº ªº Pººsente Resolm— 

çãº-
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Art. 16 - Será permitido, a juízo do Conselho Federal de Edu— 

cação, a formação de nonsõrnios ou ooestabelecimen— 

to de nonvênios entre instituiçoes com o proposito 

de ministrar, em nível de maior eficiência, o mes— 

mo curso de pós-graduação.
v 

Art. 17 - O ctedenniamento do curso de pós—graduação terá 

Validade pelo prazo de nines anos, findo o qual a 

inetituição poderá renovar o pedido de credencia- 

mento.
v v v 

v .] 

brt. 18 - Em caráter eXnepcional, as instituiçoes credencia- 

das; poderão expedir títulos de doutor, diretamen- 

teopor defesa daotese, a candidatos de alta quali— 

ficàção científica, cultural ou profissional, apn- 

rade mediante exame dos seus títulos e trabalhos. 

Salt das Sessoes, em 10 de fevereiro de 1969 

a) i§ewton Sunupira - Presidente e Éelator 

*Yalnir Chagas v

“ 

ZTlavio Suplicy de Lacerda 

flubens Maniel 
ªilberto Deodato 

32. D. de Souza Santos 

lfilévisVSalgado 
:Dom Luciano Cabral Duarte 

,Tosé Milano 

ATi-DBI. . . .



Prot. nº 156/69/CFE 

liªm nº-.. õº/éº. 
COHISSÃO E LEGISLAÇÃO E NORMAS 

”SBUNÇO: Vigência dos dispositivos do Decre- .: ., 

t —Lei nº228/67 relativos a s Dire— 

tfri s Aoadémio‘s em fase do . qua 

dispãe a Lei nº 5.540 de novembro 

de 1968 sobre ) corp) discente. 
(Indicação nº 2/69). 

Aprovado em: 7.2.69 

A Câmara de Ensino Supeºior encaminhou a plena— 

rio indicação de seu ilustre Presidente, Gonselheiro NewtonªâuCupi 

ra, para.que a Comissão le Legislação e Normas se pronuncie median 

te proposição a ser aprovada pelo Conselho, a respeito da possível 
sobrevivência de dispositivos do Decret—Lei 228/67, apos a vigência 

da Lei nº 5.540, de novembro de 19680 

O Decreto—Lei nº 228, de 28 de fevereiro de 1967, 

ao reformular a organização da representação estudantil, revogou 

expressamente a lei antcri r sobre o mesmo assunto, de numero 4464, 

de 9.11.64 e passou assim a regular a matéria total e exclusivamen 

te. 
A Lei nº 5.540,de 28 de novembro de 1968, entre — 

tanto, revogou somente os dispositivos em contrário ao que ela prª. 
pria dispoe. Uma vez fixada a área dispositiva desta última lei , 

basta compara—la com as prescrições do decreto—lei 228, excluinfc, 
como revogadas, aquelas que forem incompatíveis com o novo regime 

legal, continuando em vigor o resíduo que subsistir 'dessa elimina 
ção. 

O exams deverá circuncrever—se aos arts 38 e 39 e 

seus parágrafos da Lei 5.540, que regulam a representação do corpo 

discente nos órgãos colegiados e os Diretórios estudantis, e são 

em seguida transcritos: 
Art. 38. O corpo discente terá representação,com 

direito a vez e voto, nos órgãos colegiados das' 

universidades e dos estabelecimentos isolados de 

'ensino superior, bem como em comissões institui— 
das na forma dos estatutos e regimentos;
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lº. A representação estudantil terá por objeto 
cooperação entre administradores, professores 
alunos, no trabalho universitarion 

C030 

CD 

(«03 

29, A escolha dos representantes estudantis se- 
rá feita por meio de eleições do corpo discente e 

segundo critérios que incluam o aproveitamento es 
colar dos candidatos, de acõrdo com os estatutos 
e regimentos. 

§ 39. A representação estudantil não poderá excg. 
der de um quinto do total dos membros dos colegª 
ados e comissões. 
Art. 39. Cm cada universidade ou estabelecimento 
isolado de ensino superior podera ser organizado 
diretório para congregar os membros do respecti— 
vo corpo discente. 
§ lº—Além do diretório de âmbito universitario , 
poderãa formar—se diretorios setoriais, de acordo 
com a estrutura interna de cada universidade. 
§ 29 - Os regimentos elaborados pelos diretórios

A 
serão submetidos à aprovação da instancia univer 
sitária ou escolar competente. 
§ 39- O Diretório cujagação não estiver em conso- 
nância com os objetivos para os quais fai insti — 

tuído, sera passível das sanções previstas nos 
estatutos ou regimentos. 
§ 49 - Os diretórios são obrigados a prestar con— 

tas de sua gestão financeira aos omr Nã s da admi — 

nistração universitária ou escolar, na forma dos 
estatutos ou regimentos. 
Esquematizando more—geométrico o conteúdo do nó — 

vo sistema, recolher-se dos têrmos da lei: 
a) a apresentação estudantil nos órgãos colegia— 

.v . & . . , . dos nao é na s da cvmpetenCia dos Diretorios, co— 

mo acontecia no regime anteri>r (letra b do art. 
39 do D c.-lei nº 228) mas se e nstitui por meio 
de eleicao de representantes pelo corpo discente 
(529 do art' 38 da Lei 5.540).
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b) essas eleições serão reguladas nos estatutos e 

regimentos, que deverão prever critérios de quali— 

ficação para os candidatos, incluindo o aproveita— 

mento escolar (§ 29 do artº 38); 
c)a representaçª terá direito avmuywtª nos colegia— 

dos e em comissões instituídas na forma dos estatu— 

tos e regimentos; ,;

N 
d) nao poderá exceder de um quinto do total dos mºn 

bros dos colegiados e comissões; 

e) a organização de diretório "para congregar cs 

membros do respectivo corpo discente" de“cada uniª 
versidade ou estabelecimeme isolado de ensino supe— 

riwr tornou—se facultativo, dependendo do estatuto 
ou regimento(art. 39 da Lei 5.540); 
&) para atender à nova estrutura universitária, pg 
derão também existir diretórios ÉÉÉQÉÁZÃÉa não ne— 

cessariamente por unidades escolares.,como no regi— 

me anterior (êlº do art, 39 da Lei 5.540); 
e) os regimentos dos diretórios serão submetidos à 

aprovação dos órgãos competentes. 

f) o estatuto ou regimento deve prever sanções que 

podem ir a dissolução para o diretório "cuja ação 

não estiver em consonância com os ojetivos para os 

quais foi instituído" (§ 32 do art. 39 da Lei nº 

5.540>á 

g) os diretores são obrigados a prestação de contas 

de sua gestão financeira ao órgão competente na 

forma do estatuto ou regimento (ê4º do art. 39 da 

Lei 5.540). 
”ade & qwsuz. regime legal anterior não se compu _ 

ser, de maneira expressa ou implícita, com essas ordenaçoes, está 

revogado, não assim o que puder ser aproveitaFM por se harmonizar 

com a letra e o espírito da nova lei. 
Tal análise comparada é extensão e não deve ser fel 

ta a priori, com pretensães exaustivas e sim ocorrer a medida que
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os casos se apresentem, suseitando duvidas, No momento focaliza — 

remos apenas o objeto restrito da consulta: 
"saber se os dispositivos do Decreto citado que 
regulam a organização e funcionamento dos dire 
torios se encontram ainda em Vigor". 

Percorrendo analiticamente as normas do Decre— 
to—ªei nº 228, parece—nos que a circunstância de ter a nova lei su 
primido a obrigatoriedade da existência dos diretórios academicos 
transfere para os estatutos e regimentos não somente a sua insti » 

tuição, como também os objetivos para os quais são instituídos(ê3º 
do art. 39), deixando de ser obrigatórios, portanto, as finalida - 
des estabelecidas no art. lº do Dec. Lei 228, que podem ser modi — 

ficados; mas vigora, até que o estatuto ou regimento, devidamente 
aprovado pelo Conselho, disponha de modo diverso, com exceção da 
letra ª por se tratar de função de representação. 

Os arts. 29 e 39 estão revogadnsL_gevendo a 

competência do Diretório, quando este existir, ser regulada no es 
tatuto ou regimento da universidade ou escola e no regimento de 
órgão. 

O art. 49, prescrevendo que o diretório seja 
eleito pelo corp: disCente não parece poder subsistir em caráter 
obrigatório, em face da expressão usada no artº 39 da Lei n95.540 
—ºpoderá ser organizado diretório"—— que abre a possibilidade de 
um outro método de organização diferente da eleição, tanto mais 
quanto & órgão deixou de ser representativo; mas enquanto e esta- 
tuto ou regimento não modificar o sistema atual, a regra continua 
em vigor. O método da eleição pode de resto ser adotado pelos es— 

tatutos ou regimentos que o preferirem. 
Os arts. 59, 69 e 79, estabelecendo a obrigatº 

riedade do voto e algumas regras para a eleição do Diretório Acº 
dêmico, também continuam em vigor, até que raja modificação do es 
tatuto ou regimento. 

Sob a mesma condição vigoram temporariamente os 

arts. 79, 89, 99-9 lO, ll e 12 do Dec. Lei nº 228. 

Por último e para evitar que costumam surgir



nessas transições de um regime legal para outro e com ressalva do 
exame a ser realizado em cada caso conereto, recomenda—se que as 
Universidades e estabelecimenbs de ensino isolado apresentam as 
modificaçães de seus estatutos e regimentos relativos ao regime 
do corpo discente, podendo consolidar as regras do regime anterior 
que não colidirem com o regime a+“al. 

CFE, 6 de fevereiro de 1969. 

(a)José Barreto Filho, Presidente doCFE e 

It‘elator 
Vandick L. da Nóbrega 

Alberto Ibodato 

Celso Kelly 
Newton Sucupira. 

MJ/.



DECRETO Nº 643086 — DE 11 DE FEVEREIRO DE 1969 

Dispoe sôbre o regime de trabalho e 

retribuição do magistério superior federalyaprg 
Va programa de incentivo a implantação do regi- 
me de tempo integral e dedicação eXclusiva, c 

da outras providências. 

V o Eresidente da República, no uso das atribuiçoes 
que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e na — 

forma do que dispoe o artigo l7 da Lei nº 5.539, de 27 de no- 
vembro de 19ª8, decreta: ' 

Art. lº - Ficam aprovadas as basesydo programa de 

implantação do regime de tempo integral e dedicação eXclusiva, 
para aoêerreira do magistério superior federal, consoante o eg 

tabelecido no presente Decreto. 
Art. 2º — Constituem objetivos do programa, na pri 

meira etapa, permitir: 

a) - a contratação de mil (1.030) monitores; 
_ 

b) — a concessão deogratificação a quatro — 

mil (4QOOO) docentes para regime de vin 
te é duas (22) horas semanais de tra — 

o balho; o 

c) - a concessão de gratificação paraoregime 
de tempo integral e dedicação eXclusiva 
a três mil (3.000) docentes. 

V _] 

Farágrafo único — As metas indicadas nes- 
te artigo serão revistas para aplicação no 

ano letivo de 1970a
v 

Art. 39 — Fara fins de execuçao do programa, a 

prestação de serviços no magistério superior federal passa a 

ser assim considerada: 

a) - regime de doze (12) horas semanais efe 
tivas de trabalho; 

b) — regime de vinte e duas (22) horas se — 

manais de trabalho efetivo, em turno - 
o completo;



V 

ggnt.Decreto nº 64.086 — 2 — 

c) — regime de tempo integral e dedicação 
eausiVa em que será exigido o com, 
promisso de-trabalho em dois turnos 
completos, nom um mínimo de 40 horas 
semanais, e o de não exercer outro — 

cargo, função ou atividade renumera— 

da, em órgão público ou privado,res— 
salvado o disposto no artigo 18 da 

Lei nº 5.539, de 27 denovembro de 

1968. o 

Parágrafo único — O regime de tempo inte 
vgral e dedicação eXelusiva será renumetado 
com 380% (trezentos e oitenta por cento)do 
regime de doze (12) horas semanais; e o re 
aime de vinte e duas (22) horas semanais — 

serás renumerado com 190% (centooe noventa 
por cento) do vencimento básico correspon— 
dente ao regime de doze (12) horas semanais. 

v v 

o Art. 49 — Fina criada, junto ao Ministério da — 

Edunação e Cultura, e em articmlação com o Conselho Delibera- 
tivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(ENDE), 
uma Comissão Coordenadora, destinada a: 

a) — estabelecer critérios para a implan- 
tação do programs; o ,o 

b) — analisar planos especificos propostos 
pelas Universidades e pelos estabele— 

o cimentos isolados; o o 

c) - propor a integra dos recursos corres- 
pondentesoaos planos aprovados, sem - 
pre condicionados a contrapartida de 

recursos das entidades interessadas — 

na efetivação do programa. 

§ lº - A Comissão será inicialmente íntegra- 
da de representantes do Ministério da Edunaçao e Cultura, do 
Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Coor- 
denação Geral, do Conselho Nacional de Pesquisas e do Conse— 

lho Federal de Educação. 

v § 2º — A implantação do regime de trabalho - 
constante do artigo 39 finara nondieionada a aprovação do pro 
grams respectivo, na forma deste Depreto.
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v 

Art. 59 - Na fixaçao de nritérios para a imp1a& 
taçao do programa, innlusive quanto ao suprimento de recursos 
a Comissao Coordenadora levará em consideraçao, entre outros, 
os seguintes fatores: 

a) — a qualidade do ensino e da pesquisa 
em universidade,ofederação de saco— 

las, ou estabelenimentos isolados; 
b) — a natureza e a prioridade dos our — 

908 a serem atendidos, segundo os 
critérios aprovados para a expansão 

o dooensino superior; 
n) »a carência imediata de vagas na área 

de formação considerada.
v 

o Art. 69 — Haverá, em cada Univers .idade ou Fede— 
ração de eenolas uma Comissão Permanente do Regime de Tempº 
Integral e Dedicação Eausiva (Carrº _)E), inclusive com re— 
presentaçao do Corpo Diecente e do FNuE,oindicado pelo Presi— 
dente dêste ' ãvª— ‘ “ &»33-3JA25 

Earágrafo único —Ã Comissao competira : 
a) — fixar o estabelcnimento de estágio 

probatório e suas normassaos quais 
estarão submetidos todos os docen— 
tes qua seeiniciem no regime de de— 

dicação eausiva; o 

b) — fiscalizar as atividades dos docen— 
tes em regime de dedicação eXolusi- 
Va; o 

c) — avaliaroperiodicamente, pelos rela— 
torios circunstanciado dos departa— 
mentos e por outros meios de veri— 

ficação dos resultadoss as ativida— 
des dos docentes em.regime de dedi— 
nação eXelusiva; 

d) - eãininar a conveniencia de extensão 
do regime de dedicação eausiva aos 
diferentes docentes; 

e) — suspender a aplicação do regime, 
luando verificada a sua inviabili— 
dade.
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». 

v Artw']g - Para fazer face, no norrente exercício, 
aos encargos nom o programa de que trata êste Decreto, o 

Ministério da Educação e Cultura, em articulação com o Mi— 
nistério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministé— 
rio da Fazenda, adotará providências para a abertura de erª 
dito suplementar, no montante de NCR$ 25.0Ç©.OO0,00 (vinte 
e cinco milhoes de nruzeiros novos), observando o disposto 
na Lei nº 4.320, de 19 de março de 1964. 

Parágrafo ânimo — a entrega de recursos as 
universidades, federaçoes de esmolas ou esta 
beleaimento de ensino superior ficaráocondi— 
oionada à aprovação de programa espenifico, 
com a necessária fundamentação e dentro dos 
critérios estabelecidos na forma do artigo Sº. 

Art. 89 — A Comissão Coordenadora providenciará ime— 
diatamente , junto as universidades, federaçoes de escolas e 
estabelecimentos isolados, o inicio da exenução do programa de 
196%. o 

Art. 9ª - As instituiçoe particulares de ensino su— 
perior poderão habilitar—se a participação no programa previª 
to neste Deºreto.

v 

Art. 10 - Os professores que se encontravam no regime 
de tempo integral vigente à data de publicação da rei nº 5539, 
de 27 de novembro de l968, terão a sua situação mantida até o 
ininio do nôvo regime.o 

Parágrafo uniao ' » A Comissao,oa que se refere 
o artigo 69 dêste Decreto, apreniarã, priorita— 
riamente, em cada Universidade, os casos previª 
tos neste artigo, 
Art. ll — O presente Denreto entrará em vigor na da— 

ta de sua publicação, revogadas as disposiçoes em contrário. 
o Brasília, ll de fevereiro de 1969; 1489 da Indepen— 

dencia e 819 da República» 

a) A. Costa e Silva 
Antonio Delfim Neto 
Tarso Éutra 
Hélio Beltrao 

APFaooo
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DECRETO Nº 64.@85 - DE ll DE FEVEREIRO DE 1969 
. 

stat...“ 

v Provê sôbre a instituição de Comissão 
Executiva do Programa de Implantação dos Cen — 

tros Regionais de Pôs-Graduação, 

O Eresidente da República, no uso das atribuiu 
çoes que lhe confere o artigo 83, item.II, da Constituiçzo, ” 

Considerando o imperativo de acelerar o preces 
so de implantaçãoodos Centros Regionais de Pós-Graduação, 
de que trata o Decreto nº 639343, de lº de outubro de 

196R; e 

Considerando a necessidade de assegurar a art}e . culação e a unidade de ação dos órgãos envolvidos no pro- 
grama de instalação dos Centros Regionais de Pos—Gradua — . ção, decreta : o 

o Art. lº — Fica instituída, no Ministêri 
Educação e Cultúra, a somissão Executiva do Progr 
Implantação dos Éentros Regionais de Pos—Graduaç 

regada de coordenar as providênnias necessarias 
tação e ao9desenvolvimento do sistema de pósugreduaçao to 
País.

. 

o Art. 29 — A Comissão de que trata o artigo an— 

terior compor—se—ã de representantes do Conselho Nacional 
de fesquisas, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso— 

al de Nível Superior (UAEES), da Câmara de EnsinoeSupe — 

rior do Conselho Federal de Edunação, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério do Fla— 

.Í nejamento eeGoordenação Geral, e do Fundo de Desenvolvi v 
mento Técnico—Cientifico (FUNTEC)9 indica os pelos respeº 
tivos órgãos e designados pelo Ministro da Educação e Cu} 
tura. o 

v Art. 3ºo— A Comissão ExecutiVa'po'erã instituir 
subcomissoes especiais para as diferentes áreas de conhe— 

cimento incluídas no Programa, observadas as diretrizes - 
nacionais e regionais fixadas pelo Conselho Federal de 

Educação. 
- Art. 4º - Na reunião de instalação, a Comissão 

Executiva eSnolherá o seu coordenador geralo
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V 

Parágrafo único : — Dentro do prazo de noventa 

(90) dias, a contar da data de instalação, a Comissão —- 

elaborará o seu regimento para aprovação pelo Ministro da 

Educação e Cultura.
v 

Art. 59 — Revogadas as disposiçoes em contrá— 

rio, êste Decreto entrará em vigor a data de sua publica— 

çao. 

Brasília, 11 de fevereiro de 1969; 1489 da 13 
dependênnia e 819 da tiepxíblica. 

a) A, Costa e Silva 
Tarso Dutra 
Hélio Beltrão 

(D.O°12/2/69- peg. 1411) 

APPOIO.



DECRETO Nº 64.055 DE 3 DE FEVEREIRO DE 1969 

Trave sobre a criação de Grupo de Tra- 
balho para acompanhar a implantação da Reforma 
Universitária. 

3 Eresidente da República no uso de suas atribuiçoes 
e tendo em vista o que disp5e_o Artigo 83, item II, da 

Constituição, considerando que ooprocesso de implantação da 

ReformaoUniversitéria exige, em caráter sistemático, perma 
nente acompanhamento eoavaliação das medidas adotadas e dos 
resultados obtidos, denreta : 

Art. lº — Fica instituído no Ministério da Educação e Gul— 

tura o Grupo deolmplantação da Reforma Universi— 
tária, ao qual competirá, entre outras funçoes : 

a) - acompanhar o processo de execução 
da Reforma Universitária; 

b) — avaliar os resultados obtidos; 
e) — sugeriromedidas que assegurem a 

sua eficácia» 
Art. 29 _ 3 Grupo a que se refere o artigo anterior será 

presidido pelo Ministro da Educação e Cultura, e 

constituído do Diretor do Ensino Superior, ou do 

titular que o substituir na Organização Adminis— 
trativa, e de mais 4 (quatro) educadores ou ciên 
tistas, djLnotorio saberº o 

Art. 39 — Z Ministro da Educação e Cultura escolherá, en — 

tre os membros do Grupo, quem o deve substituir em 

seus impedimentos. 
Art. 49 — 3 Grupo de Implantação da Reforma Universitária 

reunir—se—á tantas vêzes quantas necessárias por 
convocação de seu Iresidente, tendo as reunioes 
prioridade sôbre quaisquer outras atividades pú— 

blicas de seus membrosº o 

Lº Art. 5 u—Revogadas as disposiçoes em contrário, o presen— 
te Ibareto entrará em vigor a data de sua publi— 
caçao. 

Brasilia, 3 de fevereiro de 1969; 148Q da Indé —
' 

pendência e 819 da Republica. « ª 

'a) A. Costa e SilVa 
APF... _Tarso Dutra (D,Q,3/2/69,pag.ll24)ª

;



DECRETO Nº 63.344 DE lº DE wTUBRÓ DE 1968 

3 Provâ sôbre medidas para a inspeçao dos 
estabelecimentos d3 ensino. 

() Presidente da Republica, usando de -- . atribuiçães que lhe nonfere 3 artig 3 83, item 11,5123 Cons 
tituiçao, decreta: 

Art. lº — Enquanto os provimentos relanionados com 
a Reforma Universitária não dispuseram em definitivo sõ- 
bre a matéria, a inspeção federal junto aos estabeleci 
mentos d3 ensino superior ou medio será feita por espe — 

oialista em assuntos tecnino—pedagõginos em re time de 
contrato Mtraba lho. 

Art. 29 — Revogadas as disposiçoes em contrário o 
presente decreto entrará em Vigor a data de sua publicª . ção. 

Brasília, lº de outubro de 1968; 1479 da Indepen — . dência e 809 da Republica. 

&) A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 

(D.3. nº 191 de 2 de outubro de 1968) 

APFQCÚÓ
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DECRETO N9m63‘422—de 14 de outubro de 1968. 

Institui Grupo de Trabalho para estudar o incremento 
de matrículas no_ensino superior.

U 

ó PRESIDENTE .DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe. con"; 
fere o artigo 83,item"llª,da Constituição, 

Considerando a recomendação do Grupo de Trabalho da Reforma 
Universitária; e o 

Considerando a necessida de de obter uma expressiva expansao 
da matrínula no ensino superior, espeºialmente nas áreas prio— 
ritária Vinculadas ao desenvolvimento enonômino e social, decreta: 

Art» lº — Fina instituido um Grupo de Trabalho a ser integrado 
por representantes do Ministério da-Edunação e Cultura,do Minis— 
tério do Planejamento e Coordenação Geral, do Conselho Federal 

'de Educaçao, do Conselho de Reitores e de especialistq s paradas— 
tudar, dentro de 30(trinta) dias apos a sua instalaçao, o incre— 
mento de matrículas do ensino superior. 

Parágrafo único- Os membros do Grupo de Trabalho elegerão, 
para presidi-lo, um dos representantes do Conselho Federal de 
Educaçao. o 

Art. 29— Compete ao Grupo de Trabalho estudar a necessidade 
de expansão do ensino superior e apresentar proposiçoes que obje- 
tivem: 

l— a elevaçao progressiva de vagas nas instituiçoes de ensino 
superior, até o ano letivo de 1975; 

'

o 

2— a fixaçao de numero nao inferior _a 110.006 Coe nto e dez mil) vagas para o ano de 1969; ; o 

3— o aumento de nà_Eiculas em nursos de formação prioritária 
para o desenvolvimento enonômino e social; 

4— o nontrõle davexpansão de matríoulas nos setores já aten— 
,didos,çonjugando—a nom as exigênnias do mercado de trabalho. 

Art. 3º- O Grupo de Trabalhoomanterá entendimentos com as Uni- 
versidades, podendo convocar a colaboraçãooespecializada que se 
fizer nenessáris, inclusive a do corpo disnente. 

Art; º— As conclusões do Grupo de Trabalho serão apresentadas 
ao Ministro de Educação,e Cultura e por êste submetidas ao Conse— 
lho Federal de Educação. o 

Art. º— Este Decreto entrara em vigor na data de sua publina- 
çao, revogadas as disposiçoes em nontário o 

Brasília, 14 de Outubro de 1968; 1749 da Independênnia e 899 
da Republica. 

a) A.COSTA E SILVA 
Tarso'Dutra 

7“ 
» 

' ' ' Hélio Beltrão Publicado no D.O. de 15/10/68 
Fls.9922 PDTRD
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'DECRETELNQ 63.343 DE lº DE OUTUBRO DE 1968 

Bispos sôbre a instituiçao de Centros 
Regionais de Pós-Graduação.

V 

o ()ETesidente da Éepúbliea, usando da atribuição que 

lhe confere o,artigo 83, item.í , da Constituição, 
considerando que a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 , 
prevê a oriaçao de cursos de pós—graduação (art.69, letraob) 
os quais já foram definidos pelo Conselho Federal de Educa — 

ção ex Viodo art. 25 da Lei nº 4,881—A de dezembro de 1965; 
nonsiderando a importância fundamental da pós-gradua— 

ção para a pesquisa nientífine, a formação de professores de 

ensino superior e de tennologos de alto padrão; 
considerando a henessidade de se promover a implan - . 

vtaçao sistematica dos nurses de pós—graduação, e que as uni — 

versidades nacionais, na, honjnntura atual, não dispoem de 

recursos humanos e materiais suficientes, capazes de permitir 
a oriação de cursos, nos diferentes campos do nonhenimento,ao 
nivel correspondente a natureza e objetivos da pós—graduação; 

o considerando a necessidade se de oferenerem adeQua— 

das nondiçoes de trabalho aos nientistas brasileiros e de se 

estimular o retorno dos que se encontram no estrangeiro; e 

considerando, ainda, que a existencia de cursos de 

pós—graduação é matéria de interesse nacional, tendo em Vista 
a expansão e o apriàoramento do ensino superior aos necessida— 
de de desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, de 
era ta : , o o o . 

Art. lº — Serão criados mediante convênio com uni — 

versidades ou instituiçoes de nível equivalente, Centro Regine .o 

nais de Éõs-Graduaçao, tendo os seguintes objetivos: 
a) formar professorado competente para atender a 

expansão do ensino superior, assegurando, ao 
mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis de 

qualidade; 

b) estimular o desenvolvimento da pesquisa cien- 
tífica, por meio da preparação adequada de — 

pesquisadores;
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c) proporcionar o treinamentooefieaz de ténninos de 

alto padrão, paraofazer face às necessidades do 

desenvolvimento nacional; o 

d) criar condiçoes favoráveis ao trabalho nientífi 
eo, de modo a estimular a fixação dos nientístas 
brasileiros no dos que se ennontram no estrangei 
ro. 

“ 
da;—

" 

Art. 29 — Ã GAPE S, articula,oom o Conselho Nacional 
de fesquisas, competirá adotar as providennias para que se- 

jam criados os Centros Éegionais de Pos—Graduaçao, na forma 

definida neste decreto. 

Art. 39 — A instalação de Centro em determinada ins— 

tituição corresponderá as áreas de nonhenimento que tenham 

atingido grau de desenvolvimento compatível com a natureza . 
dos cursos de pôs-graduação 

»; 

§ lº e Para atender ao critério, previsto neste artigo 
9 Conselho Nacional de Pesquisas pronederá ao levantamento 
das instituiçoes que ofereçam mondiçoes adequadas & oriação de 

centros nos diferentes campos do nonhenimentoo 
. . . N O N . 

§ 29 n Na instituiçao dos entros, serao escolhidos 
prioritariamente os setores vinculados à expo ns são do ensino 
superior e -o desenvolvimento naniona le seus diferentes 
aspectos. 

. N C . 

§ 3% — A implantaçao dos entros far—se—á com rigoro— 
a“ N 

sa observância dos princípios de nao duplicaçao e plena utili— 
zaçao dos recursos materiais e humanos da universidade. 

§ 49 — lnstalados os Ce en tros , far-se—á a previsão do 
I I N ' . 

numero de pos—graduaçao necessarios, no prazo de 5 (ninno) a— 

nos e nas diversas áreas % ex;ans ao e ao aperfeiçoamento do 

ensino superior» 

Art. 4% — A pós—graduação de que trata êste decreto 
se refere aos cursos de mestrado e doutorado, na forma defi— 

nida pelo Conselho Federal de Educação.
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e § lº -o Dentro do prazo deo60 (sessenta) dias, & 
nontar da publicação do presente decreto, o Conselho Fede— 
ral de Educação baixará as normas para aprovação dos cur— 
sos de pós—graduação. 

o § 29 _ Somente os nursos de pós—graduação creden— 
eiados pelo Conselho Federal de Educação poderão receber fi 
nanniamento doáorgãos governamentais. 

Art. 59 - No processo de instalação dos Centros Re 
gionais de Pós—Graduação, e CAPES se articulará espenialmeª 
te com o Conselho Nacional de Eesquisas e com o Banco Henio 
nal de Desenvolvimento Econômico, êste representado pelo, 

1. 
» . € &,“ Fundo Nacional de Desenvolvimento Téanlno » Gaentizioo..... 

(FUNTEC) . 

Art. 69 - As universidades e estabelecimentos isolaà fig 
dos de ensino superior deverão assumir o compromisso de asas. 
gurar ' aprºveitamento dos candidatos que enviarem aos Cen : 
tros de Pós-Graduação e que nestes venham a obter os graus de 
mestre e doutor. 

..: 

§ lº - A seleção dos candidatos, de que trata êsteo 
artigo, será feita conforme critério estabelecido nos respec- 
tivos Estatutos. 

§ 29 - As universidades estimularam seus professôres 
adjuntos e assistentes, que não possuirem os graus de mestre 
e doutor, e que os obtenham nos Centros de Qos—Graduação cria— 
dos na forma dêste ,decreto, nas"áreas relacionadas com suas ., 
atividades docentes, o o” 

Art. 79 — A monoessão de bolsas para o mestrado e " 
doutorado no estrangeiro deverá limitar—seº preferentemente, 
as áreas não atendidas pelos Centros de Pós-Graduação nacio — 

nais. 
, o 

Art. 89 - Além dos nursos de mestrado e doutorado,os 
Centros Regionais de Pós—Graduação promoverão cursos de aper- 
feiçoamento e atualizaçãoopara os professores de ensino supe— 
rior e ténnioos no exercício de suas profissoes.
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e Art. 9º — 3 Conselho Nacional de Pesquisas, em concor— 

dância nom o disposto neste decreto ampliará oªâmbito deusas 

atuação, demodo a compreender as ciennies humanas, a educaçao 
e outros domínios do nonhenimento.

v 

Art. 10 - O funcionamento dos Centros Hegioneis de Pós— 

Gredueção será assegurado pelos recursos financeiros prove - 
nientes de CAEES, do Conselho Nacional de Pesquisas, do Fundo 

de Desenvolvimento Ténãiªe—Cíentífioo, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento de Eduneção e de outros órgãos bem como das 
respectivas universidades, dentro dos programas integrados.

v 

Art. ll — Revogadas as disposiçoes em contrário o pre— 

sente deareto entrará em vigor % data de sua publicação. 

Brasiliawlg de outubro de 1968; 1479 da Independência 
e 809 de República. 

e) A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 

(D.o.nº 191, de 2.10.68) 

A..-PF....



DECRETO Nº 63.342 DE 19 DE ÓUTUBRÓ DE 1968 

Dispoe sôbre medidas relativas ao aperfei- 
çoamento e atualização das estatísticas educacionais.

o 

É Eresiãente da nepáblica, no uso das atri — 

buiçães que lhe nonfere o artigo 83, item II, da Cons— 

tituição, decreta :
'

v 

Art. lº -o A partir do mês de abril de nada ano, a 

entrega de recursos da União as instituiçães do ensino 
superior ficará ;ondinionado % ; e perante a 

respectiva agêniia do Baneo do Brasily de haver a anti 
dade apresentado a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística os dados estatísticos relati - 
vos ao ano letivo vigê'nte. 

Art. 29 - A Fundação IBGE ativará e manterá atúali 
zadas as estatístinas referentes ao setor eduoacional 
do País. 

Art. 3ºa— Revogadas as disposiçoes em contrário, o 

presente decreto entrará em vigor a data de sua publi— 
08989. 

"Brasília, lº de outubro de 1968, 1479 da Indepen — 

dênnia e 809 da Itepliblica. 

a) A. Costa e Silva 
Antonio Eelfim.Neto 
Tarso Dutra 
He'lio Beltrão 

AE‘FDOOOI



DECRETO Nº 63.341 DE lº DE OUTUBRO DE 1968 

Estabelece critérios para a expan- 
são do ensino superior e da outras providên 
cias.

v 

() Eresidente da República, no uso de suas atribui- 
çoes, e tendo emovista o disposto no artigo 83, item II, da 

Qanstituição, decreta : 
:: 

o Art. lº — No exame dos pedidos de autorização e re— 

conhecimento de universidades e de estabelecimentos isolados 
de ensino superior, bem como do financiamentos deoprogramas 
e projetos de instituiçoesoexistentes ou a serem criadas, o— .. bservar—se-ão, conforme o caso, os seguintes critérios, além 
de outros leaalmente estabelecidos: o 

.. I — EVitar-se—á a expansão de vagas e a criaçao de 
novas unidades para as profissoes já suficientemente atendi— 
das, eXneto nos casos em que a iniciatiVa apresenta um alto 
padrão, capaz de contribuir efetivamente para o aperfeiçoa - 
mento do ensino e da pesquisa no setor abrangido. 

II - Na hipotese de gprofissoes suficientemente atendi 
das, poder—se—á determinar a transformaçÉo de unidades rela— 
tivas aquele setor de instituiçoes destinadas a formação de . ª 

profissionais dos quais exista deficit. 
III — Éendo em vista a importância de queoa autoriza — . çao para funcionamento de novas unidades fic ue condicionada 

nao so a comprovaçao de sua Viabilidade ped& ;oggica e cienti- , 

., fica mas tambem.de sua viabilidade administratiVa e economi ) 

co—finaceira, deverá o Conselho Federal de Educação, para ês 
se efeito, ser assessorado por Comissoes de Especialistas e 

por representantes de orgaos tecnicos dos Ministérios da Edu 
caçao e Cultura, Planejamento e Coordenaçao Geral e Fazenda. 

IV - ao estudar-se a eoncessao do financiamento para 
programas de expansão: 

a) — adotar-se—á orientação rigorosa,'nos programas de 
obras e e,uipamentos, no sentido de evitar deeper 
dicio de recursos e assegurar a eficiencia 'Afififii’ 
suntuosidade;
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b) - examinarsse-á se foram devidamente exploradas 
asopossibilidaªes de melhor utilização da ca- 

o panidade instalada; 
levar-se—á em agate e saforçpªrealiZado pela 
Universidade ou estabelecimento isolado, no 

sentido de aprimorar a qualidade do ensino e

3 V
I 

da pesquisa, adequar sua estrutura às diretri 
US de DLeforma Universitária e da Reforma Ad— 

ministratiVa, e fortalecer suas unidadeso de 

planejamento, orçamento, execução, financeira 
e auditoria interna. 

., . 
Art. 2ª - No tocante % nonstrução de nidade univer— 

sitária (campus), será observada a seguinte orientação:
v . I - Proceder—se—á a um levantamento geral, no Pais, 

dos rrojetos globais de implantação de cidades universitá — 

rias. 
II — Far—se-á a seleção das Universidades que cons — 

truirão o seu (campus) prioritariamente e, dentro de cadazââª 
Universidade, será dada-preferennia a construção das unidaiªn 

de sistema básico. 
v v v 

III — fara efeito de concessão do financiamento dos 
proâetos, será estabeleoido esquema pelo qual imóveis sitas— 
dos fora do campus e liberados com a transferência das uni 
versidades, devem ser alienados, de modo a financiar parte 
substancial da monstrução da cidade universitária. . v 

o IV — Evitar—se—á a construção de novos Hospitais de 
Clínicas. Concluidos os estudos básicos,oos alunos que se 
destinarem ao miolo profissional deomedinina,vpoder5o prossg_ 
guir sue formação em unidades clínicas não necessáriamente 
pertencentes às Universidades, masvpor elas utilizadas - me— 

diante nonvenio — para fins didáticos.. Aos Hospitais de Oli- 
nicas já existentes, o_INPS deverá reservar quota substan —

A cial de seus convenios. 
v v 

V Art. 39 — Para efeito de verificação das exigências 
do mercado de trabalho, em nohfronto com as necessidades do 
desenvolvimento nanional ou regional, proceder-se—á ao levan- 
tamento imediato das nondiçoes de instalação e funnionamento 
das esnolas.existentes, nom vistas prinnipalmente aos seguin— 
tes aspentos:

. o
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A v v 

a) - existennia de nurses para as quais não haja 
demanda ãe vagas, por eXnessa de sanola da 
mesmaflnarreiravna região; 

b) - existannia de nursas de baixo padrãº qualitg 
v tivo; - 
n) — rsrta eXnessivamente reduzido de unidade,sem 

., peder atender ass requisitos mínimos de efi- 
Ciênºie . 

.. Art. 59 — KeVOgadas as disposigSes em contrário, Q 

presente decreto entrará em vigor à data de sua publicação. 

v Brasilia, lº de outubro de 19683 1479 da indepen- 
d‘énnia e 809 da fjepxíblice. 

a) A. Costa e Silva 
Antonio Delfim Neto 
Tarsa Dutra 
He'lio Beltrãº. 

. APF.....



DECRETO Nº 63.340 DE lº DE OUTUBRO DE 1968 

Dispoe sôbre a assistência financeira da 
Uniao aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para o desenvolvimento dos respentivos sistemas 
daçensino primária,ewaádio. ;n% 

_ 

- 'n 

5 Presidente da Republica, no uso das atribuiçoes 
que lhe nonfere o art. 83, item II, da Constituição e con 
siderando o disposto em seu artigo 169 denreta: 

Art. lº - A assistênnia financeira da Uniao aos - 
Estados, Distrito Federal e Municípios, para s desenvolvi 
mentoode seus sistemas de ensino primário e médio, está — 

condicionada a uma contrapartida de igual valor por parte 
dos respentivos governos. e o

_ 

Parágrafo único — A assistennia financeira da U - 
nião aos programas e projetos municipais do ensino médio 
e primário fica condinionada a verifioação de que os mes— 
mos se ennontrem pompatibilizados com o plano estadual de 
educação, expresso pela aprovação do Conselho Estadual de 
Educação. 

Art. 29 — A entrega de renursos da Uniao aos Es— 
tados, Distrito Federal e Municípios, para os fins previª 
tos no art. 1%, será sempre acompanhada da parcela de i— 
gual Valor recebida de seus governos. 

Earágrafo uniao - Eara tanto os governos dos Es— 
tados, Distrito.Federal e Municípios confirmarat, perante 
o Fundo Naaionalode Desenvolvimento da Educação (FNDE),as 
autoriZaçoes concedidas ao Banco do Brasil, na forma do 
disposto no artigo 39 dêste Decreto. 

Art. 3ºo— Para o recebimento da ajuda de que tra 
ta o presente decreto será necessário que os Estados, o 

DistritooFederal e os municípios após aprovados os progra 
mas especificos, autorizam o Banco do Brasil a debitar,em 
suas respectivas contas uma quantia igual à que lhe fôr 
destinadaopela União, nomuninada pelo FNDE, respeitado em 
qualquer caso o disposto no artigo 94, da Lei nº 5.172,de 
25 de outubro de 1968.



Decreto 63.34Q/68 

-2- 
Parágrafo único - A parcele assim debitada será 

simultâneamente creditada em conta do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação (FNDE). 

Art. 49 - ' presente denreto entrará em vigor , 
no dia lº de janeirº de 1969, revogadas as disposigSes 
em contrário. 

, Brasília, lº de outubro de 1968, 1479 da Inde— 
pendênnía e 809 de Repúbline. 

&) A, Costa 6 SiJVa 
la‘onia Delfim Neto 
Terss Dutra 
Hélio Beltrãº 

. 
(13.3.09 193., de 2.3.0.68 - 3315.2112) 
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DECRETO" Nº 63.339 de lº DE OUTUBRQ DE 1968 

ERDWÉ sôbre a arrecadação do salario— 
Educação. 

0 Presidente da República, usando c‘a atri— 
buiçgesoque lhe confere o art. 83, item II, da Constitui— 
gas, decreta: 

Art. lº — Ó7Ministério da Edunação e Cultura, o Mi — 

mistério do Trabalho e Erevidência Social e o Banco do 
Brasil celebrarãõ , no prazo de 30 (trinta) dias, conta — 

dos da publiceç: dêste denreto, convênioodestinado a verª ' 

ficar o fiel cum;rimento das disposiçoes contidas na lei 
nº 4.440, de 27 de outubro de 1965y no tocante a arreca— 
dação e a destinação das contribuiçoes relatiVas ao salá— 
rio—educação. *

e 

Art. 2% — Revogadas as disposiçoes em nontrário, o , D 

presente decreto entrará em vigor a data de sua publicação. 

Brasília, 1% de outubro de 1968; 1479 da Independência 
e 809 da República. 

a) A. Costa e SilVa 
Antonio Delfim Neto 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Iassarinha' 

(D.â.nº 191 ae 2.10.68) (fag. 3512) 
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DEUREQQÍNº 63.338 DE lº DE OUTUBRO DE 1968 

Constitui comissoes de especialis— 
tas para o estudo de questoes de educação e 

ensino.
o 

O Presidente da República, usando da atri — 

buição que lhe confere o artigo 83, item II, da Cons— 

tituição, decreta : 

Artv lº — 7 Ministério da Educação e Cultura cons 
tituirã comissoes de espenialistas para, em prazo por 
êle fixado, realizar, entre outras, as seguintes tare- 
fas: - o 

a) — promover entendimentos entre sacolas profissig 
nais de nível superior, dedicadas à mesma área de forma- 
ção que funcionem na mesma nidade e, sempre que possível 

Ima mesma região para que procurem especializar-se em um I 

setor determinado, de forma a elevar o nivel do ensino
b 

<¢,da pesguisa e a melhor aproveitar os renursos materiais 
e humanos, podendo, para a efetivação dessa medida, tra— 
tar da redistribuição deodonentes e alunos pelas áiferen 
tes áreas em que se espenializaram as esmolas: 

b) —oestabelener modulos adequados aos diferentes - 
tipos deonursos profissionais superiores, que atendam, 
em cada caso, às necessidades reais de pessoal, equipa- 
mento e instalagSes, asseguradas a rentabilidade do in — 

vestimenta e a expansão do ensino; o 

e) — elaborar um programa de incentivo à esnolha de 
profissoes pouco procuradas, mas de grande importância 
social de forma a anreSner o seu prestígio e a nriar ex- 
pectativas favoráveis em relação a elas; 

d) preparar projetos paraoformação e aperfeiçoameg 
to de profissionais de nível ténniqo em setores de maior 
interesse para o desenvolvimento econômico do Sais, a fim 
de esses apresentados para obtenção do.finanniamento ex- 
ternni
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. Art. 29 - As capiSSSes de especialistas prestarãa sua cºlaboraçãs e assistgnnie técnica junto a3 Minisfiério da Educaçã; e Cultura e as-uonselho Federal de Educação. 
na 

Art. 39 - Este denreto entrará em vigor na data ãe sua publicaças, revºgadas as disposiçSes em nantrário. 
_, Brasília, 1% de outubro de 1968; 1479 da Indepefidennia e 809 da Iªegptíblica. 

a) A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 

~
~ 

~ ~ 

* .; fc; _, _; . ,,, _-"r ' 
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DECRETO Nº 634337 DE 19 DE OUTUBRO DE 1968 

Prevê sobre dotações orçamentárias do Ministério 
da Educação e Cultura9 nos exercício de 1969 a 

1970.
' 

O Presidente da Republica, usando de atribuição que 

lhe confere o artigo 83 item II, da Constituição e tendo em vista 
o disposto no Decreto nº 62.937, de 2 de julho de 1968, decreta: 

Art. lº - Não serão sujeitas a contenâão__ ou trans— 

ferência de exercício as dotaçoes orçamentárias que vierem a ser 
consignadas,ao Ministério da Educação e Cultura,.nos exerciciosde 
1969 e 1970. 

Art; 29 _ Revogadas as disposiçoes em contrário, ês- 
te decreto entrará em vigor a data de sua publicação. l

& 

Brasilia, 19 de outubro de 1968; 1479 da Independêª 
cia e 809 da República.

: 

A.Costa e Silva 
Antônio Delfim Netto 
Tarso Dutra 
Hélio Beltrão 

E;o. nº 191 de 2/lQ/68 _ pag; 8612 

/IEE



DECRETO-LEI Nº 477 — DE 26 DE EEVEREIRQ DE 1969 

Define infraçoes disciplinares praticadas 
por profess sores, alunos, funcionários 
ou empregados de estalecimentos de en 
sino púbLico ou particulares, e dá ou: ti "as providencias. 

© Presidente da Republica, usando das atribuições que 
lhe confere o parágrafo lº do Art. 2Q do Ato Institucional nº 5 
de 13 de dezembro de 1968, decreta:

/ 

Artº lº _ Comete infração disciplinar o professor, alª 
, no, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino publg 

co ou particular que: 

. I — Alicie ou incite a deflagração de movimento que ' 
n:- tenha por finalidade a paralização de atividade escolar ou parti ! 

cipe nesse movimento; 

II _ Atente contra pessoas ou bens tanto em prédio 
ou instalações, de qualqu.er r-atureza, dentro de estabelecimen _ 
tos de ensino, como fora dêle; 

III _ Pratique atos destinados a organização de movª 
mentos subVersivos, passeatas9 desfile s ou comícios não autori— 
zados, ou dele partícipes. 

IV _ Conduza ou realize, confeccioneP imprima, te _ 
nha em depósito, distribua material subversive de qualquer natª 

V _ Sequestre ou mantenha em cárcere privado dire— 
tor, membro de corpo docente, funcionário ou empregado de esta_ 
belecimento de ensino, agente de autoridade ou aluno; 

VI _ Use dependência eu recinto esc: lar para finsde 
subversão ou para praticar ato contrário a moral ou a ordem pá“ 
blica. 

§ 19 _ As infraçoes definidas neste aitigo serao pum 
nidas: 

I _Se se tratar de membro do corpo'docenteyfuncig 
nário ou empregado de estabelecimento de ensino com pena de de— 

missão ou dispensa, e a proibição de ser nomeado, admitido ou 
contratado por qualquer outro da mesma natureza, pelo prazo de 
cinco (5) anos;
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II _ Se se tratar de aluno, com a pena de desligª 
mento, e a proibição de se matricular em qualquer outro estabelg 
cimento de ensino pelo prazo de três(3) anos. 

§ 29 _ Se o infrator fôr beneficiário de bôlsa de 
estudo ou perceber qualquer ajuda do Poder Público, perde—la_á,e 
não poderá gozar de nenhum dêsses benefícios pelo prazo de cinco 
(5) anos. 

§ 39 .. Se se tratar de bolsista estrangeiro será sp 
licitada & sua imediata retirada do território nacionale 

Art. 29 _ A apuração das infrações a que se refere 
êste Decreto—lei far-se_á mediante processo sumário a ser conclgi 
do no prazo iuprorrogável de vinte diasª 

Parágrafo único _ Havendo suspeita de prática 'de 
crime, o dirigente do estabelecimento de ensino providenciará,des 
de logo a instauração de inquérito Policial. 

Art. 39 _ O processo sumário será realizado por'mn 
funcionário ou empregado do estabelecimento de ensino, designado 
por seu dirigente, que procederá as diligências convenientes e 

citará o infrator para, no prazo de quarenta e oito horas, apre- 
sentar defesa. Se houver mais de um infrator o prazo será comum 
e de noventa e seis horas. 

§ lº _ O indiciado será suspenso até o julgamento, 
de seu cargo, função ou emprego, ou, se fôr estudante proibidoch 
frequentar as aulas, se o requerer o encarregado do processo& 

§ 29 _ Se o infrator residir em local ignorado,mwl 
tar—se para não receber a citação, ou citado, não se defender , 
ser-lhe-á designado defensor para apresentar a defesa. 

§ 39 — Apresentada a defesa, o encarregado do pro— 
cesso elaborará relatório dentro de quarenta e oito horas, espe 
cificando a infração cometida, o autor e as razões de seu conven 
cimento. 

§ 49 — Recebido o processo, o dirigente do estabe— 
lecimento proferirá decisão fundamentada dentro de quarenta e oi 
to horas, sob pena do crime definido no Art. 319 do Código Penal, 
além da sanção cominada no Item I do§ EMO Art. lº dêste Decreto 
lei° 

§ 59 _ Quando a infração estiver capitulada na Lei 
Penal, será remetida cópia dos autos a autoridade competente.
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Art. º — Comprovada a existencia de dano patrimo._ 
nial no estabelecimento de ensino, o infrator ficará obrigado a 
ressarcíplo, independentemente das sanções disciplinares e Grim; 
nais que, no caso, couberem. 

Art. 59 - O Ministro de Estado da Educação e Cultu. 
ra expedirá, dentro de trinta dias, contados da data de sua pu - 
blicação, instruções para a execução dêste Decreto—lei. 

Art. 69 _ Este Decreto—lei entrará em Vigor na da- 
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1969; 1489 da Indepen- 
dência e 819- da República, 

A.Costa e Silva 
Luís Antônio da Gama e Silva 
Tarso Dutra 

/IMR



D E C R E T O L E I Nº 4 5 5 - D E

V 

l l D E F E V'E R E I R O D E 1969 

U U 

Estabelece normas complementares a Lei &º 5a539 
de 27 de novembro de 1968 e dá outras providên- 
cias.

V 

O Eresidente da Repxíblica, no uso daoatribuiçao que 
lhe confere o § lº do artigo 29 do Ato Institucional nº 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. lº - A Lei ng 5.539, de 27 de novembro de 1968, será exe— 

Art. 2º - 
g.- 

Eia- 

Art. 3Q "' 

cutada com as disposiçoes complementares estabeleci- ' 
das no presente Decreto—Lei. ' 
Cargo de Professor Assistente será provido mediante 
concurso públicoode títulos e provas, aberto a gra - 
duados no setor correspondente de estudos que hajam 
concluido cursos de especialização ou aperfeiçoamen— 
to, nonstituindo títulos preferenciais o diploma de 
mestre e o estagio probatório como auxiliar de ensi- 
no. o 

Parágrafo único: O estatuto ou regimento fixará o 

prazo, não superior a seis (6) a— 

nos,oa partir do qual se exigirá 
dos candidatos ao cargo de profe§ 
sor assistente ootítulo de mestre 

o obtido em curso credenciado." “ 

O cargo de professor adjunto será provido mediante - 
concurso de títulos, a que poderão candidatar—se os 
professores assistentes, dando—se preferencia, em 

igualdade de condiçoes, aos que possuírem o diploma 
de doutor obtido em curso credenciado. 
§ lº — O estatuto ou regimentoofixará o prazo a partir 

do qual se exigirá dos candidatos ao car o de 

professor adjuntoío título de doutor obtido em 

curso credenciado. 
§ 29 - O ProfessoroAssistente que obtiver o títulocde 

doutor, em curso credenciado, será automatica- 
menteoequiparado % condição de professor adjun— 
_to,recebendo gratificação correspondente a di— 

ferença entre as duas situaçoes funcionais,até 
que haja vaga ou nôvo cargo criado.,
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Art. 4º — O título de mestre ou doutor, obtido em curso creden— 

ciado constitui requisito para a inscrição em prova 
de habilitação % docencia livre, ressalvados os direi 
tos dos atuais docentes destaocªtegoria. o 

Art. Sº — O título de doutorcobtido em curso credenciado, asse— 

gura direito % inacriçao para provimento de qualquer 
cargo ou função na carreira do magistério. 

Art. 6º — A admissão de professôres pelo regime de legislaçãº 
do trabalho far—se—á com observânciaodos requisitos 
de titulação fixados para as Várias classes da ear — 

reira do magistério, mediªnte seleção a ser prescrita 
nos estatutos e regimentos. 

Art. 79 - O servidor público poderá ser posto a disposição de u— 

niversidade, dederação de escolas ou estabelecimentos 
isolados, mantidos pela União, para exercer o magisté— 
rio emoregime de dedicação eXclusiva, com direito ape- 
nas ã contarem de tempo de serviço para aposentadoria. 

Art. 89 — O.pessoal docente das instituiçoes de ensino superior 
mantidas pela União terá direito a quarenta e cinco 
C45) dias de férias anuais, feitas as competentes es- 
calas de modo a assegurar o cumprimento do disposto no 

§ 29 do artigo 28, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 
de 1968. 

Art. 9º - Os reitores das Universidades e osodiretores das uni- 
dades universitárias ou de estabelecimentàs isolados , 
mantidos pela União, exercerão os respectivos mandatos 
obrigatoriamente em regime de dedicação eXclusiva. 
Earágrafo unico : — O regime de dedicação exclusiva 

será facultativo para os reito— 
res e diretores que se encontrem 
no exercímio de seus mandatos na 

data da publicaçyo do presente 
Decreto—Lei. 

Art. 19— Os artigos 29, 39 e 17, da tei nºo5e539, de â7 de no— 

vembro de 1968, passam a vigorar com a seguinte reda— 

ção. 

Art. 29 — O Pessoal ascents de nível superior ,, 
compreende os professores integrag 
tes da carreira do maãistério e os 

auxiliares de ensino»
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Parágrafo único: Os professores serão 
admitidos segundo o regime 
jurídico do Estatuto do Ma— 

gistério Supericr ou segun— 

do a legislação do trabalho 
e os auxiliares de ensino pg 
la legislaçãovdo trabalho.

U 

Art. 39 - Gs cargos e funçoes da õarreira do ma— 

gistério abrangem as seguintes classes. 

I - Lrofessor titular 
II — professor adjunto 

III — professor assistente 
U V V 

Art. 17 - O docente admitido em dedicação exclusiva 
ou em horas semanais de trabalho que exce— 

dam as do regime de menor duração fará jus 
a uma gratificação calculada em bases & 

serem estabelecidas gor denreto. 

Parágrafo único : — A gratificação a que se 

refere êste artiãõ deve— 

rá innorporar—se % apo - 
sentadoria,oâ razão de 

um vinte e cinco aVos 

(1/25) por ano de servi— 
ço no regime. 

Art. ll — Os atuais ocupantes de cargos de professor catedráti— 
co passam amtomaticamente a professores titulares. 

Art. 12 — Os atuais ocupantes de caráºs de pesquisador chefe, 
pesquisador associado e pesquisador auxiliar, ficam 
enquadrados respectivamente, nas nlasses de professor 
titular, professo adjunto e professor assistente, de 

acôrdo com o disposto no art, 59 da ªsi nº 5.539, de 
27 de novembro de 1968. 
Parágrafo uniam : — Para os fins ;revistos neste arti— 

go, õ PoderoExeoutivo promoverá, 
mediante decreto, o enquadramento 
dos resquisadores que não se en » 

contram classificados nos termos 
da JJei nº 4.881—A, de 6 de dezem— 

bro de 1965.
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Art. 13 - Dentro do rrazoede noventa (90) dias, a contar da vi— 

gênnia dêste Decreto-Lei, as universidades e os esta- 
belecimento isolados federais submeterão ao Conselho 
Federal de Educação os seus estatutos e re imentos, 
adaptados às preenriçoew da Lei nºo5.539, de 27 de 
novembro de 1968, e do presente Decretf—Lei. 
Earágrafo único: — Dªyrazo para adaytação dos regimens 

tos gerais será de noventa dias e co 
contarvda data da aprovação dos 

e respectivos estatutos. 
Art. 14 - Este Decreto-jei entrará em Vigor na data de sua pu— 

blicação, revogados o art. 22 da Lei nº 5.539, de 27 
de novembro de 1968, e demais disposiçoes em contrá- 
rio. 

Brasilia, ll de fevereiro de 1969; 1489 da Independên- 
cia e 819 da República. 

a) A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 
Hélio Beltrao 

APF...



DECRETO—LEI Nº 464 -— De ll de fevereiro de 1969. 

Estabelece normas complementares à Lei nº 5.540, de 28 de novem— 

bro de 1968, e dá outras providências. 
O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o É lº do artigo 29 do Ato Institucional 
nº 5, de l3 de dezembro de 1968, decreta: 
Art. lº _ A Lei nº 5.540, de 28 de novembro do 1968, ' 
será executada com as disposições complementares eg & 

'“" ranmçtabelecidas no presente Decreto—Leiª 
ArtTKZº— Será negada autorização para funcionamento 
de universidade instituída diretamente ou estabele— . cimento isolado de ensino superior quando, satisfe_i_ 
tos embora os mínimos requisitos prefixados a sua 
criação não corresponda às exigências do mercado & 
trabalho, em confronto com as necessidades do desen 
volvimento nacional ou regional. 

§ lº—Não se aplica a disposição dêste artigo nos 
casos em que a iniciativa apresente um alto padrão, 
capaz de contribuir, efetivamente, para o aperfei — 

çoamento do ensino e da pesquisa nos setores abrangi . dos. 

§ 29-0 reconhecimento das universidades e dos os— 

.. tabelecimentos isolados de ensino cure ior deveráser 
renovado periodicamente, de acôrdo com as HOTt fi— 
xadas pelo Conselho Federal do Educação. 
Art. 39—A Faculdade prevista no parágrafo único do 

art. 10 da Lei número 5.540, do 28 do novembro de 

1968, deverá ser exercida, quando se tratar de uni; 
versidade, com observância do disposto no artigo 11 
da mesma lei. 
Art. 49— O Ministério da Educação e Cultura atuará 
junto às instituições de ensino superior, visando à 

realização, mediante convênio, de concursos vestibu 
lares unificados em âmbito regional.
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Dec, Lei 464 I . -2— 
Art. 59 - Nas instituições de ensino superior que 
mantenham diversas modalidades de habilitação, os 
estudos profissionais de graduação serão precedia 
dos de um primeiro ciclo, comum a todos os cursos 
ou a grupos de cursos afins, com as seguintes fun— 
ções:

, 

a) recuperaçõo de insuficiências evidenciadas, 
pelo concurso vestibular, na formação de alunos; 

b) orientação para escolha da carreira; 
e) realização de estudos básicos para ciclos 

ulteriores. 
Art. 6º— Nas instituições oficiais de ensino superª 
or, será recusada nova matrícula ao aluno reprovado 
ardisciplinas que ultrapassem, quanto às horas preg 
critas de traba ho escolar, um quinto(l/5) do prumª 
ro ciclo ou um décimo (1/10) do curso completo. 
Art. 7º—No ensino superior, o ano letivo regular, in dependente do ano civil, abrangerá, no mínimo, cen— 
to e oitenta dias de trabalho escolar efetivo, não 
incluindo o tempo reservado a exames. 
Art. 8º—O Conselho Federal de Educação, ao baixar 
as normas previstas no artigo 24 da Lei nº 5,540,de 
28 de novembro de 1968, poderá admitir que, excepcig 
nalmente, instituições credenciadas cxpeçam títulos 
de doutor, diretamente por defesa de tese, a candi- 
datos de alta qualificação científica, cultural ou 
profissional, apurada mediante exame dos seus títu— 
los 0 trabalhos. . 

Art. 99 —O registro de diplomas em universidades of; ciais Íar—se—á por delegação do Ministério da Educa— 
ção e Cultura, na forma do que dispõe o artigo 102 
da Lei n94.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Parágrafo único.—Os diplomas corresvondentqs a cursos criados de conformidade com o artigo 18 da 
Pei número 5,530, de 28 de novembro de 1968, estarão 
sujeitos a registro e terão validade nos termos do
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artigo 27 da mesma lei. 
Artigo lO—Os cargos de professor catedrático trans; 
formam—se, para todos os efeitos, inclusive denomina 

ção, nos que correspondam ao nível_final da carreira 
docente, em cada sistema de ensino. 
Artigo ll-"os membros do magistério superior, admitª 
dos no regime da legislação trabalhista, a Justiça 
do Trabalho aplicará também as normas constantes das 
leis do ensino e dos estatutos e regimentos universi 
tários e escolares. 
Artigo lZ-Nas universidades e nos estabelecimentos 
isolados de ensino superior, o regime disciplinar de 

professores e alunos, regulado pelas normas constan- 
tes dos estatutos e regimentos, sera da conlpetencia 
dos reitores e diretores, na jurisdição das respect; 
vas instituições. 
Artigo l3.—A disposição constante do artigo 16, $29 

da 301 nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, aplima— 
se aos reitores que se encontravam no ex rcício de 

seus mandatos na data de publicação da mesma lei. 
Artigo l4-Dependem de homologação do Ministro da Edu 
cação e Cultura os pronunciamentos do Conselho Fede- 
ral de Educação previstos na Lei n95,540, de 28 de 

novembro de 1968, e neste Decreto—Lei. 
§ lº—O Ministro da Educação e Cultura poderá de 

volver, para reexame, qualquer parecer ou decisão do 
Conselho Federal de Educação, que deVa ser por ele 
homologado. 

§ 2º—Na hipótese do artigo 48 da Lei nº 5.540, 
de 28 de nov mbro de 1968, a homologação do parecer 
do Conselho, em Que prOpuser a suspensão da autonomia 
de universidade 01 do funcionamento de estabelecimen 
to isolado de ensino superior, será seguida da desig 
nação de Reitor ou Diretor pro tempore, pelo Minis- tro da Élucaçao e Cultura. 

§ 39—3m prejuízo do disposto np art. 48 da Lei
a nº 5. 540 sup crvisão ministerial TJ sistema.federal 

de ensino superi-ar sera exercida nos termos e casos leºªlueste previstos.
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Artigo 15—0 parágrafo único do artigo 15, os artigos 
- 31 e 36 e a letra 9 do artigo 40, e o artigo 52 e seu 

parágrafo único, da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 

de 1968, passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 15— 

Parágrafo único. Na composição do Conselho de 

Curadores, a ser regulada nos estatutos e regi 
mentos, deverão incluir—se, além dos membros 

pertencentes à própria instituição, representª; 
tes da comunidade e do Ministério da Éducação e 

Cultura9 em número correspondente a um têrço do 

total. 
Art. 31— .. 
O Regime jurídico do magistério superior será 

regulado pela legislação própria dos sistemas 

de ensino e pelos estatutos e regimentos das & 

niversidades, das federações de escolas e dos 

estabelecimentos isolados. 
Art. 36- 

A formação e o aperfeiçoamento do pessoal doceg 

te de ensino superior obedecerá a uma política 
nacional e regional, definida pelo Conselho Fe- . deral de Educação e promovida por meio do uma 

Comissão Cxecutiva em cuja composição deverão ig_ 

.. cluir-se representantes do Conselho Nacional de 

Pesquisas, da Coordenação do Aperfeiçoamento do 

Pessoal de Nível Superior, do Conselho Federal 
do Educação9 do Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral, do Fundo do Desenvolvimento 
Técnico Cienífico do Fundo Nacional do Desenvol 
vimento da Educação e das Universidades.
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Art. 4O — 

c)estimularõo as atividades de educação físi— 
ca e de desnortos, mantendo, para o cumprimento 
desta norma, orientação adequada e instalações 
especiais. 
Art.52 - 
As atuais universidades rurais, mantidas pela U- 

nião, deverão reorganizar—se de acôrdo com o diª 
posto no artigoll da Lei nº 5.540, de 28 de no — 

vembro de 1968, eu ser incorporadas, por ato exe 
cutivo, as universidades federais existentes nas 
regiões em que estejam instaladas. 

Parágrafo único» Para efeito do disposto na 
segunda parte do artigo, a reorganização da es- 
cola poderá ser iniciada com a aglutinação de os 
tabelecimentos de ensino superior, metidos pela 
União, existentes na mesma, ou em localidades prá 
Ximas. 

Enquanto não houver, em número bastante, os pro— 
fessores e especialistas a que se refere o arti— 
go 30 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, 
a habilitação para as respectivas funções será 
feita mediante exame de suficiência realizado em 

instituições oficiais de ensino superior indica — 

das pelo Conselho Federal de Educação. 
Parágrafo único —Nos cursos destinados a for— 

mação de professôres de disciplinas específicas 
no ensino médio técnico, bem como de administradº 
res e dermis especialistas para o ensino primário, 
os docentes que se encontravam em exercício na 
data da publicação da. Lei nº 5.540, de 28 de no- 
vembro de 1968, sem preencher os requisitos mini 
mes para o exercício de magistério em nível supe— 

rior, deverão regularizar a sua situação no prz - 
zo de cinco anos.
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Art. 17- A fiscalização dos estabelecimentos isolados de 

ensino superior,mantidos pelos Estados ou Muni- 
ei ios, caberá aos sistemas estaduais de ensino. 

Art. 18- Dentro do praz o de noventa (90) dias, a contar 
da vigencia deste Decreto—Lei, as universidades 
os estabelecimentos isolados de ensino superior 
submeterão ao Conselho de Educação competente os 
seus estatutos e regimentos adaptados às prescri 
ções da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. 

V Parágrafo uniª - O prazo para adaptação dos 
regimentos gerais, ou dos regimentos das unida - 
des universitárias, quando não houver regimento 
geral, será de noventa<90) dias a contar da apro 
vação dos respectivos estatutos. 

Artulí9u Ficam revogados os artigos de nºs 66 a 87,117
0 e 118 da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

bem como as disposiçoes em contrário ao presente 
Decreto—“ei. 

. Art. 20- Este Decreto—Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Brasília, 11 de fevereiro de 1969; 
14'9 da Independência e 819 da Repúbhca 

A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 
Hélio Beltrão 

MJ/ .



DECRETO-LEI nº 405, de 31 de dezembro de l 968 

Prevê sôbre o incremento de matrículas em estª 
belecimentos de ensino Superior, em 1 969. 

O Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe coª 
fere 0 5,19 do artigo 29 do Ato institucional nº_5, decreta: 

Art. lº O número de vagas fixado em editais de concursos veg 
tibulares para ineresso em curso de ensino superior poderá ser aº 
mentado mediante simples publicação em diário oficial ou jornal de 

grande circulação local, independentemente de qualquer prazo, se 

assim decidiºem os órgãos deliberativos das respectivas unidades 
tendo em vista as condições do estabelecimento e a completa utili 
zação de sua capacidade. " § lº Adimitir—se—a aumento de vagas depois de iniciado ou . realizado o concurso vestibular, sendo, neste caso, dispensada 
qualquer publicação. 

§ 29 Na hipótese de ocorrer o ausente a que se referem êg 

te Artigo e seu parágrafo lº,e ireenchimenfioJ das novas vagas será 
igualmente feito de acordo com o critério de classificação, não ªs 
sistindo direito de aproveitamento aos que, mesmo em face do incr_ 
mento de matrículas autorizado e da ordem de classificação, deixa— 

rem de ser atendidos. 
_rt 29. ªo não forem preenchidas tôdas as vagas ou sendo 

estas em número maior que o de candidatos, a unidade respectiva de 
verá realizar novo concurso vestibular. ' 

..» 
Parágrafo único, Para o preenchimento das vagas, poderá a 

unidade optar, segundo critério que estabelecer pelo aproveitamen 
to de candidatos habilitados em concurSOs vestibulares prestados 

. 
' A . . perante estabeleCimento congeneºis. 

Art. 39 O Governo Federal proporcionará auxilio financei' 
D.. ro aos estabelecimentos de ensino superior comm endi os nas áreas. ') 

.»

A
O de saúde, de tecnologia e de formação de profess res de ensino mé— 

dio que dele carecerem para aumentar o número de vagas no primeiro 1 

ano de seus cursos, 
Parágrafo único O auxílio a que se refere êste Artigo 

destinar—se—a apenas aos cursos em que a demanda seja superior a 

oferta do vagas dependendo seu recetimento decomprovação do efeti— 
Vo aumento_de matrículas. . 

Art, 49 Enquanto não for instalado o fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FREE), 0 Ministério da Educação e Cu; 
tura constituirá Comissão para fixar os auxílios que o Governo deva 

proporcionar, nos têrmos do Artigo 33 dêste Decret —Lei, 

(publicado no Diário Oficial de 31/1/68)



§ lº A Comissão de que trata o artigo será integrada de repre— 

sentantes do Conselho Federal de Educação, da Diretoria do Ensino Su 

perior, da Secretaria—Geral o da Inspetoria—Geral de Finanças do MEC, 

e dos Ministérios do Planejamento e Cordenação—Geral e da Fazenda. 

§ 29 As dota goo sdestinadas, no Orçamento—Geral da União para 

l 969, a instituições de ensino superior n50 pertencentes ao sistema 
federal, somente poderão ser pago s como auxílios especificamente con 

dicionados aos preceitos deste Decreto—lei. 

§ 39 A ampliação de matrículas, inclusive em extensão de cursos, 
sera autorizada pelas próprias Universidades, comunicando sua resolu— 

ção ao Ministério do Educacão e Cultura7 para os efeitos previstos no 

Decreto número 63.3 2, do lº do outubro de 1 968. 

§ 49 A entrega do qualquer auX11.io decorrente da ampliação do nu 

mero do vagas e estabelecimentos isolados, ficara condicionada a aprº 
vação do aumento de na trículas pelo Conselho Federal d_o Educação, 

§ 59 A Comissão promoverá levantamentos geral para verificar se, 
nos diversos cursos, as vagas oferecidas podem ser aumentadas com os 

recursos de que dispõe o estabelecimento, sem prejuízo da qualidade 
do Ensino. 

§ 6º Verificada a possibilidade de elevação do numero de vagas, 
a Comissão proporá, por intermédio do Ministério da Educação e Cultº 
ra, que a respectiva unidade as preencha com candidatos habilitados 
nos concursos vestibulares realizados no próprio ou em outros estabg 
lecimentos do mesmo curso ou área do conhecimento. 

§ 79 A Comissao prepora as medidas finance iras destinadas ao g, 
tondinonto dos encargos eon aumento do matricu as de ensino superior. 

Artº 59 Os Ministérios do Planejamento e Coordenaçao—Geral, da 

Fazenda e da Educação e Cultura, atraves do seus órgãos específicos, 
tomarão todas as providencias para que 0 page me nto das parcelas cons 

(» tantes de eonve nios assi_ados9 para possibilitar o aumento do nínero 
de vagas , se processe rigorosamente nos prazos fixados. 

Ar t s decorrentes da OXF81350 do matrículas veri 
ficada on virtude do disposto no nresente Decreto—lei, serao objeto A." 

IO 69 As despe C3 g) 

de previsao orçamentária no exercício de 1 970 e subseq entes, inclu 
sive em favor das instituicões privadasº 

Parágrafo único. Será suspenso o auxílio concedido se, on qual 
quer época, ficar comprovada a n50 organiza 5o da turma para cuja nª 
nutenção ten_a sido àquele concedido. 

Artº 79 Os recursos do que trata 0 § 29 do artigo 49, não aª 
torizados a tó a instalaoão do Fundo Nacional do Desenvolviíiento da ª 
ducação, serão a este rec olliidos, para os fins previstos no presente 
Doe; etc—lei. 

“rt 89 Revogadas as disposições on contrario, êste Decreto— 

lei ent rar a on vigor a data le sua publ me ção.. 
Brasília, 31 de dezembro do 1 96831479 da Independência e 809 

da Re.ública. 
A. Costa e Silas ”““” 
Antônio Delfim Neto 

- Tamoíhhn 
/jmf.—— Hélio Beltrão
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D I S P O S I Q’O E S V E T A D A S 

RAZUES DO VETO 

Lei nº 5.5qg4ae 28/ll/69 

CO......o.oª..oooooooooooccouo'cocoooc00.50.00...o.o'. 

lº — A autonomia didático-científica e disciplinar coª 
siste na faculdade de: 

de 

a) 

b) 

fa) 

e) 

f)

§ 

a) 

b) 

e) 

criar, organizar, modificar e extinguir cursos, aten- 
.1 \ . "' . \ . A . . dendo a legislaçao Vigente e as eXigenCias do meio 
social, econÚmico e cultural; 
fixar os currículos de seus cursos, observadas as ba— 

ses mínimas estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Educaçao; 

estabelecer planos e projetos de investiaaçao cientí 
fica em qualquer área de sua competência; 

estabelecer o calendário escolar e regimeade traba - 
lho didático e científico de suas diferentes unida - 
des, sem outras limitaçoes a não ser as previstas em 

lei; 
fixar os critérios para admissão, seleção, promoçaoce 
habilitação de alunos; 

conferir graus, diplomas, títulos e outras dignida _ 

des universitárias; 
-'__: ’1: . . . _ elaborar o proprio codigo disCiplinar para o,corpo dg 

cents, o discente e o técnico—administrativo. 

29 _ A autonomia administrativa consiste na faculdade 

elaborar e reformar, submetendo à aprovaçao do Conse— 
lho de Educaçao competente, os prôprios estatutos e 

os regimentos de suas unidades; 

indicar o Reitor, o Vice-Reitor e outros elementos da 
direçao, segundo as normas previstas nesta Lei; 
contratar professores e auxiliares de ensino ou promo 
ver sua nomeaçao atendendo aos preceitos legais vigen 
tes;

(
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d) firmar contratos, acordos e convênios; 

e) aprovar e executar planos, programas e projetos de in 
vestinentos referentes a obras, serviços e aquistpesen 
geral; 

f) admitir e demitir quaisquer funcionários, dispor sôbre 
regime de trabalho e remuneraçao, dentro de suas,dota- 
çoes orçamentárias e outros recursos financeiros. 

§ 39 — A autonomia financeira consiste na faculdade de: 

a) administrar os rendimentos proprios e o seu patrimônio 
e dêle dispor, na forma prevista no ato de constituiçaa 

., nas leis e nos estatutos respectivos; 

b) receber subvençoes, doaçoes, heranças, legados e scope 
In raçao financeira resultante de convênios com entidades 

públicas ou privadas; 

c) realizar operaçoes de crédito ou de financiamento, com 

aprovacao do Poder competente, para aquisiçao de bens 
imóveis, instalaçoes e equipamentos; 

d) organizar e executar o orçamento total de sua receitas 
despesa, devendo os respmrÉWeis pela aplicaçao dos re- 
Curscs prestar contas anuaiso 

., § 49 — Os estatutos das universidades poderão prever ou - 
tras atribui oes além das constantes do resente artieo. , b

. 
EÉZÃO DO [Egg — Por versarem sôbre matéria pura 

mente explicitativa, prâpria de 
regulamentação estatutária; pre - 
vista no EÉPEÉ do art; Por outro 
lado, os seus textos incidem em 

contradiçoes e repetiçoes de ou — 

tros dispositivos da proposição / 
(v.gnartsnõº, 16 e 18), o g e 

deria,redundar em dúbia interp_g
Ç 

taçãº a 

. - ART 99- Nao poderao ser incluídas em plano de contençao ou 
economia, nem colocadas em fundos de reserva, mesmo para pagamen— 

tos como restos a pagar, as dotaçoes orçamentárias que vierem a 
ser consignadas ao Ministério da Educaçao e Cultura.
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RAZÃO DO VETQ - ,O Governo através do Decreto n. 
a337, de lº de outubro de 1968 , 

hº 
« sêbre as dotaçoes orçamen — 

Ox 0.)

P
a

H Z.!) "Q' 

taria s no tocante à contençao nos 
exerc1cios de 1969 e 1976 no Minis 
têrío da Educaçao e Cultura,e.atgn 

J's 

to ao princípio consagrado na Cons 
títuiçao (a1 tigo 60,1), entende 
ser o a_sposltwvo íncor stítucíonaL 
por versar sobre matéria financei- 
ra, de sua exclusiva competência. 

ARTOll "' too...o.-o...-coaaahno'oooocovoooo'oooocoooocncuoªno.! 
. . * . . g) fldelldade a natureza da univers1dade como obra de 

cultura, instrumento de transmissao do saber e fa — 

tor de transformaçao social. 

RAZ.:O DO WVLTO — A expressao "fator" de transfor- 
mação social" contida no texto mms 
títuír— se—ía em permissão expres - 
sa para outro regime que não o de— 

mocrat $log consagrado n.a ConstL uí— 

çao (w E1497 I)o com cons Leneéw 
ímpre v1s veis para a segurança na— 

cío.n ala 

ART. 12- 0.0:nnannoon-.0000010000-coconut-oouoooocooooooooolccoo 

§ lº - As unidades dividir—se—ao em subunidades denomi 
nadasLDepartamentos, que elaborarao seus planos d_e tre balhoa atra— 
buíndo encargos,de ensino e pesquisa aos seus docentes, segundo as 
especializaçoes. 

RAZAO DO VET-O .. Por conterem a—«pos—a ãe ...m—_...M...___ es confli- 
tantes com as do art& 11 1 que prª 
vê estrutura orgânica com base em 

departamento, reunidos ou não em 
unidades autSnomas * bem como por 
permitir a trípartíção em subunida 
des, em contraste com os orgaos se 
toriaís no § lº do art. 13.
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I , t 4.: 
ART. l6 -.I'..IlIOU...0..DIOOOOOUOOOIOIIOOII‘0...¢..IC...C.°.‘.‘I“ 

§ 39 u Nas univers1.dades_mantidas por fundaçoes, institui 
das pelo Poder Publico, a nomeaçao dos respectivos Reitores e 

Vice—Reitores bem como dos Diretores e Vice—Diretores das unida _ 

des universitárias, se fará na forma que estabelecerem seus esta- 
tutos. 

RAZÃO DO VETO — A expe riemnc1a colhida evidencia 
que a malu te nçao das alive; ªsidades 

t tuldas em Fundaçoes de d1 — 

reito 11’mf tem sido feita ín— 

} 
tegrallaen, te por meio de subven — 

goes do poder público, razao por 
que e nat.ral a escolha de seus d1 

rígentes pelo proprio Governo. A 

referência de que a nomeaçaosª fig" 
ra na forma que estabelecerem os 

estatutosP poderia dar margem a 

que se diSpusssso re gímep talmen— 

te, do modo contrário aquele prin 
cípio já consagradoo 

1
. 

ART. l9 — As universidades poderão instituir colégios universítá 
rios destinados a ministrar o ensino de terceira série do cio lo 

' colegial; assim como coleg ºiee tecnicos unive mitérdos, quando nº 
las existir curso superior em que sejam desenvolvidos os mesmos;es 
tudos. 

{m zÃo ro :_: FTQ _ O disposi.t_vo conet1Lqi repeti— 
çao de arte 79 5 3º da Lei de D1 

ªas disoussoes de ordem pratlca e 

ªºªªrínágla, cemonª'raudo a expe _ 

riencíe ser ímpessrvel a qualquer 
univeTSíGade _ sem se afastar do 

SGH Píªprio nível de atuação nen 

CODGTGT nànstíça s emergentes w 

der acolarda.i todos os candªf'ººs 
pre-“naversªta , 

A'—» “ª! º que 

hoje se preconlza ê Cªlstema pre_
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visto no art, 21 que exige "conheci— 
mentos comuns às diversas formas de 

educaçao de segundo gran:y para se a- 
Valiar a formaçao recebida pelos Gag 

didatos e sua aptidão intelectual" e 

não uma especialf zação predeterminaa 
dag Deve—se consiãerar, ainda,que a 
matéria não se ajust a à Reforma Uni- 
versitáriaª por se referir a outrorª 
vel ãe ensinoa 

ART. 22 _. .........OCOCOODICQQOCOQOQUCGIOOOOOOQOQQQÍOQÚQ.CQÚOQC. 

&) correção de insuficiências evidenciadas pelo concurso 
vestibular na formação dos a1 unos; 

b) orientaçao para escolha de carreira; 
My... 

.4 

r’6‘".‘“""“""‘\'”'<:“)‘ ampliação de conhcºwmeu os basiées para estudos postº 
riores. 

~~ tezu— 
. _“ 

14) mod ú'súbsfanci 
põsiuo da Hefo ma, porQ 
tõr' 

_ , 

aos 601210 õ.e cªnudos bas icos e pr
I

~ 

. fib310uaiª" 
. 

Ó Ue se “rev 3 era “â“ 
:ÍÉ' 

lb vídéL 

' gradnqoao, tambem c hamado de "Ciclo,; 

~
~ reaªjºacao de um primeiro ci 

com os obªeuivos GÁpreSªOS' 

Ç as ª; ª e ªo um consc n 
gg ..\. , anura; f- -'— “'“ 

r.»: e a x. .; u : . :.» .. «, »; 1: m ;~ 
ªó ãªºfcãdi EST; “Ie OunntiVO iafiaçunívar; iwªn irá; 

ªiª“%ª3 3* tardanaxfls Por isso a 

Hr,vufluwmto & “araçao dos .» 1 ».v ,» ;* ._ raj-“V“ ._. .3 (. , :,.JJ, J. R$» " "I ' ªª»,._', ' ~ ~ 
siudcs seria prOna'aS quando. _O 

desegavel, em mu,ios caso %; setªa “aº~ sua redução para melh _ se agu"ª'ras 
gggwp novas caract cris ti as do mercado dae

« ~ trabainoojg . , . ç , _ 
,

, 

Aàema sr a criação 1de' ciclo bâ51co 

não fica pregudinada, por estar asse“ 

gurada no § :29 dQ art. 23.
A

&
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ART. 24 ......DOCIOGCD.COOOQQÓIÓCDOÚDOIDOC......5000000000000...' 

Parágrafo único _ O Conselho Federal de Educação deverá 
pronunciar—se dentro de doze meses sôbre os conceitos e normasgç 
rais dos cursos que requerem sua apreciação, os quaisg findo êsse 
prazo, se considerarão credenciadoso 

RAZÃO DO VEQQ__ O Conselho Federal de Educaçãoem 
25- 

da Lei nº 4.0881mA, de 6 de dezem— 

bro de 19655 já conceituou, em seu 
Parecer nº 977/65, os cursos de pés 
graduaçãoy a que se refere o pará. 
grafo, Outrossim, a competênciacb 

a'— 

obediencia ao disposto no artº 

referido Conselho está reafirmada 
no gâpgt do próprio artigo 24, em 

face do que exyedirá as normas cog 
plementares que se fizerem necessª 
rias para o credenciamento dêsses 
cursos, não sendo possfvel consu — 

marmse tais reconhecimentos , 3010 
simples processo de decurso de prª 
zoo 

. , 

v8 ART. a "'O'...lo.ICOIQCOCCQQOQOO'ªnil-eooeoouoooeuoconoce-9.0.0.0 

§ lº _ As provas e exames destinados a aferir o aproveita 
mento escºlar, que podem ser realizados conjuntamente com aulas, 
não deverão ocupar tempo superior a 1/7 do ano letivoº

u 

ãe efetivo trabalho (artw lSCb pro 
Zero do Executivo) “5 previstos na 
Lei.io Diretrizes e Bases cometi _ 
fªi PTªtica de tendênCia universal, 
face às ªontageus dela decorrentes, 
permtindomeg ofereça; ao longo do 
ªnºs um Períºdo adicional, especial 
ou "de verão", como é mantido em ª 
tros países, que se caracteriza cg 
mo um dos aspectos novos da Bºfora 
ma Universitária, propeciando x 

aproveitamento de capacidade OCiOw 

sa durante o período de férias e
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possibilitando a muitos alunos con— 

Clair os seus estudos em prazo mais 
breveL Além dissoº a redºº'o do § 
lº dá a idéia de que seria destinado 
todo um mêsy que se premende acres— 
cer, para a aferição do aproveitamgp 
to escolar, o que não se justifica” 
r.ia pelo desvio de tempo necessário 
a execução de programas de maior rg, 
levâneia para o ensino e a pesquisa. 

I . . ..... 
ART. 3.3 "' Ooooooooloootcoonooueoooaos60050069GOQQQe—eaaccuoconnol 

., § lº _ O número de cargos efetivos com funções de magis— 
tério, em cada unidade “Divº“º741773, “Adºrª“ variam Cªtra um 

.. mínimo e um máximo, dentro do quad.ro soi ali zado e api rovado pa— 

ra tõda a Universidade. 

RAZÃO DO VEEQ _ A norma prevista no diapositivo não 
se coaduna com os aequisitos LC uma 

lei garal, sendo mais condizenre 
com os preceitos de carater iuúer—, 
no e privativo de cada uªºvors1aade 
Além do mais no que toca as insti _ 
tuições manuidas Dela União, a mate 

" ria ioi equacionada no pràeto de 

lei que moCifioa o Esfiaaufio do msi 
gistórfo Superior Fe deral, já apro_ 

.. . vado pelo Jongresso Naoionalo 

ART.44 — A letra ª e 8 § 29 do artigo 33 e os artigos 14 e 15, 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1951ª gessam & to: e segui] 
te redação:

: 

"A1; O I‘. "'.9...§......ooog.nr;ooaonnoea«no«r.aeosaoonraaooog 

a) decidir sobre o ful,no1WHGV"o doe osLabe lee imeibos 
de ensino superior2 federais; .sala ;pais e particu, 
lares: 

§ 2º _ A autorização e fiscalização dos estabelecimentos 
isolados de ensino superior, mantidos pelos Es tad.os, cabsrão aos 
Conselhos Estaduais de Educaçaoº
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ART. l4 — E da competência da União reconhecer e inspecionar ,os 
estabelecimentos municipais e particulare s de ensino aipeiªior, 

ART. 15 » Aos Estados que, durante 5 anos. mantivw m universida 
de própria com funcionamento regular7 serão conferidas as atri _ 
buições estabelecidas na letra 3“ do ar +igo 999 quer qu.anno a 
sua universidade, quer quanto aos estabelecimentos isolados, por 
êles mantidos". 

RAZÃO DO VETQ _ & artigo 44 implica na revoga _ 
ox . ção da ordem legal Xis tente que 

confere competência aos Estados , 
atrvés dos Conselhos Estaduaisde .. Educação para a fiscalização do 

Ensino ““perªo“ MkhltnPc-» © sis " U ema atual está soo sJoefv1sao do 

Governo Federal, uma vez que 0 pº 
der de execução e fiscaiização dm 

Estados é exercido,nos limites da 
1egisiacao federaã, 

ART. 45 — Os membros do Conselho Federal de Educação serao nome 
dos mediante rvõvia aprovação do Senado Federaí «G 

RAZÃO DO VETÉ _ A nomeaçao dos Memtrfs do Censº 

., lho Federal do Educação é prerrg, 
.. gativa doZPresidei'zfce da República,

» 

Sem 1fivooa§5, de razões relevan _l . tes não há porque se modificar uma 

prática que se tem mostrado válida 
consagrada mesmo, desde a criação 
do referido Cons lho 

.I 

ART 53 — Nos estabelecimentos em quen em 31 de doze mbro de.868 
não tiver sido observado o disposto xo artigo 72 da L.i 33710243 
de 20 de dezem010 de 1961, o ano let1VO poderá ser ”-30rrc - ado

)1 

".*/- G 

a juizo dos órgãos competentes, até o cumprimcn:o da exigência ne 
le estabelecidaq 

RAZAO DO VETO - O di”p0ª"“1vo mostra—sc paralelo 
a norma do artigo 29. para ígrafo 52, 
que adotou prorrogação do ano let; 
vo em casos de fõrça maior, inde - 
pendentes da vontade do corpo dis—
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oente. Não obstante o art, conter pre— 

ceito de liberação, nego—lhe sanção 

porcããnªáar interpretação dúbia de 

conseqâências imprevisíveis,
, 

ART. 54 — Aos filhos dos ex-combatentes da Fõrça Expediconâría ªª 
sileira, da Fõrça Aérea Brasileira da Marinha do Brasil e Mnrinha 

mercante do Brasil, que hajam participado efetivamente de opera , 
çães bélicas na Segunda Guerra Mundial quando aprovados em GORÇÚE 

so vestibular para ingresso nas universidadeªe estabelecimentos<r 

ensino superior mantidos pela União, é assegurado número suficieâ 
te de vagas. 

RAZÃO DO VETO— sôbre contrariar o preceito consti — 

tucional de gue "todos são iguais pe— 

rante a Lei“, introduz modificação me 

exames vestibulares, prejudicial ao 

seu caráter olcssificaé‘iiériou Tais exª 
mes não tem o objetivo de aprovar ou 

reprovar oandidatos9 mas sim 0 de clªs 
sifieá los segundo o grau de aprovei“ 
tamento. 

ART. 55 — Aos graduados por estabelecimentos de ensino superior , 

devidamente registrados, que, na data da publicação desta Lei2e— 

tiverem lecionando, no mínimo há dois anos; em cursos de pós“ 

duação que atendam ao disposto no artigo nª 24 desta Lc7 );, 
conferido diploma de póslgraduação9 segundo instruções serem hr 
xadas pelo Conselho Federal de Educacãoº 

—L 

RAZãõ Eb Yªgº - O artigo não contém matéria pertfi 
nente aos objetivos da lei> aien 
de constituir perigºso precedente 
ane pcderia resulta: na anulaçãogxá 
Via de outros casos igaalmente digm 
nos do consideragé’oe que ªerão opor 
tunamente examinados pelo Conselhº 
Federal de Educação.
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ART. 56 - os cargos de professor catedrático transformam-se,para 
todos os efeitos, nos que correspondem ao nível final de carrei- 
ra docente, ressalvados os direitos dos atuais ocupantes dêsses 
cargos em caráter efetivo. 

RAZÃO DO VETQ _ A extinção da cátedra prescrita 
no art, 33, § 39, não poderia Vin _ 

cular-se ao aproveitamento em cargo 
de nivel final da carreira docente, 
O direito adquirido dos atuais catª = 

draticos já está ressalvado na pró— 

pria Constituição, Afora a interfg 
rência na esfera dos Estados, mani- 
cipios e entidades privadas, disc; 
plinando matéria de nomenclatura , 
que refoge a competência da União , 

é de ser notar que a transformação 
pretendida não alcança amparo . no 
diSposto na Constituição, art. 60 , 

II, combinado com o art. 67.

' 

ART. 57 - Dentro do prazo de cento e vinte dias, a contar da data 
da publicação desta Lei, cada universidade federal submeterá. a 
aprovação do Conselho Federal de Educação o seu Estatuto adaptado 
às disposições da presente Lei, estabelecendo, se necessário, nO£ 
mas de transição que precedam à plena Vigência do seu nôvo regime 
de organização e funcionamento. 

RAZÃO DO VETO — Pelas suas características (de 
"diretrizes e bases", a lei que re 
sultará do projeto em exame, será 
obrigatória em todo o País, na fog 
ma do que dispõe o art(] 897 inciso 
XVII, alínea qº da Constituição , 
tornando-se imperativa a adapta _ 

ção de tôdas as instituições de en 
sino superior às suas disposições. 
Pela redação pretendida no artigo 
só estariam sujeitas ao seu enqua- 
dramento as universidades federais, 
e dêle se excluiriam até mesmo os
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estabelecimentos isolados manfidos nº 
10 Governo Federal, 

.“ São Estes os motivos que me levaram a 

vetar, parcialmente, o projeto em caº . ' “ sa, os quais ora submeto à elevada a.. 

preciação dos Senhores Membros do Coª 
gresso Nacionalº



' 

”V. 

239-}: 

LEI Nº 54540 .. de 28 de novembro de 1968, publicado no DOU, de 29 
de novembro de 1968, págs, 10.370 e seguintes, nº 231. I 

Fixa normas de organizaçao e funcionamen-— i 
to de ensino superior e sua articulaçaocmn 
a escola média, e dá outras providências. 

O Presidente da Republica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san 

ciano a seguinte Lei: 

C A P Í T U L O I 
. -Do Ensino Superior 

Art. 9 — O ensino superior tem por objetivo a pes — 

uisa e desenvolvimento das ciências letras e artes e a forma - 7 , 

çao de profissionais de nÍVel universitário. 
Art; 29 — O ensino superior, indissociável da pesqui 

sa, será ministrado em universidades e, excepcionalmente, em estª 
belecimentos isolados, organizados como instituiçoes de direito ªí 
blico ou privado. 

. Art. ,. º - As universidade gozarao de autonomia didá— 
tico-cientifica disciplinar administrativa e financeira, que será 
exercida na forma da lei e dos seus estatutos. . 

§ lº vetado. 
a) vetada 
b) vetada 

ª c) vetada 
d) vetado, 
e) vetada 
f) vetada 
g) vetada 

§ 29 vetado 

a) vetada 
b) vetada 

. c) vetada 
d) vetado, 
e) vetada
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f) vetado,
4 

§ 39 vetado; 

a) vetado, 
b) vetado, 
c) vetado, 
d) vetado,

I 

§ 49 vetado. 

Art. 49 - As universidade e os estabelecimentos de en 
sino superior isolados constituir-se—ão, quando oficiais, em auta; 
quias de regime especial ou em fundaçoes de direito público e,quan 
de particulares, sob a forma de fundaçães ou associaçoes.

N 

Parágrafo único; O regime especial previsto obedece- 
rá à peculiaridades indicadas nesta Lei, inclusive quanto ao pes - 
seal docente de nivel superior, ao qual nao se aplica o dispost>no 
art. 35 do Decreto—Lei numero 81, de 21 de dezembro de 1966.

I 

Art. 59 — A organização e o funcionamento das univer- 
sidades serão disciplinados em estatutos e em regimentogmdasuunida 
des que as constituem, os quais,serão submetidos à aprovacao do 
Conselho de Educação competente. 

Parágrafo único. A aprovacao dos regimentos das uni— 
dades universitârias passará a competência da Universidade ,quando 
esta dispuser do Regimento—Geral aprovado na forma dêste artigo. 

Art; 6º - A organização e o funcionamento dos estabe- 
lecimentos isolados de ensino superior serao disciplinados em regi 
mentos, cuja aprovacao deverá ser submetida ao Conselho de Educa— 
çao competente. 

Art; 79 - As universidades organizar-se—ão diretamenm 
ou mediante a reunião do estabelecimentos já reconhecidos, sendo, 
no primeiro caso, sujeitos à autorização e reconhecimento e,no se— 
gundo, apenas a reconhecimento. 

Art. 89 - Os estabelecimentos isoladosde ensino supe— 
rior deverao sempre que possivel incorporar-se a universidade ou 
congregar-se com estabelecimentos isolados da mesma localidades ou 
de localidades proximas, constituindo, nêste ultimo caso, federa - 
çao de escolas, regidas por uma administraçao superior e com regi— 
mento unificado que lhes permita adotar critérios comuns de organi 
zaçao e funcionamento.
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Paragrafo unico - Os programas de financiamento dº eu 
sino superior considerarao o disposto neste artigo 

Art. 99 ‘Vetado o 

Art. 10 .. o Magistério da Educação e Cultura mediante 
proposta_do Conselho Federal de Educação, fixará os distritos geo- 
educacionais para aglutinaçao, em universidades ou federaçao de es 
colas, dos estabelecimentos isolados de ensino superior existentes 
no Pais; 

Parágrafo único _ Para efeito do disposto nêste arti— 
go, será livre a associaçao de instituiçoes oficiais ou particula 
res de ensino superior na mesma entidade de nivel universitario ou 
federaçao. , 

Art. 11 — As universidades organizar-se-ão com as se- 
guintes características: 

a) unidade do patrimonio e administraçao; 
b) estrutura organica com base em departamentos reuni 

dos ou nao em unidades mais amplas; 
c) unidade de funçoes do ensino e pesquisa, vedada a 

duplicaçao de meios para fins idênticos ou equiva- 
lentes; 

d) racionalidade de organização, com plena utilização 
dos recursos materiais e humanos; 

e) universalidade do campo, pelo cultivo das áreas fª 
damentais dos conhecimentos humanos, estudados em 
si mesmos ou em razão de ulteriores aplicaçoes o 
de uma ou mais areas técnico-profissionais; 

f) flexibilidade de métodos e critérios, com vistasêm 
diferentes individuais dos alunos, às peculiarida— 
des regionais e as possibilidades de combinação às 
conhecimentos para novos cursos e programas de pes 
quisa; 

g) vetado. 
l « 

Art. 12. vetado. 
§ lº vetado, 
§ 29 vetado,

, 

§ 39 — O departamento será a menor fração da estrutu— 
ra universitária para todos os efeitos de organização administra— 
tiva, didático-cientifica e de distribuição de pessoal, o compreeª rá disciplinas afins.
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Art. 13 — Na administraçao superior da universidade , 
haverá órgãos centrais de supervisao de ensino e da pesquisa, com 

atribuiçoes deleiberativas, dos quais devem participar docentesáhs r. r. ” .. * 

varios setores baSicos e de formaçao profisSional. 

§ lº - A universidade poderá também criar Srgaos seta 
riais, com funçoes deliberativas e eXecutivas, destinados a coordg 
nar unidades afins para integraçao de suas atividades. 

§ 29 — A coordenaçao didática de cada curso ficará a 
cargo de um colegiado, constituído de reprexentantes das unidades 
que participem do respectivo ensino. 

Art; l4 — Na forma do respectivo estatuto ou regimen- 
to, 0 colegiado a que esteja afeta a administração superior da 
universidade ou estabelecimento isolado incluirá entre seus mem - 
bros, com direito a voz e voto, representantes originários de ati— 
vidades, categorias ou órgãos distintos de modo que não subsista , 
necessariamente, a preponderancia do professôres classificados em 

determinado nível; 
Parágrafo único - Nos orgaos a que se refere êste ar— 

tigo, haverá, obrigatoriamente, representantes da comunidade, in - 
cluindo as classes produtoras.

I 

Art; 15 — Em cada universidade sob forma de autarquia 
especial ou estabelecimento isolado de ensino superior, mantido 
pela União, haverá um Conselho,de Curadores, ao qual caberá a fis- 
calização econômico—financeira. 

Parágrafo único - Farão parte do Conselho de Curado - 
res, na proporção de um terço dêste, elementos estranhos ao corpo 
docente e ao discente da universidade ou estabelecimento isolado, 
entre os quais representantes da indústria, devendo o respectivoes 
tatuto ou regimento dispor sôbre sua escolha,mandato e atribuições 
na esfera de sua competência.

( 

Art. 16 - A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de 
universidades e Diretores e Vice-Reitores de unidades universitá — 

rias ou estabelecimentos isolados far—se-â com observância dos se- 
guintes princípios: 

I — O Reitor e o Vice—Reitor da universidade oficial 
—serao nomeados pelo respectivo Governo e escolhidos de listas de 
nomes indicados pelo Conselho Universitário ou colegiado equivalen 
te.
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w 
II w-Cuando, na administração superior universitária, 

houVer órgao deliberativo para as atividades de ensino e pesquisa, 
principalmente se constituido de elementos escolhidos pelos Depar. 
tamentosz ª lista e que se refere o item anterior será organizada 
em reuniaf cºnjunta,dêsse órgão e do Conselho Universitário ou co— 

legiado auivalcnte. 

II- « O Heitor e o Diretor da Universidade, . unidade 
I '., ' I a unrverSiaria 01 estabeleCimentos isolados, de caráter particular, 

seiao esolhidos na iorma dos reapectivos estatutos e regimentos. 
VI * O Diretor da unidade universitária ou estabeleei 

. mento “solado, quando o:“ioial, será escolhido conforme estabeleci 
do pelorespectivo sistema de ensino, salvo nos gases previstos a; 
g lº date artigo. 

§ lº ' OS Reitoxss, Vice-Reitores, Diretores e vece _ 

Diretoes das instituiçoes de ªnsino superi r, mantidas pela Unra, 

salvo , diaposto no 39 dêste ar:-two, Serão indicados em listas de 

seis nmes pelos TGSpGCªivos cºlegiadºs e nomeados pelo Presidente 
da Repblica. 

5 29 — Será de quatro anos o mandato dos Reitores,Vi— 
ce—Reitores, Diretores e ViceáDiretores, vedado o exercício de dois 
mandatos consecutivos.

I 

§ 39 vetado. 

. § 4ª — Ao Heitor e ao Diretor caberá zelar pela manu- 
l! o u a A . ' N 

tençao da ordem e dissiplina no ambito de Suas atribuiçoes, respon 

.. dende por abuso ou emissao. 

Art. l7 - Nas uniVersidades e nos estabelecimentos iso 
lados de ensino superior poderao ser ministrados as seguintes modª 

lidades de cursos: 

a) de graduaçao, abertos a matrícula do candidato que 

hajam concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido clas 
sificados em concurso vestibular; 

b) de pô—graduaçao, abertos a matrícula de candidatos 

diplomados em curso de graduaçao que preencham as condiçoes pres — 

critas em cada caso; 
' 

. . "' . 

A \ 
c) de espeCializaçao e aperfeiçoamento, abertos a mª 

trícula do candidatos diplomados em cursos de graduaçao ou qmaaprg 

sentam titulos equivalentes;
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d) de extensao e outros, abertos a candidatos quesg 
tisfaçam os requisitos exigidos. 

' I 

Art. 18 _ Além dos cursos correspondentes a profis— 
soes reguladas em lei, as universidades e os estabelecimentosisg 
lados poderão organizar outros para atender às exigências de sua 
programação especifica a fazer a peculiaridades de mercado de 
trabalho regional; 

Art; 19 - vetado. 

Art. 20 — As universidades e os estabelecimentosisg 
lados de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de 
cursos e serviços capeciais, as atividades,de ensino e os resul- 
tados de pesquisa que lhes serao inerentes. 

, ‘Art. 21 _ O concurso vestibular, referido na letmaa 
do art; 17, abrangerá os conhecimentos comuns as diversas formas 
de educação do segundo grau sem ultrapassar êste nivel de sample 
nidade para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua 
aptidão intelectual para estudos superiores. 

Parágrafo único — Dentro do prazo de três anos a 
contar da vigência desta Lei o concurso vestibular será idênti— 
co em seu conteúdo para todos os cursos ou áreas de conhecimeª 
tos afins e unificado em sua execução, na mesma universidade ou 
federação de escolas ou no mesmo estabelecimento isolado de Olgª 
nização pluricurricular de acôrdo com os estatutos e regimentos. 

Art; 22 .] vetado . 

a) vetado, 
b) vetado, 
c) vetado, 

Art. 23 » Os cursos profissionais poderao, segunb a I . . . area abrangida, apresentar modalidades diferente quanto ao nume- \ ª' . , __ x .“ ro e a duraçao, a fim de corresponder as condiçoes de mercado de 
trabalho. 

§ lº - Serao organizados cursos profissionais de 
curta duraçao, destinados a proporcionar habilitaçao intermediá— 
rias de grau superior. 

§ 29 - Os estatutos e regimentos disciplinarão e 
aproveitamento dos estudos dos ciclos básicos e profissionais,in 
clusive os de curta duraçao, entre si e em outros cursos.
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Art, 24 » O Conselho Federal de Educação conceituará 
os cursos de pós-graduação e baixará normas gerais para sua orga- 
nização, dependendo sua validade, no território nacional, de os 
estudos.nêles realizados terem os cursos respectivos, credenciados 
por àquele órgão.

4 

Parágrafo único - vetado. 

Art. 25 - Os cursos de especialização, aperfeiçoamen 
to,,extensão e outros serão ministrados de acSrdo com os planos 
traçados e aprovados pelas universidades e pelos estabelecimen — 

tos isolados. , “ . 

Art, 26 — O Conselho Federal de Educação fixará ecu; 
riculo minimo e a duração mínima dos cursos superiores correspon— 
dentes a profissoes reguladas em lei e de outros necessários ao 
desenvolvimento nacional, 

Art; 27 — Os diplomas expedidos por universidade fe- 
deral ou estadual nas condiçães do art; 15 da Lei nº 4,054, de 20 
de dezembro de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo 
Conselho Federal de Educação, bem como os do cursos credenciados 
de pós—graduação serão registrados na prôpria universidade, impor 
tando em capacitação para o exercício profissional na área abran 
gida pelo respectivo currículo, com validade em todo o território 
nacional, 

§ lº — O Ministério da Educação e Cultura -designará 
as uniVersidades federais que deverão proceder ao registro de di— 
plomas correspondentes aos cursos referidos nêste artigo, expedi- 
dos por universidades particulares ou por estabelecimentos isola- 
dos,de ensino superior, importando o regktro em idênticos direi &. 

tos; 
w § 29 — Nas unidades da Federação em que haja univer— 

sidades particulares ou por estabelecimentos isolados de ensinosg 
perior, importando o registro em idênticos direitos. 

§ 29 — Nas unidades da Federação em que haja univer- 
sidade estadual, nas condiçães referidas nêste artigo, os diplo — 

mas correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabeleci - 
mentos isolados do ensino superior, mantidos pelo Estado, serão 
registrados nessa Universidade.

1 

Art; 28 _ vetado. 

§ lº - vetado;
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§ 29 - Entre os períodos letivos regulares, confor— 

me disponham os estatutos o regimentos, serão executados progra— 

mas de ensino e pesquisa que assegurem o funcionamento continuo 
das instituiçoes do ensino superior. 

Art. 29 — Será obrigatória, no ensino superior, a 

frequência de professôres e alunos, bem como a execuçao integral 
dos programas de ensino. 

§ lº — Na forma dos estatutos e regimentos, serâ'pª 
sivel de sanção disciplinar e professor que, sem motivo aceitoqg 
mo justo pelo órgão competente, deixar de cumprir programa a seu 

cargo ou horário de trabalho a que esteja obrigado, importandoa 
reincidência nas faltas previstas nêste artigo em motivo bastan 
te para exoneração ou disponha, caracterizando-se o caso como de 

abandono do cargo ou emprego; 

§ 29 — A aplicação do disposto no parágrafo ante - 
rior far-se-á mediante representaçao da instituiçao ou de qual- 
quer interessado. 

§ 39 — Se a representação fôr considerada objeto de 

deliberação, o professor ficará desde logo afastado de suas fun— 

çoes, na forma do estatuto ou regimento. 

§ 4º — Considera-se—â reprovado o aluno que deixar 
de comparecer a um minimo, previsto em estatuto ou regimento,das 
atividades programadas para cada disciplina. 

§ 59 — O ano letivo poderá ser prorrogado por moti- 
vc de calamidade pública, guerra externa, convulsão interna e, a 

critério dos órgãos competentes da Universidade e estabelecimen- 
tos isolados, por outras causas excepcionais, independentes .da 

vontade do corpo discente; 

Art, 30 - A formação de professores para o ensinode 
segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o pre— 

paro de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, sª 
pervisao, administração, inspeção e orientação no âmbito de escg 
las e sistemas escolares, faruse-á em nivel superior. 

§ lº - A formaçao dos professôres e especialistas 
. A . . l . . : preVistos neste artigo realizar—se-a, nas univers1dades mediante 

a cooperaçac das unidades responsáveis pelos estudos incluídos 
nos curriculos dos cursos respectivos.
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§ 29 — A formaçao a que se refere êste artigo pode— 
rá cbncentrar-se em um só estabelecimento isolado ou resultar da "' r . . r \ cooperaçao de varios, devendo, na segunda hipotese, obedecer a 
coordenaçao que assegure a unidade dos estudos na forma regimen: 
"halo 

CAPÍTULO II 
Do Corpo Docente 

Art._3l » O regimet do magistério superior serâzegu 
lado pela legislação própria dos sistemas de ensino e pelos estª 
tutos,ou regimentos das universidade e dos estabelecimentos iso— 
lados. 

Art; 32 - Entendem-se como atividade de magistério 
superior, para efeitos desta lei: 

a) as que, pertinentes ao sistema indissociável de 
ensino e pesquisa, se exerçam nas universidades e nos estabeleci 
mentos isolados, em nível de graduação, ou mais elevado, .para 
fins de transmissão e ampliação de saber; 

b) as inerentes à,administraçao escolar e universi 
taria exercida por professôres. 

§ lº - Haverá_apenas uma carreira docente, obedeceª 
do ao principio da integraçao de ensino e pesquisas. 

§ 29 _ Serão_considerados, em caráter preferencial. 
para o ingresso e a promoção na carreira docente do magistérioju 
perior, os titulos universitários e o teor cientifico dos traba- 
lhos dos candidatos; 

Art. 33 — Os cargos e funçoes do magistério, .neamo 
os já criados ou providos-, serao desvinculados do campos espe— 
cificos de conhecimentos. 

§ lº-vetado 

§ 29 - Nos departamentos, poderá haver mais de um 
professor em cada nivel de carreira. 

- § 39 — Fica extinta,a cátedra ou cadeira na organi— 
zaçao do ensino superior do País. 

Art. 34 _ As universidades deverao progressivamente 
e na medida do seu interesse o de suas possibilidades, estendera 
seus docentes o Regime de Dedicaçao exclusiva às atividades de

I
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Art. 35 — O regime a que se refere o artigo ante — 

rior será prioritariamente estendido às áreas de maior importân- 
cia para a formaçao básica e profissional. 

Art, 36 - Os programas de aperfeiçoamento de pessoa. 
docente deverão ser estabelecidos pelas universidades, dentro de 
uma política nacional e regional definida pelo Conselho 'Federal 
de Educação e promovida através da CAPES e do Conselho Nacional 
de Pesquisas. 

Art. 37 - Ao pessoal do magistério superior, admitª 
do mediante contrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a le- 
gislaçao trabalhista, observadas as seguintes regras especiais: 

I - a aquisição de estabilidade ê condicionada a nª 
tureza efetiva da admissão, não ocorrendo nos anos de interinidâ 
de ou substituição, ou quando a permanência no emprego depender 
da satisfação de requisitos especiais de capacidade apurados se- 
gundo as normas próprias de ensino; 

II — a aposentadoria compulsória, por implementº<ª 
idade, extingue a relação do emprego, independente de indeniza - 
ção, cabendo à instituição complementar os proventos da aposenta 
doria concedida pela instituição de Previdência Social, se êstes 
não forem integrais. 

c A P I T U L o III 
Do Corpo Discente 

Art. 38 - O corpo discente terá representaçao, com 
direito a voz e voto, nos orgaos colegiados das universidades e 

dos estabelecimentos isolados de ensino superior, bem como em co 
missoes instituídas na forma dos estatutos e regimentos. 

§ lº — A representaçao estudantil terá por objetivo 
a cooperaçao entre administradores, professôres e alunos, no tra 
balho universitário. 

§ 29 — A escolha dos representantes estudantis será 
feita por meio de eleiçoes do corpo ãecente o segundo critérios 
que incluam o aproveitamento escolar dos candidatos, de acôrdocm 
os estatutos e regimentos,
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§ 39 _ A representação eStudantil nao poderá exceder 
de um quinto do total dos membros dos colegiados e comissoes. 

Art. 39 — Em cada universidade ou estabelecimentoiqg 
lado de ensino superior poderá ser organizado diretorio para con— 

gregar os membros do respectivo. corpo discente. 

§ lº .. Além do diretorio do âmbito universitário , 
poderão formaráse diretorios setoriais, de acôrdo com a estrutura 
interna de cada universidade. 

§ 29 — Os regimentos elaborados pelos diretôrios se— 

rão submetidos à aprovação da instância universitária ou escolar 
competente; 

§ 39 — O diretorio cuja ação não estiver em consonân 
cia com os objetivos para os quais foi instituído, será ;passitel 
das sançoes previstas nos estatutos ou regimentos; 

§ 49 - Os diretorios são obrigados a prestar cmtes (issue. 
gestão financeira aos orgãos da administração universitária ou eg 
colar, na forma dos estatutos e regimentos; 

Art. 40 — As instituiçoes de ensino superior: 

a) por meio de suas atividades de extensão, propor — 

cionarão aos corpos discentes oportunidades de participação anprg 
gramas de melhoria das condiçoes de vida da comunidade e no pro-& 
cesso geral do desenvolvimento; 

_ b) assegurarao ao corpo discente meios para a reali— 
zaçao dos programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos; 

c) estimularao as atividades de educaçao cívica e 

do.desportos, amntendo, para o cumprimento desta norma, orienta - 
çao adequada e instalaçoes especiais; 

N N 
d) estimularao as atividades que visem à formaçao ci 

vica, considerada indispensável à orientaçao de,uma consciênciaib 
direitos e deveres de cidadao e do profissional. 

Art; 41 - As universidades deverao criar as funçoes 
do monitor para alunos do curso de graduação que se submeterem a 
provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho 
em atividades técnico—didáticas de determinada disciplina. 

Parágrafo único - As funçoes de monitor deverao ser 
remuneradas e consideradas título para posterior ingresso em car- 
reira de magistério superior.
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c A P I T U L o IV 

Disposiçoes Gerais
1 

Art; 42 — Nas universidades e nos estabelecimentos 
isolados, mantidos pela União, as atividades técnicas _ poderão 
ser atendidas mediante a contratação do trabalho, de acordo com 

as normas a serem estabelecidas nos estatutos e regimentos. 

Art. 43 — OS vencimentos dos servidores publicosfe 
derais de nível universitário sao desvinculados do critério de 

duraçao dos cursos. 

Art; 44 999 vetado !99 
Art. 45 60. Vetado no. 

Art. 46 — O Conselho Federal de Educação interpre— 
tará, na jurisdição administrativa, as disposiçoes desta e das 
demais leis que fixem diretrizes e bases da educação nacional , 
ressalvada a competência dos sistemas estaduais,de ensino, defi 
nida na Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961.

4 

Art. 47 » A autorização ou o reconhecimento de unª 
versidade ou estabelecimento isolado de ensino superior serâ'mÉ 
nado efetivo, em qualquer caso, por decreto do Poder Executivo, 
após prévio parecer favorável do Conselho,Federal de Educação , 
observado o dispoSto no art; 44 desta Lei; 

Art; 48 — O Conselho Federal de Educação, após in— 
quérito administrativo, poderá suspender o funcionamento de quªl 
quer estabelecimentos isolado de ensino superior ou a autonomia 
de qualquer universidade, por motivo de infrigência da legisla— 
ção de ensino ou de preceito estatutário ou regimental, desig.f 
nando-se Diretor ou Reitor pro—tempere.

I 

Art; 49 — As universidade e os estabelecimentos igp 
lados reconhecidos ficam sujeitos à verificação periódica pelo 
Conselho,de Educaçao competente, observado o disposto no artigo 
anterior; , 

_ Art; 56 - Das decisões adotadas pelas institui « 
çães de ensino superior, após esgotadas as respectivas instan — 

cias, caberá recurso, por estrita arguiçao de ilegalidade: 
a) para os Conselhos Estaduais de Educação, quando 

se tratar de estabelecimentos isolados mantidos pelo,respectivo 
Estado ou universidades incluídas na hipótese do art. 15 da Lei 
n; 44024, de 20 de dezembro de 1961;
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, b) para o Conselho Federal de Educação, nos demais 
casos; , 

Art, 51 — O Conselho Federal de Educação fixará as 
condiçoes para revalidação de diplomas expedidos por estabeleci 
mentos de ensino superior estrangeiros, tendo em vista o regisq 
tro na repartição competente e o exercício profissional no País 

C A P I T U L o V
t 

Art. 52 — As atuais universidades rurais, mantidas 
pela Uniao, deverão reorganizar—se de acôrdo com o disposto no 

. artigo 11 desta Lei, podendo, se necessário e conveniente, in- 
corporar estabelecimentos de ensino e pesquisa também mantidos 

; 
pela União, existentes na mesma localidade ou em localidades pró 
XimasÇ 

Parágrafo único — Verificada, dentro de doze meses, 
a partir da data de publicação desta Lei, a juízo do Conselho Ee 
deral de Educação, a impossibilidade do disposto nêste artigo, 
as universidades rurais incorporadas as federais existentes na 
mesma região. , ,,,,, .... 

Art; 53 _ ,,,,, VETADO ,,,, 
Art, 54 _ ,,,,, VETADO ,,,, 
Art; 55 — ...,. VETADO ,,,, 
Art, 56 — .,,,, VETADO ..,, 
Art. 57 - ..... VETADO ....

. 

Art. 58 - Ficam revogadas as disposiçoes em contrª 
, rio; , 

Art, 59 - A presente Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 28,de novembro de 1968; 1479 da Indepen- 
dência e 809 da Republica. 

A.Costa e Silva 
Tarso Dutra

l 

(3.0. nº 231 de 29 de novembro de 1968) 

/IMR
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RAZOES DO VETO 

Lei nº 5.539 de 27/11/68

I 

.ART. 39 ""—Q....560009000oaâbnoonoeu..nouooonon'oo-ooço'ooooonouooo

0 § lº » E assegurada ao corpo doc nte & disp051310ã0 coraTida no
o
L 

silº - 

§ 2º — Ficam resguardados os direjfi 3.09 e o tíiuíe dos Profess- ! 
res Catedráticos a que se refere o arti g0 377, das Dig 
posições Gerais e Tran,s icur jag da Cone” tuição do Bra— 

sil. 
RAZOES DO VETQ _ Tratamse de simples reproducão<b 

que se ccntém n: inciso VI do 9 3 

do art0 158 da Constitiigão, O dis_ 
i051tivo s& ia U“+7i câJ67 se im _ 

pgrtãsse em dasuouramento ou expli— 
o TTTDO on37_ ad 

ue a_uâe; came tal nãº ocorre; reu
o 

DUGODOOOO'SG 

O di Sposj «ivo menciona, expressã 
memfier7 'ªãíreitos e tj.víos'9 quanão 

o texte eonsfítueiçnal assevura9ape 
nar; Vlíàilêledaúêu 

.- a 
" » J—' 3333 OLP LÉCJD ass pcerrogaglv 9 

UWeTTºTCf La G&“tg Magda con+“2r*at) 
"vr" 'W'ãcªa """"3*1n'\ fi"/‘"‘ Fin J“ "ª ª" 

71 "AWG- by), , lº_LNJVQ. (A.L'Ç'LA vu L- 
' 1 

cajões 3Lcíicncials da medidaírg 
evenles ao seu sentido de alcance, 

Acresceg ainda, que a desi maçªs 

do mesmo cargo7 por duas form sgvi_ 
ria corTraria :c frontalmente & S'sª 
ma í.ica relacionada com o pessoal d 
celta, adotada pelo próprio projeto
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em seu art. 39, ea ut, dificultan— 
do, senão impossibilitando, sua eªe 

tiva implantaçãoº 

Embora7 prªga facie, possa parª 
cer inexpressivo êsse aSpecto da 

disposição em pauta, na realidade, 
sua oonsubstanciação-em lei tumul. 
tuaria o sentido de racionalização 
conferido a reforma universitária.

& 

ART. 49 _ Desvincular—se—ão de campos específicos do conhecimen— 

to os cargos de magistério já criados ou providos com es- 

sa Vinculação, ressalvado o direito de o professor aten _
N 

der, exclusivamente, a sua área de especializaçaon 

BAZKO DO VETQ — A parte final do dispositivo _ 

"ressalvado o direito de o profesu 
sor atender, exelusivameníey a sua 

dos e lim-fadoreuº O pe:ág-a5013& 
eo do ari, $ª expressa a mesma 

idéia eos maªor ampiiiude e flel 
biliiade, ao de+arminar que se dig 
tribuam as tarefas de ensino e pag 
quisa "de formava harmonizar os im 

mas 10,411ªos [o era" . 60 wrõ«em 
J _,. -x , . A. 3 Joª q.= “ir“ «3 1-rwas Jerºis oe 

organização e,;uncionamenho 'e enw 
.“ A.. .-. —-,-' L' "' “». " 

4— saho superiorà se na, peruanto

& 

. — —— c rºo e ro essoi_AS'ikÉeih ,rá i ' ' i-"o, ART 7º O a c d P f “ a s s nªe se 3TOVldO med apªe 
., 

concurso público de títaios e “revas, aherâo a portadorwb 

grau de mestre e doutor, realizado de acordo com as nor 
mas estabelecidas nos estatutos e regimentos,

'
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RAZOES DO VETO“ Sôbre ser irreal, o dispositivo 
' 

contém uma possível falha de reda— 

ção que torna inexequivel. Quanxio 

apenas se pretende iniciar de for— 

ma sistemática os cursos de pÓS4rê 

duação no Brasil, não é possívelxae 
todos os candidatos ao magistério 
superior, mesmo para o cargo ini — 

cial da carreira, nos suam, desdelg 

go, OS t,tulos correspondentesº Lg 
so teria um efeito paralisador em- 

muiêas regiões do território maciº 
malº Por outro lado, ao menos como 

ficara no textoq a eXi,ênoia abram b . ,

l 

ART. 8º — O cargo de Professor—angrnro será provilo meâiante com“ 

curso de tíuulos e §.uv9*3 concorre“ Profeâ 
€ , sôres_assistentes, ãanõo ro a 

condições aos ue ,ossúirom o tira;o ãe vostrs obtiãoem 
9

7 

RAZÃO DO VLTo _ o arfigg iõôp & 3ª, incsso V, da 

Gonsªituiç do do Brasil, torra obrª 
gaâório o concurso de fífulos e pro 

vas para os ”cargos iniciais e fim 
nais“ a3 carreira ao magisb erio .no 

caso“ sara os de professoraassis m 

.“, .. .. 

Alªn '“ q "'-ª'!" 4 A ªº,-"vs QJ-P 4ª (« 
.DMÚG' ( 4. snj—bx, e, Glau.“ *, "Jºhn.—JO 9 870 .7" as 

3109 alem e ínoiéirn na SGgLiDGa 

oontradi 30: enquanto o candidate
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ART. 99 

ao cargo de assistente devia ser'xgy 
tador do grau de Mestre e Doutor 9 

o que pleiteasse o cargo de aãjun _ 

to, embora já assistente, poderia 
não ter qualquer desses títulos, já 
que o Mestrado 5 tido,como simples 
elemento de desempate(, Impõe-se,_em 

consequência, a supressão do artª8$ 
passando automaticalxmte _ a mafia _ 

ria mªle regulada3.fL exa-o nível dos 
estatuto e regulamento,

I _ O disposto nos artigos Tº e 89 será e'1;t snsf.vo: 

a) 

b) 

e) 

aos atuais portadores de tílllos de mestre e doutor, 
obtiãos em cursos de póswgraluaçãop que forem crcden 
oiados pelo Conselho Federal os nãucagac: 

aos que obtenham os mesmos 

trata a letra a¢ em íeccnrencia às 

dos antes da vigência nesta Lei: 

Ja rmellte revalidadoc- oBtiWON em vnlverSllaªes esvran 

RAZTO DO VFTO m E admissâv el qv atitulos relati — 
xxsz—w-mw :...—— “a: LM 

vcs a cursos de,p6swgraa1ação l4n" 

ciados ou cone. u1oo.os antes da refo1; 
ma venham a ter valor idêntico ao 

dos cursos credenciados» O assunto 
entretanto, é “êsses que não poãe 

ser resolvida g paloggfi Ao Conse _ 

lbs Leccsal do Fiucaçãoç quando ex— 

p dl as normas Ge sua coupet,“cvª 
o ao: “enttôs ãe Pósmgra _ 

duaoão e as univensigaães cr dencia 
, oompeT Lrá deciãir 

sibve a valiagâo dos estudos cor 
rfºbºhªº"JO 
+;T“'o obtiârr

0 v.... ,.a 
J . .". ..» , srcngf--as, 
tra 39 que é, aliásç & snecessária,
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por simplesmente resumir o disposto 
no art" Sl do Projeto (38/68_CN) da 
lei geral, 

ABT. l3 _ Após o encerramenwo dos prazos de inscrição em concurs> 
para provimento dos cargos de magistério, Verificada.aing 
xistência de candidatos inscritos, as universidades pode_ 
rão contratar Professôres para os vários níveis de ensino 
pelo sistema das leis do trabalho, obedecidos os mesmosrg 
quisitos de titulação, n 
anos. 

RAZUES DO VETO “ 

anca por prazo superior a &ois 

l3 anula um dos 
da Presente refgr 

maº Desde os fria e iros es tudos rea— 
lizados pelo Gruro de Traoalho, as 
manifestações wroVindas do.País in“ 

tenãiam & 

: o+$ãa para eSLQ 
as Zªjzíssóes ao pessoal docente9 
regime de legislação Trabalhista 

T enitzztemoate r a7“º afioq Chego“ 
se, er4ªª“ªª"o- a Ana yosição mfõLP 
por fõrça da qval ºs 101“ SZSÍQDob— 
o do Zoªndo oo Magis ;fêrio e o das 
Leis do Traíelhog cªras aplicadas » 
"Dorma lªs] ‘ “ oassarjam a 009X1s 

ART.1 14—5 servidor público pode 
versidade ou estabeleo 
de magistério em regime de dedic 
to a contagem de uempo de servi 

s e 

a os prof-escrresº De "Porto modo 9

e 

.L 

... "i» 4.»,- 

imen.to isolado 

n >< ' “A arbªgo ig manª; em gs 

porém- & eli 
' 

. 1‘ . ...m, .V- ' Hedllltwj o _ciih»iuo-Ur 

de 

exercer funções 

..f. & “1.7,“ RIA .. : =,uO - O...“..jl'DOSTÇwJ ari.- 
,— pçara 

ação excl usiw-g com direi 
ço para aposentadoria.
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'RAZOES DO VETO » O citado artigo permitirá que o 

servidor público seja pôsto à dispg 
sição de universidades ou estabele— 
cimentos isolados particulares,aagg 
cendo o contra—senso de ainda atria 
buir—lhe e direito de contagem do 
tempo de serviço para aposentadoria 
em funções alheias ao serviço“ pú- 
bliCOn 

ART. 19 '—.OGODOÚQOCOOOO....QOÓOOQI00OO..EOGOOOQOIOGODOOGOCOOÚB. 

§ 39‘” Ne julgamento da inclusão ou exclusão do docente 
no regime de dedicação exclusiva, a Comissão con—' 

siderará, inclusive, a sua conveniência tendo em 

vista a diSpenibilidade de recurso e a adeqrwação 
da medida no plano geral de trabalho da unit ersida 
de ou instituto, 

RAZãES DQ VETQ _ Com a palavra instituto, que *e 
le se contémy in_ââge, êste parágra 
fo irá suscitar perplexidades e 

multuar a sistemática da refortaafm 
plano estrutural“ Em todos os irsªru 
mentos nroooºj os7 e já agora ros tex 
tos aprovados peTo Congresso macios 

naly sempre Rram usadas as formas 
nêrí' cas de 

para dêSiynâí o que poderá er uma 

faculdade, tra ensolag um centro er 

39 surge como a solu Ação DOL 

§ 59 _ Aos que na data da presente Lei se encontrem em 

empo integ:al- e dedicação esclusiva a 

que foram surmetidos desde legislação anterior , 
aplica—se, sem solução de continuidade, a modali—



I 

ART. 21 

-7- 

dade da alínea a do art. 16 desta Lei, ficando as 

respectivas atividades sob o contrôle da Comissão 

Permanente do Regime de Dedicação Exclusiva, nos 

termos da alínea 3 do art. l6. 

L», A conversão do regime de tempo in- 
tegral, vigente até agora, no regime 

de dedicaçao exclusiva, que se _vaí 
estabelecer, é de todo inviável, A 

simples leitura das duas leis evi _ 

dencia que são bastantes diversascs 
presunostcs em que um e outro se ha 
seiamº O que se poderá fazerº como 

providencia geral será manter os 

professõres em esquemas de trabalho 
as lhes preservem os a ;vais niveis 

de vencimentos ou salarios, A par— 

tir daí, o exame dos casos indivi _ 

duais dirá quais os,que passarão a 

dedicação exclusiva& De qualquer 
forma, a surressão do parágrafo toª 
namse necessáriaº sob pena de quegª 
que preliminarmente obsta da aedoção 

de uma nova política de pessoal" 

- Mediante proposta de universidade ou estabelecimentoiEJ 
’1 lado, o regime de dedicação exclusiva poderá ser esten 

dido aos Reitores, 
ra cujo provimento 

31210 DO vªo .. 

., 

Diretores ou dirigentes de órgaos Hª 

se requer a condição ce professoro 

A 031L1a10L1 dade da dedicação ex _ 

elusive para os que irão diriªªr tro c.... 

fess ros nesse :êTíle de traoalho 'ª 

que deveria ser a regiª,P _ assouçnc 
933 

3U} 

J-.. te artigo, a consu.Ltuir exceção, 3 

que SL .poe Uma "proposta“ especial 
cujo equacionamento na 10 est tá claro, 
Melhor será que se suprina o d15po_ 

sitivog a fim de que também aos Rei 
tores e Diretores possa aplicar—,se 
o rito mais simples do artigo 19.
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A nova redação do dispositivo, anula, 

sob êsse aspecto, todos os esforços 
empreendidos pelo Executivo, A fina- 
lidade originária era a de submeter 

Reitores e Diretors, obrigatoriamen- 
te, ao regime de dedicação exclusiva 
como contingência e característica<b 
exercício de tais cargos. 

Parágrafo único _ Das sanções disciplinares, aplicadas pelos Beitg 
res e Diretores, cabe recurso, respectivamente, ao 

Conselho Universitário e às Congregações. 

RAZOES DO VETO _ Considerado sob o aspecto recur— 

sal, o assunto tratado no preseniie 
dispositivo dispensa, inteiramente, 
seu assentamento nesta Lei» 

Os recursos para os colegiados su 

periores, dos atos praticados em ug; 
versidades e estabelecimentos isola 
dos, é materia pacífica. Seus pres- 
supostos stão assentos nc“ próprio 
texto constitucional, que,consagrao 
princípio de defesa amplaº a 

Ocorre que com a redação adotada, 

ele se torna preju1dicial a sistemá— 

tica da reforma, por tornar obriga— 

tórios os tradicionais conselhos vgª 

vcrºi—ãr1os e congregações, impedin 

lo que outras forlnas de organizaçic 
sejam experimentadasº Zxakamcnuera 

ze tal não acontecesse foi que,H ÇJ “ 

neste, como nos demais projetos de 

lei, já não se mencionou a palavra LÁ: 

ccngregação' e senpre se empregou 

"conselho universjta «m ”) RJ I"! ªd H (D m U.) 9
Z
O 

rio ou órgao equivalenteíªº Assim , 

sôbre não importar em prejuízo a 

supressão, é um imperativo de cce _ 
A . 

I'GI’IC ia,



ART, 23 m Aos atuais professores do magistério superior, nas fun- 

dag6es educacionais instituídas pelo Poder Público. su- 

bardlnadas aQ regime da Consolidação das Leis do Traba_ 

lho, não se aplica o disposto no artigo 97 da Constitui 

ção. 

RAZOES DO VETO _ a art. 23 é por todos os títulos<g 
saconselhavel. O objetivo para que 

se caminha, dando agora os primeis 
ros passos em base mais racionais,é 
a adoção do regime de dedicações eg 

clusiva como regra e a tolerância<m 
tempo parcial como exceção. Gs estª 
diosos da realidade universitária 
brasileira são unânimes em procla _ 

mar o professor do tipo "Visitante 
ocacional" como uma das maiores fa— 

lhas que urge corrigir ou pelo me » 

nos atenuar,- A manutenção do dispg 

sitivo, viriag-pelo contrario, agra 
var ial_situaçãog ao encorajar ecu; 
mulações além das hipóteses que -;ª 
Constituição já prevê com muita lag 
guesa para o serviço público. Sua 

finalidade é de xoluir das normas 

constitucionais, que disciplina as 

acumulag6es9 os atuais professOres 

do magistério superior, nas funda * 
ções educacionais instituídas pelo 
Poder P15131100"o Ora, o artigo 97 

' da.Constituição , em seu parágrafo 
NK 29 estebelece o âmbito de aplicação 

de suas normasy ao determine“ taxa» 
tivamente: 

" aº m A proibição de acumulação, 

se estende a cargos, funções ou- 

emorêgos em autarquiasº empresas 

publicas e sociedades de economia 
'mistaºªº
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a A hermenêutica da norma constitucional 
está rigoroSamente exposta em parece - 
res da Comissão de Acumulação de Cargos 

e da Consultºria _Geral da República _ 

(Processo nº 5.303, de 1967, in Diário 
Oficial de 19 de março de 1968, e parª 
cer da ref. 642-H in Diário Oficial,de 
fevereiro de 1968) sendo do douto titª 
lar desta última, as seguintes expres— 

sões:
, 

Não poderia ser de outra forma, em rela 
ção a acumulação remunerada anface alg 
gislação que rege espécie, e dentro da 

verdadeira insriração constitucional , 
traduzida no princípio da proibição aº 
soluta, ressalvadas9 tão—sêmente,, as 

excessões expressamente previstas“ 
Dêsse modo9 é fora de dúvida não caber 
à legislação ordinária Wise 

sunto, com evidente fuga à 

constituciona o 

Cumpre observar, outrossim, que o queâ 
tionado dispositivo7 na sua aplican 
ção, seria altamente discriminatório 9 

pois, abrangeria apenas os atuais prº 
fessõres, sendo os demais alcançados 
pela proibição constitucional de acumª 
lara 

ART. 24»— Aplicam—se'aos-estabelecimentos de ensino superior mªn 

tidos pelos Estados, no que,oouber, os princípios e 

normas constantes desta Lei.a 

RAZÃO DO VETO— O dispositivo não cabe numa lei que-rª 
ta especificamente do Magistério Supem 

rior Federalº Ademais, o que veio a 

figurar no que será a “Lei geral" has- 
ta como legislação de magistério on 

'O obrigue em ambit nacionalo
q São estes os motivos que me levaram a 

vetar, parcialmente, o projeto em causa



ll- 

os quais ora submeto à elevada apreciação. 
dos Senhores Membros do Congresso Nacional. 

, Brasília, em 27 de novembro de 1968 

(a) A.Costa e Silva 

...



LEI Nº 5.539 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968 

Modifica dispositivos da Lei número 4Ç881_A, de 6 de 
dezembro de 1965, que dispoe sôbre o Estatuto do Mª 
gistêrio Superior, e dá outras providências. 

O Presidente da República 

_ 

Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu sancio— 
no a seguinte Lei: 

Art. lº — A Legislaçao relativa ao magistério supe - 
rior federal incorporam-se os princípios, normas e alteraçoes cons 
tantes da presente Lei. 

Art. 29 - O pessoal docente de nivel superior class; 
fica—se pelas seguintes categorias: 

I — integrantes das classes do magistério superior; 
II — professôres contratados; 
III — auxiliares de ensino. 

Art. 39 « Os cargos de magistério superior compreen— 
dem-se nas seguintes classes: 

I — professor—titular; 
II _ professor—adjunto; , 

III — professor-assist ente. 
(4444 

§ lº ..,, VETADO .,,., 
ªzº .... VETADO o'ooo. lll 4111 

Art; 49 _ .... VETADO .... 
Parágrafo único — A distribuiçao de_pessoal docente 

pelas atividades de ensino e pesquisa será feita pelos departamen 
tos. I 

Art. 59 - Havera apenas uma carreira docente, obede— 
cendo ao principio de integiaçao entre ensino e pesquisa, 

Paragrafo unico _ Cabera aos departamentos na organi 
zaçao. de seus programas, distribuir os trabalhos de ensino e pes— 

quisa, deforma a harmonizar os interesses do departamento e as 
preocupaçães cientifico—culturais dominantes de seu pessoal docen 
te. I 

Art. 69 — Para iniciaçao nas atividades de ensino su 
perior, serao admitidos auxiliares em carater probatório, sujei _
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tos à legislação trabalhista, atendidas as condiçoes prescritasrrs 
estatutos e regimentos. 

§ lº — A admissao de auxiliar de ensino somente pode- 
rá recair em graduado d£«curso de nivel superior. 

§ 29 — A admissao será efetuada pelo prazo de dois 
anos, que poderá ser renovado. 

§ 39 — No prazo máximo de quatro anos, e auxiliar de 
ensino.deverá obter certificado de aprovacao em curso de pôs-gra — 

duaçac, sem o que seu contratáto nao podera ser mais renovado. 

Arto 7Q In.-.o. VET-ADO oceano. 

Art! 89 999999y VETADO 999.0099 

Art. gº Q...... VET-ADO DDQOOCG (lil I 11111 

a) oovo VETADO vv9999 
b) ..., VETADO ...... 
C) .... VET-ADO .....9 
Art. 10 — O provimento de cargo de professor- titular 

será feito mediante concurso público do titulos e provas, a que pg 
derao concorrer professôres— adjuntos , docentes-livres ou pessoas 
de alta qualificação científica, a juízo do colegiado universitá — 

rio competente, pelo voto de 2/3 de seus membros. 

Parágrafo único — As universidades e os estabelecimeg 
tos isolados disciplinarao o concurso referido nêste artigo, atri- 
buindo valor preponderante ao curriculum vitae e ao teor cientifi- 
co dos trabalhos dos candidatos interessados. 

Art. 11 — O Estatuto dos Funcionários Civis da União 
aplicaese subsidiariamente no que couber, aos professores de ma — 

gistêrio superior. 
Art, 12 _ Os cargos de magistério superior integrarãd 

em cada universidade ou estabelecimento isolado federal, o Quadro. 
Único do Pessoal, a ser aprovado mediante decreto do Poder Executª 
vo. 

Parágrafo único - Apistribuiçao dos cargos do magistá 
rio superior será feita por atos de lotação, baixados pelo Eleitor 
diante de reais necessidades, ouvidos os colegiados superiores su- 
periores dQ,ensino e pesquisa das universidades. 

c - o 

Art. l3 " 000.00... VETADO ovo....
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§ lº _ Os professôres contratados terao os mesmos dª 
reitos e deveres que os ocupantes do cargo da carreira do,magistê- 
rio, no plano didático, no cientifico e no administrativo. 

§ 29 _ A Justiça do Trabalho aplicará as normas da le 
gislaçao trabalhista aos professôres contratados, nos termos desta 
Lei, dos estatutos universitários e dos regimentos escolares. 

r a 

Art. 14.“— 00000 VETADO Ilº... 
Art. 15 » As nomeaçoes dos ocupantes dos cargos de mª 

gistêrio e as admissoes de contratos pelas leis do trabalho serão 
feitas pelo Reitor, nas universidades, e pelo Ministro da Educação 
e Cultura, para os estabelecimentos isolados. 

Art; 16 - O regime de trabalho do pessoal docente do 
nível superior abrangerá duas modalidades: 

a) de dedicaçao exclusiva;
4 

b) em função do número de horas semanais.
i 

Art. 17 _ As bases para retribuiçao dos docentes vin— 
culados ao regime de trabalho,semanal e de dedicaçao exclusiva se- 
rão estabelecidas por decreto; 

Parag crrafo unico — A gratificaçao correspondente aos 
regimes referidos nas letras a e E do artigo anterior incorpora- 
se à aposentadoria, a razão de um vinte e cinco avos (1/25)por ano 
do serviço no regime,

I 

Art. 18 — Fica proibido ao docente em regime de dedi- 
cação exclusiva e exercicio de qualquer outro cargo, ainda que de 
magistério; ou de qualquer função ou atividade remunerada; ressal- 
vadas as seguintes hipoteses: 

I - o exercício em órgãos de deliberação coletiva , 
desde que relacionado com o cargo ou função; 

II — as atividades de natureza cultural ou cientifi _ 

ca exercidas eventualmente sem prejuizo dos en — 

cargos de ensino e pesquisa.
l 

Art. 19 — Haverá, em cada universidade uma Conãssao 
Permanente do Regime de Dedicação Exclusiva, constituida na forma 
prevista nos respectivos estatutos incluindo um representante do 
corpo discente. ' 

§ lº — Para os estabelecimentos isolados de ensino su 
perior, a Comissao de que trata êste artigo será constituída junto
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Lei n; 5;539/68
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à Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação na forma 

prevista pelo Conselho Federal de Educação. 

§ 29 - A Comissao competirá: 
N N I - fixar condiçoes para aplicaçao do regime e nor 

mas para o estabelecimento de estágio probatôrio, a que estará su- 
jeito todo docente que se iniciáíno regime de dedicaçao exclusiva; 

II — examinar as qualificaçães do professor a seriª 
cluido no regime de dedicação exclusiva, os instrumentos do traba— 

lho de que disporá, seu plano de trabalho e a respectiva integra — 

ção nas atividades de departamento correspondente, e opinar a res— 

peito; 
III — avaliar ' 

- periodicamente, pelos relatórios 
circunstanciais dos departamentos e por outros meios de verifica _ 

ção dos resultados, as atividades dos docentes em regime de dedica 
ção exclusiva; 

IV _ suspender a aplicaçao do,regime, quando verifica 
da a sua inviabilidade no caso considerado. 

§ 39 _ ,..., VETADO ..... 
. 

5 49 — Os trabalhos dos membros da Comissão Permanen 

te do Regime de Dedicação Exclusiva serão considerados "serviçosrg 
levantes"; , ,“. 

§ 59 — ..... VETADO ,.... 
Art. 20 — A admissao ao estágio probatôrio no regime 

de dedicaçao exclusiva será feita mediante proposta fundamentada &) 

departamento a que pertencer o docente. 

Art. 21 "- o... VETADO outo. 

Art. 22 _ O regime disciplinar será regulado pelas nºr 
mas constantes dos estatutos e regimentos, assegurando—se a juris- 
dição disciplinar dos Reitores e dos Diretores, nas áreas das res— 

pectivas instituiçoes. 
Parágrafo único _ .... VETADO ..... 
Art! 23 "" 9999! VETADO I999.- 
Art. 24' "' ..... VETADO 'I... 
Art. 25 - Ficam revogados os artigos 59 a 24, 34,36 a 

46; 48; 50; 52; 55; 60 a 62 e 66 a 70 da Lei nº 4.881-A, de 6 de 

.dezembro de l965, e quaisquer outras disposiçoes em contrário à 

presente Lei.
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_ , Art. 26 — Esta Lei entrará em vigor na data de sua pg 
blicação. 

Brasilia, 28 de novembro de 1968; 1479 da Independên— 
cia e 80”; da República. 

A. Costa e Silva 
Tarso Dutra 

/IMR



LEI Nº 5.537 DE 21 DE NQVEMBRO DE 1968 

Cria o Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educa— 
çao e Pesquisa (INDEP), o dá outras providências. 

0 Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. lº — É criado, com personalidade jurídica 

de natureza autárquica, vinculado ao Ministério da Educaçao e Cul 
tura, o Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educaçao e Pes — 

quisa (INDEP), com sede e fôro na Capital da Republica. 
Art. 29 — O INDEP tem por finali.dade captar re 

cursos financeiros e canaliza-los para o financiamento de proje — 

tos do ensino e pesquisa, inclusive alimentaçao escolar e bolsas 
de estudo, observadas as diretrizes do planejamento nacional « de 
educaçao. 

§ lº — O regulamento do INDEP, a ser expedido 
por decreto do Poder Executivo, disciplinará o financiamento. dos 
projetos,e programas e o mecanismo de restituição dos recursos a- 
plicados. 

§ 2° — Sera concedida preferencia, nos financia 
mentos, aqueles programas e projetos que melhor correspondam a ne 
cessidade de formaçao de recursos humanos para o desenvolvimento 
nacional. , 

Art; 9 — Competo ao INDEP: 

a) financiar programas de ensino superior, mê _ 
dio e primário, inclusive a prestaçao de assistência financeinaam 
Estados, Distrito Federal, Territories, MuniCipios e estabeleci - 
mentos particulares; 

b) financiar sistemas de bolsas de estudo, manu 
tençao e estagio a alunos dos cursos superior e médio; 

c) apreciar, preliminarmente, as propostas orça 
, mentárias das universidades dos Governos dos Territorios e dos 

estabelecimentos de ensino médio e superior mantidos pela Uniao , 
com vistas a compatibilidade dos seus programas e projetos».
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§ lº - A assistência financeira, a ser delibera 
da e concedida pelo INDEP, ficará sempre condicionada & aprovacao 
dogprogramas e projetos específicos, e será reembolsável ou nao , 
âLfaruse—ã mediante convênio, consoante estabelecer a regulamenta 
çao. 

§ 29 - Os estabelecimentos particulares de ens; 
no que receberªm do Poder Público Federal subvenção ou auxilio de 
qualquer natureza, ficam obrigados a reservar matriculas para bôl 
sas de estudo, manutençao e estagio, que forem concedidas pelo 
INDEP e compensadas na conta da subvençao ou auxilio. 

§ 39 - A assistência financeira aos Estados, Dis 
trite Federal e MuniCipios, para o desenvolvimento dos seus siste 
mas de ensino primario e medio, ficará condicionada a comprovaçao 
do emprego de recursos destinados a educaçao, oriundos da receita 
orçamentária própria, acompanhada dos respectivos planos e dos re 
latõrios fisicos e contábeis da aplicaçao. 

§ 49 _ A assistência financeira da União aosprg 
gramas e projetos municipais de ensino primário fica condicionada 
à verificação de que os mesmos se encontram compatibilizados com 
o plano estadual de educação, 

, Art. 49 - Para fazer face aos encargos de que 
trata o art. 39, o INDEP disporá do: 

a) recursos orçamentários que lhe forem consig-. 
nados; 

b) recursos provenientes de incentivos fiscais;; 
O) vinte por cento (20%) do Fundo Especial da; 

Loteria Federal; 
d) recursos provenientes do salário-educação a 

que se refere a alínea "b" do art. 49 da Lei 
número 4.440, de 27 de outubro de 1964, com 
as modificações,introduzidas pelo artigo 23 
da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 
1965; 

e) recursos decorrentes de restituiçoes realiza 
das as execuçoes de programas e projetos fi- 
nanceiros sob a condiçoes de reembolso; 

f) receitas patrimoniais; 
g) doaçoes e legados; 
h) juros bancários de suas contas; 
f) recursos de outras fontes.
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§ lº _ Os recursos a que se refere a letra - g 
dêste artigo, bem como os saldos eventuais de exercicios anterio— 
res e as dotaçoes orçamentárias, para a expansao, manutençao e 

aperfeiçoamento das redes nacionais de ensino, para o programa de 
escolas de fronteiras, para os convênios diretos com as Prefeitu— 
ras Municipais e para a administração da Secretaria Executiva do 
Plano NaCional de Educação, passam a ser integralmente adminis.— 
trados pelo INDEP e à sua conta serão transferido no seu total. 

§ 29 - O INDEP compreenderá quatro, Subcontas 
distintas, além de sua conta do custeio aludida no art. 69, para 
o desenvolvimento de ensino superior, médio, primário e complemen 
taçao d£,qual_guer nível de ensino, creditando—se em cada uma de- 
las & receita que lhe for específica. 

39 _ O INDEP odera adotar as medidas e reali 
zar as operaçoes que se fizeremrpãra o financiamento dos progra - 
mas,e projetos e a oportuna liberaçao dos recursos corresponden — 

tes, , 
' 

Art. 52 - o patrimônio do INDEP será constituí- 
do dos bens e valores que lhe forem transferidos pela União, deg 
tinados à instalaçao—ãzmanutençao dos seus serviços. 

Art. 69 » Para a manutenção de seus serviços, o 

INDEP contará, exclusivamente, com dotaçoes orçamentárias da Uni- 
ão, escrituradas em conta especial, dependendo o orçamento dessas 
despesas de prévia aprovação do Presidente do Conselho Deliberati 
vo. . 

Art. 79 — O INDEP será administrado por um Con— 

selho Deliberativo, constituido de onze (ll) membros, incluindo 
sua composiçao representantes da Fazenda, do Planejamento e Coor- 
denaçao Geral, do Magistério, dos Estudantes e do Empresariado na 
cional, sendo os seis membros restantes representantes do Ministê 
rio da Educaçao e Cultura. 

_ § lº _ Dresidirá o Conselho do INDEP o Ministro 
da Educação e Cultura ou seu representante. 

§ 29 - Os membros do Conselho Deliberativo fa- " . & .r. . . rao Jus a diaria do compare01mento a ser fixada no regulamento. 

Art. 89 — O INDEP será representado, em Juízc> 
ou .fora dilg, pelo seu Presidente ou representante por este cre — 

denciado.
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Art. 99 — O INDEP terá uma Secretaria Executi— 
va que funcionará como órgao de assessoramento do Conselho e exe 
cutará as decisoes do orgao colegiado. 

É lº - A Secreta1 ªia Executiva terá estrutura Em
v 

xivel e contará com um corpo técnico e administrativo,o organizado 
sob forma de equipe técnica de trabalho. 

§ 29 — A administraçao do INDEP podera requisi- 
tar pessoal dos orgaos da Administraçao Direta e Indireta para ser vir na Secretaria Executiva e, ainda, excepcionalmente, contratar 
especialistas sujeitºs a legislaçao do trabalho. 

Art, 10 - A Inspetoria-Geral de Finanças do M1— 
nistério da Educação e Cultura colaborará na supervisão financei— 
ra; ,

. 

Art. ll _ Em consonância com o disposto no art. 
168, 5 3º inciso III, da Constituiçao, o Ministério da Educacao e 
Cultura estabelecerá sistema através do qual, em relaçao as novas 
matriculas nos estabelecimentos :rederais de ensino, seja cobrada 
anuidade daqueles alunos de alta renda familiar, financiando — se 
bôlsas de estudo, de manutençao e do estágio, reembolsaveis a lon 
go prazo, aos alunos de cursos superior de menores ou insuficien- 
tes recursos. 

Parágrafo unico- O regulamento fixará, em fun- 
çao da maior salário-minimo Vigente no País os critérios para 
determinaçao das categorias de renda familiar, levando em consi— 
deraçao o numero do depdndentes da familia. 

Art. 12 _ O INDEP poderá designar agentes finan 
ceiros nas diversas regioes do Pais para execuçao das operaçoes 
que forem consideradas suscetíveis (HIXI 

Art. 13 — Fica o Poder Executivo ªutorizado a abrir crédito especial até o limite de dois milhoes do cruzeiros 
novos ( NCR$ 2.000 000,00) ao Ministerio da Educaçao e Cultura, pa 
ra atender, no exercício de 1968, as despesas de instalaçao-&Lma— 
nutençao do INDEP, observado o disposto no item III do ª lº do 
artigo 43 da Lei nº 4.320, de l7 de março de 1964.
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Art. 14 — A presente Lei entrará em Vigor,na dª 
. '” . ." r. ta de sua publicagao, revogadas as dispos1goes em contrarlo. 

i. . 

Brasilia, 21 de novembro de 1968, 1479 da Inde- 
pendência e 809 da República.

( 

A. Costa e Silva 
Luiz Antônio da Gama e Silva 
Antônio Delfim Netto 
Tarso Dutra 
Marcus Vinicius Fratini de Moraes 
Afonso A. Lima
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA 
- Parecer

. 

ER 64Q/69 - Nº 789.H, de 8 de fevereiro de 1969 "Aprovo. Em 

13.2.69" 

Assuntos Recursos Vinculados ao Fundo Fe- 
deral,de Desenvolvimento da Edu- 
cação. Lei nº 51531, de 1968,Pre 
eito constitucional proibitixro 

º do,artº 65 da Constituiçao 
ral)» ºrientacao des ;a Con — 

PARECER: H-789 

A Lei nº 5.531, de 13 de novembro de 1968, insti - 
tuiu incentivos iscais para o desenvolvimento da educação, de— 

terminando a Vinculação<bs reswwn :ms reurs&3atndo Federal de 
Desenvatdn- o da Educaçao (FLJE), nforme prescrevem as seguin— 
tes,disposiçoes: parágrafo unico do arte lº, parágrafo lº do 
art. 29 e parágrafo lº do art. 95 

. ( 2o A Assessoria Jurídica do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., em fmcdamentado estudo do diploma legal em apre— 
ço, eoncluiu pel a sua inoonstitueionalidaoe, tendo en vis a o 
preceito contido no § 39 do art, 65 da ConsILtuiçao Federal, as- 
sim redigido: 

"Ressalvados os impostos únicos e as disposiç&s 
desta Cons titui.çe o e de l_eis ªovrlªmºotares, ne“E.um 
tributo terá a sua arrecada gas víncuiada a determinª 

A 1 

a , 

') do orgao, fundo eu des_ep º) o '.) I: «i pode ãº todavia,
n Q: L9 CO1 º”) 

mes instituir tribUtos exija arraea 
ta do orçamento de ca pitaly vedada sua aplicaçao no 
custeio de despesas correntes". (grifei) 

. 3. No mesmo sentido opinou & Assessoria do Min istª 
rio do Interior, 

4--ªnetéria nao é nova nesta Consultoria Geral da 
República, por isso ide sôbre o pré—falado dispositivo constitu—
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Desp.do Presidente. _2_ 

cional (§ 39 do art. 65) já me manifestei em outras oportunida - 
des. , 

5. Com efeito, examinando a parcela,(10%) destaca- 
do para custeio do,Plano Nacional de Cultura (art; lº do Decreto 
—Lei nº 242, de 28.2.67), bem como aplicação de recursos prove m 

níentes da receita de impostos da Uniao, para o desenvolvimento, 
do ensino- '- 

( -arta"92"' da-Lei nº—46024, de l961)-opinei;; 
0.0.0.0.............OIDDÓQGOQPCOOOQOQQO0IOCOQOODDOOOOQÇDQOCCCCQO

« 

"... O § 39, do art, 6ª, da Constitu içao Viven- (7 
"'a. te, veda a vincula.c çao rªouta_ia espe Ci_rica, tanto 

em relaçao a o:C5 ªos 9 quanto a fundos, como a des e 

sas: "Nenhum trituto terá a sua arrecadação vincu 
lada a determinado órgão, fundo ou despesa"º De 

conseguinte, o pª rcentual ”12%s3bore a receita 
de impostos", previsto

O SD 

'3 

‘3 L4- , J. 
CQ C) 40 L24/61 e re fer nido n º do de , lei nº,. 

242/6d, com destinação esp391fzca (Tnsino Primário 
,, a

' 
Médio e Superior) jí_n 

4- A u p . 
10 novo teXto consLLu SJ O l- O .) Íi) Í _! ) ,: O 

J 
CD (0 \D C. U) 

"Esse preceito obedeceu « orientacao geral
p 

, 
do :oneto no sentido de, em face da multioli— 
Cidade crescente de Vincunlaçgss, cortar o 

mal pela raiz, O relato: do projeto de Constl 
*) Ç $33 '73 H LD 

:4 

-1. tuiçao, em seu parecer, assim expiic. 

"A multiplicação de Vinculaçoes desta nature 
" .: .V.—nª. - : _ 'ª .: za em reis ordinárias levou a que, nos uitrmos 

n
. anos nafs de metade da receitaigisTiíeªy~b 

. _ .. [' 
anço a oespesa paolica em con— 

'íçoes insupgrtaveis e imgedindo o ajustamento 
L conjuntura econônica, ("A Gus 

i *içao do Brasil ao alcance de todos, pág, 

«. 

Ademais, deoois de referir-se à regra desse pa
º .ª 

_ ., _._ _ , r . ragraio 3 , afiznou, categorioo, o Senador Sarasa-
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Desp.do Pres.
3 

"Muito menos$ portanto, poderá haver qualquer 
percentual da reçeita tributária geral com destª 
nação específica.eº" (Obra citada, págº 358). 

— Parecer nº 723-H, in D.,O9 de 30-8—68. 

6. Através dos Pareceres ns“ 663—H % 734—H, publi - 
'cados;.respectiramente, nos Diários Ofícías do 19.4.68 e lõºlO,6& 
tratei, igualmente, de assunto idêntico; cu seja; o entenãímen _ 

to do 5 39 do art; 65 da Lei Maior, em relação a tributos vinculª 
dos a determinado órgão, fundo ou despesa;

, 
.. 

70 Os argumentos esposados nos aludidos pronuncia — 

A "" “' r . ,. ., . .» . “— , :, _, 

mentos, deste Órgao7 sao VâllQOS e ap¢zcawels a hipotese ao procge 

so em exame. , 

85 íeetas condiçoesª ante o exposto, parece—me es « 

tar a Lei nº 5353].; do 1968, oonfl;*ah.o .om o,mandam nto consti-I 

tucional, motivo pelo qual nao dev: prevalecero 

Sub censu_Cn 

Brasília,6 de fevereiro de 1969 ”,Adroalão Mesquita 
da Costa; ConªºltoruGeral da nopúblícaç 

/IMR



LEI Nº 5.531 — DE 13 DE NOVEMBRO DE 1 968 “ . 

Institui incentivos fiscais para odesenvolvimen— 
to da educação e dá outras providências. 

O Presidente da ºeoública 
Faço saber que o Congresso Nacional.decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. lº. Sem prejuízo de outros-incentivos fiscais 

institutos por lei, as pessoas físicas eias pessoas jurídicas 
destinarão 2% (dois por cento) do impôsto de renda calculado ra 

respectiva declaracao, para aplicaçao em prob ramas de desenvol 

vimento -da educação. 

Parágrafo único. O 6rgaoarm Cªªfb” creditara a par— 

cela correspondente aos programas de educação em conta especial 
do Fundo Federal do Desenvolvimento da Educação(FFDE)º 

Art. 29. Do montante dos incentivos fiscais in st mí 
dos em favor das pessoas jurídicas, na forma dos arts. 34 “da 

Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 19612 18 da Lei nº4 239, de 

27 de junho de 1963, 79, alínea b, da Lei número 5.174, do 27 

de outubro de 1966 e legislação subsequente, para atiieaçao 

nas áreas da Superitendência do Desenvolvimento do Nordeste... 

(SUDENE) e Superitendência do Desenvolvimento da Amazfinia..... 

(SUDAM), serão reservadas importâncias igu.is a 5% (cinco por 

cento) para projet cos de educaçao e de treinamento de não a de— 

obra, a serem executados nas respectivas re3;i6es. 

§ lº. As importancias descontadas serao respectivamen 
__ 

te creditadas pelo Banco do Nordes ue do ErasilgBNb), ou rªlo 
Banco da Amazônia<BASA) con.forme o caso, em conta do sando do 

Desenvolvimento da Educação WE Wzí)º 

§ 29. Competirá aos 61 rgã os &e de se:wv*lvimento -.&aá 

áreas regionais (SUDE TE BATE3 SU DAM e BAA 3m“) ap _7caçao dos 

recursos referiõ os no parágrafo anterzb. r9 como agentes finrn_ 

ceiros do Fundo Federal do Desenvolvimento da E&ucação(FFDm), 

Art. 3ºDo montante dos ir ceativos fiscais instituídos 

pelos artigos 29 da Lei nº 5.106, de 2 de setembro de 1 966 , 

25 e 26 do Decreto—Lei nº 55, de 18 de novembro de 1 966 com 

as posteriores alterações, e artigo 81 do Decreto—Lei nº 221,



cont. do DecrétoªLei 5.531.... 

de 28 do fevereiro do 1 967, serão reduzidas importâncias iguais 

a 5% (cinco por cento) para aplicação em programas do desenvol— 

vimento da educação e treinamento de mão - do—obra. 

ª lº. As importâncias do que trata êste arti— 

go serão creditadas, pelo Banco do Brasil, em conta do Fundo Fg 

deral de Desenvolvimento da Educação (BEBE). 

§ 29. Tratando-se do ropursos oriúndos dos in 

' centivos às atividades pesqueiras, sua aplicação pelo FFDE pode 

rá ser feita em projetos do treinamento do mão—de—obra especia- 

* lizada mediante convênio com a Superitendência do Desenvolvimen 

to da Pesca (SUDEPE). 

Art. 49 - O disposto nos artigos anteriores da 

presente Lei será observado em relação ao ano-base do 1 968 e 

'seguintes.
. 

Art. 5 º. A presente lei entrará em vigor -ne 

data do sua publicação., 
Art.“€º . Revogam—se as disposições em contrª 

rio. 

Brasília, 13 do novembro do 1968; 1479 da Indo —*

1 endência o 809 da B-FWClica.o 

AoCOSTA E SILVA 

Antônio Delfim Netto
N o . “, A, T.‘ . 

Bavorlno Bastos moreno, 

Afonso A. Lima 

MJ/ .



LEI Nº 5.525 — DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968. 

Dispõe sôbre a destinação do Fundo Es— 

pecial da Loteria Federal, c da outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu Sanciono a seguinte lei: 
Art. lº — O artigo 28 do Decreto—lei nº 204, 

de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação, mantidos todos os Seus parágrafos: 

"Art. 28 — O Fundo Especial da Loteria Fe 

deral, previsto no artigo anterior, terá 
seus recursos aplicados nas seguintes fina- 
lidades: 

I — 30% destinados à constituição de um "Fun 

Co Especial_de Financiamento da Assistên 
cia Médica". 

II _ 20% destinados à constituição de um "Fun 

do Especial dc Desenvolvimento das Opera 

ções das Caixas Econ micas Federais". 

III — 20% destinados à constituição de um "Fun 

do Especial de Serviços Públicos e lnves 

timentos Municipais". 
IV — 5% destinados à constituição de um "Fun— 

do Especial de manutenção e Investimen— 

tos".
. 

V — 20% destinados ao "Fundo Nacional de De 

senvolvimento da Educação". 

VI — 5% destinados a constituição dc um "Fun—
. 

do Especial de Alimentação Escolar (FEAE)". 

Art. 2º — Os recursos do Fundo Especial da 

. .» ,.) 

Loteria Federal, destinados a programas de educaçao, deverao 

ser creditados em conta especial do Fundo dc Desenvolvimen—. 

to da Educação (FNDE), dentro de 30 (trinta) dias, sob pena 

de responsabilidade.
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CONTINUAÇÃO: LEI Nº 5.525 — DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968. 

Art. 39 — Sob a supervisão e gerência do Ministério 
da Educação e Cultura e na forma do Regulamento a ser baixª 
do pelo Poder Executivo, o FEAE será aplicado pela Campanha 

Nacional de Alimentação ESeolar, integralmente, no atendimen 

to de suas atividades fins e movimentado pelo Ministério da 

Educação e Cultura, que prestará contas da gestão financeira, 
relativa a cada exercício, ao Tribunal de Contas da Uniãoa 

IO Art. 4 _ Esta lei entrará em Vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 59 — Revogam—se as disposições em contrário. 

Brasília 5 de novembro de 1968; 1479 da Independên— 

cia 809 da República. 

A.COSTA E SILVA 

Antônio Delfim Netto 

Favorino Bastos Mércio 

Leonel Miranda, 

WAA/.



LEGISLAÇÃO BESULTANTE 

DECRETOS~ 
DECRETO Nº 63.337 de 1/10/68 “ Prevê sôbre dotações orçamentá _ 

rias do Ministério da Educação e Cultura; nos exercícios de 

1969 a 1970e 

DECRETO Nº 63.338 de 1/10/68 " Constitui comissões de espeoia _ 

listas para o estudo de questões de educação e ensino. 

DECRETO Nº 639339 de 1/10/68 _ Prevê sôbre a arrecadação do salª 
rio—Educação. 

DECRETO Nº 63.340 de 1/10/68“ Dispõe sôbre a assistência finan 
oeira da União aos Estados, Distrito Federal e municípios,pª 
ra o desenvolvimento dos respectivos sistemas do ensino pri- 
mário e médio. 

DECRETO Nº 63.341 de 1’10/68 u Estabelece critérios para a eXpan 
São do ensino Superior e dá outras providências, 

DECRETO Nº 63.342 de 1/10/68 _ Dispõe sôbre medidas relativas ao 

aperfeiçoamento e atualização das estatísticas educacionais; 

DECRETO Nº 63.343 de 1/10/68 w Dispõe sôbre a instituição de Cen 

tros Regionais de Pós-Graduação:) 

DECRETO Nº 63.344 de 1/10/68 w Prevê sôbre medidas para a inspe_ 
ção dos estabelecimentos de ensinoa 

DECRETO Nº 63.422 de l4/lO/68 - Institui Grupo de Trabalho para 
estudar o incremento de matrículas no ensino superior, 

DECRETO Nº 64.055 de 3/2/69 — Prevê sôbre a criação de Grupo .de 
Trabalho para acompanhar a implantação da Reforma Universitá 

DECRETO Nº 649085 de 11/2/69 “ Prevê sôbre a instituição de -Co— 

missão Executiva do Program de implantação'dos Centros Regiº 
nais de Pós—Graduação,



ªlum.—mú... 
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DECRETO Nº. 64.086 de 11/2/69 .— Disp'õe sôbre o regime de trabalho 
e retribuição do magistério superior federal, aprova progra- 
ma de incentivo à implantação do regime de tempo integral e 

dedicação exclusiva, e dá outras providências.
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LEGISLAÇÃO RESULTANTE 

L E I S 

IO N 50525, de 5/11/68 _ Dispõe ,sôbre a destinação do Fun- 
do Especial da Loteria Federal. 

lo N 5.531, de 13/11/68 _ Institui incentivos fiscais para 
o desenvolvimento da educação. (Par. nº 789-H, 8/2/69 
da Consultoria Geral da Repú lica)

9 

Aprovado em 13/2/69 pelo Presidente da Repúblicaº 

Nº 5.537, de 21/11/68 _ Cria o Instituto Nacional do De _ 
senvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP) 

Nº 5.539, de 27/11/68 , Modifica dispositivos da Lei nº 
4.881_A, de 6/12/65, que dispois sôbre o Estatuto do na _ 
gistério Superiore 

(RAZUES DO VETO 

Nº 5.540, de 28/11/68 — Fixa normas de organização e fun— 
cíonamento,de ensino superior e sua articulação com a es— 
cola médiae 

{RAZUES DO VETO) __________i“



LEGISLAÇÃO RESULTANTE 

DECRETO-LEI Nº 405, de 31/12/68 » Prevê sôbre o incremento de 
matrículas em estabelecimentos de ensino superior, em 1969 

DECRETO_LEI Nº 464,de 11/2/69 _ Estabelece normas complemen- 
tares à Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968! e dá ou _ 
tras providências. 

DECRETO—LEI Nº 465, de 11/2/69 _ Estabelece normas complementª 
res à Lei nº 5.539 de 27 de novembro de 1968 e dá outras 
providências. 

DECRETO—LEI Nº 477, de 26/2/69 _ Define infrações disciplinares 
praticadas por professõres, alunos, funcionários ou empregª 
dos de estabelecimentos de ensino público ou particulares , 

x_e dá outras providências.:
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9:9 o J‘E T o' D E L EVI. 

Nº 32, de 1968- ,(C.N)- 

Fixa normas de organizaçao e fun: 
rcionamentb do ensino superior Ze 
sua- articulaçao com a escola mé— 
dia, e dá outras providências; 

O Congresse'Nacional decreta; 

"CAPITULO 31 

“,no ÉHSINO SUPERIOR 

Art; lº —.Ã 1931919959Ido ensino ficam incorporados os_ 

princípios, as nermas e as alteraçães-constantes da presente Lei. 

, Art. 2— — Ó ensino superior, indissociável da_pesqui — 

sa,mserá ministrado em univerSiQQQes e, excepcionalmente., em es— 

tabelecimentos isolados, organizados como ;nstituiçoes de direi— 
to público ºu Dav-ada. W , ",, . , ,, 

Parágrafo únieQ — A9 un1vers1dades e os estabelecimen—~ 
tos isolados de ensinõ su99r19r estenQerao à comunidade, sob a 
fQ%m& de cursos e serviços«especia&s as-atiViQaQes Qe Ensine & 
"QS reQQltaQQs Q& sQu;s& que lhesusao lHeTeHÚ%$.VÍ. 

Art. 39 — As nniversidàdcs. organiza r—se-ao diretamente 
ou mediante a reuniao de estabelecimentos já reconneeiQQs, deven 
do, em ambos os casos,irevestir—se das-seguintes Caracteristicas: 

a) uniQade de patrimônio Q administração; 

, b) organicidade de estrutura, com base em earta » 
mentos rQuniQos, ou nao, em unidades mais amplas; 

e) rªcionalidade de organizaçao, com plena utiliza— 
çaQ- Qe recursos materiais e humanos; 

d) uniVersidaQe de campo, pelo cultivo das áreasfnn 
- ªdamentais dos conhecimentos humanos,e studadosem si mesmos ou em razao de ulteriores aplicaçoes, Q '; "Qe uma nu mais áréas tecnico-profiSSionais, * 

»c) flexibiliQa Qe de métodos e critérios, com vistas 
diforonI§99 individuais dos alunes, as peculia— 

riQaQes regionais e as possibilidades de combina' 
.çao dos conhecimentos para novos cursos e progra 
[mas I99 

pesquisa. 

_ Parágrafo único - As universidades que se organizcm di 
reiqmente estarao sujeitas a autorizagao e reconhecimento, e as 
que resultem de estabelec1mentos preexistentes serao reconhec; -I aeww “$1- Mr 111:2;‘3'mg'5: «&; JWy—fª' g j-ªQL: -‘56»»r Maj «hª.;- :‘4 “ás:- ”&';s. »,: ÇÃ“. :52: 2am <a>.»uz4ªr :cA 'íl 
dos. ~ ~ ~
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Art. 49 — As universidades gozarao do autonomia didáti 
co—científica, disciplinar, financeira e administrativa, que se» 

rá exercida na forma da lei e dos seus estatutos. 

ei Art. 59 - As universidades e os estabelecimentos.isolg 
dos de ensino-superior constituir-senao, quando oficiais, em au— 

tarquias de regimeiespeciai ou em fundaçoes, e,,quando particulª 
res, sob a forma de fundações ou de associaçoes, 

Parágrafo único » O rrgime especial previsto obedecerá 
às peculiaridadcsiindicadas nesta Lei, inclusive quanto ao pessº 
al docente de nível superior, ao qual não se aplica o dispostono 
art. 35 do Decreto—Lei nº 81, de 21 de dezembro de 1966. 

Art. 69 — Poderá ser negada autorização para funciona— 
mento de universidades instituída diretamente ou estabelecimento 
isolado do ensino superior, quando, satisfeitas7 embora, as minª 
mos requisitos prefixades, a Sua criaçao não corresponda as exi— 

gências do mercado de trabalho, em confronto com as necessidades 
do desenvolvimento nacional ou regional. 

Parágrafo único - Não se aplica a disposição dêste ar— 

tigo aos casos em que a iniciativa apresente um alto padrão que 

venha a contribuir, efetivamente, para o aperfeiçoamento do ens; 
no e da pesquisa nos setõres abrangidos. 

« . Art. 79 a A organização e o funcionamento das universi 
dades serao disciplinados em.estatutos e em regimentos das unidª 
des que asiconstituam, a serem aprovados pelo Conselho de Educa— 

ção competente;
. 

§ lº — A aprovacao dos regimentos das unidades univer—. 
sitárias passará a competência da universidade, quando esta dis— 
puser de Regimento Geral, aprovado na forma dêste artigo» 

§ 29 » A organização das universidades mantidas pela 
”União deve obedecer aos princípios e normas fixados nosPDecretos 
Leis.nºs. 53, de 18 de novembro de 1966, e 252, de 28 de fevers; 
ro de 1967., 

'

'

N Art. 89- A organizaçao e o funcionamento dos estabelg 
cimentos isolados de ensino superior serao disciplinados em regi 
mentos a serem aprovados pelos Conselhos de Educação competentes 
para autoriza—los ou reconhece—los,, 

Art, 99 — Os estabelecimentos isolados da mesma local;
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dade ou de localidades proximas, que nao preecham tõdas as condi 

ções do art. Zºldeverao congregar-se, para efeito de cooperação, 

em federaçoes de escolas regidas por uma administração superior 
e com regimento unificado que lhes permita adotar criterios. co—_ 

muns de organização e funcionamento. 

Parágrafo único — Os Programas de financiamento do en- 

sino superior eonsiderarao o disposto neste artigo. 

”Art. 10 - A nomeaçao de reitores de universidades e di 
retores de unidades universitárias ou estabelecimentos isolados 
far-se-á com observância das seguintes Prescriçoes: 

I — O reitor e o vice—reitor de universidade ofici— 
bial serao nomeados pelo respectivo governo e 

escolhidos de listas de nomes indicados pelo Omi 

selho Universitário ou colegiado eqdivalehte. 
II — Quando, na administração superior universitária, 

houver or3a e deliberativo paras atividades de 
ensino e pesquisa, a lista a que se refere o 

item anterior será or3aniZada em reuniao conjun 
ta desse órgao com o Conselho Universitario ou 
colegiado equivalente,, 

1'! 1—! H 1 O reitor e o diretor de universidade, unidade E 
niversitaria ou estabelecimento isolado, de ca- 
ráter particular, serao escolhidos na forma dos 
respectivos estatutos e regimentosº 

IV — O diretor de unidade universitária ou estabele— 
cimento'isolado,q uando oficial, será escolhido 
conforme estabelecido pelo respectivo sistemade 
ensino, salvo nos casos previstos nas letras E 
é e do § lº des te artigo. 

§ lº — Os reitores, vice—reitores, diretores e vice—di 
retores das instituiçoes de ensino superior mantidas pela Uniao" 

serao indicados na forma dêste artigo e escolhidos com observân— 

cia das seguintes prescriçoes: 

ba) os reitores e vice—reitores. de listas de 6(sekfl 
nomes, abendo a sua nomeaçao ao Presidente da 
República; . . _ _ 

b) os diretores e os viee- diretores de unidades uni 
- versitárias, de listas d.e seis (6) nomes, caoen— 

do a sua nomeaçao ao Presidente da República; 
e) os diretores e os vice—diretores de estabeleci — 

mentos is solado os, de lista de seis (6) nomes, ca— 
bendo a. sua nomeaçao ao Presidente da Republica. 

_ § 29 « Será de 4 (quatro) anos o mandato dos reitores 
e diretorespnomeados na forma do parásrafo anterior, vedado 0U 

exercício de 2 (dois) mandatos consecutivos.
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Art. 11 — Na forma do respectivo estatuto ou regimen” 
to, e colegiado a que esteja afeta a administração superior de 
universidade ou estabelecimento isolado incluirá entre os seus 
membros, com direito a vez e voto9 representantes origináriosde 
atividades, categorias ou órgãos distintos, de modo que não suª 
sista, necessariamente, a preponderância de professores classi— 
ficados em determinado nível. 

Parágrafo único a Nos orgaos a gio se refere êste ar— 
tigo haVerá obrigatoriamente representantes da comunidade', 

'! . A .' _." (3.1.9 31.133: 1’1 53 53 J." Cf _Arte 12 — Has universidades e nos esta 
selados de ensino.superior, poderão ser ministrados as se 
tes modalidades de cursos: 

a) — de graduação, abertos a matrícula de candida— 
tdsque hajam concluído o ciel olegial ou em 
quivalente e tenham sido clas icados em con curso vestibular; “

O 

Sl 

b) — de pós—graduaçae, abertos a matrícula de can; 
didatos diplomados gm cursos de graduaçao que 
preencham as condiçoes prescritas em cada ea— 
se; 

e) & desespGCializaçao e aperfeiçoamentog abertos 
a matrícula deNcandidatos diplomados em cur— 
sos de graduaçao ou que apresentem títulos e— 
quiValentes; 

d) « de extensao e outros, abertos a candidatOSIpm 
satisfaçam os requisitos exigidos, 

Art. 13 — O concurso vestibular abrangerá os conheci— 
mentos comuns as diversas-formas de educaçao de segundo grau , 
sem ultrapassar êste 'nivel ce complexidade, para avaliar a for 
maçao geral dos candidatos com vistas a: realizaçao de estudos 
superiores. 

- §_19 — No prazo de 5 (cinco) anos, a contar dalvigên— 
cia desta Lei, e concurso vestibular sera idêntico, ei seu cons 
teúdo, para todos os cursos ou áreas de conhecimentos afi 
unificado em sua execução, na mesma universidade ou-Íederaçaods 

çã 
ricurricular de acõrdo com os estatutos e regimentos. 

§ 29“. O Ministério da Educaçao e Qultura atuará jun— 
to asuinstituiçoes de ensino superior visando a realização, me— 
diante convênios, de concursos vestibulares unificados em âmbi—
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to regional. 

Art. 14 — Nas universidades e estabelecimentos isola »dos com diferentes cursos, os estudos profissionais de gradua— 
ção serao.proeedidos de.um primeiro ciclo, destinado aos estui dos fundamentais em relação às grandes áreas de conhecimento , com as seguintes funçoes: ' 

a) recuperação de insuficiências evidenciadas pc— 
. lo concurso vestibular na formaçao dos alunos; 

b) orientação para escolha da carreira; 
.

« 
c) realização de estudos básicos para ciclos ultg riores.

» 

§ lº — Os cursos profissionais poderão, segundo a a—_ rea envolvida, apresentar modalidades diferentes quanto ao núá mero ela duração, a fim de corresponderem as condiçoes do mer— cado de trabalho. 

§ 22 — Serão organizados cursos profissionais de eu; ta duração, destinados a proporcionar habilitaçoes intermedia; rias_de grau superior, 

§ 39 - O primeiro ciclo e os cursos profissionais—de curta duraçao poderão ser também ministrados em estabelecimen— tos criados para êsse fim. 
§ 49 » Os estatutos e regimentos disciplinarão o a— proveitamento de estudos do,primeiro ciclo geral nos cursospmg fissionais de curta duração. 

§ 59 - Durante a primeira semana do ano letivo regu- lar, as instituiçoes poderão realizar programas pré—curricula— res, de motivação do aluno nos objetivos e importância, para a comunidade, de formação que escolheu; 
Art. 15 - O Conselho Federal de Educação eonceituará os cursos de_pós—graduaç50 e baixará normas gerais para suelo; ganizaçãe, dependendo a i validade nacional dos estudos nêles realizados de serem os cursos respectivos credenciados por a— quêle órgão; 

- Art. 16 _ Os cursos de especialização, aperfeiçoamcª to, extensão e outros serão ministrados de.aeôrdo com os pla— nos-traçados e aprovados pelas universidades e pelos estabele— .cimentos isolados.
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Art.»l7 — O Conselho Federal de Educaçao fixará o cur 
rículo mínimo e a duração dos cursos superiores correspondentes 
a profissoes reguladas em lei e de outros necessários ao desen- 
volvimento nacional. 

§ lº — As universidades es estabelecimentos isola — 

dos poderao organizar outros cursos para atender as exigências 
de sua programação específica ou fazer face a peculiaridades do 

mercado de trabalho n regional. 

§ 29 — Os diplomas expedidos por universidades ou es— 

tabelecimentos isolados reconhecidos, correspondentes a cursos 
organizados na) forma dêste artigo e aprovados pelo Conselho Fg 
deral de Educação, bem como os de cursos credenciados de pós— 

graduação, serão registrados no órgão próprio do Ministério da 

Educação e Cultura, importando em capacitação para o exercício 
profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com 

validade em todo o território nacional; 

* . n Art. 18 — No ensino superior, o ano letivo regular,ig 
depende do ano civil, abrangerá no mínimo 180 (cento e oitenta) 
dias de trabalho escolar efetivo, não incluindo o tempo reservª 
do a provas ou exames. 

, Parágrafo único - Entre os períodos letivos regula —Ã 

res, conforme disponha os estatutos e regimentos, serao execu—f 
tados programas de ensino e pesquisa que assegurem o funciona » 
mento contínuo das instalações de ensino superior; 

Art. 19 — Será obrigatório, no ensino superior, a.frg 
qªência de professores e alunos, bem como a execução integral 
dos programas de ensino. 

- § lº — Na forma dos estatutos e regimentos, será pos— 

sivel de sanção disciplinar o professor que sem motivo aceitocg 
mo justo pelo órgão competente, deixar de cumprir programa a 

seu cargo ou horário de trabalho a que esteja obrigado, impor — 

[tando a reincidência nas faltas previstas.neste artigo em moti— 
vo bastante para exoneração ou dispensa. 

º N 
n § 2% —_A aplicaçao do disposto no parágrafo anterior» 

far—se—á_modiante iniciativa da instituição ou de qualquer inte 
ressadc. 

§ 39 — Se, oferecida representaçao, fôr consideradaob
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jeto de deliberaçao, o professor ficará desde logo afastado das 

funçoes docentes, na forma do estatuto ou regimento. 

§ 49 — Considerar—se—ã reprovado o aluno que deixarõb 
comparecer a um mínimo, previsto em estatuto ou regimento, das 

atividades programadas para cada disciplinaº 
Art. 20 ê A formação de professores para o ensino de 

segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas bem como o.pre— 

paro de especialistas destinados aos trabalhos de planejamento, 
supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de 

escolas e sistemas escolares, ar—se-a em nível superior, res — 

salvado o disposto no art. 64 da Lei nº 4.024, de 20 de dezem - 
bro de 1961. 

. §”19 — A formação dos professores e especialistas pre 
. 

vistos neste artigo realizar—se-á, nas universidades, mediante 
a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos Concluí —— 

dos nos currículos dos cursos respectivos. 

_ § 29 — A formação a que se refere êste artigo poderá, 
também, concentrar—se em um só estabelecimanto isolado ou resul 

ª—“tar da cooperação de varios, devendo, na segunda hipótese, obde 
cer a coordenação que assegure a unidade dos estudos, na for- 
ma regimental. 

CAPITULO II 
DO CQ§§O DOCENTE 

._.-....

. Art. 21 — O regime jurídico do magistério superior se 

~~ 
rá regulado pelo legislaçao própria do sistema de ensino e "pe— 

los estatutos ou regimentos das universidades e dos estabeleci— 
mentos isolados.

' 

Art. 22 — Entendem-se como atividades de magistériosu 
perior, para efeitos desta Lei, aquelas que, pertinentes ao sis 
tema indissociável de ensino e pesquisa, se exerçam nas univer— 
sidades e nos estabelecimentos.isolados, em nível de graduação, 
ou mais elevado, para fins de tra.smissao e ampliação do saber. 

§ lº -.Constituem,.igualmente, atividades de magisté— 
rio superior aquelas inerentes a administração escolar e univer 
sitária exercida por professores...
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§ 29”» Haverá apenas uma carreira docente, obedecendo 
ao princípio de integraçao de ensino e pesquisa, 

_§ 39-m_Sorao considerados, em caráter preferencial,pg 
ra o ingresso e a promoçao na carreira docente do maoist b ório SL 

perior, os títulos universitários e o teor cientifico dos tropª 
lhos dos candidatos,

4 

r.) ' . Art, 23 — Os cargos e funcoes de UÉTIGÉOTlO, mesmo os 

já criados eu-providos, serao desvinoríedos de campo“ esnooiíim 
cos de conhecimentos, 

§ lº — Hos departamentos, poderá haver mais de um pro 
fessor em cada nível da carreira; 

§ 29 ª A atribuiçao dos encargos de ensino e pesquisa 
aos docentes, de,acõrdo com as respectivas especializações, se— 

rá feita pelos departamentose 

§ 39 — Eiea extinta a eátelra ou cadeira na organiza— 
çao do ensino superior do Pais, 

i § 49 » Os atuais cargos de professor catedrático tram 
formam—se, para todos os efeitos, os que corresponderem ao ná» 
vel da carreira do magistério superior. 

Art. 24 — As universidades deverao, progxsssivamentee 
na medidaide suas.possibilidades, estender a seus docentes o_rg 
gime deltempo integral e dedicação exclusiva as aÍiViGaãCª “ de 

ensino e pesquisa, salvo nos casos em que o tempo parcial 50.3— 

juste melhor ao trabalho específico em área determinada. 

Art. 25 —.O regime, a que se refere o artigo anterior, 
será prioritariamente"estendido as áreas de maior importânciapg 
ra o formaçao básica e profissional, em especial aquelas em que 

Jª seja - difícil ou inadequado o exercício de atividades remunera 
das estranhas ao trabalho universitário,

n , “Art. 26 » Os programas de anerieiçoamente de pessoal 
docente deverao ser estabelecidos pelas universidades, deitre 
de uma política nacional e regional derinila pelo Conselho Fed 

cional de Pesquisas. 

Art. 27 - A legislaçao trabalhista, quando aplicável 
ao magistério superior, deverá ser observada de acordo com os
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princípios que lhe sejam peculiares, em especial, os seguintes : 

I — as normas relativas ao serviço público nao sao 
supletivos, nos casos omissos ou em qualquer ou 
tros; -

» 

II » a aquisição do estabilidade óNcondicionada a nº 
tureza efetiva da admissao, nao ocorrendo nos 
casos de interinidade ou substituiçae, ou quan— 

do a permanência no emprêgo depender da satisfg 
cao de requisitos especiais de capacidade apurº 
dos segundo as normas próprias do ensino; 

III _ a aposentadoria eompulsjria; por imrlemen. 
' idade, extingue a'relacao de emprego, indº 

dgntemcnte de indenizaçao, cabendo a instfl 
çao complementar os proventos da aposentº" 
concedida pelawinstituiçao de Previdõio” 
al, se Estes nao forem integraisº 

l.; CD O) O 

tf: 

,-

O 
p. I 

IV « a justiça do Trabalho aplicará as norias legis 
laçao trabalhista aos membros do magistcrio su— 

perior, nos termos das respectivas leis e dos 
estatutos universitários. 

CAEITULO III 
DO coage riggªpgg 

.Arà. 28 a O corpo discente terá representaçao, com diª 
reito a vez e voto, nos orgaos colegiados das universidades .e 

dos estabelecimentos isolados de ensino superior, bem como em 

comissees que sejam instituídas na forma dos estatutos e regimen 

tos.
' 

§ lº — A rcpresentaçae estudantil terá por objetivo a 

cooperaçao dos administradores, dos professõres e dos alunos, no 

trabalho universitários 

§ 29 w Alescolha dos representqntes cstundznf;~ 
feita por meio de elei oes do coroo.diseente e seyundo criterios . ) 

que incluam o aproveitamento escolar dos candidatos, de aeãrdo 

com os estatutos e regimentos»
. 

- 
_ 

ª 39 » A representaçao estudantil nao; poderá exceder 
de 1/5 (um quinto) do total de membros dos colegiados e comis — 

sees. 

Art. 29 — Em cada universidade ou estabelecimento iso- 
lado de ensino superior poderá ser organizado diretório, paracog
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gregar os membros dos respectiVos corpos discentes;
_ 

§ lº—— Além do diretório de âmbito universitário, pode— 

rão formar—se diretorios setoriais, de aeõrdo com a estrutura in; 
terna de cada universidade 

§ 29 — Os Regimentos elaborados pelos Diretórios serao 
submetidos à aprovação da instância Universitária ou escolar com— 

petente. 
A o § 32 _ O Diretorio,cuja açao nao estiver em consonaneia 

com os objetivos para os quais foi instituído, será passível das 
sanções previstas nos estatutos ou regimentos. 

§ 49 - Os Diretorios obrigados a prestar contas de sua 
gestão financeira aos orgaos da administraçao universitária ou os 
colar, na forma dos estatutos e regimentos. 

_ 

Art. 30 — As instituiçoes de ensino superior, por meio 
de suas atividades de extensão, proporcionarão aos corpos discenm 
tes oportunidades de participação em programas de melhora das con 
díçoes de vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimen 
to. 

“ § lº — Deverao ainda ser proporcionados meios ao corpo 
discente para a realizaçao de programas culturais, artísticos, e; 
vices e desportivos. 

m ª 29 » As atividades de educação cívica e de despostos 
deverão ser especialmente estimuladas polca“ instituiçoes de Unªí 
no superior, que manterão, para o cumprimento destas normas, ori— 
entação adequada e instalaçoes especiaisº 

* Art. 31 » As universidades deverão estabelecer o regime 
de monitoria para alunos do curso de graduação que tenha, revela— 
do, na disciplina para a qual venham a ser aproveitados, qualida- 
des e desempenho de alto padrão.

& Parágraio único — Os monitores.de que trata êste artigo 
poderao ser remunerados. ' 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 32 - Os sistemas de ensino adotarão providências 
com o objetivo de que toda a escola de segundo grau se organize
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Q 
Q.! 0 L“ (D Frejat 

com o ginásio comum e colégio integradoo 

5,19 » O ginásio comum, como prosseguimento de escola 
ex primária, ter duração de 4 anos letivos e proporcionará educa- 

ormaçao especial, ministrada esta com o sentido de F!) çao geral e 

(1: sondagens e .esenvolvimento de aptidoes para o trabalho. 
(> 

g 29 m O colegio integrado com duração mínima de três 
anos letivos, abrangerá simultânea e obrigatoriamente uma parte 

de educação geral, em prosseguimento ao ginásio e outras.diver— 
sificadaa em que se compreendam, de acõrdo com o plano de cada 

«estabelecimento, estudos especiais ou formas de trabalho quepmg 

sem ser cultivados ao nível de amadurecimento do aluno inclusi— 
ve a preparação de professores para a escola primária; 

& 3ºl— Os nrosramas de financiamento.da edQcaeao- de 
<- d- L) a 

segundo grau levarao em conta, prioritariamente, o nível de a— 

daptaçao de cada sistema de ensino aos princípios fixados neste 

artigo. 
Art. 33 - Das deeisoes adotadas pelas instituicoes en 

. 

‘L Q _— 

sino superior, após esgotadas as respectivas,instâncias, caberá 

recurso, por estrita argniçao de ilegalidade: 

:* a) para os Conselhos Estaduais de Educaçao 
,. le , quando 

se tratar de rstabelecimentos isolad . est luau 
1 .;'

a 

is e municipais-ou de universidades iiolu dasra 
hipótese do art. 15 da Lei nº 4.024 de 20 de 
dezembro de 1961. 

b) para o Conselho Federal de educação, nos demais 
eases; 

Art. 34 — O Conselho Federal de Educação, após as nem 

eessárias verificações, poderá cassar o funcionamento ou suspeg 

der; por tempo determinado, a autonomia de Qualquer universida— 
de ou estabelecimento isolado de ensino superior, oficial- ou 

particular, por infringência da legislação de ensino ou de pre— 

ceito estatutário ou regimental, designando—se, na segunda hipá 
tese, reitor ou diretor pro tempera. 

Parágrafo único - Ser prejuízo do disposto neste arii 
ao, a supervisao ministerial ao sistema federalrde ensino supe— 

rior será exercida nos têrmos e casos legalmente previstos. 

Art.-35 — Nas universidades e estabelecimentos isola— 
dos mantidos pela Uniao, as atividades técnicas poderão ser a-
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tendidas mediante a contrataçao de pessoal na forma de.legisla— 

ção do trabalho, de acordo com as normas a serem estabelecidas 

nos estatutos e regimentos, 

Art. 35.. Desvincular—se—ao do critério de duraçao de 

cursos os vencimentos dos servidores publicaos federais de ní — 

vel universitárioª
' 

Art. 37 — O Conselho Federal de Educaçao interpretará, 

na jurisdiçao administrativa, as disposiçoes destes e das demais 

leis que fixem diretrizes e bases da educaçao nacional. 

Arti 38 _ Os pareceres ou decisoes do Conselho Federal 

de Educaçao dependerao, em todos os casos, para sua validade,de 

homologação pelo Ministro da Educaçao e Cultura, 

ªulª _"O Ministro da Educaçao e Cultura poderá devol— 

ver, para reeXame, qualquer pronunciamento do Conselho que depcg 

da de sua homologaçaoo 

“lê 29m» A autorização ou reconhecimento de universidade 

ou estabelecimento isolado demensinO'superior, será tornado efe— 

vtieo, em qualquer caso, por Decreto do foder EXecutivo. 

Art.l39 — O Ministro da Educação e Cultura, adotará as 

providências necessáriasla inspeção dos estabelecimentos_de ens; 

no.superior, sob o regimel e trabalho previsto no art. 96 do De— 

ereto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

CAPÍTULO V 

DISPOSlÇõES TRANSITORIAS 

Artº 40 — AS atuais universidades rurais mantidas pela 

Uniao, deverao reorganizar—se de acordo com o disposto nos arts, 

39 e 89 desta lei ou ser incorporadas as universidades federais 

existentes nas regioes em que estejam instaladasa 

Parágrafo único — Para efeito de reorganização e trans— 

ferência, a uniVersidade poderá ainda incorporar estabelecimentos 

de ensino mantidos pela União existentes na nesma localidade ou 

em localidades prórimas. 

Art. 41 — Enquanto nao houver número suficiente de pro- 

fessores primários em nível colegial9 a habilitação ao exercício 
"do magistério far-se—á tambémg
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a) mediante eursos especiais abertos a candidª 
tes que sejam.possuidores de certificados” 
de conclusao do ciclo ginasial, na forna'eg 
tabelecida para o competente sistema de en— 

sino; , . o
_ 

“b) mediante exames de suficiência rcalizadosem 
estabelecimentos oficiais ind'cados peloõon 
selho de Educaçao competente» 

Art. 42 A'Enquanto não.houver emlnúmcro suficiente os 

professõrcs e especialistas a que Se refere o art. 20 desta .lei, 
a.habilitação para as respectivas funções far—se-á mediante exa— 

me de suficiência realizado sob a responsabilidade das Faculda — 

des de Educação oficiais ou de instituiçoesequivalentes, também 
"'-1 oficiais, indicadas pelo Conselho Federal de educaçao. 

Art. 43 — O Poder Executivo eXpedirá decreto fixando 

distritos geo—educacionais, para aglutinaçao, em universidadesou 

federaçao dc.escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino su- 

perior existentes no Pais. 

Parnarafo unico » Para efeito do* disposto neste arti— 

go, será livre a associação de instituiçoes oficiais ou particu— 

lares de ensino superiór, na mesma entidade de niVel universitá— 

rio ou federação. 
'

. 

Art. 44 « Esta lei entrará em vigor na data de sua pu- 

blicacao. ‘W 

- Art. 45 — Ficam revogados o parágrafe único do art, 36 

elos artigos 62, 63,65 a 87, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro 

de 19611 bem como quaisquer outras disposiçoes em contrário asda 

presente lei ou que disciplinarem de forma diversa a matéria no» 

la tratada. 
'

' 

Brasília, de 
' 

de 1968.

: 

/0Vªn" 

Rov.p/AVC



P R O J E T O DE L E I 
Nº 28, de 1968 (C.N.) 

Institui adicional sôbre o imposto de ren- 
da devido por pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no estrangeiro, 
a ser utilizado no financiamento de pesqui 
sas relevantes para a tecnologia nacional, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lº — O imposto de renda a que se referem os 

artigos 18 e seus parágrafos lº e 29, 77 e 78 da Lei nº3.470 
de 28 de novembro de 1958; l3,43,44,45 e 46 da Lei nº 4.131, 
de 3 de setembro de 1962;.4º da Lei nº 4.154, de 28 de novegv 

bro de 1962; e lº da Lei nº 4.390, de 29 de agôsto de 1964, 
será cobrado com um adicional de 10% (dez por cento). 

Art. 2º - Os recursos obtidos na forma do artigo 
anterior serão atribuidos ao Fundo Nacional de Desenvolvi - 
mento Científico e Tecnologico administrado pelo Conselho 

Nacional de Pesquisa, e destinados à realização de pesquisas 
relevantes para a tecnologia nacional, a serem desenvolviàw 
em instituições por ele credenciadas. 

Parágrafo único — Os recursos de que trata este 
artigo deverão ser ainda destinados a atividades de pesqui— 

sa em centros de pós_graduação regularmente instituídos, 

Art. 39 — As repartições encarregadas da arreca— 

dação de adicional previsto nesta Lei reoolherEo seu produ— 

to ao Banco do Brasil, a ordem do Fundo Nacional de Desen—/ 

volvimento Científico e Tecnologico, no prazo de 3O (trinta) 
dias, sob pena de responsabilidade. 

Art. 49 — Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. Sº ; Revogam—se as disposições em contrária 

Brasília, em de de 1968. 
WAA/.



P R O J E T 0 DE L LTJ H 

Nº 29, de 1968 (C.N.) 
Modifica o artigo 28 do Decreto Lei nº 204, 
de 27 de fevereiro de 1967, que dispões sô- 
bre a destinação do Fundo Especial da Lote— 
ria Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lº + 0 artigo 28 do Decreto—Lei nº 2049 de 27 

de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação, 
mantidos todos os seus parágrafos: 

"Art. 28 — O Fundo Especial da Loteria Federal, pre— 

visto no artigo anterior, terá seus recursos aplicados nas se— 

guintes finalidades: 

I — 30% destinados à constituição de um "Fundo Es—' 

pecial de Financiamento da Assistêici< Módica". 

II — 20% destinados à.constituição de um "Fundo Es- 

pecial de Desenvolvimento das Operações das 

Caixas Econômicas Federais". 
III « 20% destinados à constituição de um "Fundo Es— 

. 

pecial de Serviços Públicos e Investimentos M2 

nicipais“. 
IV _ 10% destinados à constituição de um "Fundo Es— 

pecial de Manutenção e Investimentos", 
V - 20% destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvi 

mento da Educação". 

Art. 29 _ Os recursos do Fundo Especial da Loteria 

Federal, destinados a programas de educação, deverá ser credi— 

tados em conta especial do Fundo Nacioanl de Desenvolvimento<h 

Educação (FNDE), dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de res- 

ponsabilidade. 
Art. 39 » Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. Sº - Revigamrsc as disposições em contrário. 

WAA/o



PROJETO DE LEI Nº 27, 6e 1968 (Cºml
o 

Cria ooFunão Nacional de Desenvolvimento 
da Educação ooscuo (FNDE), e da outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta 3 

, o o o o 

Art. lº - Ficavcriaão, com p rsonalidade juridica 
de natureza autárquica, Vinculado ao Ministerio de Edu— 

cação e Cultura, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com sede e foro na Capital da Republi— 

ca. ,
o 

o Art. 2% - 0 F NVD E tem por finalidade captar re— 

cursos financeiros e canaliza—los pace o fin nciamento 
de programas e projetos de ensino e pesqu3839 inclusive 
bôlsas de estudo, observadas as di retri zes —e plaoej a — 

mento nacional da educaçãoe 

Earãgrafo único u O Regulamento do F N D E; 

a ser expedido por decreto ão Poder Executi 
vo, disciplinara o financiamento dos progra 
mas e projetos, o regime de bolsas de estu— 

dos e o mena nismo de restituição dos recur— 

sos aplicados.
' 

Art., 3º — Cpmpete ao F N D E : 

a) — financiar os programas de ensino supe- 
rior,omedio e pr im ario; o 

b) » financiar, através de mecanismo de ex; 
cuçao deScentrelízaôa, bõlsas de astu— 

dos e de manutenção:
' 

c) _ apreciar, preliminarme ente as propostas, 
fer orçamentárias das uni. siiades e dos 

estabelecimentos &- ('.) enª no médio ou eu ;.3. 

periorv mantidos pela Uni.ao, com vis _ 

tas & compatibilização dos seus progr 
mas e projetos.
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o o e 2 — 

Parágrafooánico — A assistência financeira 
a servconcedida pelo FNDE ficará sempre - 
condicionada a aprovação de programas e 

projetos específicos, pelo órgão competen— 

te do Ministério da Educação e Cultura, e 

será reembolsável ou não, consoante estaba 
lecer a regulamentação. 

v v 

Art. 4º — Para fazer face aos encargos do art. 
N D'E disporá de : 

a) — recursos orçamentários que lhe forem 
consignados; '

u 

b) — recursos provenientes de incentivos « 

v fiscais; o 

c) — 20% (vinte por cento) do Fundo Espe — 

cial da Loteria Federal; 
d) — recursos provenientes do salário—edu- 

cação, instituíão pelo Leivnº 4,440 , 

deo27 de outubro de 1964, com as modª 

ficaçães introduzidas pelo art. 35 da 

Lei nº 408837 de 29 de novembro de 

19653 u
, 

e) u recursos decorrentes de restituiçoes 
relativas a execução de programas e 

projetos financiados sob a condição de 

reembolso; 
f) — receitas patrimoniaisã 

g) w juros de dpositos bancários % disposi 
ção do M;E.Ca e do FQNQD.EO; 

h) — doaçoes e legados;
a i) — recursos de outras lonte

v 

U) 0
9 

§ lº a Os recursos a que se refere a letra d 

dêste artigo, destinados a suplementar as - 

despesas publi,as com o ensino primário,pas— 
(T) sem a ser integralm.nte administrados pelo » 

FNDE e serão transreridos, em seu valor glo- 
bal, a conta vinculada a ser aberta no Banco 

do Brasil. 
§ 29 — 0 F N D E poderá adotar as medidas e 

realizar as operaçoes que se façam necessá — 

rias para financiamento dos programas e pro- 
jetos, e liberação dos recursos corresponden— 

tes.
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Art. 59 — O patrimônio do F N D E será constituí— 
do de bens que lhe forem transferidos pela Uniao, destina— 

dos a instalação e manutençao dos seus serviçose
V 

o Art. 6º - Para despesas de custeioy o F N D E con 
+0L3 com dotação orçamentária da União, em nomplemento de 
sua receita patrimonialo 

Art, 79 — OVF N D E será administrado por um Con- 
Selho Deliberativo, constituido de até 9 (nove) membros,iª 
cluindo em sua nomposição representantes dos Ministérios 
da Eduaação e Cultura, da Fazenda e do Planejamento e Ooor 
denação Geral do magistérioy dos estudantes e do empresa — 

riado nacional, na forma prevista em regulamento. 

Parágrafo único - Presidàré o Conselho do 
F N D E o Ministro da Educação e Cultura,, 
ou seu representante. 

Art. 8º — O F N D E será representado, em juizo — 

ou fora dele, pelo seu Eresiãente. 
v v 

Art. 9ºv- 0 F N D E terá uma Secretária-ExenutiVa 
que, além.de funcionar como órgão de assessoramento do Con 
selho Deliberativo, execútará as resoluçoes do colegiado , 
cabendo-lhe a aprovação de programas e projetos dentro da 

alçada que lhe fôr estabelenido.
v 

§ lº — A Secretária — Executiva terávestru- 
tura flexível e contará com pequeno corpo — 

ténnieo e administrativo, organizado sob a 

forma de equipe e trabalho, 

§ 2Q — A administração do F N D E poderá re 
quisitar pessoal dos orgãos da administra - 
ção direta e indireta para servirvna Secre- 
taria — Executiva e9 ainda, excepcionalmen— 
te, contratar especialistas sujeitos % le — 

gislaçao do trabalhou 

:oria Geral de Finanças, do Mi - Art. "O — A Insee“ 
nistério da Educaçao e Culture, supervisionaré, no F N D E 

. . N . . I . . a administraçao financeira e executors as ativ1dades de au, ditoria.
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Art. 11 — Em consonância com o disposto no art. 
168, $o3º, Inciso III, da Constituição, poder—se—á es— 

tabelecer sistema através do qual, em relação aos no - 
vos alunos que se matricularem nos estabelecimentos fe 
derais de ensino, seja sobrada anuidade dos de alta - 
renda familiar, financiandoese bolsas reembolsáveis, a 
longo prazo, aos alunos da categoria de renda imediata 
mente inferior 

§ lº _ O regulamento fixará, em funçao 
de maior salário mínimo Vigente no Eaís 

. f . N
v os criterios par a determinaçao das Cate 

o gorias de renda familiar, levando em - 
coãsideraçao«0ªnámero de dependentes de 
família.

v 

§ 29 —O€ renursos obtj.dos de a;%; l.! Q m 
Q: (D (D 

da restituiçao do valor de bolsas finan 
ciadas, serao eynlus1vameneutilizadoa 
para assegurar gratuidade e bõlsas de » 

manutençao a alunos de renda média e 

baixa. 

o Art. 12 _ 0 F N D E poderá designar agentes finan— 
vceiros nas diversas regioes do País, ara exenução d ope— as 
raçoes que forem consideradas passiieis de descentralização. 

, Art. l; — Fica o Poder Executivo autoriz zado a abrir 
o crédito especial de NCR$ 2.00G HOOD 00 (dois milh.5es de 
cruzeieos novos)oao Ministério da Educaçao e Cultura, para 
atender, no exercício de 1968, as despesas de instalação e 
manutenção do F N D E, observado o disposto na Lei Nº 4320 
de 17 de março de 1964, 

Art1o14 —_A presente Lei entrar' em vigor na data 
de sua publicaçaoº 

_
o 

Artª 15 - Revogam—se as ícoes em contrario. .: 
r)— 

.;(Jãl Spe- 

DJ (D APF... Brasília9 em de 1968 

RAV _ AVC



PROJETO—DE—LEI Nº 3o, de 1968 

(0.N.) 

-Institui incentivos fiscais para o àesenvolvimento da educª 

ção e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

Art. lº Sem prejuízo de outros incentivos fiscais instituí— 
dos por lei, e facultado às pessoas fiª gicas e às pessoas jurídicas 
áestinar 2% (dois por cento) do imposto do renda calculaão na res — 

pectiva declaração, para aplicação em programas de ãesenvolvimento 
da eãucação. 

§ lº A notificação para recollmi nto do imposto discrimina— 

rá, quando fôr o caso, a parcela correspondente à contribuição pa- 

ra os programas a que se refere êste artigo. 
§ 2º O órgão arreoadador oreditaré a parcela corresponàente 

aos programas de educação em conta espcª cial, do Fundo Nacional ce 

Desenvolvimento da Eõ.ucação (FNDE)
A 

§ 39 É facultado ao contribuinte indicar sua pr efe ren cie 
‘2 ‘I 

quanto ao estabelecimento do ensino cujo programe de eCuce geo neve 

ser atendidoc 
,

' 

§ 49 As pessoas físicas que usarem do faculdade instituíca 
neste artigo concorrerão & um prêmio em dinheiro, meãiante sorteio, 
cujo valor e mecanismo do concessão serão estabeleeiâos em regulamen 

tº. . 

Art. 29 Do montante dos incentivos fiscais instituídos “em, 

favor dds pessoas juridioas, na forma dos artigos 34, da Lei nº... 
3.995, de 14 de dozombro do 1951,18, da.Lei nº 4,239, do 27 do ju— 

nho de 1963, 79, alínea "b", da Lei nº 5 174, de 27 do ou uubro de 

1966, e legislação subsequente, para aplicação nas áreas d: Superin 
tendência do Desenvolvinento da Amazônia (SUDABM) scrã reservados 
importâncias iguais a 5% (cinco por cento), para projetos do educa— 

ção e do treinamento do mão do obra, a serem executaãos nas respect; 
ves regioes. 

§ lº As importâncias ãesconw das serão, respectivamente, cre 
ditadas pelo Banco do Nordeste do Bras il (BETE) ou pelo Banco da Ama— 

zônia (EASA), conforme o caso, em conta do Fundo Nacional do Desen — 

volvimento da EãucaçãoÇFNDE)g 

§ 2º Competirá aos órgãos de desenvolvimento das áreas regia 
nais (SUDENE, BRB, SUDAM o EASA) a aplicação dos recursos referiãos. 
no parágrafo anterior, como agentes financeiros do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Cont. do Projeto—de—Lei nº

a 

30, do 1968 
"2'“ 

Art. 39 Do montante dos incentivos fiscais instituíãos pe — 

los artigos 29, da Lei nº 5.106, do 2 do setembro do 19669 25 e 26, 
do Decreto—Lei nº 55, de 18 de novembro de 1965, com as posteriores 
alterações, e artigo 81, do Decreto—Lei nº 2219 de 28 de fevereiro 
de 1967, serão deduzidas importâncias iguais a 5% (cinco por cento), 
para aplicação em programas do desenvolvimento da eãucação e treina 
mento de mão do obra. 

lº As innortâncias do que trata êste artiºo serão credita— 1 b 

das pelo Banco do Brasil, en.conta do Fundo Nacional de Desenvolvi — 

mento da Educação (FNDE). 

§ 29 Tratando—se de recursos oriundos dos incentivos as ati— 

vidades pesqueiras, sua aplicação pelo FNDE poderá Scr feita em pro— 

jetos de treinamento de mão do obra especializaàa, mediante convênio 

com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDENE), 

Art. 49 O disposto 
rá observaão eª relação ao 

Art. Sº A presente 
cação. 

Artº 69 Revogamrse 

vembro do 1964, o Art. 39, 
1960, e demais disposições 

Brasília, em de 

tsh 

nos artigos anteriores da presente lei se 
ano—base do 1968 9 seguinte. 
lei entrará em vigor na data do sua publi 

o artº 55, && Lei nº 405069 de 30 de no—, 

da Lei nº 3,830, de 25 de novembro de... 
en contrário. 

de 1968. 

(Publicado no Diário do Con— 

gresso Nacional de 8—10—68)



PROJETO _D_B_«_ LEI » 

Nº 26, de 1968(CN) 

Modifica dispositivos da Lei nº 
88l—A, de 6 de eezemblªo de 1965, 

que dispoe sobre o Estatuto do Ma- 
gistério Superior9 e dá outras pro 
videneias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lº — A legislaçao relativa ao Magistério Sape 

rior Federal,ineorporam—se os princípios,.normas e alteraçoes da 

presente Lei.
: 

Art. 29 — O pessoal docente de nivel supei ior cªas 

sifica—se pelas-seguintes categorias: 
I — Ocupantes dos cargos de magistério su— 

perior. 
II — Professores contratados. 

III — Auxiliares de ensino. 

Art. 39 — Os cargos de magistério superior.eompreeg 
dem-se nas seguintes classes: 

I _ Professorº 
II — Professor — adjunto. 

III — Professor— assistente. 

Art. 49 — Desvineular—se-ao de campos sepse o 

do conhecimento os ça gos de magistério já criados ou g3r3”iíee 
com essa vinculaçao. 

Parágrafo único — A distribuição do pessoal 
docente pelas atividades de ensino e pesquisa será feita pelos ge 

;artamentes, na forma do Decreto—Lei nº 252, de 28 de fevereiro 
de 1967.

I 

Art. 59 - Haverá a ra docente, obede

n cendo ao principio de i pesquisa. 

Parágrafo único — Caberá aos departament057na 
organização de seus programas, distribuir os trabalhos de ensino 
e pesquisa, de forma a harmonizar os interêsses do Departamento e 

as preocupaçges científico—culturais dominanea do seu pessoal ao 
cents.
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Art. 69 -Para iniciação nas atividades do ensino su— 

perior, serao admitidos auxiliares, en carater probatório, sujei 

tos a legislaçao trabalhista, atendidas as condiçoes prescritas 

nos estatutos e regimentos. 
N ‘ 

§ lº — A admissao de auxiliar de ensino somente 

poderá recair em graduado de curso do ivel superior. 

§ 29 — A admissao será efetuada pio prazo de dois 

anos, que poderá ser renovado. 

39 — No prazo máximo de quatro anos, o auxiliar 
(03

N 

do ensino devera obter certificado de aprovacao em curso de espe 

cializaçao ou aperfeiçoamentosrm.o que o sou contrato nao poderá 

ser renovado. 

Art. 79 — O cargo de professor—assistente será provido 

mediante concurso público do títulos e provas, aberto a pôs—gra— 

duadss e realizado de acordo com as normas estabelecidas nos os— 

tatutos e regimentos. 

Parágrafo único « Os estatutos ou regimentos fixa 
rão o prazo a partir do qual se exigirá dos candidatos ao cargo 

de professor — assistente o titulo de mestre, obtido em curso do 

pós-graduação credenciado pelO'ConseIho Federal de Educaçao. 

Art. 89 - O cargo de professor-adj unto sera provido me 

diante concurso de títulos e prows, a que poe derao concorrer os 

professôresiassistentes, dando-se preferência, em igualdde de Cªl 
diçoes, aos que possuirem,o titulo de mestre obtido em curso cre 

denciado de pos—graduação. 

Art. 99 - O professor—ass istente que obtiver o titulo 
do doutor em curso credenciado de pos— —graduaçao será automatica- 

mente equiparado % condiçao de pro ofos sor-adjunto, passando a ro— 

oobor gratificação correspondente a diferença entre os dois cars 

gos até que no vo cargo va gue ou seja criado. 

Parágrafo único - Os estatutos ou regimentos fixº 
rão o prazo a partir do Qual a forma estabelecida neste artigo ªL 
râ,a única para o preenchimento dos cargos de professor — adjun— 

to. 
Art. 10 - O provimento de cargo de professor será feito 

mediante concurso público de títulos e provas, a que poderao con 

correr professores-adjuntos, docentes—livres ou pessoas do alta
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qualificaçao cientifica, a juízo do colegiado univers Mt rio com- 

petente. 

Parágrfo único — As universidades e os estabele—_ 

cimentos isolados disciplinarao o concurso referido neste artigo, 
atribuindo valor preponderante ao curriculum - vitae e ao teor 
cientifico dos trabalhos dos candidatos interessados, 

Art. ll — O Estatuto dos Funcionários Civis da Uniao
) aplica—se subsid iãriamcnte, no que couber, aos professâres ocupal 

tes dos cargos de magistério. 

Art. l2 — Os cargos do magistério s ;erior integra— 

rao, em cada universidade ou estabelecimncito ismíãõos o Quadro Ú

P nico do essoal, a ser aprovado mediante decre 3 do rod m3 Execu 

tivo. 
Parágrafo único — A distribuiçao dos argos 1o ma 

gistêrio superior será feita solos colegiados superiores das uni 
versidaces e dos estabelecimentos isolados. 

Art. l3 — Paralelamente a carreira estabelecida por 

esta Lei, as universidades poderao contratar professâres para os 

vários níveis de ensino, pelo sistema das leis do trabalho9 obe— 

decidos os mesmos requisitos de titulaçaog 

§ lº — Os orofessâres contratados terao os mesª 
1. 

nos direitos e deveres qmaos oóúpantes de cargos da carreira,do 
magistério, nos planos didático9 científico e administrative» 

§ 29 1 Justiça do Trabalho aplicará as normas da 
N ,. (”: 

legislaçao trabalhista aos professores contratados nos termos 

desta Lei, dos estatutos universitái "1os e Gºe regirentos escola— 

res. 
Art, l4 _ O servidor puolico poderá ser lâsto L djs 

posição de univei sidade ou estabelecimento isolaio federal, Tala 

exercer funçoes de magistério em regia: de Jweização exelusiva, 
com direito a contagem de tempo de serviço tara aoosentadoriaª 

Art. 15 — As nomeaçoes dos ocueanyes dos cargos de 

magisterio e as admissoes de contratados pela leis do trabalho 
serao feitas pelo Reitor, nas Jniversjdaces, e pelo'Éinistro da 

Educação e Cultura; para os estabelecimentos isolados,
I 

Art. 16 — O regime de trab alho do pessoal docen~ 
nível superior abrangera tres modalidadesz



a) tempo de 15 horas semanais; 
b) tempo de 24 horas semanais; , 

e) tempo integral e dedicação exclusiva(;
: 

Art. 17 w As bases par a a retribuição dos decentes 
vinculados ao regime de trabalho de 24 horas semanais e de dedi— 
caçao exclusiva serao estabelecidos por decreto. 

Parágrafo único - A gm “ti 1ieaeao correspondente 
aos regimes referidos nas letras b e e 6o artigo anterior ineorpo 

\ . & ra-se a aposentadoria, a(razao de um vinte e cinco avos (l/25)por 
ano de serviço no regime.“ 

Arte 18 — Fica proibido ao docente em regime de dedi— 
'cação exclusiva o exercício de qualquer outro cargo, ainda que de 

magistério, ou de qualquer funçaa ou atividade remunerada, ressal 
vadas as seguintes hipótesesº 

I — O exercício ou órgãos de deliberação cokti 
va, desde que relacionada com o cargo ou 

função; 
II - as atividades culturais que, sem caráter de 

empreºn e 6es6e qugccmpativeis com os inte— 
resses da instituiçao, se destinem a difu — 

sao e aplicação 6e idéias e conhecimentos. 

Art, 19 _ Ha avera, em cada universidede ou estabeleci 
mento isolado, uma Com missao perr Janente 6o regime 6e,6 e6ieagao ex 
.clusiva, sempre com representaçao do corpo discente.

, Parágrafo único — A Comissao competirá: 
I — Examinar o projeto de trabalho, a que se 

vinculará cada professor contemplado com o 

regime 6e dedicaçao exclusiva9 consideran— 
do— se as suas qualifi aç Tes e os instrumen 
tos 6e ti ªabalhza 61 que pode rá: dispor, 

II _ Fixar o estabel‘o“11nuo 6.0 est tagio probatô 
rio de suas norma.s aos quais ste ran suL 

iniciam ”no (DO tidos toco 5 os docentes que s

o regime 6e 6e6ieaea‘ 
.. .-u III - Fiscalizar as atiVitades dos c-ocentes em _3 

gime de dedicaçao exclusiva; 
.K IV - Receber e examinar perioc . .] A licamente, cando s3 

o a 
/' 'al dependera bre eles o seu parecer, d
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permanência do docente no regime de dedica 
ção exclusiva, relatórios circunstanciados 
sôbre as atividades dos docentes submetidos 
a êsse regime; 

V — Examinar a conveniência da extensão do regi 
me de dedicação exclusiva aos diferentes ªl 
centes. 

Art., 2O —- Admissao a- estágio rjbc'Kt'SlíJ na regime 
8. .;

o 

de dedicaçao exclusiVa será feita medi .e proposta fundamentada 
d" O o do Departamento a que pertencer o docen 

Art. 21 — Os Reitores e os Dire «s de unidade anle 

o os respectivos
N 

'mandatos, obrigatoriamente, em regime de dedicaçao exclusiva. 

Art, 22 _ 
Ç regime disciplinar regulado pelas nor— 

mas constantes dos estatutos e regimentasy assegurando_se a juris 
dição disciplinar_dos,reitores e dos diretores, nas áreas das res 
pectivas isntituiçães,

_ 

Art. 23 — Ficam revogados os artigos 59 a 24, 34936 
a 46, 48, 50; 52, 55, 60 a 63, e 66 a 70 da Lei n" 4,88lmA, de 6 

de dezembro de 1965, e Quaisgºer mitras disposiçoes em contrário

O 

& . 
a presente Lei.

4 

Art» 24 « Esta Lei entrará em Vigor.na data de sua, 
publicaçãoe 

MJ/ .



R E c o M E N D A ç K o Nº 1 

Regionalização Administrativa eoMecanismos de Planejamento, 
Orçamento e Administração Financeira

o 

1. Principalmente no momento em que ooGovêrno Federal se 

dispoe a aumentar substancialmente os recursos para expan — 

são do ensino superior, é importante que as Universidades 
se empenhem em programas sitemáticos de racionalização admi— 

nistrativa. 85 assim poderão ser realizados os objetivos,cg' 
limados através de gestão eficiente e por menores must e. 

u o o 

2; Gonstituirá peça básica dessa pflítica o estabeleci _ 

mento, junto ao Reitor, daofunção de Superintendente (o em 

substituição aos atuais SecretáriosuGerais) a ser exercida 
por técnico de alto nível, nom a responsabilidade das atri— 
buições de planejamento, orçamento, reforma administrativa 
e administraçao financeira, sob a orientação do Reitora 

3. Outras medidas:
v 

a) levar em conta, no exame do financiamento dos progra 
mas de desenvolvimento das Universidades, o esforço Jealizª 
do no sentidooda racionalização administrativa e do fortalg 
cimento de mecanismosode planejamento, orçamento e adminis 
traçao financeira (inclusive auditoria); 
b) promover programas de treinamento, mediante convê — 

nio entre os Ministérios da Educação e Planejamento (atra - 
vês, por exemplo, do Centro de Treinamento do IIEA), para — 

qualificar pessoal ténnico das Úniversidades: cursos de or” 
çamentovprograma, planejamento geral, planejamento educacíg 
nal, etc. 

APF
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RECOMENDAÇÃO Nº 2

v 

Restauração das Uomissoes de Especialistas para Desenvolver 
uma Política de Cooperação Intelectual e Técnica 

oConsiderando—se a necessidade de prover o Ministério 
da Educação, na área do ensino superior, de instrumentos a— 

&equados queolhe'permitamvdesenvolver uma política de coopg 
ração intelentual e tínnica e não apenas mero contrôle bu — 

psºráticg das instituicoes ãe ansinpsªrenomendamos agressª 
itauração'dasomissoeSÍãª Especialistas propostaszprlaiãhg 
dia 953 n97_ÓJ65,de_CFE e trasnformada na Portaria Ministe— riaà n- 187%6É. N 

Estas Uomissoes exerceram eficiente trabalhoode asses 
saia técnica em relação ao Conselho Federal de Educação, a 

Bªstaria do Ensino Superior eoaos proprios estabelecimen _ 

ta de ensino. Durante seu funnionamento as Comissoes con - 
trmuíram para imprimir a ação da Diretoria do Ensino Supe— 

riw um sentido menos formalista e sartorial e mais técnico 
e wiador, oferecendo meios idôneos de avaliação, inspeção e 

assstennia aos diferentes tipos desacolase Os auxílios fi- 
naneiros aos estabelecimentos eram concedidos pela Direto— 
ria o Ensino Superior nom baseona apresentação de projetos 
ª Prgramas que obtivessem parener favorável da respectiva 
&misao. No momento em que se pretende implantar uma refor 
Imzemprofundidade do Ensino Superior a presença'destas Cos 
HÚJSBQ de Especialistas se faz imprescindível como instru— 
mento a assessoria táOÚiCaº 

Recomenda-seouma revisão da Portaria para ajusta—la 
ês'hamformaçoes ocorridas com a reforma de estrwturas das 
UniVe'í'S'dades Federais, à Reforma Administrativa do Ministé— 
rio Bªsque decorrem dos estudos do Grupo de Trabalho. 

Cnviria que, em face do desdobramento da Faculdade
, 

de Filºãfia nas Universidades, as Comissoes fossem organi a 
23388 envermos de áreas e não mais de escolas ou faculdades 
pelo menºsquanto as áreas básicasº Por outro lado, no caso 
de uniVeISHades, as Comissoes se articulariam com as unida— 
das em funão do contexto universitário» Finalmente, estas 
Comissoes tbbalhariam em estreita ligação com o Conselho Fe: 
deral de Eduação para prestar—lhe assessoramento principal—Í 
mente no Queee refere a política de expansão do ensino supe- 
rior, fºrnecerão—lhe dados relativos às condiçoes de cada - 
campo e ao mercado de trablaho correspondente, bem como pro—. 

N . . movendo ag verificaçoes prév1as de escolas para efeitos de aitorizaçao e reconhecimento. 
APF. ".,



RECOMENDAÇÃO N93 
V V 

Aprimoramento go_Mecanismo de Funcionamento do Conselho 

Federal de Educação
o 

_ 

Considerando o papel e a relevância das funçoes do 

Conselho Federal de Educação para todo o sistema do ens; 
no nacional; o

“ 

considerando a necessidade de uma ação dêsse órgão 

para atender aos problemas urgentes que decorrem das atª 
Vidades educacionais, 
o Recomenda—se que o referido Conselho estude um mea 

canismo de funnionamento que lhe permita exercer as 

suas tarefas sem quebra de continuidade» 

APF...¢



RECOMENDAÇÃO .Nº 4

o 

Cooperação dooEmpresariado Nacional para a Integração da 

Universidade com os Programas de Desenvolvimento 

Tendo em vista a necessidade de maior integração en— 

tre a Universidade e os programas de desenvolvimento, reco- 
menda—se a aprovação das sugestoes formuladas através da - 
Confederação Nacional da Indústria, para efeito das seguin- 
tes principais formas de cooperação e ser prestada pelo em 
presariado nacional : 

. 
o o 

I — Cooperar emoprogramas de pesquisas cientificas 
e tecnologicas das Universidadesº 

II — Promover o estagio de estudantes em emprêsas , 
tendo em monta z

' 

v v 

a) — melhor proveito_da capacidade de absor— 
çao de estagiários por parte da indãs — 

tria brasileira; 
b) » mais completo aproveitamento do estágio 

por parte dos universitárioso 

III — Colaborar em pesquisas de mão—de-obra, com o 

objetivo de :
'

v 

a) - acompanhar a evoluçao da demanda de pes- 
soal de nível superior;

V 

b) — informar as Universidades das modifica - 
”goes ocorridas e da tendência a curto e 

a longo prazo; 

c) — servir de elo de ligação entre a demanda 
(por parte da indásgria) e a oferta (por 
parte das Universidades)o 

IV - Promover cooperação financeira de emprêsas com 
Universidades para manutenção ou ampliação de 
cursos de interesses das mesmas empresas.v ' 

V - Promover a realização de cursos em forma coope— 

rativa, em que parte venha a ser realizada na 
Universidade e parte nas emprêsas.



v 

Cont. Recomendação n º 4 - 2 - 

VI - Mediante entendimento, utilizar ouvempenhar— 

se em que emprêsas utilizem, nomo consulto - 
res, membros do corpo docente de Universidg 
des em que nestas trabalhem em regime de teª 
po integral e dedicação exalusiva. 

VII — Empenhar—se em que empresas utilizem servi - 
ços de laboratorios e equipes universitárias 
em análises e ensaios de qualidade, de maté- 
rias—primas eode produtos, assim comooverifi 
cação de especificação e emissSee de certifi 
cados nos casos indicados: 
- o v 

Para nonsenução do eleneo de medidas e atividades 
sugeridas neste donumento, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA IN — 

DÚSTRIA propoe a criação de um Centro de Integração Univer 
sidade—Indústria, de caráter permanente e que terá a seu 

éarge a coordenação das referidas medidas e deooutras que 

venham.a contribuir para o aperfeiçoamento da citada inte — 

graças. » o o 

o Esse Centro deverá, de preferencia estar localizª 
do no "campus" de cada Universidade, e dêle participarão re 
presentantes da indústria soda direção universitária. 

- A instalação e o custeio do Centro serão objeto 
de convênio entre o CNI ou as Federaçoes de Indústria e ea- 
da Universidade. 

âPFoooi



“&, III.3 -ANTEPROJETO DE LEI 

Institui incentivos fiscais para o desenvolvi— 
mento da educação e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA RTPUBLICA 

faço saber que o Congresso Nacional decrªta e eu sancio— 

no a seguinte lei: 
Art. lº — Sem prejuízo de outros incentivos fiscais ins— 

tituídos por lei, é facultado às pessoas físicas e às pessoas jª 
rídicas destinar (2%) dois por cento do impôsto de renda calcula 
do na respectiva declaração, para aplicação em programas de de - 
senvolvimento da educação. 

, § lº - A notificação para recolhimento do imposto diª 
criminraÇ quando fôr o caso, a parcela correspondente à contri - 
buição para os programas a que se refere o artigo. 

§ 29 - O órgão arrecadador apropriará a parcela cor — 

respondente aos programas de educação em conta especial, em nome 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educajão (FNDE). 

.§-39 — É facultado ao contribuinte indicar sua prefe- 
rencia quanto ao estabelecimento de ensino cujo programa deverá 

ser at-ndido. 

Art. 2º - Do montante dos incentivos fiscais instituídos 
em favor das pessoas jurídicas, na forma do art. 34 da Lei nºc.. 
3. 995, de 14 de dezembro de l96l,fartigo l8 da Lei nº 4:239, de 

27 devjunho de 1963, art. 79, alínea b; da Lei nº-õºl74, de 22 de 

outubro de 1966, e legislação subsequente, para aplicação nas á— 

reas da Superitendéncia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 3a— 

rão reservadas importâncias iguais a 5% (cinco por cento) para 

prejctos.de respectivas regioes. 

§ lº - As importâncias reservadas serão creditadas pg 

lo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), ou pelo Banco da Amazônia 

S/A (EASA), conforme o caso, em conta do Fundo Nacional do Desen 

volvimento da Educação (FNDE).



-2- 
Cont. do III.3 - ANTEPROJETO DE LEI.... 

§ — Compete aos órgãos de desenvolvimento regio- 
nal daquelas áreas (SUDENE, BNH e SUDAMêBASA) a aplicação dos 

recursos referidos no parágrafo anterior, na qualidade de agen— 

tes financeiros do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa: 

ção (FNDE). 

Art, 39 - Do montante dos incentivos fiscais institui — 

dos pelo art. 2º da Lei nº 5.106, de 2 de setembro de 1966, pela 
artigos 25 e 26 do Decretoílei nº 55, de 18 de novembro de 1966, 

com as posteriores alterações, e pelo artigo 81 do Decretomlei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, serão reservadas importân- 
cias iguais a(5%)cinco por cento para aplicação em programas de 

desenvolvimento da educação e para treinamento de mão—de-obrao 

. 
§ lº — As importâncias reservadas'serão rrªdítaias 

pelo Banco do Brasil S/A, em conta do Fundo Nacional de Desenvol 
vimento da Educação (FNDE). 

. 

§ 29 -Tratando—se de recursos oriunúos dos incentiva; 
às atividades pesqueiras, sua aplicação pelo FNDE podera ser fei 
ta em projetos de treianento de mãomde—obra cepecializada, medign 

te convênio com a Superitendência do Desenvolvimento da Pesca — 

SUDEPE; 

Art. 49 - O disposto nos artigos 19,49 e 59 da presente 
Lei será observado em relação ao ano base de 1968 e seguintes. 

Art. 59 — A presente lei entraraá em vigor na data da 

sua publicação, revogados o art. 55 da Lei nº 4. 506; de 3O de 

novembro de 1964, e o art. 39 da Lei nº “8201& de 25 de novem- 

bro de 1960, e demais disposições em contrário, 

PROPOSIQKU DO CFE (PAR. 540/68 _02MARA DE PLA- 

NEJAMENTO)
» 

ELEVAR PARA 10 % (DEZ POR canso) o PERCEN- 

TTAL A QUE SE REFEREM os ARTS. 29 E 39. 

MJ/.



III. 4 — ANTEPROJETO DE LEI (Grupo de TwabalhO) 

Dispõe sôbre instituição de um adicional sô- 
bre o imposto de renda devido sôbre rerãimentos 
percebidos por pessoas físicas ou jurídicas re- 
sidentes ou domiciliadas no estrangeiro, a ser 
utilizado no financiamento de pe eso Lui sas releVaª 
tes para a tecnologia nacio_na1 e dá utras pro— 

Vidências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber queo Congresso Nacional decreta e eu— 

sanciono a seguinte_ lei: 
. 

Art. lº — O Impêste de Renda a que se referem aS 

arts. 18 e seus § ª lº e 2ª, 77 e 78 da Lei nº 31470, do 28 fe 
novembro de 1958; arts. 13, 4354A;4G c 16 da Tei nº 4.151, de 3 

'Ps setembro de 1962; artigo 49 da Lei 54, de 28 de noverav 
bro de 1962 e artigo lº da lei nº 413 O, de 29 de agêsto de 1964 
será cobrado com um adicional de dez por alto destir lado ao f1»- 
nanciamento da pesquisa fundamental e aplicada. 

Art. 2º — Os recursos obtidos na forma do artigo 
anterior serão atribuídos ao Fundo Nacional de Desez-o1*in1m1ta 
Científico e Enznóiógico, administi -aãe pelo Conselho Nacional 
de Pesquisas, e destinados & reaJizaçHe de pesouisa relevantes 
para & tecrologia nacional, a serem õesenvolvic das em institui — 

ções credenciadas pelo Conselhoc 

Parágrafo único. As r,pertiç3es encarregadas da ar 
recadação do adicional previsto no artis_ 19 desta ei recolhe- 

v.1 d 2 
‘— 

J . -.! U") \ > 
Jl' rao seu produto ao Banco do ,1, a ordem do Fundo Nacio— 

nal de Desenvoívimento Cient .Zfien e Tcouclóe'co no prazo de 
.o -_

. EQ cf 14' l_l ( Ll 
E“) 0 30 dias, sob pena de respons 

Art. 39 — E ta :ei entraraá em vigor na data de sua U)

I publicação, revogadas as disposições em contr ar io.



III. S—ANTÉPROJÉTO DE LEI (Grupo de Trabalho) 

Modifica a destinação do Fundo Esaecial 
da Loteria Federal e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Corgresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. lº - O artigo 28 do Decreto—lei nº 204, 

de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte reda— 

çãª;
, 

Art. 29 — 
Q 

Fundo EspeCial da Loteria Fede- 

ral, previsto no artigo anterior, terá seus recursos aplicados . nas seguintes finalidades: 
I » 30% destinados à constituição ae um 

"Fundo E5pecial de Financiamento da 12 

sistência Médica". 

II - 20% destinados à constituição de umnfgg 

do Especial de Desenvolvimento das Opg 

rações das Caixas Econômicas Federais". 

III — 20% destinados à constituição de um 

"Fundo Especial de Serviços Públicos e 

Investimentos "Municipais". 

IV — 10% destinados à constituição de um 

"Fundo ESpecial de manutenção e Invest; 
mentos". 

V - 20% destinados ao Fundo Nacional de De- 

senvolvimento da Educação. 

à. º - Sob a supervisão e garªntia do Minis 

tério da Saúde e na forma de Regulanenta a ser baixado PºlºíPoam 

Executivo, o Fundo Especial de Financiamentx de Assistencia Mé 

dica será apliCado em instituiçães hºgpítªlªrºª e para—hDSpitªlã 

res, mantidas por pessoas juríâicas de Direito Púbtico ou Priva— 

do, ou em sociedades médico—científicas, e movimentfao pelo Miniâ 

tro da Saúde, que prestará contas da gestão financeira, relativa 

a cada exerciio, ao Tribunal de Contas da Uniªº— 

§ 29 - o Fundo Especial de Desenvolvimentcªn 

' ' 

. "' ' ' “« su ervi — 

das Caixas Econômicas Pºderaiê será aplicado sob p
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são e gerência do Conselho Superior das referidas Caixas, em emp 

préstimos concedidos, através da Administração do Serviço de Lo- 

teria Federal, diretamente às Caixas “Econômicas Federais, obje— 

tivando o equilíbrio económico—financeiro das mesmas, no aª=ndi— 

mento de suas operações assistencif &. 

§ 39 - O Fundo Especial de Serviços Públicos e In 
vestimentas municipais será aplicado, sob a supervisão do Conse- 

lho Superior das Caixas Econômicas Federais em empréstimos aos 

Municípios destinados à construção ou melhoria de redes de água 

ou sistemas de esgõto, cujos projetOs forem aprovados pelo Minis . tério da Saude, e concedidos pelas Caixas Econômicas Federais,com 

os recursos entregues em convênios com a Administração do Serviço 

de Loteria Federal. 

§ 49 - O Fundo Especial de Manuntenção e Investimen 

tos será aplicado pelo Conselho Superior das Caixas Econômicale- 

derais e pela Administração do Serviço de Loteria Federal na eXpan 

são e aperfeiçoamento dos seus equipamentos e instalações. 

§ 59 — Vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação será aplicado na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.
* 

§ 69 — O Conselho Superior das Cai as Econômicasíê . derais exercerá permanente fiscalização, de modo a assegurar a 

exata aplicação dos recursos previstos nos itens T1 e III,de que 

trata este artigo, e garantir a sua reversão ao Fundo Jspecial , 

dentro dos prazos, na forma e aos juros estipulados. 

MJ/.



IV. 1 “ ANTEPROJETO DE DECRETO 

Institui Centros Regionais de Éóswrraduação 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando,da atribuição que 
lhe confere o artº 83, item II% da Geneti‘ouigao9 

considerando que a Lei 43024, de 20 de dezembro de 

1961, prevê a criação de cursos de pós—graduação (art" 699 letra 
º), os quaisljá foram definidos pelo Conselho Federal de Educaçãg 
ex vi do art, 25 da Lei nº 43881wA, de dezembro de 1965; 

considerando a importância fundamental da pós—gradua— 

ção para a pesquisa científica, para a formação dos professõresõm 
ensino superior e de tecnólogcc; de alto padrão; 

considerando a necessidade de se promover a implanta— 
ção sistemática dos curso de pós—graduação e que as universidades 
nadionaisy na conjuntura atual, não dispõem de recursos humanose 
materiais suficientes que lhes permitam criar tais eursos,nos di— 

ferentes campos de conhecimentos, ao nivel correspondente a natu— 
reza e aos objetivos da pós—graduação; 

considerando a necessidade de se oferecerem adequadas 
condições de trabalho ao cientista brasileiro e de se estimular o 

'retàrno dos que se encontram no estrangeiro; 

considerando ainda que a existência de cursos de pós— 

graduação e matéria de interesse nacional, tendo em vista a expan 
são e o aprimoramento do ensino superior e a necessidade de deseª. 
volvimento da pesquisa científica e tecnológica, 

DECRETA:; 
Art" lº » Serão criadosg mediante convênio com Univer 

sidades ou instituições de nivel equivalente; Centros Regionaisde 
Pós—Graduação tendo os seguintes objetivos: 

a) formar professorado competente para atender a ex - 
pansão do ensino superior assegurando, ao mesmo Em 

pc, a elevação dos atuais níveis de qualidade; 
b) estimular o desenvolvimento da pesquisa cientifica, 

por meio da preparação adeguada de pesquisadores;



.4. 

IV.1 _ Ant.Proj. 

-2- 

e) proporcionar o treinamento eficaz de técnicos de 

alto padrão para fazer face às necessidades do 

desenvolvimento nacional; 

d) criar condições favoráveis ao trabalho científi— 
co de modo a estimular a fixação dos cientistas 
brasileiros no país e incentivar o retôrno dos 

que se encontram no estrange iroo 

Artº 29 _ Ao Conselho Nacional de Pesquisaçgalém de 

suas atuais funçoes, compete adotar as providencias para que se» 

jam criados os Centros Regionais de PcsmGraduaÇao na forma defi_ 
nida neste'DecretoA 

"” 

OBSERVAÇÃO DO CEE (Parº 538/68 CLN) 

o ARTIGO MARCA A EEAEQ _E 60 DIAS RARA O COESE 

LED BAIXAR AS NORMAS DE APEOV.BÇZO DO CJRSO DE 

PÓS—GRADUAÇÃO 56 OS CURSOS ORMDDNCIADOÉ PªáªépN 
SELHO PODERÃO FEC BER "INÃNOZAMEDmO DCS CBGÃOSQQ 

VÃBNAMENTAIPº

~ 

EROTOSIÇAO DO C.;E E (Parº'54l/68 da CESu) 

MOEIEICAR A REDACÃOçQUE EICARA 

"A “CAI-gpsy ARTICUIAEA COM O COtsEERO EAÇIÇEAQ— 
DE PESQUíSAãj COEDIE“ ADOTrR As RROVITETCIAS EA 

“ 
RA QUE SEJAM CR.AEOS os CEIITROS REGIONAIS EE Eos 
GRADUAÇÍ O, NA FORMA DE FINIDA NESTE DECRETO"º 

OBSERVAÇÃO EO CEE (Par, 638/68 da CLN) 

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS ACOL EU A 

EMENDA DA CÁMARA DE aiNO PRIMÁRIO E MEDIO. 

"SUBSTITUIR NO ART. zº AEQTAR ECR EXECUTAR, 

Artº º m A instalação de Centro em determinada insti — 

tuição corresponderá aquelas & eas do conhecimer tos que tenham a 

tingido grau de desenvolvimento compatível com a natureza dos cªr 
sos de pós—graduaçãoº 

§ lº — Para atender a êsse critério7 o Conselho Nacional 
de Pesquisas procederá ao levantamento das instituições que ofere 
çam condições adequadas a criação de Centros nos diferentes cam 

pos de conhecimentosº
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§ 29 — Na criação dos Centros, serão escolhidos prioritª 
riamente os setores vinculados a expansão do ensino superior e ao 

desenvolvimento nacional em seus diferentes aspectosa
' 

. 
§ 39 _ A implantação dos Centros far-se_á com rigorosaçª 

servância dos princípios de não duplicação e,plena utilização dos 

recursos materiais e humanos da Universidade. . 

§ 49 — lnstalados os Centrosy far—sc—á a previsão de nú— 

mero de pós-graduação necessários, no prazo de cinco (5) anoseanas 

diversas áreas, a expansão e ao aperfeiçoamento do ensino superion 
Art. 49 _ A pós-graduação de que trata este Decreto serª 

fere aos cursos de mestrado e doutorado na forma definida pelo Coª 

selho Federal de Educação, 

§ lº — Dentro do prazo de sessenta (CO) dias, a contarõa 
publicação do presente Decreto, o Conselho Federal de Educação bai 
xará as normas de aprovação dos cursos de pós—graduaçãoº 

' 

§ 29 _ somente os cursos de pós-graduação que sejam devi 
mente credenciados pelo Conselho Federal de Educação poderão rece— 

ber financiamento dos órgãos governamentaisº . 

Art. Sº — No processo de instalação dos Centros Regidxns 

de Pós-Graduação, o Conselho Nacional de Pesquisas se ' srêiêulará 
principalmente com o Conselho Federal de Educaçãoy a Coordenação 

do Aperfeiçoamento do Pessoal para o Ensino Superior, (CAPES) e o 

Fundo de Desenvolvimento Técnico—Científico (FUNDEC)º 

EEOEOSEOEO DO CEE (Para 541/68 da CESu) 

êLTERARaªgE A REDAÇÃO, QUE EIOEEE'COEO SEGUE: 
«««««« 

"NO PROCESSO DE INSTELPCWO DOS CDYTBGS DECIO _ . ';,— -’.'. 
-um-guy,— 3 _.» nu.; m'a».- =..- 'a', 

EÉIS DE PCS—GRADIAÇÃOç A CAPES SE ARTICULARÁ 
.ª me“. 

ESPECIALMENTE COM 0 CONSELFO NA EQUAL DE PESQUI 
..:-4, 

SAS E COM O BANCO NACIONAL DE DESDHVOLVIMENTO 
a...-.- , “ rr— ~ 

mi,-'rn—u— ._.. =. ”IN—._..— 
ECONÓMICOQ EEDE ULTIMO EEEEESEEDADO PELO EUDDO 

.:.-ur .. un..— 

DE DESENVOLVIMENTO TECNICOwClENTíFICC (EDEDEG)D 
_m-w-w—g- —lw.m—mnlrkª.'nu .w- aun—=.- —.wu ' < . "n-l 

ºâêEBIêQÃº_QQIQEÉLÁââíi.ãâêéââusãgããâ) 
A COMISSÃO DE LEêISLAÇÁO E EOEEES, OODEEU A 

EMENDA DA CÁMARA DE ENSINO EEEEÃEEO E MEDIOº 

PELA EMENDA ASSIM FICARÁ O AEDc 

"NO PROCESSO DE ZNSTALAÇÃO Dos CENTROS REGIO _ 

NAIS DE PôSwGRA UAÇÃOE O CONSELFO NACIONAL DE”l 
PESQUISA E O CONSELYO FEDERAL DE EUKHáãoçªaíDkªê
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MENTE, SE ARTICULARKO COM A COORDENAÇÃO DO 

APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL PARA O ENSINO Sº 
PERIOR (CAPES) E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO“ 

TECNICO E CIENTIFICO"º 

Art. 69 _ As universidades e os estabelecimentos isolados 
de ensino superior deverão assumir o compromisso de assegurar o 

aproveitamento dos candidatos que enviarem aos Centros de P6 ªwGra 

duação e que nestes venham a obter os graus de Mestre e Doueor, 

Parágrafo finioo _ As universidades estimularão seus pro— 

fessores adjuntos e assistentes, que não possuírem os graus de Nªª 
tre e Doutor, a que os obtenham nos Centros de PósmGraduaçao cre— 

denciados na forma dêste Decreto, nas áreas relacionadas com suas , 

atividades docentesº 

Art. 79 a A concessão de bolsas para o mestrado e douto_ 
.rado no estrangeiro deverá limitar—ses preferentementey as 'âress 
“não atendidas pelos Centros de Pós_graduaçao nacionaisº 

Art. 8º - Além dos cursos de mestrado 0 doutorado9 os Cªn 
tros Regionais de Pós-Graduação promoverao cursos de aperfeiçoamgn 
to e atualização para os professõres de ensino superior e técnicos 
no exercício de suas profissõeso 

Art. 99 » O Conselho Nacional de Pesquisas, a fim de eªe 
cutar a política nacional de pós-graduação “prevista nêste Deere" 
to, ampliará o âmbito de sua atuação de modo a compreen“erlus_ôjân 
cias Humanas, a Educacao e outio« domínios no conhecimento” 

PROPOSLCT'C Df) CFF-”- (PS2 ª"“ * ”SW -'*1-YII 14‘.- www-w. .:L 1.: -); .— 

ALTERARA 

O bOWQÉLU“ FEDET.3 

CIA CC)1\:_'!“};AMIICST\) ;» 
a“ 

“v—f—nivqi - -. - 

AMBITO DE S[JA M w- .». ...:—. nm.—:— 
CIENCIA 
___-___..u—u- " ”um... 

~~
~~ 

IS IS EM novela.” -.- nu,...- IRM—u 
'iw' T&E.» "O 

ºi....Aã cu. 

~~~~ 
“I; 

r—ua 

Art, 10 m O funcionamento dos Centros Regionai-s de Pós — ## 
Graduação será assegurado pelos recursos financeiros provenientes 
do ConSelho Nacional_de Pesquisas, Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal para o Ensino Superior, Fundo de Desenvolvimento Teen;
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co—Científico, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 

outros órgãos, bem como das respectivas uniVersidades dentro de 

programas integrados. 

Parágrafo único _ Nos convênios firmados para a criação dos 

Centros de Pós—Graduação, será fixado o percentual que deverá ser 

atribuído pela instituição ao financiamento do Centro nela instª 
ladoº

( 

PROPOSIÇÃO DO CFE ( Parª 541/68 da CESu) 

MDDIFICAR A ORDEM DE ENUMEEAQEO COMO SE SE5 

GUE: ...... 
sovaco...ocoice.oo.oaooooooooenooeoooeooooo 

l. Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal 
pmaolmmnoSQaimu 

2, Conselho Nacional de Pesquisas:) 

39 Fundamentos de BesenVOlvimento Técnico _ 

Científicoo 
4. Fundo Nacional de,Desenvolvimento da Edg 

' cação e de oufiros.......o..,............ 

«.»... “nu—.a...» r... ”_ ah..-..



IV. 2 — ANTEPROJETO DE DECRETO“ 

Aprova program de incentivo a implantação do 

regime de tempo integral e dedicação exclusi 
va para o ma.gistério superior federal e (dá 

ourras_proVL õneias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 83, item II, da Constituição do Bras il, 
D E‘C R E T A: 

Art. lº ; Ficam aprovados as bases do Programa de Im“, 
plantação do Regime de Dedicação E Áclusiva para as carreiras do 

magistério superior federal9 consoante estabelecido no presente 
decreto, 

Artº 29 _ Constituem objetivos do Programa na primei_' 
ra etapa: 

permitir a con ratag5 o de mil (1.000) monitores; F9 

'

v 

b) permitir a concessão de gratificação a quatro mil 
e quinhentos (40 500) docentes para regime de 22 ho 

ras semanais; 
c) permitir a concessão de gratificação para regime<k 

dedicação exclusiva a três mil (3&000) docentes, 

Parágrafo único _ As metas indicadas neste artigo.se— 
rão revistas para aplicação no ano letivo de 19690

I 

rnorosrçr o DO CEE (Parª 541/68 da CESu) 

SUBST IT . vs LETR.AS "B" E "C": A EXPRES _ 

ªgº: 
"GONG ESS A0 DE "E‘ETEIJHQAO" PEEA EKPRES _ 

SÃO——íI&IÚVNE“ªTA" 

Art. 39 _ Para fins de execução do Programa, o regi; 
me de trabalho do magistério superior federal passa a ser assim 
considerado: 

I — regime de 12 horas semanais efetivas . de 

trabalho; 
II _. regime de 22 horas semanais de trabalho ef_e_ 

tivo em turno completo.
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III _ regime de dedicação exclusiva, em que será 

exigido o compromisso de trabalho em deisttg 
nos completos e 0 de não exercer outro cargo, 

função ou atividade remunerada, em órgão pu — 

blieo ou privadoe 

Parágrafo único M O regime de tempo integral e de— 

dicação exclusiva será remunerado com 430% (quatrocentos e triny 
ta por cento) do regime de 12 horas semanais, enquanto o regime 

de 22 horas semanais será remunerado com 200% (duzentos por cen» 

to) do vencimento básico correspondente ao regime de 12 horas sg 

manais. 

PROPOSIÇÃO DO GEE (Earn 541/68 da CESu) 

ACBESCENTARuLHE UH § Eº, COM A SEGUINTE Rª 

enãº.» 

§ 29 _ SERÁ PREVISIA E REGULAMENTADA, NOS 

ESTATUTOS E REGIMENTOS, A MODALIDADE DE TEABA 

LHO DESIGNADA COMO "TEMPO INTEGRALmGEOuEÃEICOÇ 

SENDO PERMITIDO AOS DOCENTES SEU EXERCICIO EM 

LABORATÓRIOS E HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS, OUEM 

OUTRAS ÁREAS PESTECENTES A PATRIMÓNIO EA 

UNIÃO"º 

Artº 49 _ Fica criada, junto ao Ministério da Educa 

ção e Cultura, a Comissão Coordenadora do programa, destinada 

a: 
a ) estabelecer critérios para a implantação do prº 

grama; 

b) analisar planos específico propostos pelas 
")

s 

Universidades e pelos estabele imeníos isolados 
os 0) prepor a entrega dos recur correspondentesaos 

planos aprovadosa 

§ lº — A Comissão será inicialmente integrada por 

representantes do Ministério da Educação e Cultura do Ministério 
da Fazenda, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,dq 

Conselho Nacional de Pesquisas e do Conselho Federal de Educaçãa

4
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OBSERVAÇÃO DO CFE (Par.538/68 da CLN) 

CRIA COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA E 

DESTA COMISSÃO PARTICIPARÁ REPRESENTANTE. 

DO CONSELHOº 

Art. 59 _ No estabelecimento dos critérios para a 

implantação do programa, inclusive o fornecimento de recursos,a 

Comissão Coordenadora levará em consideração, entre outros, os 

seguintes fatores: 

a) a qualidade do ensino e da pesquisa em Univeg 

sidade ou estabelecimento isolado; 
b) a natureza e a prioridade dos cursos a serem 

atendidos, segundo os critérios aprovados pam 

ra a expansão do ensi;1o superior; 
e) a carência imediata de vagas na área de forma 

ção consideradaº 

Art. 6º _ Haverá em cada universidade uma ComissãoRg 

manente do Regime de Dedicação Exclusiva, sempre com represen— 
., 

tação do corpo discente e do órgão finaneia—or do programaº 

Parágrafo unico — A essa Comissão competirá: 
a) fixar o estabelecimento de estágio probatório e 

suas normas, aos quais estarao submetidos todos<£ 

_ 

docentes que se iniciem no regime de dedicação eª 

, 
clusiva; 

b) fiscalizar as at vidades dos docentes em regime d3 

dedicação exclusiva; 
mente, dando sôbre Éks 

dera a peTmaiôn cia de 
e) receber e examinar periõdi e 

b 

93 

o seu parecer, do qual debe 

docente no regi .e d dicaçao exclusivaº relate“ 
rios circunstanciados sõere as atividades dos dom 

-. A; centes submetidos a esse regime; 

d) examinar a eonveni ência da extensão do regime de 

dedicaçao exe Lus iva aos diferentes docent esº 

Art, 79 — Com 0 objetivo de fazer face, no corrente 
exercício, aos anca; gos com o programa de que trata este decre— 

to, 0 Ministério da Educaçao e Cultura, em articulaçao com o
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Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da 
Fazenda, adotará providências para a abertura de crédito suple _ 
mentar, no montante de até NCR$ 25ºOO0.000 (vinte e cinco milhãn 
de cruzeiros novos), observado o disposto na Lei nº 46320, de 19 
de março de 19640 

Parágrafo únióo _ A entrega de recursos às uniVersidac- 
des federais ou aos estabelecimentos isolados de ensino superior 
ficará condicionada a apresentação de programa específico, com a 
necessária fundamentação e dentro dos critérios estabelecidos na 
forma do artigo 59. 

Art', 8º » A Comissão Coordenadora providenciará imedia— 
tamente, junto as universidades e aos estabelecimentos isolados , início da execução do program em 1968 e até o final do corrente 
exercício apresentará programação minuciosa para o ano de 1969e 

Art. 99 _ As demais universidades e estabelecimentosisg 
lados poderão habilitar-se a participação no programa previstorng 
te decreto. 

Art. lO — O presente decreto entrará em Vigor na data.da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrárioª 

/IMR 

Conf.J/
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Estabelece critérios para a expansão do eª— 

sino superior e da outras providências, 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usoude suas atirbuições, 
e tendo em Vista o disposto no artº 83, item II; da Consti tu'çãoch 

Brasil, 
_D E C R E @_A: 

Art. lº — No exams dos pedidos de autorização e reco , 
nhecimento de unitersidadesºdo funcionamento e de reconhecimento 

de estabelecimentos isola dos de ensino superior; bem como de fina— 

ciamentos de programas e projetos das insaituições existentes ou 
'a serem criadas, serão observadosº conforme o caso, os . seguintes 
critérios, além de outros legalmente estabelecidos: 

I » Evitar—sema a expansão de vagas e a criação de 

novas unidades para as profissões já suficiente— 
mente atendidas, exceto nos casos em que a ini — 

ciativa apresenta um a.1+ o padrão que venha cona 

tribuir efetivamente para o aperfeiçoamento do 

ensino e da pesquisa no setor ”abrangidoG 

II _ Na hipótese de profissões suficientemente atendi 
das, poder—seua determinar a transformação de 

unidades relativas àquele setor em escolas destª 
nadas a for'_ ação de profissionais dos quais cxig 
*se dejlgii 

III _ Tendo em Vista a importância de que & autoriza _ 

çao para funcionamento de novas unidades fique
1
< condicionada não só , comprovação de sua viabilâ 

c: y w 

dade pedagógica e .entifi ca9 mas tamoém de sua 

Viabilidade administrativa e econômicowfinanceiu 

ra, deverá o Conselho Federal de Educação, para 
êsse efeito, ser assessorado por Comissões de Eª 
pecialistas e por representantes de órgão teeni— 

cos dos Ministérios da Educação, Planejamento e 

Fazendaº
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IV _ Aocxáudar—saaconcessão de financiamento para prº 
gramaçâo; de expansãog : 

a) adotar—se—á orientação rigorosa, nos progra ; 
mas de obras e equipamentos; no sentido desçª 
tar desperdício de recursose assegurar a efi— 
ciências sem suntuosidade; 

b)emmhmnsaasefmmmdmúàmmmeegúwaws 
as possibilidades de melhor utilização da ca— 

pacidade instalada; 

e) levar-se—á em conta o esfõrço realizado pela 
Universidade ou estalebelecimento isolado, no 

_ 

sentido de aprimorar a qualidade do ensino ve 

§ da pesquisa, adequar sua estrutura as dire _ 
' trizes da Reforma Universitária e da Reforma 

Administrativa, e fortalecer suas unidades de 

planejamentsg orçamento, execução financeira 
e auditoria internaº 

OESEEVAÇEE Do OEE ( Par. 538/68 da GIN ) 

O nº III DO ARTº iº, (TENDO EM VISTA A INEOE ; 
TÃNCIA DE QUE A AUTOEIZAÇEO PARA EUNOIONANENTODE 

NOVAS UNIDADES FIQUE OONDIOIONADA NEO SO A E.E; 
EEONAQAO DE SUA VIABILIDADE EEDAGOSIOA E CIENTI_ 

. EIOA, NAS TAMBEM DE SUA VIAEIEIDADE ADNINISIEATI 
VA E ECONOMICA E FINANCEIRA, DEVERA O 0339 PARA 

ESSE EFEITO, SEE ASSESSOEADO EOE OOEISSSES DE 

ESPECIALISTAS E POR REPRESENTANTES DE ÓBGKGÉTEC_ 

NICOS DOS NINISTEEIOS DE EDUCAÇAO, EIANEJANENT 

E FAZENDTO 

Art. 29 _ Wo tocante à construção de cidades universitâ
a rias ("campus"), será obedecida seguinte orientação: 

I _ Prooeder-se_á a um levantamento geral, no País , 
dos projetos globais de implantação de cidadeS'ªj 
versitáriaso
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II — Far—se—â a seleção das Universidades que cons - 
truirao o seu “campus" prioritariamente, e, den 
tro de cada Univer sidade; será dada preferencia 
a construçao das unidades do sistema basico. 

III - Para efeito de concessão do financiamento dos 
projetos será estabelecido esquema pelo qual 
imoveis fora do "campus"; liberados com a trans 
ferência das unidades, deverão ser alienados de 

modo a financiar parte substancial da constru— 
ção do "campus"; 

IV — Evitar—se—á .a construção de novos Hospitaisfb 
Clinicas; Concluí dos os estudos básicos, os 
alunos que se destinarem ao ciclo profissional 
de medicina poderao prosseguir sua formaçao em 

unidades cl1.n1cas nao neees sei 'rianente pertencen 
tes as Universidades, mas por elas utilizadas _ 

mediante oonvenios — para fins didaticos; Aos 
Hospitais de Clínicas já existentes o INPS de— 

veráfreservar quota substancial de seus convê — 

nioso
! 

PROPOSIÇÃO DO CFE (rar; 541/68 da CESu) 

REDIGIR ;. lª ORAÇÃO 'DO ART; 22 DO emmª 
LE MODO:~ 
"NO 10011m AO PROBLEMA nos HOSPITAIS DE 

CLINICAS; HOUVE Aco RDO EM 31:31"q QUAL _ 

QUER FORMULAÇÃO 11117110111171 D;. cesar SUAO 

DOS Hosr'zm; IS Jf— ni 001131311020; QUANTO AO 

Nieto .])“ novos; O (_:n RESERVOU-SE PARA 

1.3101010111111110 POSTEBItR";

] 

Art. 39 « As Universidades Rurais existentes serao,reorganiga 
das tendo em vista o disposto no art; ;;;. da Lei nº coco/680 

I l. {Ill 
Art. 49 _ Para efeito do que dispoe o art. 69 da Lei nº como 

. 

- o! . .. f . . (reconheCimento periodico), proceder-se—a ao levantamento imedia— 
tomdas condiçoes de instalaçao e funcionamento das escolas eXiS's 
tentes, com vistas principalmente aos seguintes aspectos:



l I I 

Iv;3 -—Ant .Proj; _4_. 

. A . . 'º . a) ex1stencia de cursos para os quais nao haga de; 
manda de vagas, por excesso de escola da mesma 

carreira na regiao; 

b) existência de cursos de baixo padrao qualitati 
vo; 

, 
c) porte_excessivamente reduzido de unidade sem 

condiçoes de atender aos requisitos mínimos de 

eficiência, _f” 

, Aim 
Conf.J



~ 

IV. 4 — ANTEPROJETO DE DECRETO (GRUPO DE TRABALHO) 

Exclui de plane de eontençao as dg 

taçoes orçamentárias do Ministério 
da Educação. 

" w 0 Presidente da República, ne use das atribuigees 
que lhe confere o art. 83, item II, da Cºnstituição do Brasil , 

DECRETA: 

Art; lº — Nae poderao ser incluídas em plane de 

centençao_as detaçees orçamentárias que vierem a ser consignadas 
ao Ministério da Educação e Cultura nos exercícios ãe 1969(21970. 

Art.n29 - Este decreto entrará em vigor na data de 

sua Publicagao, revogadas as disposiçoes em eentrárioa



.“ 
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, 

31V.5 _- ANFEFFOJFFO DE DECRETO
r

A stenei a financei- s1 

ra da Uniao aos Estados, DistritoFe 
deral e MinicíÁiosa para o desenvol- 
vimento des resgectivos sistemas de 

ensinoª 

O PRESIDENTE DA FEFRblll no asc das atribuiçoesí que 

9x 
QD &7 lhe confere o art) 839 item II onstituição do Brasil, e con-

o

9 

siderando o cavéter sfapieuiv do si mt ma federal de ensino e que 
a União comoete prestar assistên ia financeira pa.ra o desenvolvia 
mente dos sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal , 
conforme está estabelecido no arts 169 da Constituição; 

DECRETA: 

Art. lº _ A assistência financeira da União aos Esta _ 

dos, Distrito Federal e Municípiosç para ins de desenvolvimento 
dos respectivos sistemas e 

d'

O 

está condicionada a uma con rapartida, de igual valor, por parte 
dos respectivos Governos.

l 

PROPOSIQAO DO CDFGE (Par954O/68 —CºElan) 

RESCENQAR URI PARÁGRAFO ÚNICO COM A SE—~ 
F'ÉWCIA FINANCF IRA DA UNIAO Aos“ 

: FFOJ Fo FFF \TCTPfT FF ENSINO
* 

. mAçFo FF ggF os 
Exímuiºfm'cvmhp IBILZIF apos COM d 

:_ANo nsªAFUQL {E FDUCFQFO FXFRESSA FOR.FF©

~ PEOGP-I "a_n—«.A ...... -“ 
"71" PH (V “"'"T ZT/ *—

, 5-..c v .LC' . n.”“... _.,e~~ ~~ 
.::-sua-..; 

VAÇÉO DO bªWÉF_IÓ DE nUUCA.ÇÃO.

l 

Art. 29 » Para efeito de recebimento da assistência fi 
nanceira de que trata o artigo lº, será necessário que os Esta “ 

"dos, o Distrito Federal e os Municipiosy após aprovados os progra 
mas específicos, autorizcm o Banco do Brasil S/A, a debitar nas 
treâpectivas contas (art. 93 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
=1966) uma quantia igual a que corresponder a assistência financeí 

fz“.



‘2— 

,ra da União, que lhes fôr comunicada pelo Fundo Nacional de Bessa 
volvimento da Educação, respeitado, em qualquer caso, o difiposto_ 
no art. 94 da Lei número 50172, de 25 de outubro de 1966. 

Art. 39 — A parcela debitada na forma do artigo anterior 
“será simultâneamente creditada em conta do Fundo Nacional de De _ 

senvolvimento da Educação (FNDE), 

Art° 49 _ A entrega de recursos da União aos Estados,Diâ 
trito Federal e Municípios, para fins de desenvolvimento dos sis- 
temas de ensino médio e primário, será sempre acompanhada da res— 

pectiva contrapartida recebida dos respectivos Govõrnos, na forma 
do art. 39. 

Art. 59 " Para o fim dos disposto no artigo anterior, os 

Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municipios confirmª 
rão perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação @NDE) 

as autorizações concedidas ao_Baneo do Brasil SQA, na conformida- 
de do estabelecido no art“ 299 

Art. 6º _ O presente decreto entrará em vigor no dia lº 
de janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em ,.., de ...... de 1968; 1479 da Indepen— 

dência e 809 da República, 

/IMR 

Gonf.P/



IV. 6 ». ANTEPROJETO DE mexam (GRUPO DE TRABALHO) 

“ 
Manda constituir Comissoes de Es» ' 

pecialistes para o estudo de di— 
versas questoes de ensino e educª 
çao. 

_ O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 83, item II, de Constituição do Brasil. 

DECRETA: 

- - » . Art. lº - O Ministério de Educ page o constitairá comiª 
sees de especialistas para, em prazo por êle-fixado, realizar as 
seguintes tarefas: 

e) promover entendimentos entre escolas profis— . sionais de nível superi or9 de 5109383 a me suªs 

àrea de form.nçao, que funei orem no mesmo ei— 
dede e, sempre que possivel, no mesma região, 
para que pr oe eurem ese ciel 
tor determinado, de iormo a 01e 

do ensino e de pesquisa e a melhor aprovei 
ter os recursos metorieis e humo nos, podendo, 
para a efetivação desse meeirío9 t:eter da re 

_ distr13uição de docentes e alunos pe ele s difâ 
ferentes áreas em que se ospocializarcm as 
escolas; 

b)e tabe3eeer Inõdulos adequados aos diferentes ., tipos de cursos profissionais superiores9que 
atendem, em eo do osso, às necessidades reais 
de pessoal, eeuipamento o instaleç es, esse— 
gurodes o rentebiliãeãe do inrestimento e a 
expansao do era no; 

e)€ laborar 1m nroªrorx de incentivo à escolha 
de profissoes ptrjeo proeureãesç mas me gren— 
do jmportã neí_o soci a3. e 

seu prestigio e a e

e veis em releçao a 

d) preparer projetf para e formeçe o e aperfei— 
çoenento do prof ssi: )nois de nível tócnieoem



Cont. IV. 6 

setores do maior intçrôsse para o dcscnvol— 

vimento ecanômico de País, a fim do scram ª 
presentados para obtençao do financiamcnto 
externo. 

Art. 29 - Este decrcto entrará em Vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposiçoes em contrário. 

/cva.—



IV. 7 — ANTEPEQJETO DE DECRETO 

DisÉSe medidas relativas ao ape; 
feiçoamento das estatísticas educaciL 
nais. ' 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atrl 
buições que lhe confere o art. 83, item II, da Constituição do Brª 
sil, 

DECRETA: 

Art. lº — A entrega de recursos da União a 

. universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, a par 
tir do mes de abril de cada ano, ficará condicionada à prova, pg 

rante agencia de Banco do Brasil S/A, de ter a instituição apresen 

tado à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística os 

dados estatísticos do ano letivo vigente. 
+Art. 29 - A Fundação Instituto "Bresileiro 

de Geografia e EstatísticalBGE) ativará e manterá atualizados os 

serviços de estatística reibentes ao setor educacional do País. 

Art. 39 — Este decreto entrará em Vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposiçoes em contrário. 

. PROPOSIÇÃO DO CFE _ PAR. 540/68 _ CAN _ 

BA DE PLANEJAMENTO 

ACRESCENTAR AO ART. 29 LOGO APOS A 

SI LA (IBGE) .... POR INTERMEDIO DO 

SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇKG 

E CULTURA.



IV. 7 - ANTEPEQJETO DE DECRETO 

Dispãe medidas relativas ao ape; 
feiçoamento das estatísticas educacil 
nais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das ctrl 
buições que lhe confere o art. 83, item II, da Constituição do Brg 

sil, 
ECRETA:

: 

Art. lº — A entrega de recursos da União a í 

universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior, a pag ; 

tir do mês de “abril de cada ano, ficará condicionada à prova, pg 
rante agência de Banco do Brasil S/A, de ter a instituição apresen 

tado à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística os 

dados estatísticos do ano letivo vigente. 
+Art. 29 - A Fundação Instituto ““Brasileiro 

de Geografia e Estatística KIBGE) ativará e manterá atualizados os 

serviços de estatística reíhentes ao setor educacional do País. 

Art. 39 — Este decreto entrará em Vigor na 

data de sud publicação, revogadas as disposiõões em contrário. 

PROPOSIÇÃO DO CFE _ PAR. 540/68 - CANE- 

RA DE PLANEJAMENTO
_ 

ACRESCENTAR AO ART. 29 LOGO AEõs A 

SIGLA (IBGE) .... POR INTERMEEIO DO 

SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇKG 

E CULTURA.



E S T A T U T O D O M A G I S T E R I O 

ANTEPROJETO DE LEI ( Grupo de Trabalho) 

PROPOSIÇUES APRESfi UNTADAS PELO 

C O N S E L H O F E D E R A L D E E D U C A Ç Ã O 

ªggifâga o Estaªrªo do Maº; sªsêrí o Sunerior~ 
Federal e ia onerae c¢1d0““1%§a 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congreso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. lº _ A legislaçã o 

perior federal incorpora m_se os 

çoes constantes da presenàe lei“ 
Art; 29 _ O pessoal docente de nível superior classifica— 

se pelas seguintes categorias: 

I _ ocupant s dos cargos das CJasºoo do magisbêrio º 
perio:; 

II — professores cont ados, e 

III _ auxiliares de ensinoo 

Art. 39 .08 cargos de ensino superior compreendem-se nas 
seguintes classes: 

I _ Profesº 
II « Professor-Adjunto;

_ 

III — Professor—"Assistenteo 

PEOPOSI”ÚES ro CFE (Farº 5 1/68M CESu) 

ALTERAR O NUFCIPUO DE SEU ITEM If COMO SEGUE 

" I — PROFESSOR 017F3Mf“_ =O 

“Art. 49 _ Desvincular—se—ão de campos esPecífioos de conhe 
cimentos os cargos de magister io já criados ou providos com essa 
vinculação.



0‘ Anteprojeto de lei -2_ 

Parágrafo único." A distribuição do pessoal docente pelas 
atividades de ensino e pesquisa será feita pelos departamentos , 
na forma do Decreto—Lei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 59 _ Haverá apenas uma carreira docente, ogedecendo 
ao princípio de integração entre ensino e pesquisa(, 

Parágrafo único — Caberá «aos departamentos, na organiza- 
ção de seus programas, distribuir os trabalhos de ensino e pes- 
quisa de forma a harmonizar os interesses do Departamento e as 
preocupações científico-culturais domxranaeº d.e seu pessoal do _ 
cente, 

Art. 6º _ Para iniciação nas atividades de ensino supericn 
serão admitidos auxiliares de ensino5 em caráter probatório, sua 
jeitos a legislação trabalhistag atendidas as condições prescrín 
tas nos estatutos e regimentosº 

§ 197— A admissão de auxiliar de ensºno somente 
, nodàrá 

recair em graduado de curso de nivel superior no campo de estu 
dos para o qual fôr admitidoº 

§ 29 _ A admissão será efetuada pelo prazo de dois anos, 
que poderá ser renovadoº 

§ 3ª _ No prazo máximo de quatro anos. o auxiliar de en— 

sino deverá obter certificado de aprovaçao en cargo de especiali 
zação ou aperfeiçoamento sem o que seu contraão não poderá ser 
outra vez renovadoo 

raoeosyçxo no C. 3,3 (Par, 541/68 -GESu) 

SUPRI_MIR NA PADWF FTVA* jo & 19, as TÍPQ“QCN“S. - " , id...—._-“... "'...-.. —.- ,...—....--_n_...___._.—._.._ ...-___- ._..._.--4.=.....-...4, 

"NO CA; i I11; o ç,gp EQB_;LM*"”3““ ..,.- 

Art. 79 _ O cargo de Pro %sormAssistente será provido me 

diante concurso publico dc taºul e praxesº aberto a põsMgradua. 
dos e realizado de acordo com as normas es aoelccífas nos esta tu. 

»,.— 

tos e regimentOS; 

Parágrafo único m O estatuto ou regimento ºizará o praw3a< 

partir do qual se ex 1.51 rá dos candidatos aos cargo de Prof ess or— 

Assistente o título de mestrey obtido em curso de pó 
credenciado pelo Conse] ho Federal de W<acacan 

ggoeosrçro no 0,3 E (Parc 541/68 _CESu) 

MODT“ICHH.W ZHE A REDAÇÃO, COMO SEGUE: ._J—qro
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"ART. 79 _ O CARGO DE PROFESSORAASSI§TENQE SERA PRQ 

VIDO MEDIANTE QOROURSO PÚBLICO DE DIDUDQs E RROVAs _L 

ABERTO A POS-GRADUAÇÃO OU CANDIDADOS com HABILITAÇÃO 

EQUIVALENTE, E REALIZADO DE ACORDO COM As NORMAS ESTA 

BELECIDAS NOS ESTATUTOSE REGIMENTOS". 

OBSERVAÇÃO DO CFE ( Para 538/68 uCLN) 

APENAS O DADÃGRAVO UN_LCOT OABTA 7ª. 
._.—..-.— ...—w “..—W .....- ,. 

RE—SE A DSTE bxuc O 'O 1ACT’W‘UW‘O 0U “É 

TO RIXARA O RRAZO A ÉÃZTIA DO 03A; 33 

Dos CANDIDATOS A CARGO ª'QÍÉLÉLA;IMAÉ 
TE O DIDD.O Dª—REÉÍFÉTMEIIIDO wR CURSO

_ 

GRADUAÇÃO CREDENCI,D R.O CONJhuF DD EDUGA, 

fã.-Ãº º 

~~~ 
Art, 89 _ O cargo de Professo mAdjunto será provido median. 

te concurso de títulos a cue poderão conc011 ea os Pro esseresma 
CQ 

ICQ 

sistentes, dando- se preferen.c'a u, em igualdade de condições, ao 

que possuírem o tí- :ulo de mes tre obtido em curso de pós-g radu 

cão credenciadoa
4 

Art. 9º _ O Professoruas 81313013 que oht:.ver O tít“--o de du 

tor em curso de póswgraduaç ão creder ciado será automaticamente & 

quíparado a condição de Professor—Adjuntog recebendo gratifica " 
ção correspondente à diferença entre os dois cargos, ate que nô— 

vo cargo se vaõ "ue ou seja criado, 

Parágrafo único _ O estatuto u rcblmerto fixará O prazo a 

partir do qual a forma estahel cida piste antigo será a única pª 
ra o preenchimento dos cargos de ÉfOfCSEÓÉKÃÓjl'ÍOn 

Art; 10 — O províme to de cargo ãe Profkseo: seri feito Re— 

diante concurso público de títulos o pro 33 o que 

correr Professores—jcwun os, ócceni een,1xrac o“ 

qualificação científica, a juízo do colegiado ªonac nteª 

Parágrafo único — As universidades e os estabelecimentos kn 

lados disciplinarão o concurso ref- 
dou o valor pref Ode .rante ao curjlg“13m Éigêe e ao t~ 
co dos trabalhos dos candidatos interessadosº 

Art. ll — O Estatuto dos Funcionários Civis da União aprí

4 
car—se—á subs Md.r1a1nente, no qua couber, aos ccup Jantes dos car— 

gos de magistério“



..4... 

Art. 12 _ Os cargos das classes do magistério superior ig 
tegrarão, em cada Universidade ou estabelecimento isolado, o Qua— 

dro Unico do Pessoal, a ser aprovado mediante decreto do Chefe do 

Poder Executivo. 

Parágrafo único — A distribuição dos cargos das classes do 

magistério superior será feit a pelos colegiados superiores daSIXi 
versidades e dos estabelecimentos isoladoso

« 

Art. l3 _ Paralelamente a carreira estabelecida por esta 
lei, as universidades poderao eontra.ar professõres para os vários 
níveis de magistério pelo sistema das leis do trabalho, obedeci— 

dos os mesmos requisitos de titulação, 
ê-lº — Os professõreso rirºvânoª pelo regime das leis 

do trabalho terão os mesmo. '1! diieitos e Ciª xeªe" que os ocupantes<ê 

cargos de carreira do magis e1 io nos pla.r .os d'd:;1oos, crertivª 
e administrativo. 

§ 2º _ A Justiça do Tr aba lb.o aplicar rá as Hormas da legis— 
lação trabalhista aos protese, es Contrºvedªº no regime 6.0 aº1igq 

2’- 

nos termos des-a lei, dos stebui os universitarios e dos regimen— 

tos escolaresa
» 

Mtº l4- servidor p&rlieo podera ser pôsuo a dis osição 
de universidade, ou estabelecimento isolado federal, para exer — 

oer funções de magistério em regime de dedicação exclusiva, com 

direito apenas a contagem do tonne de serviço para aposentadorzao 

Artº 15 - As nomeações dos ocupantes dos campos da magiqyé Le.» (,) 

rio e as admis sees de co tratados .e as leis do trab lho carão f 
J— 

tas por ato do Reitor7 nas universidades, e do Miní-ukwo && Ednoaa 

ção e Cultura para os es tabel.eeimc ntos isoladosn 

Artª l6 — O regime de trabalho do Dee)u91 docente de nível 
superior abrangerá tres modalidaoess 

a) tempo de 12 horas semanais 

b) tempo de 22 horas serasaas;

Ç 

DPODOSTÇ :Q Do 0 F93; (Parª 541/581C392 

fr,-F.— :— 
. 

‘- 
Ania‘fll’SCfl ªl./339. ”_l 

.“... 

TE EDAÇLQO % ...-._....“ M...». ...—___... _... 

T M PARKS-RATED TfITIC‘O COM A SEGUIN- 

"PARÁGRAFO muco .. SER.-”il DRDVISDA E REGIHJAAEE 

TAD-A, NOS“ sem rªmos 3:» *****~ 
':. LD ”_ 

sl a L; Fã- O 32 
k: :> MOD./XL Uli—]) EEE
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TRABALHO DESIGNADA COMO "TEMEO INTEGRAL GEOGBÁEI- 

CO", SENDO PERMITIDO AOS DOCENTES SEU EXERCÍOTO Em 

LABORATÓRIOS E HOSPITAIS UPIVPPSIPAPIOS, OU PM 

OUTRAS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DA UNIÃO." 

Art; 17 — As bases para o cálculo dos vencimentos ou salª 
rios dos docentes vinculados ao regime de trabalho de 22 horas se- 
manais e de dedicação exclusiva serão estabelecidas por decreto. 

Parágrafo único — A gram 'ificaçao correspondente aos regi— 
. . . '\ 

mes º e g, referidos no artigo an terá or7 incorpore—se a aposenta— 
. s ” , . , , , , doria a razao ae um Vinte e c1nco avos (1,45) por ano de serviço 

no regime» 

PP oeoszgãom DO_ C,F5E {Pare 541/68 PPSu) 

ACPPPPPPAPAPPP PM ê 22 eoM A PPPPTP PEDA— 

PAP: 
” ª 29 — _QS ATfiFTS V"”“H”Tq QUE C““APTV PELO «« s, 

BEGIME PP PPAPAPMG A QUE ‘P_1 

L.Do APPIGJ LjMLú:oM, QJAP: 

PTAPPPPP 0P_33:_jPP;jIP L_M_ 
VENTOS PP APOS PPPA'oAr c 

UMA FRAQ Ao PA PIPPPP»M _”Qs_3FW”;M;P3 
ros DO SERVIÇO APIVO GATCPPAPA A Razão PP UM DE“ 

GIMO (1/10) POP AND PP P7P713P PP PPCAPP 

'“ 'n 
_LL—ÉJTJ rijª»; .D .tl: ~~~ ~~

~
I 

Art 18 _ Ei ca proibido ao docente em regime de deãicaçao 
exclusiva o exercício de qualquer outro os rg o, ainda que de magis— 

terio, ou de qualquer funçao ou avividade remunerada, ressalvadas
. as seguintes hipótesess 

.! . .— '“ « .. ..n ª' . I « o exerc7010 em orgaos ae ae 11c oraçao coletiva9 des— 

de que relacionado com o cargo ou fuLçao; 

II — as aâiviúad L culturais que, seu carater de emprÉgo 
.. (_. , . . A - - 

e «csxo que oompat1ve1s com os interesses da insti— 
. "" ' . . 

"“ . "' - l 
tulgao, se desviaem à difusao e abl'oageo de ideias 
e COW (301.1110)}. Jr) 

_4 

Art. 19 — Haverá em Gade uníversiãa de uma Comissao Éerma 

nente do Regime de Deõi cegao Exclusivas semnr 

corpo discente. 
\D com represehraçaowb
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Parágrafo ãnico - A Comissao competirá: 

a) fixar o estabelecimento de estágio probatório e suas 

normas, aos quais estarão submetidos todos os docen— 

tes que se iniciam no regime de dedicaçao exclusiva 

b) fiscalizar as atividades dos docentes em regime de É; 
dicação exclusiva; 

e) receber e examinar periodicamente, dando sôbre êles 
o seu parecer, do qual dependerá a permanência do dg 
cente no regime de dedicação exclusiva, relatóriosdg 
cunstancia dos sobre as atividades dos docentes submg 

tidos a esse regime; 
d) examinar a conveniencia da em tensao do regime de de— 

dicação exclusiva aos diferentes docentes. 
4 t a 

IMQPOSIQXO DO C.FOE. (Par, 541/68 caga) 

. 

10313011113, 10 EARAGRAFO 11100” COMO L CISO 

P3111130, o SEMUIMTE: 

"a) FIAMINAR O PROJETO DE TR.XBAZÉO, A QU JE SE 

VINCULABA CADA iuCWVºSíB CCMllPHnADO CÓiÃ O H“"IV DE 

DEDICA AO EXC. u'JSIV";a CO.SITIWAVVQmoL AS SUAS QUATIFI 
CAQBES E AS corprgõrs E INST MUMWWWOD LE 13131330 L1 
QUE PODERÁ DISPOR.” 

Art. 20 - A admissão ao estágio probatório no revimede 
N f . , . n “ dedicaçao exclusiva sera feita mediante proposta rundamentada do 

Departamento a que pertencer o docentea 

Art. 21 — Os Reitores e os Direto ores de unidade univer- 
sitária ou estabelecimento isolado exe rcerªo_ os respectivos man- 

datos, obrigatoriamente, em regime de dedicaçao exclusiva. '.)" 

Art, 22 — O regime disc ºipl nar será regulado pelas nor- 
mas constantes dos estatutos (i) r% imento s, aeeegurada aos colegga 

. . . - I" u . dos das unidades univerSitarias e dos estabelncilen os isoladosa
Z 

competencia ex Melusira para aplicaçao de sancoes a professores. 

:BQÉQPIQnÚ 30 0.1.1 (Par. 541/68 creu)
I 

ALTERAR-LHE 1 REDA oZ COMI seen“; I'm)~



( 

"ARTQ22 _ O REGIME DISCIPLINAR SERÁ REGULADO RE 
LAS NORMAS CONSTANTES DOS ESTATUTOS E REGIMENTOS, 

ASSESURAEEO_SE A JURISDIÇÃO DISCIPLINAR DOS REITg 
RES E DOS DIRETORES, NA ÁREA DAS RESPECTIVAS INS— 

TITUIçõES". 

“ Art. 23 - Ficam revogados os artigos 59 a 24,,34, de 
36 a 46, 48, 50, 52, 55,.6O a 63 e 66 a 70 da Lei nº 40881—A , 
de 6 de dezembro de 1965, e quaiSquer outras disposiçães em coª 
trârio à presente Lei, 

,Art. 24 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu— 

blicagao; 

/ETR
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III. 2 _ .QNTEFROJETO pª 

Cria 3 Fundo Nacional de DesenVolVimento da 
Educação e da outras providências. 

0 PR ES IDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san- 
ciono a seguinte lei: 

Art. lº'- Fica criado, com personalidade jurídica de 

natureza autárquica, Vinculado ao Ministério da Educação e Cultu 
ra, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaça o (FNDE ), com 

sede e fôro na Capital da Republica. 
Art. 29 — O FNDE tem por finalidade captar recursos 

financeiros e canaliza—los para o financiamento de programas e 

projetos de ensino e pesquisa, incl s ive bôlsas de estudos, poden 

do adotar as mec lidas e realizar as fperaçoos que a isso se façam 
“indicadas. 

Paragraf o único— O Regul_amento do FNDE, a ser expedi- 
do por decreto do Poder Executivo, disciplinará o mecanismo de fi 
naciamento dos programas e projetos e o regime de bõlsas de estu- 
dos. 

PROP OS IFÃC DO CFE (PAR. 540/68—CÉM PLANE 

JAM“ :uNTO) 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO " O FNDE TEM 

POR FINALIDADE APTAR RECURSOS E: CANA— 

LIZI—LOS PARA O EIM IICIAMENTO DO ESEN— 

VOLVIMENTO DO ENE: 3I_€O E ...... %QUISA, , NOS 

TERMOS DEFIJIDOS PELO SISTEMA DE PLANE 

JA MENTO NACIONIL DE EDUCAÇÃO"º 

Art. 39 — Compete ao FNDE: 

a) financiar os programas de ensino superior, médio o 

primário; 
b) financiar outros programas e projetos de universidâ 

dos e estabelecimentos isolados de ensino superior; 
cl financiar, através de mecanismo de execução descen— 

tralizada, bôlsas de estudos e bolsas de manutenção; 

. ,,,
:s
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d) apreciar, preliminarmente, as propostas orçamentá— 

rias das universidades e dos estabelecimentos de 

ensino médio ou superior, mantidos pela União, com 

vistas à compatibilização dos seus programas e prº 
jetos. 

Parágrafo único - A assistência finaceira a ser conce— 

dida pelo FNDE ficará sempre condiCionada à aprovação de programas 

e projetos específicos, e será reembolsãvel ou não, consoante estª 
belecer sua regulamentação. 

RROPOSICKO DO CFE (PAR. 540/68) CAMA 

BA DE PLANEJAMÉENTQ 

— CANCELAR A EXPRESSÃO NO ITEM ª E; 
>” 

, 

RRRSSEO "ATRIBUIVEIS A UNINO". 

_ 

- MODIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM R CO— 

MO SE SEGUE; 
FINANCIAR SISTEMAS DE BOLSAS :DR 

ESTUDO R DR NANUTRNÇRO DE ALUNOS 

DOS CURSOS SUPERIOR R RRRIOR OB» 

SSRIADO O DISPOSTO NO ART. 94, §§ 

' lº, 29 R 39 A DI Nº 4:024, DE 

20 DE DRZRNRRO DR 1961. 

OBSERVAÇÃO DO CFE ( PABª539/68 CERN) 

A CRNARA DR RNSINO PRIMÁRIO E MR— 

. DIO ORSRRVOU A CANALIZAÇAO DR RE— 

' 

CURSOS PARA O ENSINO SUPERIOR SEN 

IGUAL PREOCUPAÇÃO Í RSIAIIVANDNTE 

ENSINO RR:N:RIO, HA*RNDO o RIS 

_DR OS RRCURS S DO SALARIO 

:, MRIEZIwmmnRMnSAOO 

FUNDO COMTh.PASSnnEM A .REGEEÚSE 

PELO ART. 39 DESTE ANTE—PROJETO. 

10 O Art. 49 — Para fazer face aos encargos do art. 3 , 

FNDE diáporá de: 

a) recursos orçamentários; 

b) recursos provenientes do salário educaçao, instituí-
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do pela Lei nº 4,440, de 27 de outubro de 1964, com 

as modificações introduzidas pelo art. 35 da Lei nº 

4.863, de 29 de novembro de 1965, destinados a supªà 

mentar as despesas públicas com o ensino primário; 
c)recursos provenientes de incentivos fiscais; 
d)doaç5es e legados; 

e)recursos de outras fontes. 
Parágrafo único - Os recursos a que se refere a letra 

º dêste artigo passam a ser integralmente administrados pelo FNDE, 

e serão transferidos, em seu valor global, a conta bancária a ser 

aberta no Banco do Brasil S.A, 

PROPOSIÇÃO DO CFE ( PAROS4O/68-CÃMÁRA 

a)EEOUEsos OE,AEEETAEIOS QUE LEE EO- 

EM CONSIGNADOS; 

b)EEoUEEOS EEO 

VOS FISCAIS; 

c)EECUEsos PROVENIENTES DO SALARIO 

EDUCAÇAO A QUE SE REEEEE A ALIENA g 
DO aET. 49 DA LEI Nº 40440, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 1964, COM AS MDDIFICAQCES 

INTRODUZIDAS PELO AET. 35 DA LEI Nº 

4.863, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965:

s 

VÉNIENTES DE ÉJCENTI—

I 

DO AO . PÍGGÉÃÚA 

ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO . PELO 

DECEETO Nº 600168ª DE 23 E FEVEREI— 

EA d)EEGUEeos ATEIEU 

EO DE 1968; 

e)EEeUEsos EEOVErIEEEEs DE RESTI“U£ 

çOEs EEDATIEE A EXECUÇÃO DE PROGRA— 

MAS E PRO ETos FINAJSEIROS SOB A caí 
DIv DE DEEMBOLSO; 

f)DOAÇOES E LEGADOS; 

g)RECURSOS DE OUTRAS FONTES. 

FÉ!
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—DESDOBRAR O PARAGRAFO UNICO DA SEGUINTE 

MANEIRA:
' 

§ lº — O JNDE COMPEEENDERA , SUECONTAS 

DISTIN TM PARA O DESENVOLVIMENTO DO EN— 

SINO SUIERIOR, “NS MEDIO E A ENSINO 

PRIMARIO, CREDITANDO—SE A CADA UNA DE; 

LAS A RECEITA, QUE LHE FOR ESPECIFICA. 

§ 29 _ o FNDE NNDNNA ADOTAR AS MEDIDAS 

E REALIZAR AS OPERACOES QUE SEFAÇAM IN 

DICADA S PARA O FINANCIAMENTO DOS PRO— 

GRAMAS E PROJETOS E A OPORTUNA LIBERA- 

ÇÃO DOS RECURSOS CORRE. PONDENTES. 

Art. 9 — O patrimânio do FNDE será constituído 

de bens que lhe serão transferidos pela Ur iiao, destinados à instª 
lação e manutençao dos seus serviços. bem COLªO da apropriaçao das 

jurª) resultantes do depósito bancário e seus recursos. 

Art. 9 - Para desPesas de custeio, o FNDE conta 

rá com dotações orçamentárias da União, em complemento da sua re— 

ceita patrimonial. 
Parágrafo único — Fica o Poder Executivo autorª 

zado a abrir o crédito especial de NEE...........N....°¢.....3N.A 
Ion-0.01.0leaooooaoooaoonoooe‘acanoncocoon-wooooooocooonoaaooooao-L‘ei 

........;Q.............a...) ao Ministério da Educação e Cultura, 

destinado a atender, no exercício de 1968, às despesas de instalª 

ção e de manutenção do FNDE, observado o disposto na Lei nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

Art. 79 — O FNDE será dministrado por um Consg 

lho Deliberativo que, sob a presidência do Ministro da Educação e 

Cultura, ou de seu representante, será constituído de até 9 (nove) 

memlros, incluindo em sua composição representante es do Ministério 

do Planejamento e Coord lenaçao Geral, do Ministério da Fazenda, Con 

selho Federal de Educaçao, dos estudantes e do empresariado nacio- 

nal. 
PROL os IÇAO DO CFE 540/68 _CAMARA DE PLA 

TEJAMENTO SUBSTITUI A REDAÇÃO DO_AR 

TIGO E ACRES EANTAR DOIS PARAGRAFOS:
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O FNDE SERA ADMINISTRADO POR UM CONSE- 

330 CONS TITUIDO 33 0Nz3 MEMBROS, SENDO 

CINCO 333333333 NTES DO NTNTS TEETO 3A 

EDUCAÇÃO E MU TUBA, N RDPRLSENTTNTE 

DO MINISTERIO 30 PLANEJAMENTO 3 000333 

I_AOA0 033A3, UM 3AA33 ENTANTE DO NTNTS 

TEETO 3A AZ3N3A, UM 33333S3NTAN33 A30 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EEVTLSNCTA 

SOCIAL, UM 3333303N3AN 3 30 MAG TS TERIQ 

UN REPRESENTANTE DOS ESTUDANTE. A NM 

REPEESENTANTE LAS CLASSES P3033303_AA S. 

§ 19 _ OS TSTTTSTN TANTES DO MAGISTERIO, 

T CLASSES PEOLUTOEAS 

s33A0 3300331303 PELO 33003 SSO INDICA— 

30 NA EESULANETTA A0 DESTA LEI E EXER- 

C} 

TJ

eO O) td m dC> '21] bd U) kªd U U: 

TANTES DO NAGISTÉ.RIO E DAS CLASSES PRO" 

DUTORAS. 

§ 29 — PRE-JI EA O CONSELHO DO FNDE O 

MÍTTISTBO DA EDU MC QM E CULTURA OU SEU 

REPRESENTANTE. 

Art. 89 — O FNDE será representado, em juízo ou fora 

dêle, pelo seu Presidente. 
Art. 99 — O FNDE terá uma Secretaria Executiva que fun 

cionará como órgão de assessoramento do Conselho e executará. as 

decisões do órgão colegiado.
. 

§ lº — A Secretaria Executiva terá estrutura flexívd. 

e contará com um corpo técnico e administrativo organizado sob a 

forma de equipes técnicas de trabalho. 

§ 29 _ A administração do 3333 poderá requisitar peg 

" dos órgãos da administração direta e indireta para servir rg 

Secretaria Executiva, podendo expeionalmente contratar especlallg 

tas sujeitou & le islaçaç do trabalho, o1)s orvado, no iae couber, 

O disposto no art. 6º da Lei Nº 5ç049g ªº 29 de junho de 1966.
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PROPOSIÇAO DO CEE (PAR. 540/68- CTIQBA 

DE PLANEJAM ENTO) ALTERAR A REDAÇÃO 

"O FNDET TERA UMA SECRETARIAmEXEOUTIVA 

QUEN FUNCIm ARA COMO ORGÃO DE ASSES .39 

EMENTO DO COTSELRO E EXECUTARA AS 

DECISUES DO ORGÃO CODEGIADOU 

Art. lO - A Inspetoria Geral de Finangusdo Ministério 

da Educação e Cultura supervisionará, no FNDE, a administração fi- 
nanceira e exercera as atividades de auditoriª, 

Art. ll — Em consonância com o disposto no art. 168 , 

§ 39, inciso .III, da Constituição, o Mini “é io de Educaçao e Cul 

tura poderá estabelecer sistema através do qual, em relação aos ng 

vos alunos que se matriculam nos estabelecimentos federais de ens; 

no superior, seja COWreda anuidade daqueles de alta renda familiar, 
financiando-se bôlsas reembolsáve is a lo% o prazo, aos alunos da 

categoria de renda imediatamente inferior,
. 

ª lº — Regulamento especial fixará, em múltiplos do 

maior Salário—mínimo vigente no País, os critérios para determina- 

ção das categorias de renda familiar, levando igualmente em consi— 

deração o número de dependentes da família. 
,

V 

§ 29 — Os recursos obtidos_de anuidade e de restitui 
ção do valor de bõlsas serão<xclusivamente utilizados para assegu—— 

rar gratuidade e bôlsas de manutenção e alunos de renda média e bai 

xa. . 

PROPOSIÇÃO DO GEE ( PAR. 540/68)CAMARA DE 

PLANEJAMENTO 

-COLOCAR NO ARTIGO ll LOGO AP OS O VO 

CABULO "co N3TI TUIQ NO", ..,.o “MINIS 

TERI _ 
SCULTURA".

. 

-TROOAR O TEMPO DO VERBO DE "PODER— 

SEuA" PARA "PODELA"
' 

—INVERTER OS PARAGRAEOS 

0 d Hg; Cj9 in bx) O 

Art& 12 — O FNDE poderá designar agentes financeiros
N 

nas diversas regiões do País para execução das operaçoes que forem 
, , ___ _. , N 

consideradas suscetíveis de descentralização,
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PPOPOSTÇAO DO CFE (PAR. 540/6G)CAM.DE PDA 

:PJNMDNTO 

ACRESCENTAR UM ARTIGO COM A SEGUINTE 

RDDAÇAO:
' 

ART. 13 — O PODRR EXECUTIVO RAIXARA, 

DRNTRO DO PRAZO PR TRINTA DIAS; A RR 

GUDANPNTAÇNO DESTA LRI. 

Art. l3 — A presénte Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as diSposições em contrário. 

OBSERVAÇÃO'DO CPR (PAR. 540/68)OANADA DE 

PLANEJAMENTO 

NODIDTOAR A NUNPNAOAO DO ARTIGO DE 13' 

PARA 14.



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

ANTEPBOJETO DE LEI (Grupo de Trabalho) 

PROEOSIÇOES E OBSERVAÇOES APW .SENT.ADAS PELO 

C O N S E L H 0, F E-D E R A L D E E D U C A Ç Ã 0 

Fixa normas de organização e funciona— 

mento do Ensino Superior e sua articu- 
lação com a escola media e da outras 
providências.

. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancig 

no a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Do Ensino Superior 

Art. lº — Ã legislaçao do ensino ficam Mn orpor ados os 

principios, as normas e as alteraçoes consrantes da p eee :te 13L 

Art. 29 _ O ensino surerior: in& SAPlaVºi da 'esouisa r . . 9~ será ministrado em universidades e, ÁCGPQIÚQJJU'ÍÉC em 'suabeãew 

cimentos isojados, organi izados como in_titn gee s de direito publi 
co ou privado. 

Parágrafo único - As universidades e os estabelecimentrs 

isolados de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma 

de cursos e serviços especiais; as atividades de ensino e os re— 

sultados da pesquisa que lhe são inerentes;
, 

. Artº 3º - As universidades organizar-senao diretamente 

ou mediante a reuniao de estabelecimentos já reeonlleoidos9 deveg 

do em ambos os casos revestir as seguintes características:
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a) unidade de patrimônio e administração; 
b) organicidade de estrutura, com base em departa — 

mentos reunidos ou não em unidades mais amplas; 
c) racionalidade de organização, com plena utiliza- 

ção de recursos materiais e humanos 

&) universalidade de campo, pelo culLiVO das áreas 
fundamentais dos conhecimentos humanos; estuda - 

- dos am.si mesmos ou em razão de ulteriores apli— 
caçoes, e de uma ou mais áreas têenicos-profis - 
sionais; ' 

e) flexibilidade e métodos e critérios, com vistasa's 
diferenças individuais dos alunos, as peculiari- 
dades regionais e as possibilidades de combina - 
ção dos conhecimentos para nevos cursos e progrª 
mas de pesquisa; 

GT,;MÚLS, ; myarágraío unico _ As universidades que se organizem 
diretamente estarao sujeiuas a autoriz Eagap e rec onbeªimpnuo e as 
que,1esultem de estabelecimentos preexistentes serao reconheci — 

das. .. .; .. .. . _.“ Ik . _ . v : “, ªe,—< .: », fu.-.. A .* v,. ..,. .; __ 
. ..,,,,,_.. _.“ _ , ‘..;;.i .L‘A.:.‘.*m‘.r a..-,.- :3 ”A ' ' . - ,- -. l...“ ,: .:, .A\1 1- ,, . » 

R% GBSEMMMMEQAMMfççªàªçiªar;;538z68<aà-CMM);.c;ay 
ªm ,4, 

33 ; LELÉFQÉZÉÍYOfFÉBECLDO EXISTE NA LEI DE- DIEEEE; 
zEs E BASES (ARM;79) JURI PRULRMOIA JA EIEEA 

EA ESaAS CAQAGmERfSTIU‘SA AEQEEA O ARTIGQ MMCQM 

AMPLITUDE, As CAMACMRMIR IOAs DE QUE DEVEM RRMR 
» AER AS UNIVERAIDAEESANA-SQAHORQAEIZAGA . APEAAE 

EE PQUOA ORJRMIVILALR EQ MMXMo, :NADA MRM A_CQMI§ 
SAO A OPOR AO DISPOSIMIMO ELAS, CERTO, REPRR _ 

QATABAOA:NAEANQEMAS»ADQTADAS:EELQ CONSELflotARA 
ADEQEIZAQEEAAE:EECQNHECIEENEOS;. ;ª 
ªf=OªPARÃGRAFÓªAMPEIATAS-ÁTÉIBUIÇ5ESVDO«CONSELH6 

MO SEEEIEQ DA AUTORIZAÇÃO. *PELÃ LEI DE EIEEEEIA 
ZES E BASES; COMEETE—LHE AUTORIZAÇÃO PARA RUMOIO 

' ;; ,MAMMMMO Mos ºSTaBMLEOlM“NTOª ISOLAEQQ DE RMSIMO '"ºÍ 
SUPERIOR RLLRRAIS E EAEQTQULARAD; QÚAMMO AS RMI 

‘ ”“VEPSIEAE s; A SMA OOMPPMPMOIA MRA PAP’ O RECOJHE 
‘ ”CIMENTO.“ AOS QQESELEQS ESTAEUAIS FICAVA A GLADE 

MEMOIA EA AUMORIZAç-AO DOS ESTABELECÍBAW MMOS ESTA—

~ 
DUÁIS”ISõLaãºnâjMMsIMoasbPiRicRgªRMBORA" FOSSE 

Mosso 
Q 

REOOMHROXMEMMO 
(ARM QQ 

, e letras da 
LLR)



OrgiFunc;.ESu. 
-3- 

Art; 49 - As finiversidades gozarão de autonomia dida— 
tico—científica, disciplinar, financeira e administrativa, que se— 

rá exercida na forma da lei e dos seus eStatutos. 
! J 

— PROPOSIÇÃO DO C;E;E (Par. 541/68 da CESu) 

ACRESCENTAR—LHE O SEGUINTER 

PARÁGRAFO ÚNICO -.A AUTONOMIAgA QUE SE REFE— 

RE O PRESENTE ARTIGO, COMPREENDEBÁJ ENTRE OU — 

TRAS, AS SEGUINTES PRERROGATIVAS: 

A) CRIAR E ORGANIZAR CURSOS, TIRANDO OS RES— 

PECTIVOS CURRÍCULOS; 

_ B) ESTABELECER O REGIME DIDÁTICO E ESCOLARB$ 

DIFERENTES CURSOS, SEM OUTRAS LIMITACõESA 
D NÃO SER AS PREVISTAS EM LEI; 

C) ELABORAR o PRÓPRIO CÓDIGO DISCIPLINAR PA— 

RA OS CORPOS DOCENTE, DISCENTE E ADMINIS- 
TRATIVO; 

D) ELABORAR O ESTATUTO E O REGIMENTO DAS UM 

VERSIDADES; 

E) ADMINISTRAR E ALIENAR O PATREMONIOJ REOE 

BENDO VERBAS GI OBALS, NA ETRMA DA CONSTI- 

TUIÇÃO; E APLICANDO_AS POR ORCAMENTO PRQ] 
PRIC;

, 

F) REGULAR A ADMISSAO DE PESSOAL EIXANDO RE 

CRAS PRÓPRIAS PARA O REGIME DE TRABALHO E 

'» , 

ªDE RENNTTTQÃ9"0 

Art; 5º — As universidades e‘os estabelecimentos iso- 
lados de ensino superIOr constituir—se—ao, quando of103.ais, como a; 
tarquias de regime especial ou fundaooes e, guap do partlcvlares , 
sob a forma de fundaçoes ou associações. 

Parágrafo único « O regime especial previsto obedece- 
rá às peculiaridades indicadas. nesta lei, inclusive quant o aO pes- 
soal docente de n1vel superior, ao qual nao se ap11ca o dispostoxn 
art. 35 do Decreto-lei 81, de 2l de dezembro de 1966.

3 

PROPOSLQÃO DO C.E.E. (Par; 541/68 da CESu> 

ALTERAR A REDAÇÃO—PARA A SEGUINTE:
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"ART.59 _ AS UNIVERSIDADES E OS ESTABELE- 

CIMENTOS ISOLADOS DO ENSINO SUPERIOR CONS- 

TITUIR—SE—ÃO, QUANDO OFICIAIS EM AUTARQUI— 

AS DE REGIME ESPECIAL OU.EM EUNDACõES Ei 
QUANDO PARTICULARES, SOB A FORMA DE FUNDA- 

çõES OU DE ASSOCIACOES";

' 
Art. 9 — Poderá ser negada autorização para funcio— 

namento de universidade instituída diretamente ou eStahelecimento 

isolado de ensino superior. quando, satisfeitos embora os míni— 

mos requisitos pré-fi tados, a sua criaçao nao corresponda, a vis— 

ta de estudos periodicamente renovados, as exigencias do mercado 

de trabalho; em confronto com as necessidades do desenvolvimento 

nacional ou regional; 

Parágrafo único — Não se aplica a disposição dêsteag 

tigo aos casos em que a iniciativa apresente um alto padrão que 

venha a contribuir,_efetivamente, para o aperfeiçoamento doensino 

e da pesquisa nos setores abrangidos;
. 

Art. 9 - O reconhecimento das universidades e dos 

estabelecimentos isolados de ens ._no superior devera ser r nova — 

do periodicamente, de acôrdo com,as normas fixadas pelo consampde 

educaçao competente em cada caso,
'

l 

Art; 8º _ A organização e o funcionamento das univer 
sidades serão disciplinados em estatutos e em regimentos das 

unidades que as constituam; a serem aprovados pelo conselho de 

educação competente; _ 

f 
§ lº - A aprovaçao dos regimentos das unidades uni - 

A . 

versitãrias passará a competencia da universidade quando esta dig 

puser de Regimento Geral, aprovado na forma do artigoc 

, § 29 - A organizaçao das universicades m.ant idas pela 

União.deve.obedecer aos princípios e normas fixados nos Decretos 

leis ge,53; de 18 de novembro de 1966; e 252, de 28 de fevereú. so 

de 1967;
'

a 

Artv º - A organização e O funcionamc-nto dos esta — 

' belecimentos isolados de ensino superior serao discipl.ínados em 

regimentos a serem aprovados pelos conselhos de educaçao competen 

tes para_autorizâ-1OS ou reconhece—losº 

OBSERVAÇÃO DO C.E.E. (Par; 538/68 da CLN)
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POUCO,TRAZ DE NOVO (ARTS 89 e 99)Ao QUE 

JÁ EXISTE, A INQAAQAO ESTA _AAANAA A0 3 
i;“ 

DO ABTPBQ; QUA AAAAA AS UA ªrrÉSivEs A oo; 
IAAA TOT.IMEAMAEAMAUA,_J/IT$WW%;3‘VA%§: 
UNIDADESJ QUE ERA.A“ .RVZCAO DO ora (AATAgg 
DA LDB)

~ 
~ ~

~ 

Artº lê - Os estabelecimentos isolados da mesma ou 
de looalidad% p1r5ximas9 que nao preencham tddas as eondíeges " 

r.:
o 

art. 29, poderao eongre gar-se, para efeito de cooperaçao, em fede 
raçoes de escolas por uma administraçao SJ;3rior e com regfmªn o 

unificado que lhes permita adotar eritê rios comuns de organizaçao 
e funcionamento. 

- Paragraf o unico — Os programas de financiamento do 
ensino superior considerarao o disposto nos. ar+ígoà 

PROPOSI ÇÃO DO o F;; (Par. 541/68 da creu) 

LTERAR A BEBÉ .CÃOº COMO ACUT3 

OS ESTABELE““ mm_v_._.,.nw« ... v 

LIDADE OU DE LOCAÍ 

~~ 
~~~ 

~~ ~~ «- "- '— n a “, ,; *r-
_ «aos geºvaroo A UAAVA Ngc~ 

.L.DADÉS 310,5 

I . 

Artº 11 u A nomeaçao de reitores de vozxcr idades e 

diretores de unidades un 'rias ou estàbelecimentos isola _

s

i 
dos far-se—ã com oosexw fareia &

1 

k4 O reitor e o aicenre ito: de un-
r cial serao'nomead% gelo

r 

«J 

no e escolhidos de listas de nomes ind” 
pelo Conselho"Universirazio ia 
val ente“ 

II — Quando, na administração superior universitá 
ria, houver órgão deliberat' ivo para as ativi 
dades de ensino e peso'ioi, a lista a que se 

refere o item anterior será or:;aqizaéam em 

reunião conjnnta dêsse 5rgao com o Úenselho 
Universitário ou colegiado equivalente; 

III — O reitor de universidade particular será eg 
colhido na forma do respectivo estatuto.



Func.0rg. ESu 

_6_ 

I . 

IV — O diretor de unidade universitaria ou estabeleci 
mento iso] -ado, quando oiro—any será esooihidocsn 

forme estabelecido pelo Teoreªt vo s3otema de e2 

sino e; quando partioniarç de acãrdo com os seus 

estatutos e regi enLo , 

§ lº — Os reitores, Vice—reitores, diretores e Vice — 

A. .
N 

Bill). a O diretores das instituiçoes de ensino superior mantidas pela 1 

serao indicados na forma dêste artigo e escolhidos com observância 

das seguintes prescriçoess 

a) os reitores e Vice—reitores, de listas de nove (9) 

nonesº cabendo a sua nomeação ao Pres_dente da Re- 

pública; 
b) os di retores e os vice-diretores de unidades uni - 

versitarias, de lista de seis (6) nomes; cabendo a 

sua nomeação aos res pecL tiv os reitores; 
c) os diretores e os Vice-dir etores de estabeleCimen— 

tos isolados, de listas de seis (6) nomesç cabendo 

a sua nomeação ao Ministro da Educaçao e Culturao 

§ 29 _ Será de quatro (4) anos o mandato dos reitores 

e diretores nomeados na forma do parágrafo anterior, vedado o exer 

cício de dois (2) mandatos consecutivoso 
: l 

NNOTOsTçÃo DO C:F.E (rarº 541/68 da CN u) 

MPDITTCAR—hãn os 3§§ 12 -e 29, como SNGU1: 

§ lº -_ AZTNLNN o DISPOSTO As LETRAS Aq-B e C , 

Quo TTsÃo A 31L;N;N «Loifãpr

~

~ 

"a) os NETTO RES-E UICEuNE"1ORESQ ENLINSTAggg 

TRES No O M..; u...-..,... 

PREÍS 1:33 

b) OS» 1313,; 

Dia ES WN1.§7‘ _ 

NW$3 wn13.Aam vçMJMBEQÉW 
TIVOS pFirCREN" 
“srs.—.,... ._.-u... , 

o) os “T“FWORFJ E os VT Nnoiewmo rs rs ªããê 

~ ~~

~ 
n.....- me“. ., __- n... .. ._. ...—u...... ...,», 

a : 'v- ‘ 
B“BNFJNEN1 s ISOmÉDºSC DE u-L-i» “'ªºlã~ 

~~~ 
-..—--.um“... - _... -.....» ...,-___..." .... .- ..m. *...--..m..- _. ... M..-_.- 

NONE-:31. GPMP-') A EL"; TqC“.;I‘AQL AO MIX—IIS -- ~ ~ 

...um-...m; ...—.. ___- . -)--.i .n. . . .. .:, ..,—w....— 

TRO Dã *OGFALNO E ÓULTUÉÉ'o
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IO § 2 

G E: 

" ª 2 SEEE EE TEES ANOS o NNNNN_N o Eo,§ EEI 

3933§_§_§13£3pE“E Nomuahoo NN EQ3EEE Eo EABL_ 
GEEEO W EEF IDR SENEo EEEE:T1EE UNN ÚNICN“RE 
CONNUçNo PANA E QUEE SE _NXICTN E E EEEOVECEE 

DE UM QUORUM DE 2/3 30 COLEGIADO ELEITOR", 

* ALTERAR SUAS 319 OSTÇW S COMO Sª:

: 

Artº 12 _ Na forma do respectivo estatuto ou re irem“ 9 O 

colegiado a que esteja afeta a administração superior de universi— 
dade ou estabelecimento isolado incluirá entre os seus membros,com 
direito a voz e voto, representantes originários de atividades, ca 
tegorias ou órgãos distintos, de modo que não subsistay necessaria 
mente, a,preponderância de professôres classificados em determina— 
do nível.

. 

Parágrafo único a Nos órgãos a que se refere êste arNigo 
haverá obrigatoriamente representantes da comunidadeº 

Artº l3 _ Nas universidades e nos estabelecimentos isolª 
dos de ensino superior, poderão ser ministradas as seguintes moda_ 
lidades de cursos: 

a) de graduação, abertos a matrícula de candidatos que 
hajam concluído o ciclo colegial ou equivalente e te- 
nham Sid e classifi cado.s em concurso vestibular; 

b) de pós —graduação, aiextos a matrícula de candidatosõi 
plomados em cursos de graduaçao que preencham as cqgâ 
ções prescritas em cada caso; 

e) de especialização e ap erferçoamen5c, aber tos % matrí— 
la de candidatos diplomados em cursos de graduação ou 
que apresentem titulos equ1valentes; 

d) de extensão e outros, abertos a candidatos Nus satis— 
façam os requisitos exigidosº 

_OBSNNVAQN 0 DO CEFEE (Farº NASS da CLN) 

3,1“: CTR 

~~~~~ 

~~ 

O DTLJP011'LIVO SF; .um. Mn. a..—...,“ ».... . 

SOS DE CRA ““AJTL DF ESE 

CIALIZAQZOE AIDEHR NI 
OUT ,ROS 

ÃO AS NO& IAS DA I II DF DTPFWP .ZFS .'.— fq=_yum- _» *.*—Mm .a- n «“.—— Lw—wmuu “.e -..-., - "Juuu:—s -— r-x .a 

A DIFLªF“ª N CUAF”“ º. mun.- ::q e..—u-.-,º .. mx Li...-r;— r... ”=M-,,- 

AOS CURSO‘ DE ISB“TIZQI7A”T ÁPEP IITQCAMEEW “l'-“=; mar—a:.- 

TO E EXT L“; :; _—_l__l_l__——_ 

~ ~ ~ ~

~ 
~ ~~ 

~ ~~~~ 
~~~
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NA DIRETRIZES E BASES} ESTAVAM ABERTAS AOS 

CANDIDATOS: 

"COM O PREPARO E OS REQUISITOS QUE VIEEAM 

A SEE ÉQÃGIDOS" (art, 699 letra e) 

NO ANTDRROJETOº A ESPECTAE135070 E ADE SRF EI _ 

ÇOAMENTO MO: 

"ABERTOS AOS CANDIDATOS DIPLOMADOS EM CUR 

gos DE Gmnugggo OU QUEAPRESENTEM TITULOS ª 
QUIVALENTES AO DE Exmmwo ou cursos» 

NO DE EXTENSÃO E OUTROS: 

"ABERTOS AOS CANDIDATOS QUE SATISEAQAM OS 

REQUISITOS EXIGID S" 

Art. 14 — O concurso vestibular abrangerá os conheci _ 

mentos comuns as diversas formas de educação do segundo graug sem 

ultrapassar êste nível de complexidade, para avaliar a formação gg 
ral dos candidatos com vistas a realização de estudo superioresº 

'.! 

§ lº _ No prazo de cinco aÍLOSg a conzer da vigência e— id 
ta lei, o concurso vestibular será identico, em seu ccnteâdo, para 
todos os cursos ou áreas de conhecimentos aFins sg e unificado anao 

execução, na mesma universidade ou federação de escclas ou no mes- 

mo estabelecimento isolado de or.anizaçao pluri-curricular, de 

acôrdo com os estatutos e regimentosº 
., 

§ 29 _ O Ministério da Educação e Cultura atuará junto 
às instituições de ensino superior visando à realização, mediante 
convênios, de concursos vestibulares unificadºs em âmbito regional. 

. _ /,. . 

PFME (Parª 41/08 da CESu) 

OEEE.AP A COM AS 
WIn-vt :- W.“ ...—m-—.-<1w.. A... 

VISANDO _A_ ._.—.....“~ 
CLTRfIO > IT“-º"l+'U— ÁII$LA _ “, 
-..—.=. ..-. .— ...,.“ if“ - Jaw...” -‘AA.MV._...‘. 

NAD“

~~~ 
Art. 15 _ Nas univeroir1 des e nos estabelecimentos iso 

lados que mantenham diversas modalidades de habilitaçãoç os esiwx dos 
A, 

55$ profissionais de gradua (ao serao ecedidos de um .; primeiro ciclo.L



~
( 
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geral, comum a todos os cursos ou a grupos de cursos afins, que tg 
rá as seguintes funções: 

a) recuperação de insuficiências evidenciadas pelo conuwg 

so vestibular na formação dos alunos: 
b) orienDação para escolha da carreira; , 

c) realização de estudos básicos para ciclos ulteriores. 

§ lº _ Paralelame n+e ac p: imeir: ºío o geral, serão orgg 
).: nizados cursos profissionais de cgrfa (33393; destinagas a proporcgp( 

nar habilivaçoes intermoªufr as de gras sargrwsr, 

§ 29 — 0 prin,ui ciclo geram -s eirsos _orcfí -ssionais<à 
SD 

(D C) 

curta duração poderão ser tambêm ministr dos em eszabelecimentos es 

pecialmente criados para esse fim, 

39 _ Os estatutos e reªimentos disoiªiinarao o anrovei b P 

tamento de estudos do primeiv; ciclo geral nos cursos proâifªifralº 
de curta duração e Vicemversa, 

3303031,30 30_ gfg Liªn (Pare BAL/68 do CESu) «mm mu...—:.... 

“,ª-""'“ , " 
.- .“ ”n "'” 

33303 3 03 33 lª e 3: 3 333333- ...-...... 

& noir 3.33:: My...“ --_-_-_ mix,-..... 

~~~
~ 

DOS DE .“ .:.—..."-“ 
Bvu C“! 

.L‘ TD JJA 

OONHFOTVFMUO QUE Tl

~ 
',I—“f't 131' ' rn,-' \ .

_ 

.-..uJ..i-.ª._í.»3 Lab/'I .vTk‘AC'r‘U L-: 

~~ 
Q -, -s A) IupUPERAWO “"E ""ITÚEU' 

“::...—x=wª -.-“,c—=.-.—- :3,“ -_x——'.vu—.-<ou=v- 

D938 F3530 LOEJDDSW VIÉíIrbDAR NA FORMA _ 
na m.: — 

9393333“ A*"303» 

B) ORIENTAÇÃO PARA Esq333 DA CARREIRA; 

c) REALIZAÇZ- 0 DE 3, r3cs BÁSICOS PARA CI 

CLOS UITLIIORÇSO 

§ lº — OS CURSOS PROFISSIONAIS PODERÃO, S -JUW— 

D0 A ÁREA ENVOLVIDA, APRESENTAR MODALIDA “ 
DES DIFERENTES QUANTO AO NUMERO E A DURA _ 

ÇÃOl A FIM DE QUE CORRESPONDAM AS CONDDQEB 

DO MERCADO DE TRABALHO. 

~
~ 

ª_Zº — SERÃO ORGANIZADOS CURSOS PROFISSIONAIS 

MAIS DE CURTA DURAÇÃO _DEº :.TINADOSM A PPPPCR 

CIONAR HABILIT AÇCES IFIªruEDIARIAS DE GRAU 

SUPERIOR.
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§ 39 - O PRIMEIRO CICLO E OS CURSOS PRO- 

FISSIONAIS DE CURTA DURAÇÃO PODERÃO 

SER TAMBEM MINISTRADOS EM ESTABELECI 
MENTOS ESPECIALMENTE CRIADOS PARA ÉS 
SE FIM". 

§ 39 PASSA A SER § 49, 

OBSERVAÇÃO DO C.F.E (Par. 538/68 da CLN) 

A INOVAÇÃO NO DISPOSITIVO DO ART. 1 E 

A COMPETÉNCIA PARA A CBEDÉNCIAOÃopRE 

QUE AS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO JA ERAM 

ATRIBUIÇUES DO CONSELHO.
I 

Art. 16 e O Conselho Federal de Educação conceituará oscar 
sos de pós—graduação e baixará normas gerais para sua organização, 
dependendo a validade nacional dos estudos neles realizados de se— 
rem os cursos respectivos credenciados por aquele órgão. 

Parágrafo único _ Excepcionalmente, os diplomasde põsmgra— 
duação poderão ser obtidºs pelo exame dos títulos e trabalhos didª 
ticos, científicos e profissionais dos candidatos interessados3reª 
lizado por comissões de especialista pertencentes a instituiçõesqg 
deneiadas para as reSpeetivas áreas de estudoº 

É (rarº 541/68 da creu) 
nª SUPBQIIPIIHE'O PAR sarro ENICQ '. 

nº.,-...,.” - um.—,.“... .. .7 ...-. , 

Art. l7 _ Os cursos de especjliazação, aperfeiçoamentogex_ 
tensão e outros serão ministrados de aenrdo cem os plenos traçados 
e aprovados pelas universidades ; _) 

ªU elos estabelecimentcª isoladasº 
Art. 18 _ 0 Conselho Federal de Educação fixará o currícu— 

lo mínimo e a duração dos cursos correspondentes a profissões regª 
ladas em lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacionalº 

§ lº — As universidades e os estabelecimentos isolados gg 
darão organizar outros cursos para atender a exigências de sua prª 
gramação específica ou fazer face a pecuíiaridades do mercado de 
trabalho regional; 

§ 2º — Os diplomas expedidOs por universidades ou estabe_ 
lecimentos isolados reconhecidºs, correspondentes a cursos organi— 
zados na forma dêste artigo_e aprovados pelo Conselho Federal de 
Educação, bem como os de cursos credenciados de pós—graduação, se—
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rão registrados no órgão próprio do Ministério da Educação e Guª 
tura, importando em capacitação para o exercício profissional na 
área abrangida pblo,respectivo currículo, com validade em todo o 

território nacional. 

PROPOSIÇÃO DO GºFºE (Par. 541/68 da CESu) 

MANDAR QUE SE REDIJA: 

"ALL, 18 1 O CONSELHO FEDERAL DE EDUCA_ 

g5Q431XAEE_g_ §;EP ogLo M :EIEO E A EUEAQEOEOS 

CURSOS SEE_1;OEES OOLLLS ºChDªnT““ A LLOLIS 1 
SOES EEGTTIEES LL LEE E DE OT““ª” 

Q r-L SEEIE 
mum m- 

POR NECESSKEIOS AO DISEWVOBVThVNTO NACIONAL“ 

OLSLLVAÇLO LL O,LºL (Par. 538/68 da CLN) 

O QUE PA E NOVO NO ARTIGO É APENAS A SUA 

2ª PARTE: 
'um—»=-~ 

"Q FOLSLLLO EE>EEAU L_L L “cagêp F'LLLL 
O GUHRICUIO Mah EMD E _ÃDURAÇÃO DOS ”VHSOS COR 

RENLUNLLNFEJ A Eno ISSUED RFGULAJAS FV ª
1~ ~~~ s «ns-u.. 

DE O”‘nuq JEOÉSOÃ )AO PESVNVOIV'MIUAW 

CIONAL”. 

Art. 19 — No ensino svperior o ano l.euivo rev ula.r indew 1. 3 b 9 I, pendente do ano civil, abrangerá, no mínimog canto e oitenta Gê» 
dias de trabalho escolar efetivo, não incluindo o tempo reserva_ 
do a provas ou exames. 

Parágrafo único _ No período que seoare dois anos let ivos 
regulares, conforme disponham os estatut O S regimentosg serão 

5: TO

e 

U2.a que assegurem o fancig 
namento contínuo das insuituiçoes de ensino superiorº 
executados programas de en.s ino e pcs 

LLOLOSIÇLO DO o.E.E (Ear, 541/68 da CESu) 

MODTFTGAR_LL O PARKORATO ÚNICO, QUE PAS 
SARA A TER A SEGUINTY nÉD“”ÃOº 

"EARAGRAFO UNICO n ENTRE OS PERÍODOS LET; 
“VOS REGULARESQ CONFORME DISPONFAM .e." 

Art. 20 _ Será obriº õaaêria, no ensino superior, a freqúêª 
cia de professores e alunos, bem como a execução integral dos
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programas de ensino, 

§ lº _ Na forma dos estatutos e regimentos, será passível 
de sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como 35 
to pelo órgão competente, deixar de cumprir programa a seu cçrgo 
ou horário de trabalho a que esteja obrigado, importando a rein- 
cidência nas faltas previstas neste artigo em motivo bastante pª 
ra exoneração ou dispensa. 

Ç 739 ..- A ”CG—71:20:02,“ "'“. r77v'r-mq‘P-l: '— .,.r—«,.7«,-».n.—,-.f-“,. 1'. "‘ ' ' ªº.“ 
,,. .,x «o. .. O... .- _ : «' Ó..“ .. . - ..! . 

%%%& mediante iniciativa da instituição ou de qualquer interessª 
d0» 

& 3ª _ Considerar_se_é reprovado O aluno que deixar de cºm 

parecer a um mínimo, previsto em estatuto ou regimento, das ati- 
vidades programada, para cada disciplinaº 

PROPOSIÇÃO DO COREc (Par° 541/68 da CESu) 

AETERAR A REDAÇÃO DO CAPU‘T2 COMB SEGUE: 

" ARTCEO _ SERÁ OBJIGATÓBIA NO ENSINO_ SU— 

PERIOR, A Fª *ÉNTIA DE 1DPUTTCSÚRTC E ALUNOSL 
’BEM COMO A \S‘ G&L W TUTECHIUL .cEIAS Ih‘aUI _ 

«sq 1 

“(“)—,E), namkpmm 

_ 

Art. 21 _ AformaçãO de professõres para o ensino de se ; 
gundo grau, de disciplinas e atividades ger ai ou tecnicaD bem meg 

me o preparo de especialistas destinados aOtrabªlmºy de pl ano— 

jamento, supervisão, administração, inspeção e Orientação no âm— 

bito de escolas e sistemas escolaresy far sena em nível superior 

a“: § lº.- A formaçao dos profess Oros e especªal stag previs— 

tos neste artigo realizar—se-á nas aniver sidad os; 
(“JJ ,.:J P., Hx Q.: 0 

CD 

O) 
.É

O _U) 

Bled 

cooperaçao;dasjunidades responsaveis pelos,estudos 1n 

currículos dos .cursos respectivosº 
'&*2º — A formação a que se refere êste artigo poderá tam. 

bém concentrar—se em um só estabelecimento is:lado ou resultar<h 
cooperação de váriosy devendo, na segunda hipotese, obedecer a 

coordenação que assegure a unidade dos estudos, na forma regimeg 
tal.

' 

rROPOSIOOES DO O F EíParº 541/68 da CESu) 

A0 AET-e 21 _ SUPBIàÉRq NQ CAPUT DO ARTIGOL 

AS FALAVDAS " E ATT IDADES“.
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OBSERVAÇÃO DO O.E.E (Par. 539/68 da OEEM) 

A PALAVRA ATIVIDADES GERAIS E POR DEMAIS 
GENERICA, ABRANGE TUDO NA ESCOLA; EXIGTR 
QUE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ATIVÃDA._ 
DES GERAIS SE FAÇA EM NÍVEL SUPERIOR E ENCO 

MENDAR A UNIVERSIDADE TAREFA DEMASIADO AM ” 
PLA PARA SER POSSIVEL. 

COMO LEMBRAVA O COATSº AMOROSO LINEA EALAN 
DO DE ATIVIDADE TEATRAL, NAS Q‘UE SE AÉLICA 
A MIL E UMA ATIVIDADESEA ESCOL.A 

"NÃO SE TRATA DE MINISTRAR CONHECIMEN 

TO DEFINIDO PARA INFORMAÇÃO DE INTELI _ 
GENCIA, MAS DE DESENVOLVER O SENSO DE 
R SPONSA.DILIDADE INDIVIDUAL, O ESPIRITO 
DE COMUNIDA .DE. O HABITO DE COMUNIDADE 

QQMIQ EOELIOO, A PRATICA DO DIÁLOGO, O 

DESEMBh—umo DE. ATITUDES; O EORTALECIMEN~ _ 

--f..".._'%——. EM SUMA A FORMAÇÃO DA __,“ r1 : 
ÉERSONAL—LJJADE '-O-'- “., (Par “214.111 DOC o 

17‘19,,/___5'3) « 
'""

~ 

”r" "NA TJCLATLRRA ». D3311;- _"; ":1 “'““.TT __ 175,33 
RIEMCIA E CENSO ':OMUM S.w C QNSlr“—ªª«=- 

ª_l._«-—ªd—ªª.- “'W'JD ,“ "zx-mº 

EQUIPAMENTOS EUE‘TC‘IEWPES 3331 UN; I A; ..— 

RIDADE NDUGACIONAL" (alzym: A 36133:; I 
cão Modernaª EdºFundO de turaí—pag I 

EL.

~ ...a-«m .“ 

E BET; VTRWADE OL TE O ANTNDIGGEQINO ART. 

42, ELOOTLEJT A IMPO EStujgjigiynTmT LE 

DAR CUIIPNINNNI‘ A. LNIG‘ NGIA E 101111 A EM;;SI 
TÓRIANEBLTE A HABILI 121.311 EO MEDIANTE 11311311333332 

SU‘NIGI: ENC IA NAG AQUI SE ELSOTTEE A PROPRIA 

TESE E SE SOOE BE A SEEE 1131210 DA PALAVRA AT_I_ 

VIDADES No TEXTO EM EXAME, 

GA3ZTULO II 
Do Corpo Docente



( 
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Art. 22 _ O regime jurídico do magistério superior será rg 
gulado pela legislação própria do sistema de ensino e pelos esta— 

tutos ou regimentos daauniversidades e dos estabelecimentos isola 
dos. . 

Art. 23 - Entendem—se como atividades de magistério supe— 

rior aquelas que,-pertinenaes*ao sistema ndi,oociaf l de ensinoe 
pesquisa, se exerçam nas universidades e nos estabelecimentos #9 
lados, em nível superior. para fin s de transmissão e ampliação do 

saber.
. 

§ lº _ Constituem, igualmente, atividades de magistério sª 
perior aqueles inerentes aenminisaração eseo'e e ueiversitári 
exercida por professores, 

§ 29 _ Haverá apenas uma carreira docente, obedecendo ao 

principio de integração de ensino e gesqdis aº 

§ 3º - Serão considerados, em ce AÁ+ºª “reteppnpwa 
9 para. O 

ingresso e a promoção na oarre ira ooºc1*e do magistcrío suçezicrí 
os títulos universitários e o teor científica dos tªaselhos dos 
candidatos. 

MAN DAT‘ _. C- IF . SE 32.777315 -- 

--M..nL_';.- 1mvr ——.- ”1-1,”. .meu-(J « 

n H 
“rn—1x— m 

>- 
, 

"1 T TT "TT: 
- Cl. .1 » :»..QJÉ -I , »..m 

Art, 24 _ Os cara os e funções de maçã..crrh Heero os já 
criados ou providos, serão deiwincnlados de cªnoa específicos de 

conhecimentos. 

§ lº — Nos departamentos, poderá Ioaºer mais. de 1m profeg 1 

sor em cada nível da carreiraª 

§ 29 _ A atribuição dos orca rgcs de ensine e nesqnisa aos 

docentes, de acordo com as respectivas especializaç 
ta pelos departamentosº 

§ 39 _ Fica extinta a cátedra ou cadeira na organizaçãº dº 

ensino superior do Paísa
'



~
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§ 49 _ Os atuais cargos de professor catedrático equipa 
ram—se para todos os efeitos, aos que correspmxbraiao nivel final 
da carreira do magistério superior.

A 

PROPOSIÇÃO DO C.F.E (Par. 541/68 da CESu) 

MANDAR QUE SEJA SUPRIMIDO O § 49 

Art. 25 _ As uniVersidades deVOrão, progressivamente e 

na medida de suas possibilidades, estender a seus docentes o rem 
gime de dedicação exclusiva às atividades de ensino e peSquisa 9 

salvo nos casos em que tempo parcial se ajuste melhor ao trabalho 
específico em área determinada. 

Art. 26 _ O regime de dedicação exclusiva, a que se re- 
fere o artigo anterior, será prioritariamente estendido as áreas 
de maior importânica para a formação básica e profissional,em es— 
pecial àquelas em que seja difícil ou inadequado o exercício de 
atividades remuneradas estranhas ao trabalho universitário. 

PROPOSIÇÃO DO C,F.E (Par. 541/68 da CESu) 

MANDAR QUE SEJAM SUPRIMIDAS AS EXPRESSOES: 

"EM ESPECIAL AQUELAS EM QUE SEJA DIEIGL 
OU INADEQUADO O EXERCICIO DE ATIVIDADES REMU" 

NERADAS ESTRANHAS AO TRABALHO UNIVERSITARIO. 

Art. 27 _ As universidades e os estabelecimentos isola- 
dos deverão facilitar e incentivar o aperfeiçoamento de seu pes » 
seal docente, por meio de frequência a cursos e estágios por õles 
promovidos ou realizados em outras instituições, em função de erª 
térios estabelecidos, solidariamente, pelo Conselho Federal de E_ 
dueação e pelo Conselho de Pesquisas. 

PROPOSIÇÃO DO O,P.E (Parº 541/68 da CESu) 

SUBSTITUIRMLHE A REDAÇÃO PRLA SEGUINTE:
4 

"ART. 27 _ OS PROGRAMAS DE APERFEIÇOANEML_ 

TO DO PESSOAL DOCENTE DEVERÃO SER ESTABELECI— 
DOS PELAS UNIVERSIDADES, DENTRO DE UMA POLITI 
CA NACIONAL E REGIONAL DEFINIDA PELO CONSELHO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO E PBOMOVIDA ATRAVES DA 

CJA.P.EgS E DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUI.A. 
s s".
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OBSERVAÇÃO DO C.F.E (Par. 538/68 da CLN) 

E NOVO O DISPOSITIVO. 

incidência da legislação trabalhista, quando 
aplicável ao magistério superior, prevalecerá com a observância 
dos princípios e normas que lhe sejam pertinentes, em especialdª 
seguintes peculiaridades: 

I _ 

II _ 

III _ 

Não se aplicam aossnrúdores das universidades 
e dos estabelecimentos isolados de ensino suª rior as normas relativas ao serviço público, 
A aquisição de estabilidade e condicionada à 
natureza efetiva da admissão, não ocorrendo 
nos casos de interinidade ou substituição, ou 
quando a permanência no emprego depender da 
satisfação de requisitos especiais de capaci— 
dade apurados segundo as normas próprias do 
ensino. 

A aposentadoria conpulsória, por implementode 
idade, extingue a relação de emprego, indepen 
dentemente de independentemente de indeniza _ 
ção, cabendo à instituição complementar os 
proventos da aposentadoria concedida pela ins tituição de previdênCia social, se estes não 
forem integrais. 
A Justiça do Trabalho aplicará as normas da ª; gislação trabalhista aos membros do magistê — 

rio superior, nos têrmos das respectivas leis 
e dos estatutos universitários, 

PROPOSIÇÃO.DOZC.F.E (Par. 541/68 da.CESu) 

MODIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM I9 QUE FICARÁ 
COMO SEGUE: ' 

" I « NÃO SE APLICAM AS NORMAS RELATIVAS 
AO SERVIÇO PÚBLICO".



Org.Func.ESu 
, al7- 

cAPgTULO IIII 
Do dõrpd Discente 

Art. 29.» O corpo discente terá representação, com direito 
a Voz etvoto, nos.órgãos colegiados das universidades e dos esta_ 
belecimentos isolados de ensino superior, bem como em a quaisquer 
comissões que sejam nêles instituídas-para O estudo de problemas 
específicos. 

§ lº » A representação estudantil terá por ObjetiVo a coopg 
ração da administração, dos professõres e dos alunos no trabalho 
unIVersitáriO.' 

§ 29 » A escolha dos representantes estudantis será feita 
por meio de eleições do corpo discente e segundo critérios que ig 
Ctuam O aproveitamento escolar dos candidatos, de acôrdo com os 
estatutos e regimentos. 

§ 39 » A representação estudantil poderá alcançar um quinto 
(1/5) do total de membros dos colegiados e comissoes. 

PROPOSIÇÃO DO C,T.E (Par. 541/68 da CESu) 

NDDIFICAR O CAPUT DO ARTIGO E SEUS PARÁ _ 
GRAFOS, QUE FICARÃO COMO SE SEGUE: 

"ART; 29 » O CORPO DISCEW ME TERK REPRESEN 

TAÇÃO, CSM DIREITO A VOZ E VOTO, NOS ORGÃOS 

COLEGIADGS DAS UNIVERSIDADES E DOS ESTABELE- 
CIMENTOS ISOLADOS DE ENSINO SUPERIOR, BEM Cº 
ND EWICOMISSJES QUE SEJAM INSTITUIDAS, INN 
FORMA DOS ESTATUTOS E REGIMENTOS. 

§ 19 - A REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL TERA 
IOI.OBJETIVO A COOPERAÇÃO DOS ADNINISTRADO _ 
RES, DOS PROFESSORES DOS ALUNOS NO TRABALHO 

§ 22 » A ESCOLHA DOS REPRESENTANTES ESTU— 
DANTIS SERA EEITA POR MEIO DE ELEICOES DO 
CORPO DISCENTE E SEGUNDO CRITÉRIOS QUE IN * 
CLUAM APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS CANDIDATOS, 
DE ACORDO COM OS ESTATUTOS E REGIMENTOS. 

§ 39 A A REPRESENTACAO ESTUDANTIL NÃO PO_ 
DERA EXCEDER DE UM QUINTO (1/5) DO,TOTAL DE 
NINEROS DOS COLEGIADOS E COMISSõES".



I ' ' 
J a 

Org;Func;ESu. «18- 

- “ Art; 3Q - Em cada universidade ou estabelecimento isola 
do de ensino superior poderá ser organizado diretório, para congªe 

gar os membros dos respectivos corpos discentes. 

§ lº u Além do diretório de âmbito universitário, pode - 
rgowformar—se diretórios setoriais, de acôrdo com a estrutura in— 

terna de cada universidade. 

§ 29 a Os regimentos elaborados pelos diretorios . serão 
submetidos a aprovação da instânCia univerSitâria ou escolar .com 

petente; 
.

. 

§ 39 - O diretório cuja ação não estiver em consonância 
com_os objetivos para os quais foi instituído sera passível das 

sançges previstas no estatutos ou regimentos; 

- § 49 — Os diretórios sao obrigados a prestar contas de 

sua gestao financeira aos orgaos da administraçao universitáriacm 
escolar, na forma dos estatutos e regimentos. 

Art4'31 - As instituiçoes de ensino superior, por meio de 

suas atividades de extensão, proporcionarão aos corpos discentes 
oportunidades de participação em programas-de melhora das condi q 
cães de vida da comunidade e no processo geral do'desenvolvimento. 

§ lº - Deveraogainda ser proporcionados meios ao corpo 
discente para a realizaçao de programas culturais, artísticos, ci 
vices e ,esportivos. 

§ 29 — As atividades de educação fisica e dos desportos 
deverão ser especialmente estimuladas pelas instituiçoes de ensin 
no_superior, que manterão, para o cumprimento desta norma, orien— 
tação adequada e instalaçoes especiais; 

Art; 32 — As universidades deverão estabelecer o regime 
de.monitoría para alunos do curso de graduação que tenham revelª 

'do; na disciplina para a qual venham a ser aproveitados, qualida- 
des e desempenho de alto padrão. 

Parágrafo único _ Os monitores de que trata êste artigo 
poderao ser remunerados. 

CAPÍTULO Ijv; 
Disposiçoes Gerais 

Art. 33 _ Os sistemas de ensino adotarão providências cml 

o objetivo de que tôda a escola,de segundo grau se organize comiª 
násio comum e colégio integrado.
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§ lº — O ginásio comum, como prosseguimento da escola pri 
maria, terá a duração de quatro anos letivos e proporcionará educa 
ção geral e formação especial, ministrada esta com o sentido de 

sondagem e desenvolvimento de aptidães para o trabalho. 

§ 29 — O colégio integrado, com duração mínima de três 
anos letivos, abrangerá obrigatõriamente uma parte de educação gg 
ral, em prosseguimento ao ginásio, e outra diversificada em que se 
compreendam, de acordo com o plano de cada estabelecimento,estudos 
especiais ou formas de trabalho que possam ser cultivadas ao nível 
de amadurecimento do aluno, inclusive a preparação de professôres 
para a escola primária. 

, § 39 — Os programas de financiamento da educaçao de segun 
do grau levarao em conta, prioritariamente, o nivel de adaptaçaode 
cada sistema de ensino aos princípios fixados neste artigo. 

OBSERVAQÃO DO C,E.E (Par, 539/68 da CEPM) 

O ART. 33, COLOCADO NO CAPITULO DAS DISPOSI— 

çõES GERAIS; CONSTITUI NA REALIDADE UM CAPITULO 

A PARTE, JA QUE TRATA DO ENSINO MÉEIOL COMO O 

CAP.I TRATA DE SUPERIORº 

ACREDITAMOS QUE O ASSUNTO SEJA VASTO DEMAIS 

PARA PODER CONTER—SE NUM ARTIGO. ALEM DO MAIS 
SENDO O C,T. ENCARREGADO DA REFORMA UNIVERSITÁ— 

RIA, NAO DEVE PROPOR REFORMAS DESTE NIVEL, ", O 

QUE ULTRAPASSA DE MUITO A COMPETENCIA ESPECÍFI— 

CA ATRIBUIDA AO C,T"; (pággABJ, TAMRIM PORQUE 

JA SE ANUNCIA A CONSTITUIÇÃO DE UM G.T. PARA 

O ENSINO PRIMARIO E MÉDIO. 

PROPOSIÇÃO DO C.F.E (Par. 54L/68 da CESu) 

MODIFICAR O § 29, QUE FICARÁ—REDIGIDO COMO 

SEGUE: 

" 
§ 22 _ O COLEGIO INTEGRADO, CCM_DURAÇÃO M; 

NIMA DE TRES ANOS LETIVOS,WABBANGERÃ SIMULTA _ 

NEAMENTE OU ORRICATORIAMENTE UMA PARTE DE EDUCA 

ÇÃO CERAL.,."

~

I 

Art. 34 - Das decisoes adotadas peas instituiçoes de ensl 
no superior, após esgotadas as respectivas instâncias, caberá re — 

curso por estrita arguiçao de ilegalidade:
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a) para os conselhos estaduais de educação, quando se tra 
tar.de estabelecimentos isolados estaduais e municipªis ou de uni- 
versidade incluídas na hipotese do art. 15 da Lei nº 4. 024, de 

20 de dezembro de 1961; 
.. N 

.

' 

b) para o Conselho Federal de Educaçao, nos demais casos. 

OBSERVAÇÃO DO C.E.E (Par. 538/68 da CLN) 

A L.D.B. ADMITIRA 0 RECURSO NO CASO DE ES— 

,TABELECIMENTOS FEDERAIS E PARTICULARES ISOLA— 

DOS (ART 87) E DOS INTEREOSTOS PELOS CANDIDA — 

TOS AO MAGISTÉRIO FEDERAL E DECIDIR SOBRE . ELES (ART. 99-, letra i). 
O DISPOSITIVO DO ART. 34 AMPLIA o RECURsJIg 

RA QUALQUER DECISÃO, RESTRINGINDO-O, ENTEETANe 

TO, "A ESTRITA ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE".

l 

Art. 35 — O Conselho Federal de Educação, após inquérito 
ª-—administrativo, poderá suspender, por tempo determinado, a autono- 

mia de qualãªaªzuaiVªrsiªada; QíiªialeauceªrtiQULªr, pºr infrinaêg 
eia .da legislação do ensinojou do próprio Estatuto; noaeaado_ ,-u& 
Bªªtºr 2W. -— 

-_ _.z-g

' 

-\.- * Art. 36 - Nas universidades e nos estabelecimentos isola- 

I' dos manti&os pela uniao, as atividades técnicas poderao ser atendã 
das mediante a contrataçao de pessoal na forma da leº gislaçao do 

trabalho, de acôrdo com as normas a Serem eStabeleCidas nosªestatª 
tos e regimentos. 

Art. 37 — Desvincular—se—ao do_ criterio de_ duraçao &e cur 
sos os vencimentos des_ serv1dores publicos federais de nÍVel univg' 
sitário. , 

‘ 
- -:= —' » 

ª 
" -. ' ' 

, Art, 38 — O conselho FeEeral‘de Educação interpretará na 
jurisdiçao administrativa, as dispos1çoes desta Q. das demais -leis, 
que fixem diretrizes e bases da educaçao naoional.»

( 

., Art. 39 — Os pareceres ou decisoes && Conselho Fed-eral de 

Educaçao, dos quais trata esta lei, dependerao, para sua validade, 
de homologação pelo Ministro da Educaçao e Cultura. " " 

Parágrafo unico - O Ministro da Educaçao e Cultura podera 
devolver, para reexame, qualquer parecer ou dec1sao E0 Conselho<$mf 
dependa de Sua homologaçao. 

' 
' '

1
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OBSERVAÇÃO DO c.F.E (Par; 538(68 da CLN) 

ESSES,EISPOSITIVeS (AET.38 e 39) NÃO ESTÃO 

NA L.D.E., MAS MERECEM NOSSO APOIO. 

CAPITULO V 

Disposiçoes Transitôrias 
' - . 

Art. 4Qg- As atuais universidades rurais mantidas pela 
União deverão reorganizar—se de aeSrdo com o disposto nos arts.39 
e 89 desta lei ou ser incorporadas às universidades federais exis 
tentes nas regioes em que estejam instaladas; 

Parágrafo único — Na primeira das hipotessaprevistas nêg- 
te artigo, a Universidade Rural que se reorganize serão incorpora 
dos os_estahelecimentos de ensino superior, mantidos pela União, 
eXistentes na mesma localidade ou em localidades proximas.

« 

OBSERVAÇÃO DO O.E.E (Par; 538/68 da CLN)
' 

E DISPOSITIVO IDENTIOO AO DO ABT.ll7 DA LEE; 

PROPOSIÇÃO EO-O.E.E (Par; 539/68 da CEPM) 

SUPEIMIE O ARTIGO 

Art. 42 — Enquanto não houver em número suficiente os pro 
' Éessôres_e especialistas a que se refere o art; 21 desta lei, a 

habilitação para as respectivas funçoes far-se_á mediante exame 
de suficiência realizado sob a responsabilidade das faculdades de 
educação oficiais ou instituiçoes equivalentes, também oficiais ,, 
indicadas pelo Conselho Federal de Educação» 

I l 

OESEEVAQÃO DO CoFgE (Par; 538/68 da_CLN) 

, É DISPOSITIVO IDENTICO AO DO ART; 117 DA 

L.D.B. 

Art; 43 - Ficam revogados o parágrafo único do artigo 36 
e os artigos de números 66 a 87 da Lei nº 4.024; de 20 de dezem — 

bro de 1961, bem como quaisquer outras diSposiçoes em contrárioâs 
da presente lei ou que disciplinarem de forma diversa a matéria.ne 
la tratada;
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PROPOSIÇÃO DO O.F;E (Par; 539/68 da CEPM) 

SUPRIMIR AS ImLAVRAs "O PARÁGRAFO ÚNICO DÓ 

ART. 362 

, ., Art} 44 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publl 
cação. 

Conf.P.H.T. »



Aviso nº 537 » GM Em 2 de setembro de 1968 

Senhor Presidente; 

, Em atenção ao disposto no artigo 69 do Decreto nº 
620937, de 2 de julho de 19681 encaminho & Vossa Excelência , 
para exame do Egrégio Conselho Federal de Educação, o relató— 
rio, com os respectivos projetos e recomendaçõesy do Grupo de 
Trabalho da Reforma Universitáriaª 

,Valhomme do ensejo para reiterar—lhe cordiais prº 
testes de estima e apreçoc 

Tarso Dutra

\ 

‘\ 

A Sua Excelência o Senhor'Professor Deolindo Couto y 

Presidente do Conselho Federal de Educaçao 
TCD/am x 

/IMR
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Aprovada emu15-1'2-1 967. 

A Comissão Especial designada para. estudar 6 problema da ar- 
ticulação do ensino médio com o superior, visando particularmente 
ao quadro atual da' Educação brasileira, tem a honra de apresentar 
a Indicação que resultou do seu trabalho, dividida em cinco peque- 
nos tópicos. Partindo de algumas “considerações preliminares”, 
em que se focaliza a' matériaf de um ângulo puramente teórico, a 
elas passa-se a referir “o que se faz” em três paises tomados para 
cotejo e, en seguida, no Brasil pôsto já então em contraste com 
essa dupla perspectiva) teórica e prática. Assim delimitadas as 
questões para que se buscam reSposta, lançam— -se “pressupostos de ª uma solução” como base para'ªo que se propõe”, Sintetizado afinal 
por meio de oito itens que se formulam “ em conclusão” 

Considerações Preliminares 

A articulaçao dos graus esc—olares, particularmente do segundo 
66m o terceiro graus da escada de escolarização,é talvez oi problema 

sobre 6 qual mais se discute na presente conjuntura da Educação bra; 
Saleira. A circunstância mesma de que assim ocorra já constitui uma 
evidência de que tal articulação ainda não existe entre nós; nem 
existirá enquanto formos levados, como temos sido até agora, a ., , 

' 

6116616- la de um ponto de Vista estrito que a situa em termos de- “pias- 
' sagens especiais” da escola primária para a escola média e desta. 
» para, a superior.. Trata-se, em rigor, (16t at‘rtificiais que sà- 

mente podem ser concebidos no quadro dessa divisão, pois a fonte 
de que êles emanam —— as três grandes fases do desenvolvimento 
individual —-— aí funciona: como simples mecanismo através do qual 
persiste o modêlo de uma estrutura social em mudança e, em alguns

' 

casos, já” substancialmente transformada. 
Afinal, não nos parece demais repetir o lugar-comum de que a 

Educação é um processo de amadurecimento que se faz num 0611- 

Unum, e 1160 espasmodicamente abrangendo em maior ,ou menor 
” 

escala a tríplice. dimensão» reflexiva, conativa-e afetiva da persona-
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' 

lidade. Varia não pela ausência ou presença dTêsses «componentes, quae 

s50 constantes, mas pela sua' direção e'intensidade segundo a capa- 
. cidade do estudante e os dados de sua experiência" colhida assim na 
“escola como no meio em geral. De cJerto modo, elaé eum-a corrida. (e 
não sem propriedade se usa a palavra curso) na qual o ideal será 
que não existam'limitaçfõe's externas“ a_plena' expansão das poten- 

'e—fi—falid'ades decada um nessa competição, consigo próprio, em busca 
'de ajustamento social e superação individual. Muitos, porém, ficam 
ao longo do caminho, que se vai progressivamente estreitando %» 

medida que a Educação resulta, em última análise, num processo 
dinâmico de seleção dos mais capazes. * ‘ 

Nesta perspectiva, desde o gra—u primário até o superior, sõ- 
mente uma passagem existe, ou deveria existir, com o sentido de 
real mudança de campo: a passagem da escola paraa vida,, assina- 
laànd—o o instante em que o aluno, individualmente considera-do, ín- 
terrompe as atividdes escolares por have-las concluído em algum 
nível ou por já não ter condições— pessoais de nelas prosseguir. Em 
eoseqiiência, a indagação famosa sôbre f‘quem deve ir para“ a Uni— 

. versidade” perde a sua razão de ser fora das situações concretas; 
mas a' fazêrla, particularizando da escada de escolarização o lançº 
correspondente ao ensino superior, ter-se—â de abranger todo êsSe 

grau escolar e não, coho hoje se verifica, permanecer no momento 
abstrato de uma transição que ou já ocºrreu, funcionalmente, ou 
somente poderá, ser avaliada no processo em“ que ela se insere. 

'Se abstrairmos, para raciocinar, a condição básica da inexis- 
tência de recursos por parte do aluno ou da“ sociedade, ou de ambos—,

' 

* 

veremos que o máximo suscetível de fazer-se, em termos de 
identificaçao dos “mais dotados” , sera' a determinação estatística de: 

quantos, em cada geração, podem chegar ao tôpor da' escada. Nºe- 

nhum trabalho já foi desenvolvido no Brasil sôbre êste assante e ' 

são reduzidas, por outro lado, as pesquisas realizadas "em outros 

"paises. As primeiras de que temos notícia est—ão registradas no 
atrvarà Report, onde se estima entre 20% e 25% o numero relia- 

tiVo dos que são capazes de um rendimento aceitável em nível supe- 
"rior (1). Também Conant, qumzeá anos depois, fixou entre 15% e 
29% os ”estudantes que denominou “academically talented” (2). E 
daí por diante escasselam as referências apresentadas orem algum 
rigor, não havendo senão determmacoes feitas mais ou menos 
a priori para o estabelecimento de planos de govêrno '

. 

(.1): ,Iarvard committee— .— General Education in a Free Sieeiety Cambridge 
Mas, Harvard Umvers 3 Press, 1945, págs. 87. 88:. * 

James B Gonant —- ‘ 
, = 

' 
* 

" 

_ S out Today New York, 
"Mc *G+ravv 11111 Company ' 

-

'

r
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Cremos que, de certo modo, esta ausência de estudos especia- 
lizados nasce de uma dificuldade básica representada pelo caráter 
circunstancial dos elementos a obter por tal caminho, já que o nivel 
acadêmico, como expressão do nível geral de inteligência, em gran- 
de parte é funçãd de oportunidades. Na medidas'em que estas aumen- 
tem — e telas tendem a crescer mesmo nos países subdesenvolvidos 
—_—— aumentará também a percentagem dos mais dotados em cada 
grupo etário. Mas essa tendência ao crescimento é precisamente 
o fato mais importante a' considerar; tão importante que não nos 
permite desprezar os dados assim obtidos, por todos os títulos vali- 
osos como apoio para qualquer meditação a que se empreste um 
mínimo de realismo. , 

Part-iremos, assim, daquelas comprovações para determinar O 

que chamaremos uma escada teórica de escolarização em que o en- 
sino, primário alcance quatro anôs de estudos, o de segundo grau 
sete e o superior apenas quatro. Reconhecemos que!, em muitos 
casos, a realidade já vai além dêsses limites deliberadamente mo— 
destos. A escola primária, por exemplo, é ou tende a ser mais longa 
do que a prevista, o mesmo acontecendo com grande número dos 
cursºs superiores tradicionais; para nem mencionar a pôs-gradua- 
ção, que se vai constituindo um quarto lanço da escada; a ponto de 
que só nos Estados Unidos, em 1963, já existissem 25000 alunos 
matriculados em nível de pósdoutorado (3). Entretanto, o que por 
esta forma se perca em rigor será ganho, no uso prático dêsse ins- 
trumento de comparação, como ajustamento às realidades de países 
menos desenvolvidos. Seja como fôr, não atribuíremos a essa abs.— 

tração gráfica, por demais simétrica para ser humanamente pos- 
sível, outro valor senão o de servir como ponto ideal a' que referir 

— dados reais. - 

.
\ 

Teoricamente, segundo essa hipótese que está representada na 
figura 1, de cada 1 000 crianças matriculadas na primeira série da 
escola primária, incluídas as eVasões por tôdas as causas conheci— 
da's, 412 teriam acesso ao ensino" superior e 200 chegariam, neste 
nível, a realizar estudos de quatro anos. Quer isto dizer que seria 
normal uma defecção de 58,8% até o início do grau superior 'e' de 
80% ao longo dos quatro anos. Se, por outro lado, particularizar- 
mos como 100 os que devem ter “acesso à Universidade”, veremos 
que será também normal uma perda. de 51,4% ao fim do período 
considerado“. Parecem-nos evidentes as implicações dêsses índices 
para os trabalhos de planejamento educacional. Um país, por 

(3) Cf. Clark Kerr _ The Uses of the University. Cambridgenas, Harvard 
University Press, 1964; pág. 108." ' 

imª
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exemplo, que só consiga, escolarizar a metade das crianças de' sete 

anos não ãe've matricular no ensino superior mais de 21% de cada 

geração, nem proporcionar estudos universitários de quatro anos 

a mais de 10% . Se o fizer, estará falseandd a, verdadeira seleção, 

ao reduzir oportunidades nos graus inferiores, com reflexos per- 

turbadores sôbre tôda a rêde escolar.
, 

_Av..»ªg-wA—má._hgzu_— 

A» 

awºç“ 

,; 

*.*—- 

Fig. 1 _ Distribuição teórica ºf 

0 Que se Faz % 

Vejamos “então comb já se comportam, em relação à escada teó- 

rica, três países dentre os mais desenvolvidos do mundo atual (4) 

e, por outro lado, qual a posição do.’ Brasil nesse contexto. A ,eseo- 

lha'é intencional, porque não cremos seja de alguma valia referir- 

nos a situações idênticas à nossa ou ainda com problemas que já 

tenhamos resolvido. Nos Estados Unidos, onde praticamente o “uní- 

verso” do grupo etário é escolarizado, de cada 1000 crianças que 

ingressam na escola primária 350 chegam a receber alguma forma 

(4) Utilizamos os dados contidos no “Lord [Robins’ Report”: Higher 

Education. London, Her Majesty’s Stationery Office; 1963; páginas 

42, 44.
'
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de educação superior e 170 concluem estudos a“ êste nível, prosse- 
guindo ou não em pós-graduação (Fig. 2,a) ; na Grã—Bretanha, êsses 
números são respectivamente 125 e 98 (Fig. 2-,b) ; e na União Sovi- 
ética, 100 têm acesso à Universidade e 70 obtêm diplomas de gra— 
duação (Fig. 2,0), 
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o) Esta dos Unidos- b) Grã-Breranhu c) União Soviética, 

& 

' 

, Fig, 2 

O que basicamente distingue êsses países é a sua maior ou 
menor seletividade a partir de quando se esboça a formação de éli- 
tes culturais, científicas e técnicas. Nêste particular, o sistema 
norte-americano apresenta-se cºmo exemplo de um sistema aberto 
que se aproxima da escada teórica, ao propiciar alguma educação 
superior à quase totalidade. dos que concluem a, escola média. É 
certo que as oportunidades oferecidas não são rigorosamente idên- 
ticas, como idêntica não é a capacidade dos alunos. Dêstes, os mais 
dotados ingressam nos melhores colleges e universidades, mediante 
vestibular sujeito a humerus clausus; os demais obtêm matrícula 
em State Universities ou Junior uollegzes de padrões diversos que, 
as mais das vêzes, não impõem outras condições além da conclusão 
dos estudos de 2.º grau. O importante é que ninguém deixa de ter a 
sua ºportunidade. 

' 
._a
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Na GrãáBrtanha, ao concluir a escola média“, o aluno deve sub- 

meter-se a um exame nacional para obter o que ali'se denomina o 

“General Certificate of Educafiibn”. Em princípio, êste certificado 

bastaria para matrícula em qualquer estabelecimento de ensino 

superior; mas como a quantidade de vagas é semprevinferior à dos 

candidatos, os colleges e universidades prondov-em suplementar- 

mente Os seus próprios exames, funcionando assim o G.C.E. como 

habilitação de saída. Na União Soviética, parte-se de um numerus 

clausus que não vai além de um terço das conclusões da escola m - 

dia. Os estudantes que nesta obtêm resultados excepcionais, a jui— 

zo dos» respectivos professôres, encaminham—se diretamente para a‘ 

UniVersidade; os demais submetem-se a exames vestibulares, mas 

.sõmente após servir na produção durante pelo menos dois anos. 

Estes sistem'as fechados caracterizamyse pela“ existência de um 

tipo de Educação de 2.º— grau preparatória da superior, mais ou 

menos separada de outros ramos que formam “para a vida”, e 

pela exigência de exames vestibulares. O primeiro traço, enquadra- 

(130 evidentemente em linha menos igualitária, tende a desaparecer 

com a universalização do nível médio, resolvendo-se inicialmente 

em fórmulas mais tímidas de “equivalência”, como já ocorre entre 

nós, enquanto não se alcançam as proporções da esaola—única ver- 

tical. Com isto, aume ta o número dos pretendentes às vagas na 

escola superior e o resultado, pelo menos imediato, é a supervalo- 

rização do vestibular até que se reencontre o equilíbrio em nôvo 

plano. 
Uma antecipação d0 que Será êSSe equilibrid pode ser encon- 

trada nos países onde o conceito de “passagem” nada já tem a ver 

com a idéia de uma barreira a'nteposta aos progressos do estudan- 

te. Nos Estados Unidos, graças a uma seleção mais indireta que 

por conteúdos específicos, o ensino de 2.º grau liberta-se» a passos 

largos da sua posição (ancilar, em face do superior, para cbnverter- 

se numa efetiva educação do adolescente; dai a sua integração e 

pluricurricularidade que, após e 'minar a discriminação em “ra- 

mos”, vai substituindo a rigidez da seria'ç'ao 'a priori por um “non- 

gra'ded system” no qual, a partir de um “core-curriculum” indife- 

renciado, cada um se encontra estudando o que mais se lhe ajuste 

e seguindo o seu próprio ritmo. Em consequência, a preparação 

para. os estudos profiséionais superiores faz-se num 1.º ciclo =— 

numa“ lower division” —— da própria Universidade ou em “Junior 

colleges” articulados com o sistema universitário. 

Muito diversa apresenta-se a situação brasileira dos dias atuais. 

A nossa escada de escolarização (Fig.3) 6‘ violenta-mente estran- 

gula‘da logo. na escola primária, a cuja quarta série—chegam tantos 

~

~
~
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alunos, dentre cada 1000, quantos nos Estados Unidos se diplomam 

em cursos superiores. Pior é que essa brusca redução já se faz 

sôbre um total por sua vez reduzido a 66% do grupo etário, pois a 

cada 1000 crianças que se matriculam para início de estudos cor- 

respondem, em‘ média, 515 que foram in limíne postas de lado (5) 
E outros estrangulamentos se sucedem, praticamente ano a ano; 

de tal forma que, mesmo sem considerar essa” enorme mutilação da 

base, somente 9,2% chegam à pfimeir-a série ginasial e 3% ao fim 
da estáo-la média, 'em lugar dos 78,4% e 46,5% registrados pela esca'da 

teórica, cujos números até essa altura são inferiores aos encontra— 

dos nos países escolhidos para comparação. Ademais, apenas 1,5% 

alcançam o nível superior (em vez de 41,2% pelos índices teóricos, 

35% pelos norte-antericanos, 12,5% pelos britânicos e 10% pelos 

soviéticos), enquanto 1 % estuda quatro anos a êste nível (em lu- 

gar de 20%, 17%, 9,870 e 7%, respectivamente) (6) .
'

) 
' 'IO 

-.- r’ 

Fig. 3 —— Brasil 

(5) Cf. Censo Escolar do Brasil, 1964 (1.0 volume). Rio de Janeiro, MEC- 
' —INEP-IB‘GE; pág. 2. — 

(6) Of. Sinºpse Estatístíeado— Ensino Superior —— 1964. Rio de Janeiro, 

MEC —— Serviçº de Estatística da Educação e Cultura,, 1 965; introdução.
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Por aí se vê que a“ Educação brasileira ainda não constitui um “ ) 
sistema, sendo talvez possível falar de três sistemas —- os de esco- 
las primárias, médias e superiores — “ainda estanques entre si, 

: 
apesar das tentativas de equivalência, e de tal modo desproporcio— 

' 

nais que não se completam para formar um todo. A êles pode-sªe 

É 
acrescentar o que a professôra Nádia Cunha denominou os “siste- 

% 
mas disfarçados de preparo para o exame de admissão à escola mé- 
dia e para o exame vestibular ao ensino superior” (7) . O primeiro, 

'..» 

É 
é certo, atenua-se cada vez mais com ol aumento de oportunidades

ª na escola' de segundo grau, mas o segundo —— o chamado “cursinho” 
, 

— tende a fortalecer-se por esta mesma razão, já que a oferta de ,“ 
. vagas no ensino superior está longe de acompanhar o crescimento [j j 

do nivel precedente“, que! o abastece; e nesta' desarticulação quanti— 
tativa resfide uma das causas mais sérias do problema. Basta dizer- 

“V que, nos últimos dez anos, a expansão da escola de 2.º grau foi três 
vêzes maior, em números relativos, que a da população correspon- 
dente. A consideração dêste fato levou o saudoso J. Roberto Mo- 
reira a prever que dentro em breve, para um ensino médio de 
3 000 000, teremos de proporcionar 900 000 matrículas na escola su—

. 

perior, em vez das atuais 200 000 (8) . 
' , ,) 

Mas há também, maior que a anterior e em grande parte cºn— 

dicionada por ela, uma desarticulação qualitativa que tem como 
fulcro o atual Concurso de Habilitação. Esta, ao ser instituído em 
1 911, constituiu-se principalmente um exame de saída do ensino 
secundário para fazer face à dispersão do regime de preparatórios-. 
Funcionalmente', isto significava uma habilitação para; matrícula 
nas poucas faculdades existentes, porquanto’ nestas existiam luga- 
res para e minoria ainda mais escassa dos que então realizavam 
estudos superiores. Em 1 925, introduziu-se“ na regulamentação 
do vestibular o princípio do humerus clausus, em tôrno do qual êle 

Ã 
‘\ 

se desenvolveu até hoje, cada vez mais como um dispositivo externo-
& 

para distribuição de vagas que foram progressivamente diminuindo 
em relação à procura. É a situação de hoje, objetivamente define: 

( —.-

. 

i (7) Nádia F. Cunha —— Preparação de Candidatos ao Vestibular de 1964 
na Guanabara. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, n.º 100. 
.Rio de Janeiro, MEOINEP, 1965 ; pág. 336. 

i 
» (8) J. Roberto Moreira — Alguns Aspectos Comparativos do Ensino Médio, 

' ' In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, n.º 99. Rio de Janeiro,, 
MEC-INEP, 1965 ; pág. 26.

' '
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ada em longa pesquisa promovida pela CAPES, na“ qual ficou muito 
claro“ que o “rigor” dos exames aumenta na razão inversa' das vagas 
disponíveis, e vive-versa (9). 

Não vemos, em consequência, por que atribuir ao- concurso de 
habilitação um papel que êle não pode desempenhar na forma e no 
contexto em que é realizado: o de avaliar conhecimentos e maturida- 
de. Anos atrás, quando o quadro era memos carregado que o de ago- 
ra, o professor Rui Leme, após acompanhar uma nova turma da' Es- 
cola Politécnica de São Paulo, já concluía que a correlação entre os 
resultados obtidos no curso e os do vestibular era apenas 0,4 (10). Apesar disso, a orientação mais frequente no' Brasil ainda' é a de 
organizar concursos diversos a base de conhecimentos tidos como 
necessários para determinadas carreiras, desde logo escolhidas pe- 
los candidatos. Como Frei Luís de León, que retomou ,as suas pre— 
leções em Salamanca, após longa ausência nos cárceres da Inqui- 
sição, com um, simples “como decíam0s ayer”, espera-se talvez que, 
no primeiro dia de Universidade, o professor inicie as aulas de sua 
disciplina exatamente no ponto 'em que o assunto fôra interrompido 
na escola secundária... E ante a impossibilidade de que assim 
ocorra, a culpa é sempre lançada sôbre esta última. 

Portanto: desquilíbrio na relação candidatos-vagas, desarticula- 
ção dos graus de ensino re decisão antecipada sôbre o curso profis- 
sional a seguir são causas que geram o Vestibular pretensamente 
organizado por disciplinas e noções específicas, daí resultando (a) 
a deformação dos estudos próprios da escola média, ainda muito 
cedo — às vêzes já no ginásio —— discriminados em face da— opção 
que o' aluno é forçado a realizar; (b) proliferação dêsse dispºsitivo 
de ensaio dos exames que é o “cursinho”, hoje transformado em 
curiosidade internacional após 0 registro que dêle se contém no 
livro de Bowles (11); (c) excesso de procura das carreiras que 
eventualmente gozam de maior prestígio, com desequilíbrio da 
rede escolar de ensino superior, distribuição irregular das oportu— 

(9) C.A.P.E.S. — Exames Vestibulares de 1962. In: Boletim Informativo. 
Rio de Janeiro, Capes, 1963; pág. 105. 

(10) Ruy Aguiar da Silva Leme — Educação, Técnica e Industrialização. In: Ensino Superior e Industrialização. São Paulo, 1964; págs. 37/57. 
(11) Frank Bowles — Access to Higher Education (The International Study 

of University Admissions — Unesco and The International Association 
of Universities), Vol. I. New York, Columbia University Press, 1963 ; pág. 150, pass'í/m. 
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nidades exist-entesªe' não atendimento das reais necessidades do País ;-
» 

e (d) repetição indefinida) do Vestibular ou, o que é talvez pior, 

esc-olha do curso por critério diferencial referido a vagas ainda 

!existentes .” 
anºrgªsmiª...» 

« 

A-

M 

Pressupostos de uma Solução

A 

1‘)‘ 

Ohm concreto, diante do que aí fica, é um número cada vez 

maior de cidadãos que não têm possibilidade de levar adiante os 

, 

seus estudos, nem possuem habilitação para o trabalho. Resta, pois, ] 

saber qual odestinoi desses que não se incluem entre os escolhidos, 

os quais de_ nenhuma forma podem simplesmente ser postos à mar— , 

, 

— 
‘ gem. Em nosso entender, “a resposta terá,“ de ser encontrada na dinâ— QL) 

mica do próprio sistema. Para tanto, o que desde logo se recomenda. 

é atribuir, desde os graus mais elementares, um cunho de progres- 

É 

(Siva terminalidade aos estudos de cada ano, de cada semestre e» 

i x de cada disciplina a fim de que, interrompendo normalmente a sua 

; 
vida escolar, não tenha o aluno ——"e a própria sociedade que o. 

5 
educa —— o' prejuízo da sua inutilidade. Afinal, os jovens que che- / 

gam ao fim da' escola média constituem “recursos humanos” que a 

essa altura já se fizeram bastante custosos; e desperdiça-los, como h 

sói ocorrer, implica uma atitude” tão desastrosa quanto a de uma em- 

prêsa, certamente condenada à falência, que declarasse: imprestâvlel 

- a metade da matéria-prima adquirida para a sua“ produção indus- 
*' trial. 

A primeira Vista, a recíproca) será também verdadeira"; e de 

fato o é até certo ponto, pois na medida em que se ampliem as opor-.
' 

tunidades, deve também crescer o sentido de continuidade dos. estu- # 

dos, com vistas a níveis sempre mais altos. A terminalidaºde é, por- , 

* tanto, “inversamente proporcional à continuidade: quanto menos 

provavel seja esta, tanto mais intenso há de ser o teor de termina— 

lidade que se deve imprimir ao ensino, e vice-versa“. Num sistema _, » 

ideal em que todos obtivessem diplomas de cursos superiores, só 3)
1 

« 
êstb's em rigor seriam terminais; mas onde apenas se alcançasse o + 

primeiro grau de escolarização, o ensino primário já teria de ser 

plenamente terminal. Acontece, todavia, que juntamente com a 

macroterminalidade de cada sistema, coexiste uma: microterminali- 

dade referida às diferenças individuais dos alunos. Assim, abstra- 

indo os casos extremos sô verificáveis em teoria, tôda Educaçãº, 

deve revestir ao mesmo tempo ambas as características. «_ 

— 

! 
, . 

Para que' tal ocorra, necessário se faz encarar a escada de ª 

' 
i - 

' escolarização como um todo contínuo e, em consequência, eliminar 

' 
' 

' 

dos planos 'globais ._as divisões est 'nques dos graus escolares. Insis- 

timos em que o verdadeiro limite da Educação. não está num. certo 

“' 

”Ex.—rªtª 
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número de anos convencionado de fora., porém na complexidade a 

partir da qual determinado aluno já não tem condições de prosse- ;( 

guir nos estudos. Se, por le'xemplo, a maioria dos jovens norte— g 

', americanos do início do século estudava seis ou nove anos, enquanto 

; 

j 
« a quase totalidade dos de hoje permanece na escola por dez, doze

; 

e mais anos, .a causa da diferença é menos dos alunos que do meio 

em geral, o qual não proporcionava antes os estímulos e oportu— 

nidades que hoje oferece. - 

.ª— 

! 

, 
Dai não se há de inferir que tenhamos por ilegítima a termi- 

l” ,' , ualidade imposta pelo sistema no quadro de um projeto educaci- 
ona'l quela sociedade cabe formular. .O que não nos parece aceitá- 

Q 
— vel é a generalizaçãº dos'limites assim fixados como intrínsecos 

da capacidade de aprender. Tanto isto“ não é admissível que, desa- 

parecendo a limitação, tendemos a' perder consciência da passagem, 

ao nível anteriormente convencionado, ante a evidência natural 
"ª 

, da continuidade. \Io Brasil de hoje, por exemplo, preocupamo—nos 

tanto menos com o “exame de admissão ao ginásio” quanto mais 

se atenuam .as fronteiras que separavam a escola primária da 

escola média. É certo que a divisão persiste; mas sem a! dramati- 

gw 

—Aw-,.«.._.r_“.

, 

“_,—VMW— 

Trª

E 

: ', cidade de outrora e com um sentido inteiramente diverso — um 

É. 

" 

[ , sentido de método referido às grandes fases doª desenvolvimento 

;)*- 
‘W‘ que ai se implicam: infância e adolescência. 

ª, 

Também com êste sentido ha de ser encarada a “passagem” 1 

da escola média para a superior, correspondente no plano psico- 

lógico a transição da “adolescência para a ida'de adulta-ou, nas pala— 

! 
= . vras de Whitehead, da “fase do romance” para a “fase da' preci— , 

« 5 são” (12). Para tanto-, necessário é que todo o sistema escolar se 
“' 

Í 
« 

' organize com a dupla' característica de continuidade e terminali- 
dade, sem o que as distorções se tornarão inevitáveis. A verdade, 

porém, é que a esta condição fundamental ainda não se ajustam, 

,. no Brasil e em muitos Outros país-es, os objetivos e funções cºnfes- 

a} 
- 

K 
_ Ç 

saídos dos três. graus de' ensino. Entre nós, segundo a concepção 

,

, 

.“ 

no.

x 

, mais corrente, atribui-se a escola primária uma finalidade de' ini- 
1“ 

' ciação cultural e à escola superior a formação de quadros, sobre- 

carregando nominalmente a escola“ média com o tríplice objetivo 

de educação geral, treinamento para o' trabalho e preparação para ,, 

, 

, os cursos superiores. 
‘ 

' É artificial e mutiladlerra esta cisão do conhecimento em aspec— . 
I: 

tos cultural ou geral, de um lado, e especial do outro, porquanto 1

g 

nem o geral se circunscreve 'a' escola primária e média, nem' o . 

' 
a, 

w 

V,. 

«.V— 

(annª,-,umni,

r 

! . 

: 

à 

(12) Alfred North Whitehead —— The Aims of Education and Other Easays. 
" 

- London, Williams and Norgate Ltda, 1 951 (7th impression) ; págs. 28,29; 
zsv—«vzwvmrr 

Wªn,- 

T,,

~~



:.:-W; 

** 

s.; 

.* 

4i 

is 

—16— 

especial deixa de existir na escola primária. Se há variações entre 

tais componentes, como não podia deixar de ocorrer, a questão 

deve ser encarada não em termos radicais de sua presença ou 

ausência na formação do currículo, e sim do sentido e intensidade 

que êles assumem em cada grau. Há um geral da escola média que 

se encontra acima do amadurecimento da infância, como há um 

geral da escola superior que será inútil ministrar em ginásio ou 

colégio. Por outro lado-, enquanto o ”especial” da eScola primária 

não ultrapassa os primeiros ensaios de manipulação, 0 da Superiºr 

atinge níveis de elaboração que o colocam fora de alcanc'e dos 

adolescentes. _ 

A medida, portanto, que se" eleva e estreita a escada de esco- 

larização, invertem-se gradativamente as posições relativas dos 

componentes geral e especial na configuração do currículo: enquan- 

to o geral predomina por todo o ciclo ginasial, nivelam-se os dois 

no colégio e o especial acaba por predominar nos ciclos prºfissio- 
nais dos cursos superiores. Isto nada mais é, aliás, que a tradução 
pedagógica“ das comprovações mais atuais da Psicologia. Até a 

primeira adolescência, correspondente ao ginásio, existe uma quase 

exclusividade da inteligência geral (fator “G”), com raras aptidões 

especiais perfeitamente caracterizadas, enquanto na segunda ado- 

lescência Ocorre' a eclosão dos fatôres especificos. Quer isto dizer 

que será tão absurdo um ginásio profissional como um colégio ex- 

clusivamente acadêmico: no primeiro caso, por pretender cultivar 
o que ainda não existe e, no segundo, por deixar de desenvolver 

aptidões que tenderão a estiola'r-se pelo desuso. 

O que se propõe 

Os atuais cursos secundário e técnicos de grau médio terão, 

portanto, de resolver-se num esquema unificado que se organize 

sôbre um ginásio comum onde as preocupações de ordem vocacio- 

nal s'e' expressem por atividades de caráter exploratório. Todo o 

colégio assim concebido, sem o dualismo de “escola para os nossos 

filhos e escola para os filhos dos outros”, deverá incluir no seu 

currículo um núcleo geral de“ ciências e humanidades, como aliás 

já o prescreve a Lei de Diretrizes e Bases, e' uma parte profissio- 

nalizante que se estruture, como também o; possibilita .a mesma 

lei, por meio de opções tão variadas quanto o exijam as neCEssida- 

des do mercado de traballio e o permitam as possibilidades de cada 

estabelecimento. São evidentes as vantagens teóricas e práticas 

desta' concepçãofe' não é decerto por acaso que para ela se cami- 

nha no mundo inteiro.

~
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Em primeiro lugar, a presença de algum conhecimento espe- 

cializado é tão importante” para o amadurecimento mental quanto 

a própria" formação geral, em si mesma tamibém deformadora quan- 

do exclusiva. Por outro lado, somente por esta via se emprestará 

à organização do ensino de segundo grau o duplo sentidb de con— 

tinuidad'e' e terminalidade cuja ausência responde por muitas das 

perplexidades de hoje. Uma delas é .a dificuldade. que sempre 

encºntra o aluno egresso dos atuais curso-s técnicos para competir, 

nos vestibulares, com estudantes que a escola secundária acadê— 

mica especializou precocemente em generalidades; e outra —— para 

citar apenas duas —— é o drama em que se debate este último, perito 

em Vestibular, quando não obtém classificação no concurso. Súbi- 

tamente, como tivemos ocasião de comprovar em inúmeros casos, 

«êle se' vê marginalizado numa idade em que se tornam absorventes 

as preocupações com -o futuro; daí, como única saída ante a falta 

de uma ocupação efetiva, a pressão nos umbrais da Universidade, 

curiosamente tanto mais forte quanto mais rarefeitOS se tornam 

os quadros de nível médio reguarmente habilitados. 

Estes dois exempos, aparentemente opostos, decorrem em últi- 

ma análise de uma só causa: a existência de um “ramo” da escola 

de segundo grau definido como preparatório dos cursos superiores. 

Com a instituição do colégio unificado, sempre geral e profissio- 

nal ao mesmo tempo, a discriminaçãº já não será possível, e muito 

menos a persistência da função preparatória como algo expresso 

e intencional. Nem poderia ser de outra' forma, se atentarmos em 

que preparar para níveis mais altos constitui um objetivo emer- 

gente de todo ensino, resultante do seu atributo de continuidade; 

e a escola o fará tanto melhor quanto ma'is se concentre em seu 

próprio nível. Não esqueçam0s que essa preparação é sobretudo 

um amadurecimento, para o qual a própria habilidade técnica, 

embora miais dirigida a t-erminalidade, não deixa de contribuir em 

apreciável parcela. Mas no que ela dependa de' conhecimentos 

como tais, e decerto muito dependerá, estes serão: principalmente 

os de natureza geral que predispõem a continuidade. 

Tudo isso nos convence da urgência com que se deve encetar 

um programa de unificação e integração1 dos estabelecimentos de 

ensino médio; e' não somente por estas razões de ordem psicopeda- 

gógica, em si já bastante convincentes, como sobretudo ante .o 

imperativo de um emprego racional de recursos materiais e huma- 

nos, cada vez mais reduzidos em relação às necessidades. Numa 

hora fem que a idéia de racionalização se impõe 'em indústrias que 

se' aglutinam, em bancos que se fundem, na Previdência que se uní- 

Íica: 'e em universidades que se “concentram”, não é possível man—

~
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tor e multiplicar a “pequena escola média” que meSmo nos'Esta- 
dos Unidos, como assinala Conant; só funciona “a um prêço exor- 
bitante” e constitui, por isto, “um dos mais sérios obstáculos ao 
desenvolvimento de uma boa' educação secundária” no País (13) . 
Entendemos que, para alcançar êsse objetivo, se deverá começar 
pelos centros maiores e atuar em dois planos: o dos novos estabe- 
lecimentos, a surgirem desde logo reorientados, e o dos preexis- 
tentes, que serão estimulados a consolidar-se ou estabelecer pro— 
gramas comuns de que resulte uma final integraçãol Seja como fôr, 
a matéria comporta um estudo especial dêste Conselho . 

Mas voltemos à transição da escola' média para a superior,“ in- 
dagando já agora quais seriam, na relatividade de cada cultura, os 
elementos constantes que caracterizam os “mais dotados”. Não é 
muito o que já se conhece“ a tal respeito, além da circunstância 
mesmalde que eles devem ser os “mais” dentre os “dotados”, cujo 
número aumenta a medida que se generaliza a Educação. Entre- 
tanto, em meio a controvérsia que se,eterniza, é possível fixar dois 
componentes em tôrno dos quais se vai formando uma crescente 
unidade de vistas. São êles íntedigência e vocação ou, na terminolo- 
gia de Allport, capacidade e motivação (14), entendendo-se por 
capacidade —— acrescentamos nós — a aptidão para aprender sob 
forma criadora, e por motivação a atitude favorável a essa apren- 
dizagem. 

Acontece que nem uma nem outra pode ser planejada dire— 
tamente oru aferida no curto prazo de um exame ou entrevista; A 
capacidade, por exemplo, embora seja em grande função das opor- 
tunida'des do seu cultivo pelo estudo ,e pela experiência, não se' 
expressa em conhecimentos específicos, mas ªe'm formas globais de 
reação diante de situações concretas. É verdade que certos “fatô— 
res”, notadamente o de inteligência “geral”, podem hoje ser cap- 
tados através de instmmjentos que oferecem alguma validade. No 
caso em foco, todavia, o que se héj de' ter em vista é a capacidade 
condicionada pela motivação, um compexo psicológico insuscetí- 
ve de observação fora do campo real da experiência. Significa isto 
que só'numa perspectiva de continuidade pode haver efetiva sele- 
ção de talentos para a escola superior, pois as possibilidades do tra- “ 

balho intelectual se ajuízam nas situações concretas do próprio 
trabalho intelectual . 

(-13) James B. Gonnant —— Id., Raid,, pag. 77. 
(14) Gordon Allport —' Uniqueness in Studentsálnz The Goals of Higher 

Education. Cambridge Mas, Harvard University Press, 1960; pág. 67. 
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Não há, ccnno se Vê, uma fórmula mágoa para afastar essas 
dificuldade, ªe sim uma continua busca de caminhos em providên— 
cias sucessivas que poderão convergir para uma solução integrada 
no fluxo de continuidade e terminalidade. A primeira dessas pro- 
vidências, de que já nas ocupamos, é a mudança de estrutura da 
escola média a fim de propiciar, pela sua geral terminalidad-e, uma 
auto-exclusão natural de muitos não-dotados que, de outra forma“, 
continuarão a tumultuar os trabalhos do ensino superior, quer por 
terem nêle ingressado, que por não conseguirem fazê-lo. A' segunda 
é a seleção, que poderá desdobrar-se em imediata ou mediata, cons- 

tituindo esta última a seleção propriamente dita.- 
A seleção imediata será, no caso, o exame feito com o objetivo 

de formular um primeiro juízo sôbre o nível cultural com que o 

estudante chega ao vestíbulo do ensino superior após um colé- 
gio diversificado. É tem-a contv0vertido para o qual se justifica 
um segundo estudo 'e'special dêste Conselho. Ocasionalmente, tal 
exame poderá funcionar como dispositivo para distribuição de 
vagas, quando o número destas seja inferior ao dos candidatos; 
mas o seu verdadeiro sentido será o de um diagnóstico prévio .a 

partir do qual, como já salientava o Parecr n.° 58/62 (15), se pros— 

seguirá na seleção mediata. Esta será, portanto, uma seleção na 
continuidade e a mais longo prazº, o que vale dizer: uma seleção 
para estudos superiores no contexto e na medida em que êles se 

desenvolvem . 
' 

'
, 

Para tanto, como para outros propósitos que assinalaremos 
adiante", será preciso mudar também a concepção do próprio en- 
sino superior, a fim de ajusta-lo à mesma idéia de uma dinâmica 
terminali—dade dos seus cursos. Éstes, no Brasil como em vários 
países, são ainda muitos longos e compactos para que possam ensig- 

jar as combinações exigidas pelas novas modalidades de habilitar 
ção, em número sempre crescente, e pelas características muito 
diversificadas de um nôvo tipo de aluno que passou a circular pelos 
corredores académicos. Ter—se-á, em consequência, de admitir níveis 
distintos para cada uma das carreiras tradicionais, que de três *Ou 

quatro no passado se desdobraram em muitas deãenas nos dias de 

hoje.
_ 

Não temos a veleidade dfe' pretender que de uma vez se façam 
tôdas as transformações; mas também não concebem—os como possa 

o nível superior de graduação, ainda agora, permanecer como um 

(15) Conselho Federal de Educação —- Concurso de Habilitação aos Cursos 
Superiores (Parecer 11.0 58/62 — Relator: Valnir Chagas). In: Documen- 
ta, 11.0 4. Rio de Janeiro, C.F.E., 1962; pág. 58 e segs.
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bloco rígido quando o nível médio já se desmembra em três ciclos 
—— se considerarmos os dois subciclos do ginaso —— e a pós-gradua- 
ção já nascbu, em sua primeira regulamentação brasileira, divi- 
dida em Mestrado e Doutorado (16). Imaginando assim, como avan- 
ço mínimo, um primeiro escalonamento da graduação em dois ci- 
clos, teremos de admitir que êstes não seguirão necessariamente a 
mesma linha' nos “estabelecimentos isolados e nas universidades. 
Estas, por definição hoje legal (17), têm de abranger tôdas as 
grandes áreas do conhecimento fundamental, além de certas áreas 
de aplicação“ variáveis em cada projeto, o que lhes possibilita uma 
formaçãu científica e cultural mais ampla que a daqueles. 

' 

Não há, pois, como admitir possa- haver universidade sem um 
primeiro ciclo tão indiferenciado em sua ªe'strutura quão rico 'em 
suas funções pedagógicas, múltiplas numa instituição que se organi- 
ze para de' fato atender às novas realidades. Uma delas consistirá 
na reunificação dos estudos, antes diversificados no colégio pluri- 
curricular e novamente a diversificar—se nos ciclos profissionais 
univ'ersitârios; outra será a formação cultural _ o início daquela 
Educação Geral superior mencionada linhas atrás — que é de. es- 
perar prossiga“ no período seguinte; uma terceira, intimamente re- 
lacionada com as anteriores, compreenderá os estudos—. básicos para 
um ou mais ciclos profissionais; uma quarta função convergirá pa- 
ra os trabalhos de. orientação dos alunos com vistas à escolha da 
carreira ou mesmo, quando fôr o caso, a uma reorientação para 
o trabalho; uma quinta, de caráter excepcional, constituir-se—á 
pela recuperação dos estudantes reconhecidamente dotados que, 
na linguagem“ do Parecer nº 58/62, apresentam “falhas corrigíveis 
a curto prazo” ; e de tôdas, por fim, resultará uma sexta função- 
sintese', que será a seleção. Estes aspectos devem ser igualmente 
explicitados em estudo especial.

. 

' 

Pela circunstância mesma deque a Universidade é a forma 
natural e mais racional de estruturação do ensino superior, não 
cremos que :os estabelecimentos isolados, com,, exceção de poucas 
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras que funcionem como. 
tais, possam manter o 1.° ciclo com um mínimo de eficiência. Em 
rigor, dentre as seis funções enumeradas, sõmle'nte .a terceira — 
estudos básicos —— poderá nêles ser desenvolwda' ‘le, ainda assun, 

(16) Conselho Federal de Educação — Definição dos Cursos de Pós—Graduação 
(Parecer nº 977/65 — Relator: Newton Sucupira). In: Documenta, 
n.º 44. Rio de Janeiro, C.F.E., 1965; págs. 67 e segs. 

(17) Decretos-leis n.“ 53, de 18 de novembro de 1966, e 252, de 28 de feve- 
' reiro de 1967. 
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após alguns acréscimos de pessoal e equipamento e os indispensá— 
veis reajustamentos didáticos. As demais serão impraticáveis exa- 
tamente porquê, exercendo-se no pressuposto de um adiamento 
da opção profissional do estudante, implicariam quase uma con- 
tradição em faculdade criada para» ministrar ensino de carreira 
única. 

É verdade“ que, persistindo naqueles acréscimos e reajustamen— 
tos, a escola isolada acabará tendo condições para incorporar outras 
funções do 1.° ciclo; mas neste caso, embora não cionstituída como 
tal, ela já se terá feito universitária em maior ou menor escala. A 
experiência de outros países registra exemplos dessa natureza, 
como o M.T.I . americano e alguns “Colleges of Advance-d Techno- 
logy” inglêses, que hoje são autênticas universidades. Visto, po- 
rém, que só excepcionalmente isso poderá ocorrer, parece-nºs mais 
prático e mais simples que os estabelecimentos isolados de uma 
determinada cidade ou zona se vão organizando como federações 
de escolas e associações ou fundações universitárias, para a utili- 
zação de recursos e o desenvolvimento de programas em comum, do 
que em muitos casos poderão nascer autênticas universidad-es. O 
assunto, pelo seu inegável alcance, está a exigir mais um estudo 
espe-cial dêste Conselho. 

Do ponto de vista que ora se discute, cabe indagar qual o des- tino dos alunos que não alcancem o ensino superior ou, mesmo al- 
cançando, não tenham capacidade para conquistar um dipoma de 
estudos “longos”. Em quatro categorias podem êles ser divididos, 
após eliminados os que se encaminhem diretamente para o trabalho 
após um colégio sempre terminal: (a) os que tencionem prolongar 
um pouco mais os seus estudos sem, contudo, poder ou pretender atingir a' amplitude dos atuais cursos de graduação; (b) os que, 
tendo“ embora tal pretensão, não logrem ser classificados nos con- 
cursos de habilitação; (e) os que, conquanto classificados e matri- 
culados, não cheguem aos ciclos profissionais universitários; e (oº) 
nos que, também obtendo classificação e matrícula, sejam reprovados 
parcialmente em estabelecimentos isolados. 

Não diríamos que êstes constituem a crescente legião dos cha- 
mados “excedentes” brasileiros porque, à falta de um verdadeiro 
dispositivo de'seleção, muitos dos que estão hoje na Universidade— 
possivelmente lá se encontrem de forma indevida, como não pou- 
cos dentre os que lhe excederam as vagas talvez devessem ter sido 
matriculados. É fora, porém, de dúvida que para êles os atuais 
cursos de graduação já se mostram por demais densos, longos e 
compactos ; e não se há d’e‘ levar a tal ponto a' concepção elitista do 
ensino superior que se lhes negue uma oportunidade compatível
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com- o seu nível de aSpiração e capacidade de aprender. Não é de- 
mais repetir a (0-,bservagfio contida no Parecer 58/62, de que os 
egressos ina'proveitados da escola média já constituem, a essa altu- 
ra de sua formação, um patrimônio ‘por demais valioso para que 
os desperdicemos dom muita largueza”. Antes, como se propôs no 
Colóquio de Rayaumont (18), o que se impõe é transformar êsses 

“produtos semi—acabados” em “produtos utilizáveis”, pela via de 

maior terminalidade que se imprima aos estudos pós-secundáiªiOS. 

A solução: é criar para êles —— êsses “não-intelectuais de inte- 
ligência prática”, a que se” refere Toynbee (19) —— um; tipo de cur- 
sos menos ambiciosos, com um ou dois anos de duração, semelhantes 
aos de alguns “technical” ou,“training colleg'es” inglêses «e “voca- 
ticnal junior colleges” americanos. Com isto, passariamos ,a dispor 
para“ as tarefas do nosso desenvolvimento, em fluxo constante, de 
profissionais não apenas formados em nível médio como em nível 
superior, paralelamente ao 1.º ciclo universitário, reforçando o qua- 
dro dos que tenham estudos “longos” e liberando-os, assim, de 

tarefas nem que as suas potencialidades “vêm sendo claramente sub- 

utilizadas. Não se trata sequer de instituir algo inteiramente nôvo, 
mas die‘ prolongar uma linha já esboçada .com pleno êxitn entre nós. 

Com efeito, a primeira experiência de que temºs conhecimento 
neste particular data de uns quatro lustros: foi a dos cursos pós- 

normais de dois anos, hoje consagrados no art. 59 da Lei de Dire- 
trizes 'e Bases, que ainda agora funcionam em Institutos de Educa- 

ção preparando administradores, supervisores e orientadores para 
a escola primária; outra, mais recente, foi a das licenciaturas de 
Lª ciclo destinadas a formar professôres de ginásio que, eventual— 

ment'e, poderão lecionar em colégio-s (20); e uma terceira, contem—

« 

(18) Colóquio de Royaumont: Estudo Internacional das Admissões a Univer- 

sidade — Relatório Sintético dos Trabalhos do II Grupo: Orientaçao. 

In: Revista Brasileira de Estudºs Pedagógicos, 11.0 90. Rio de Janeiro, 
MEC- INEP, 1963; pág. 138. 

(19) Arnold J. Toynbee —- Conclusions. In: Edward D Myers — Education 
in the Perspective of History. London, Longmas Green and Co. Ltd., 
1963 , pág. 282. 

(20) Conselho Federal de Educação — Indicação sôbre Exame de Suficiência 
e Formação do Professor Polivalente para o Ciclo Ginasial (Relator — 

Newton Sucupira). In: Documenta n.º 31. Rio de Janeiro, C.F.E., 1 964; 
pág. 107. Essa Indicação foi desdobrada nos Pareceres n." 81/65 
(Doc. 34, pág. 96), 236/65 (Dom 38, pág. 50 e 106/66 (Doc. A6, 
pag. 36), em que se fixaram os currículos mínimos e a duração para as 

licenciaturas de 1.0 ciclo.
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porânea da anterior, foi o curso de Engenharia. Operacional (21), 
que se vai impondo rapidamente. Muitas outras são possíveis e re- 
clama‘das nos setores profissionais de Tecnologia, Agricultura, Pe; 
cuâria, Medicina 'e' mesmo “contrôle social”, os quais abrangem 
modalidades que, segundo depoimentos por nós colhidos em círculos 
autorizados, poderão ajustar-se a planos de estudos que não ultra- 
passem dois anos de duração. ,

* 

O importante é não descaracterizar a instituição universitária 
convertendo-a em ensino de massa. Nem disso estamos cogitando, 
pois o que imaginamos para” tais cursos é, principalmente, um sistema 
de" escolas ou faculdades técnicas, ao estilo dos atuais estabelecimen- 
tos isolados e até, dentro em pouco, em condições de tomar-lhes () 
lugar na medida em que muitos dêles s'e' constituam em federações, 
asszxciações, fundações ou autarquias universitárias ou se integrem 
em universidades. Também neste plano estrutural, são visíveis as 
vantagens que daí poderão resultar em têrmos daquela “correção” 
já reclamada por êste Conselho, 'desde 1 962, no citado Parecer 
58/62. Uma delas é a possibilidade de que a simples oferta de uma 
vaga não continue a implicar sempre e necessariamente, como hoje 
se verifica, a garantia de quatro ou mais anos de estudos; outra 
é a mªellror utilização das universidades e dos “estabelecimentos iso- 
lados que atuem em nível realmente superior; mas a principal é a 
maior racionalidade que se imprimirá à expansão da rêde escolar 
dêsse nível. 

Até agora, dada“ a pouca variedade dos cursos e a sua duração 
sempre “longa”, é quase impossivel criar escolas para estudos além 
do grau médio que: se" adaptem plenamente a pecualiaridades regio- 
nais. Isto é particularmente verdadeiro em relação às comunidades 
menores, que pressionam para obter algum estabelecimento de en- 
sino superior e, quando chegam! a consegui-lo, se vêem na contin- 
gência de desenvolver programas ambiciosamente universitários

, 

que não podem realizar com autenticidade; e se os realizam, o que 
só muito excepcionalmente ocorre, apenas formamprofissionais que 
o meio não/tem condições de absorver. ‘ 

Quebrada que seja a rigidez do esquema tradicional, cºm os 
cursos técnicos de' menor duração, muitos dos estabelecimentos que 
hoje só nominalmente mantêm planos de estudos “longos”, embora 
expedindo diplomas legalmente válidos, procurarão reorganizar—se 
em busca de' sua efetiva terminalidade, enquanto parcela ainda maior 

(21) Conselho Federal de Educação —— Cursos de Engenharia de Operação 
(Parecer 11.0 25/65 — Relator: Pedro Viriato Parigot). In: Documenta 
11.0 34. Rio de Janeiro, C.F.E., 1965; pág. 92.
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dos que venham a ser criados já surgirão assim “corrigidos”, Isto M 
é mais do que mera suposição: é, a experiência mesma, decidida- ' 

mente animadora, que se vai delineando apenas três anos “após a 
instituição das licenciaturas de 1.o ciclo e dos cursos de engenha- 
ria operacional. Resta saber se, com a generalização dessa expe- 
riência, iremos reeditar em nível superior o dualismo que se pre- 
tende vencer na escola média, já agora sob a forma de cursos lon- 
gos para alguns e curtos para os demais. 

Suponhamos que sim, ao menos para argument ar- ainda assim, , 

a questão não seria a mesma. No ensino de segundo grau, que lida K 

com adolescentes em plena fase de crescimento físico e psicológico,
' 

será deformadora tôda escolha com visos de opção definitiva; 63 daí que os ingredientes vocacionais do currículo, sempr-e' obrigató- 
rios em sua variedade, têm o sentido de um desenvolvimento de 
aptidões específicas, ao lado do seu objetivo prático, e se tornam 
destarte indispensáveis na moldura de uma; educação realmente 
integral. Na faculdade" técnica, ao contrário, os estudantes já che- 

garão ao fim dêsse“ período de amadurecimento“; e excetuados os 

que a procurem diretamente, por terem nítida consciência das pró- 
pria-s limitacões ou por urgência pessoais sempre respeitáveis, os 

_ “, 

demais já deverão proceder de uma primeira experiência no siste— 
_ Jr)] 

ma “longo”, seja tentando classificação em vestibular ou seguindo 
com algum ê'xito parte do 1.º ciclo universitário. 

Mas a recíproca é também verdadeira, 0 que eliminará os últi- 
timos resquícios de dualismo porventura ainda contidos nesse e's- 

quema. Os alunos reconhecidamente brilhantes dentre os das facul- 
dades técnicas deverão, por sua vez, ser encorajados a prosseguir 
em estabelecimntos “completes”, universitários ou isolado-s, com 
aproveitamento dos estudos já concluídos que sejam idênticos ou

_ 

equivalentes aos do curso pretendido. Tal aproveitamento exige _l 

critérios de maior flexibilidade que basicamente, se acham deline- 
ados no Parecer nº 206- b/63 (22), 0 qual também poderá ser am— w pliado em mais um estudo especial. Aliás, neste particular, há um — 

‘1 

(precedente no Parecer n.º 340/63 (23), que admitiu fôssem apro- 
fw veitados estudos pós-normas de Administração Escolar no curso 

“completo” de Pedagogia. A idéia, portanto, é sempre a' mesma de 

* (22) Conselho Federal de Educação —— Adaptação para Transferência no / 
Ensino Superior (Parecer n.º 206-B/63 — Relator: Valnir Chagas). 
In: Documenta 11.0 17/18. Rio de Janeiro, C.F.E., 1 963; pag. 55. 

' (23) Conselho Federal de Educação — Curso de Administradores Escolares , 
, 

— Matrícula no Curso de Pedagogia com Aproveitamento de Estudos 
I 

i (Parecer n.º 340/ 63 '— Relator: Valnir Chagas). In: Documenta n.º 28. 
Rio de Janeiro, C.F.E., 1964; pág. 70.

~
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preservar a dinâmica seletividade que todo ensino há deªrevestir 
na dialética da continuidade e terminalidade; e' isso é impossivel 
num sistema; organizado a base do que Anísio Teixeira chamºu de “! escolas como becos sem saída” (24) . 

O que aí fica será, portanto mais e será menos que uma. reforma., 
no sentido que esta palavra adquiriu entre nós: será mais por im- 
portar numa geral mudança de atitude ªe'm face da escada de escola- 
rização, pela primeira vez encarada na perSpectiva da sua intrínseca 
integridade; e será menos, por tornar-se possivel a partir dos 
instrumentos legais de que já dispomos. Com efeito, 

a) o ginásio comum enriquecidoi por sondagem vocacional 
está não apenas permitido (art. 37) .como indiretamente 
s'e esboça (§ 3.° do art. 35, § 2.° do art. 44 e § 1.° do art. 49) 
na Lei d'e' Diretrizes e Bases;

. 

b) o colégio integrado e pluricurricular é, no fundo, um 
agrupamento de “ramos” que‘ a lei nem limita (art.—34 e 
parágrafo único do art. 47), nem determina estejam ne— 

cessariamente separados, enquanto prevê a concomitân- 
cia dos estudos gerais com os de natureza técnico-voca- 
cional (§ 2.° do art. 44 e: § 2.° do art. 49); 

o) o 1.° ciclo mais indiferenciado nos cursos superior-es, pre- 
cedendo a opção profissional, pode ser instituído em no- 

. me da autonomia, que hoje têm os estabelecimentºs de 
todos os graus, para fixar em regimentos os critérios de 
organização dos seus cursos (art. 43, 72 e 80, § 1.°), 
constituindo nas universidades um imperativo de sua 
reestruturação em marcha; 

d.) a' instituição 'dos cursos técnicos paralelos ao 1.° ciclo 
universitário, como graus intermediários das grandes 
carreiras já regulamªentadas, é uma competência do Con- 
selho Federal de Educação (letra e do art. 9.º e art. 70) ; e 

e) a circulação do 1.° ciclo universitário para os cursos téc- 
nicos, e vice-versa, é um simples caso de transferência com 
adaptação de estudos (art. 100) . 

Este simples resumo já demonstra que algumas providências 
iniciais se' fazem necessárias, em âmbito nacional, para a geral mu- 
dança que se preconiza; menos, porém, cºmo execução direta de 

(24) Anísio S. Teixeira — Estudo sôbre o Projeto da Lei de Diretrizes e 
- Bases da Educação Nacional. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagó' 

gicas, nº 48. Rio de Janeiro,. MEC-INEP, 1952 ; pág. -107.

~ , «.

~ 

~ ~

~

~

~



——26——A 

urna reforma que para desencadear um processo em grande parte 
autônomo nos seus desdobramentos. Ao Conselho Federal de Edu— 

cação, por exemplo, caber-ia ampliar êste pronunciamento básico 

por meio dos estudos especiais aqui previstos e de! levantamentos 
destinados a identificar, nas diversas carreiras de nível superior, 
os aspectos suscetíveis de serem desenvolvidos em cursos técnicos 

paralelos ao 1.° cicld; Íixar currículos mínimos e duração para 
tais cursos, revendo quando necessário os dos cursos “longos” para 
facilitar a' implantação do 1. º ciclo universitário; e também, se fôsse 

o c-,aso estabelecer critérios diferentes para autorizaçao e reconhe- 

cimento do nôvo tipo de faculdade a surgir. 
Ao Ministérid da Educação e Cultura, por'Sua, vez, além do 

apoio e participação que emprestasse às providências entregues ao 

Conselho, incumbiria a' tarefa maior de atuar no mesmo sentido jun- 
td aos Estados, às universidades e às instituições privadas mante- 
doras de escolas médias e superiores. A melhor estratégia para êsse 

tipo de ação é a' dos incentivos financeiros e técnicos, incompará- 
velm-ente mais eficazes que os atos impositivos incapazes de gerar 
realidades Daí por diante, a resposta competirá aos próprios edu- 

cadores, nas universidades e nos estabelecimentos isolados de todos 

os graus, pelo consenso que gradativamente se vá, criando em tôrno 
das novas idéias. 

A atuação combinada do Conselho e do Ministério poderá ser 

escalonada a' curto e a longo prazo. De imediato, entendemos que 
será. possível, ao menos em parte, aliviar a pressão dos candidatos 
a" estudos superiores pela instituição efetiva do 1.° ciclo universi- 
tário conjuga-do a outros dispositivos-de absorção que, direta“ ou 
indiretamente, também resultem das medidas até aqui preconiza- 
das. Para tanto, necessário se torna que o número de vagas ofere- 

cidas para o 1. º ciclo seja superior à soma das que se planejem para 
os estudos de aplicação. Do contrário, nao se cumprirá a principal 
função dêste ciclo -— a de seleçao —- e caso ela venha a ser cum— 

prida, muitos lugares terão de permanecer ociosos nos ciclos pro- 

fissionais. 
Parece-nos, assimi, indispensável que seja claramente marcada 

a divisão em ciclos, de modo que o primeiro se' constitua, de fato, 
num estágio fundamental referido não a um só curso, como-geralf 
mente ocorre onde êles existe, e sim a tôda uma área de cursos pro-' 

fissionais afins. Por outro lado, essa distinção dos dois níveis deve 
chegar ao pontd de permitir o parcelamento de cursos em escolas 

existentes 011 a serem criadas: umas encarregando- -se' apenas do 1.° 

ciclo, o que particularmente se indica para os setores tecnológico-s; 
outras ministrando somente o ciclo profissional, como ja se rein-

~
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,dica para o campo da' Saúde visando ao aproveitamento de hespiá 
tais «existentes nas comunidades. 

A isto acrescente—se a possibilidade de que se definam, desde 
logo, alguns cursos técnicos paralelos ao 1.° ciclo, enquanto pros- 
siga o levantamento de tôdas as hipóteses suscetíveis de' desenvol— 

vimento na linha. d'e'sta nova solução. Ter-se—á então montado um 
esquema convergente para absorver boa parte do “potencial aca— 

dêmico” hoj’e caracterizado sob a rubrica geral de “excedentes”. 
Uns ingressarão no 1.° cicloi universitário e outros nos cursos téc— 

nic—os que já venham a ser criados ; os daqueles que não alcancem os 

ciclos profissionais poderão ser aproveitados, nestes últimos, para 
estudos compZe'mentares que os habilitem para alguma profissão. 

Em Conclusão:

' 
1.0 — A trans1ção de uma fase para .a fase seguinte do processo 

de escolarização insere-se na dinâmica dêsse processo e deve, 
nos limites e possibilidades do sistema considerado», resul— 

tar da organização ao mesmo tempo continua e terminal de ' 

cada série, ciclo ou curso, para ajustar-se as diferenças indi- 
viduais dos alunos em têrmos de capacidade e motivação. 

2.0 — A transição da escola média) para a superior há de ser, por— 

tanto, uma decorrência do sentido de continuidade que se 
empresteà aprimeira, assim como a passagem do estudo ao 
trabalho se tornará, a' essa altura, tanto mais simples e natu- 
ral quanto maior seja o seu caráter de terminalidade._ 

. 
2.1 —-— Para atender a essas duas características, «a escola'média 

deverá ser estruturada com ginásio comum — em que a 
formação especial não ultrapasse uma sondagem de aptidões 
— e colégio integrado onde se desenvolve, com uma parte 
geral, outra diversificada que abranja as formas de traba— 

lho suscetíveis de serem cultivadas a êsse nível de amadu- 
recimento. 

2.2 — Recomenda- se que, nas comunidades maiores onde existam 
várias escolas de grau médio, estas sejam estimuladas a c011- 

gregar-se em estabelecimentos maiores ou desenvolver pro- 
gramas comuns, visando não apenas ao objetivo do item 
anterior como à melhor utilização dos seus recursos mate- 
riais e humanos .

~
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4.0 —— 

4.1 —- 

,4.2—-— 

5.0 — 
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A seleção para os cursos superiores poderá ser mediata ou 
imediata: esta constituída pelo Concurso de Habilitação, 
como um diagnóstico da formação geral dos candidatos e 
um dispositivo para distribuição de vagas fixadas em nume- 
rus clausus (Parecer n.º C.F.E. 58/62); aquela — a sele“- 

ção mediata —— representada por um IP ciclo Universitário 
de estudos e orientação, comum a várias opções profissionais. 

Para êste efeito, e ante o imperativo de racionalização que 
também fundamenta o item 2. 2, recomenda- -se que nos 
centros onde já funcionem diversos estabelecimentos isola- 
dos de ensino superior, êstes se reunam em federações, asso- 
ciações, fundações ou autarquias universitarias que, a par- 
tir dessa forma unitária de organização, poderão em mui- 
tos casos alcançar a substância de universidade e como tais 
Vir a ser constituídas. 

Os egressos da escola média que não se encaminham direta— 
mente para o trabalho e, conquanto desejando receber al— 

guma formação superior, não revelem condições ou pendor 
para estudos longos — entendidos como tais os que tenham 
mais de três anos letivos —— serão aproveitados em cursos 
técnicos de menor duração, paralelos ao 1 º ciclo universi- 
tário, à maneira das atuais licenciaturas de 1. º ciclo. 

Os alunos mais capazes dentre os dêsses cursos técnicos se- 
rão encorajados a prosseguir os seus estudos em cursos 
longos de universidades ou estabelecimentos isolados. 

A circulação do 1.° ciclo universitário para os cursos técni— 
cos do mesmo nível, 'e' vice—versa, far-se-á por meio de trans- 
ferência' com aproveitamentos de estudos, em moldes seme- 
lhantes aos descritos nos Pareceres C. F. E. 206-3 e 340, 
de 1963. 

Os cursos técnicos referidos nos itens anteriores serão mi- 
nistrados: 

- 1 —— em faculdades técnicas, particularmente recºmen- 
dáveis nos casos em que, justificando-se embora a 
criação de um instituto de ensino superior, 'não 
haja: no meio condições para o desenvolvimento de 
cursos longos, 

D) x_,«
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~ kªl . 2 —— Em universidades e em estabelecimentos isolados 

que mantenham cursos longos, possibilitando a uti— 

lização d’e recursos disponíveis que deverão ser 
* 

_ 

completados quando fôr apenas parcial essa capa— 

cidade ociosa. 

6.0 -— No' quadro de reorientação que se preconiza, competirá ao 
Conselho Federal de Educação, secundado pelos órgãos 
técnicos do Ministério da' Educação e Cultura: 

“J 
_ 

. 1 — promover o levantamento das modalidades de habi- 
' 

(.= litação superior que podem ser cultivadas em 

& cursos técnicos paralelos ao 1.° ciclo universitario; 

. 2 — fixar o currículo mínimo e a duração de cadã 
um dos cursos assim determinados; 

; 
. 3 — baixar normas especiais para autorização e reco- 

ª 
' ' nhecimento das faculdades técnicas; 

( . 4 —— rever os currículos mínimos e a duração dos cursos. 

É 
, (ªê longos, com Vistas particularmnte à implantação do 

1.° ciclo universitário; 

. 5 — realizar os estudos especiais necessários à explicita”— 

ção das. categorias e iniciativas que surgirão como 
novas no sistema escolar brasileiro. 

* guem apenas do 1.° ciclo e outras mantenham somen— 

JF,. 

»;

_ 

___l 

”(ri,-”:u. 

' 
7 .O —- Comb solução imediata, concomitante ao inicio de execução 

É 

do programa em conjunto, propõe-se o destaque das seguin- 
2, 

tes iniciativas: 

[ª . 1 —— instituição, tão logo quanto possível, do 1.° ciclo 
L universitário organizado por áreas de cursos afins 

' 

e, ao mesmo tempo, já com o sentido de seleção por 
fôrça do qual o número de vagas oferecidas seja 

{3 
superior à soma das que se planejem para os ciclos. 
profissionais abrangidºs 'em cada área; 

. 2 —— parcelamento de cursos nas escolas superiores, exis 
tentes ou a serem criadas, de' modo que, onde e 

». 
quando isto seja aconselhável, umas se encarre- 

r.: guem apenas do 1.° ciclo eoutra's mantenham somen- 
t'e ciclos profissionais; 

“Kn . ~

~
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. 3 -—- criação (le/alguns cursos técnicos paralelos ao 1.“ 

ciclo universitário, com estabelecimento dos res— 

, 
pectívos currículos mínimos e duração, enquanto 

prosseguem os estudos e levantamentos previstos 

nos itens 6.0 —— 1, 21e' 3. 

8.0 — Sugere—se ao Ministério da Educação e Cultura e, por seu 

intermédio, aos demais setores da Administração Federal 

e dos Estados que, na distribuição de recursos e na presta- 

ção de assistência técnica para Educação, se dê tratamento 

especial aos projetos que se harmonizem com os princípios 

adotados e recomendados na presente Indicação. 

S,. S., em 15-dezembro-1 967 . 

A Comissão Especial: (aa.) ——,G'16vis Salgado, Presidente. -— 

Valnir Chagas, relator. -— Raymundo Moniz de Aragão. —— New- 

.ton Sucupira. -— Roberto Figueira-Santos. -— Pe. José de Vas— 
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DECRETO - LEI Nº 252 — DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Estabelece normçs complementares ao De— 
creto—Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. º, § 29, do Ato Institucional nº 4, de 

7 de dezembro de 1966, decreta: 
Art. lº - A reestruturação das Universidades Fedg 

rais far—se—á de acôrdo com as disposições do Decreto—lei nº 53, 
de 18 de novembro de 1966, e com as normas desta lei. 

Art. 29 - As unidades universitárias dividir—se— 

ão em subunidades denxminadas departamentos, cujos chefes constª 
tuirão, na forma dos Estatutos e Regimentos, o Conselho Departa— 

mental a que se refere o art. 78 da Lei nº 4 024, de 20 de dezeª 
bro de 1 961. 

§ lº — O Departamento será a fração da estruturagí 
niversitária para todos os efeitos de organização administrati - 
va e didático—científica e de distribuição de pessoal. 

§ 29 — O departamento compreenderá disciplinas a- 
fins e congregará professôres e pesquisadores para objetivos co- 

muns de ensino e pesquisa, ficando revogadas as disposiçdes,con— 

trárias contidas no parágrafo único do art. 3º e no ggput_ do 

art. 22 e seuêlºda Lei nº 4 881—A, de 6 de dezembro de 1 965. 

§ 39 — Compete ao Departamento elaborar os seus pla- 
nos de trabalho, atribuindo encargos de ensino e pesquisa aos prº 
fessôres e pesquisadores, segundo as especializações. 

§ 49 — A chefia do Departamento caberá a professor 
catedrático,a.professor titular ou a pesquisador-chefe, na forma 

do Estatuto ou Regimento, ficando revogado em sua parte final o 

art.48 da Lei nºl4 881-A, de 6 de dezembro de l 966. 

Art. 9 — O sistema de unidades previsto no art.29, 
item II, do Decreto-lei nº 53, de 18 de novembro de 1 966, refe- 
re—se às áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados 

em si mesmos ou em vista de ulteriores apliêações. 
Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo 

correspºndem às Ciênciªs mªtemátiººs. físicas, químicas e biolé 
.... . 
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gicas, às geociências, às ciências humanas, bem como à filosofia, 
às letras e às artes. 

Art. 49 - Para os estudos relativos aos conhecime; 

tos fundamenais, a que se refere o artigo anterior, serão organi- 

zadas unidades ou subunidades, conforme a amplitude do campo a - 
brangido em cada caso e a quantidade dos recursos materiais e hu- 

manos que devem ser efetivamente utilizados em seu funcionamento, 

observado o disposto no art. lº do Decreto—lei nº 53, de 18 de 

novembro de 1966. 
. 

§ lº. O critério prescrito neste artigo será adotª 

do no eventual desdobramento de unidades existentes nas áreas de 

ensino profissional e de pesquisa aplicada, na forma do art.29, 
item III, e do art. 69 do Decreto-lei nº 53, de 18 de novembro de 

l 966. 
A

_ 

29 —Os estudos básicos e de conteúdo para a formação 

de'professõres e'os estudos básicos para a formação de especia— 

listas de educaçao serao feitas no sistema de unidades a que se 

refere o_art. 29, item Il, do Decreto—lei nº 53, de 18 de novem — 

bro de 1.966, e a competente formaçao pedagógica ficará a _Gargo 

de unidade própria de ensino profiss10nal e pesquisa aplicada._;" 

_ 

Art. º— 
A 

incorporação de uma unidade ou parte_ delay 

qualquer que aja o seunome, a outra unidade, em observância ao_ 

que dispoem os arts 4º e 6º do_ Decreto-lei nº 53,_ de 18 de novem— 

bro de_ 1 966, importa em transferênCia d: -s correspondentes recur— 

sos materiais e humanos. 

Art. 62 — Além da_s unidades que a compoem, destinadas 

ao ensino e_ à pesquisa, a Universidade podera ter órgãos suplemen 

teres de natureza técnica,cultural recreativa e_ de ass1stenc1a 

ao estudante._ 
_ _ _ 

__“ 
, 

_ __'__ 
_ 

__ ___ 
“_ 

_ 

Art 7º — Os órgãos centrais a Que se referem o art.] 

2º, item V e parag_rafo único do Decreto-lei nº 253,_de 18 de novem 

bro de 1 966, deverão constituir-se com_ observanCia dc princípio 

de unidade das funçoes do ensino e pe_squisa estabeleciª! nowart. 

lº do mesmo_Decreto-lei..
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Parágrafo único. A Universidade poderá também criar ó; 
gãos setoriais, com funções deliberativas e executivas, destinº 
dos a coordenar unidades afins para a integração de suas atividg 
des. 

Art. 89 — A coordenação didática de cada curso ficará a 

cargo de um colegiado constituído de representantes dos depar — 

tamentos que participem do respectivo ensino, em atendimento ao 

que dispõe o art. 29, item IV, do Decreto-lei nº 53, de 18 de nº 
vembro de 1 966. 

§ lº — A administração dos cursos ficará a cargo de uni 
dades ou de órgãos setoriais dentre os previstos no parágrafo ú- 

nico do art. 79 desta lei.
. 

.1 § 29 — Na hipótese de um ciclo de estudos que preceda 

a opção profissional, ficará a critério da Universidade dispor" 

sôbre a respectiva coordenação didática e administrativa. 
§ 39 — Os diplomas relativos aos cursos de graduação e 

pós-graduação serão expedidos diretamente pela Universidade. 

Art. 99 — A criação de qualquer curso deverá processar 

se mediante a utilização dos recursos materiais e humanos na U— 

niversidade, e só excepcionalmente importará na instituição de 

outra unidade. 

& 
Art. 10 — A Universidade em sua missão educativa, devº 

rá estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviçãs, as 

.atividades de ensino e pesquisa que lhe são inerentes. 
Parágrafo único. Os cursos e serviços de extensão uni— 

versitária podem ter coordenação própria e devem ser desenvol— 

vidos mediante a plena utilização dos recursos materiais e huma 

nos da Universidade, na forma do que dispõe o art. lº do Decre— 

to—lei nº 53, de ;8de novembro de 1966.
* 

âvt. 71 - Os atuais institutos especializados que figu- 

ram nos Estatutos em vigor como unidades universitárias, e que 

hajam atingido alto grau de desenvolvimento, poderão manter tal 
condição, observados os princípios fixados no art. lº do Decretº 

lei nº 53, de 18 de novembro de 1966,



I
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Art. 12— Os prazos a que se referem os arts. 69 e 7ª 

e respectivos parágrafos, do Decreto—lei nº 53, de 18 de novembro 

de 1966, passam a contar-se da publicação desta Lei, 
. 

Parágrafo único. Os prazos estbelecidos neste artigo 
serão os mesmos para adaptação dos Estatutos e Rªgimentos a Lei 

nº 4 881—A, de 6 de dezembro de 1965. 

Art. 13— O decreto a que se referem 0 art. 69 e seu 

parágrafo, do Decreto-lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, será 

elaborado com base no parecer do Conselho Federal de Educação,fg 

vorável ao plano da Universidade, cabendo ao Ministro da Educação 

e Cultura resolver os casos omissos, ouvido o Conselho Federal de 

Educação. 

Art. 14 - Este Decreto—lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967, 1469 da In— 

dependência e 799 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Raymundo Moniz de Aragão 

MJ/ .



DECRETO—LEI Nº 53 am DE 18— NOVEMBRO —-l'966 

Fixa princípios e normas-de organização 
para as universidades federais e da outras 
providências. 

O Presidente da Republica, usando da atribuição 
que lhe confere o parágrafo único do art. 31 do Ato Institucional 
nº 2, e tendo em vista o Ato Complementar nº 3, decreta: 

Art. lº » As universidades federais organizarise— 

ão com e strutura e métodos de fundionamento que preservem a unª 
dade das suas funções de ensino e pesquisa e assegurem a píana 

utilização dos seus recursos materiais e humanos, vedada a duplª 
cação de meios para fins idênticos ou equivalentes. 

Art. 2g - Na organização das universidades ,fede— 

rais, observar—se—ão os seguintes princípios e normas: 

g ." 1 — Cada unidade universitária — Faculdade, Escola; 

ou Instituto — será definida como órgão simultâneamente de ensino 

e pesguisa no seu campo de estudos. 
II—O ensino e a pesquisa basicos serão concentrados 

em unidades que formarão um sistema-comum para tôda a Universidaê 

de. 
III— O ensino de formação profissional e à pesquisa 

aplicada serão feitos em unidades próprias, sendo uma para cada 

área ou conjunto de áreas profissionais afins dentre as Que "se 

incluam no plano da Universidade. 

_W_ IV — O ensino e'a pesquisa desenvolver—se—ão medimg 

te a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos envolvi a 

dos em cada curso ou projeto de pesquisa. 
V. — As atividades previstas no item anterior, se— 

rão supervisionadas por órgãos centrais para o ensino e a pesqui 

sa, situados na administração superior da Universidade. 

Parágrafo único. Os órgãos centrais de supervisão 

do ensino e da pesquisa terão atribuições deliberativas e serão 

constituídos de forma que neles se representem os vários setores 

de estudos bãsieos e de formação profissional. 
Art. 39 - As unidades do sistema, a que se refere 

o item II do art. 29, encarregar-se—ão, além dos estudos básicos,
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do ensino ulterior correspondente. ' 

Parágrafo único. Entre os cursos a serem atribuídos 
ac sistema de unidades mencionado.nêste artigo, observado od dª 
posto no item IV do art. 29, incluir—se—ão obrigatoriamente os 
de formação de professores para o ensino de segundo grau e de os 
pecialístas de Educação. 

Art. 4º — As unidades existentes ' ' 
. ou parta 

delas que atuem em um mesmo campo de estudo formarão uma '-única 
unidade na Universidade estruturada, em obediência ao -disposto 
nos itens II e III do art. 29. 

Parágrafo único. Nas Universidades em que houver Fa— 

culdades de Filosofia, Ciências e Letras esta sofrerá transfor 
mação adequada à observância do disposto neste artigo. 

Art.5 º—Serão distribuídos ou redistribuídos pelas u- 
nidades que passem a constituir a estrutura da Universidade, con 

remoção ou readaptação dos respectivos titulares, os cargos de 

magistério que lhes correspondem, segundo o princípio geral do 

art. lº.
_ 

Art. 69 _ O desdobramento, a fusão e a extinção de u— 

nidades existentes em virtude da presente lei, bem como a redis— 

tribuição, transformação ou extinção dos cargos a elas distribui 
dos, serão declarados por decreto. 

Parágrafo único. Dentro do prazo de cento e oitenta 
(180) dias, cada Universidade Federal apresentará o plano de sua 

reestruturação ao Ministério da Educação e Cultura para que, ou— 

vido o Conselho Federal de Educação, seja elaborado o projeto do 

respectivo decreto. 
Art. 79 — Dentro do prazo de noventa (90) dias, a con 

tar da data da publicação do decreto referido no artigo anterior, 
cada Universidade Federal submeterá à aprovação do Conselho Fe- 

deral de Educação o seu Estatuto adaptado às disposições da pre— 

sente lei; estabeleCendo, se necessário, normas de transição que 

precedam à plena vigência do seu nôvo regime de organização e 

funcionamento.. 

§ lº. Os regimentos das unidades universitárias que os 

das que resultem desta lei, quer das que já se enscontrem insta— 

ladas, serão submetidos ao Conselho Federal de Educação até no —



,, 
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venta (90)dias após a aprovação do Estatuto da Universidade. 

§ 29. A Universidade podera disciplinar as atividades 
que sejam comuns a várias unidades em Ebgimento próprio a ser &- 
provado na forma do § lº. 

Art. 89 - Da inobservância total ou parcial desta lei 
resultará a aplicação de disposto no art. 84 da Lei nº 4 024, de 

20 de dezembro de 1961. 

Art. 99 — Aplicam—se as disposições dos artigos lº a 

39 e 79 a 89 da recente lei às Universidades]constituídas sob a 

forma de fundações criadas por leis federais. 

Art. lO — Na concessão de subvenções e auxílios orça— 

mentários da União às Universidades não federais, constituirá um 

dos critérios de prefereência a observância, na sua estruturação, 
de preceitos idênticos ou equivalentes aos estabelecimentos na 

presente lei.. 
Art. ll -'O Ministério da Educação e Cultura, através 

dos seus órgãos especializados, prestará assistência às universi 
dados que a solicitem para implantação do sistema estabelecido 
neste Decreto-lei. 

Art. 12 — Este Decreto—lei entrará em Vigor na data de 

sua publicação, revogadas as diSposiçãcs em contrário. 
Brasília, 18 de novembro de 1966, 1459 da Indº 

pendência e 789 da Republica. 

H;CASTELLO BRANCO 

Raymundo Meniz de Aragão 

MJ/L
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{meow 11101039510111.“ Luz/%, 0.: an. 11.“ 010111111, mov. em 5-04we; 
O Sr. Miga-stm eia Educação e (3111111113. sºlicita 5. 00011011319510 waste 001150t para. elaboração de um anteprojeto 0.0 lei qua prºmova a rees- 

11111101103950 das universidades fe :erais Sem, contudo, “padronizar 0011-10 "dªve avalia-Yer à inspira.-ção e à expfe 'iê-ncia 00's aaueaaeres”. Entende sua Exealêmeia qua lia e tempo as 0 Gevêm-o ir 320 ettífeómªtro aas im iativazs 
em cursa nesse 03.111110 0 que visam à. “1113.100 comaaimtr39310 aos recursºs 
mamar-ias e humanas” c©me pressuposto de a entºs 0a produtividadseg 

' aimia “baixa” pºr “vícios de estr-u—tmra” qua devem ser cmm1g‘i00s.E em— 
bem. sem 003001- a. por-menezes, iambra também a necessidade de “re-guia- 
uma: a. questão referente-à iol-m e510 dxe liceu-macios sebnatimm tie edema-as” 
que , muitas umversiãades temiam a atribuir a. iastitutos basicos 011 centrais”. 

0 probfltema universitario se insere na competência. cil-'a Uniãº em dais.‘ - 

'níveis dae profundidade. Cºmo instância. 01131111113. regulation-a, 0.0 parecesse- 
00110310100311 em 15000 '0 Pais,, Gabe-«12110 fixar para êsse gra-u escolar, comº 

"Tp—am as que 0 precettemf “diretrizes e bases” 5. partir das quais as 
esaoil‘as e us-miversidades se omganizam cont-011110 as regras maça-tias pela—s- Matias, pública—s 011 15131130310000 as i-msti-tuem e 111-3111051111. Num segundº 
nível, funcwnando também como iustituidor‘a e mantenedºra, compete—lim 
desenvºlver aqu-elas “diretrizes e bases” em princípios e normas que asse-- 
guríém a. eficácia. de suas próprias universidades e escolas. E © q11a, ain-dia. 
i131 peu-100, se fez quam-to ao magistério na. Lei n.º 4 Slfl-A, de 6 de dezem— 
limo de 1 965 (35). Mas outros aspectos devem igualmente- ser 113011111113- 
00s; 0 entre êIes avulta, 0 0.5. estrutura unlvers1tana sem cuja. racmnali- 

, 23.9510 será. pràtlcamente inútil cogitar tios demais. Daí a inicia.-tiva ele 
,Si't Ministro.

x ' 

Camo: passei-va, S-ua Ex-ceiência, 0 que se puz—atenas nãº é impor madam- 
'What-) 5. 1113101119005 0110 zd-iiérem em prepmgões fie Hmaliaades imtad’ia‘tai . 
aº intiiuxm 0'0 11001121151103.0303 ragionais, aiªtamemt'e can-ãmxonadioras, e sim 
relutam em eaflra uma. d: l‘as 0 qjure seja comum por critéri-O‘s 0‘6 0rgas1izag'a‘o- 
capazes de a’SSagui'ar de um lad-0,51 311103100 caracteristica da Concepçã© 
universitaria e, 010 (mm, a plane. uti-lização 010s recursos empregada “em 
sua manutençãº. Precisam-anate- sôbre êstes d©is aspaatos inaidsam as 
maiores críticas lança-dass a Umvarsndadse Brasileira; a 'não, sem 12111011053 

mazões, pais a. falrtsa d-e mnidiaoie, 0011-1011010 1121101015, eeº-m a imprecisão dªe 
Meªt/'ºs, zera fatalmente :1. 11010011 (1105 meios,, e vice-v sa., res 
00110-0 ambas pela ausência 0'3. ªprõpria U rivet-1310:3100 0011110 al. E'm imediªto

1 

43335») “Déc. '4'4,ª '1 . 7. '
'



—Jã. (anºtev não, temos uma tradição interrompida a restabelecer 
— porém rigorosamente de instaura-la pela integração de partes ,q—ivie não 
chegaram a resolver—se num todo maior. 

0 vêrne» será do origem» se cons1derarmos que somente em principios, do . 

século XIX se cogitou no Brasil de ensino superior,, com a criação, die 
algumas escolas profissionais ,isovlgadvas. Daí por diante sucederam-se, tem 
dezenas de tentativas frustradas, os projetos de constituição de uma 
universidade, até que em 1920 se instalou a do Rio de Janeiro —- _poste— . 

riormente “do Brasil” e, agora, novamente “do Rim de Janeiro” — pela 
mei-av superposição de uma Reitoria a. fires dessas escolas preexistentes 

vNada realmente mudou, porquanto o que se fazia antes continuv 11 a. 
'fazer-se sob o nôvo rótulo inclusive, a repetição do mesmo ensino em 
cada estabelecimento que o incluia no seu cvurric-ulo. A Lei Basal-ca. dre 
1931 representou um primeiro esforço de integração, ao insinuar a. 

reunião dlos estudos cºmuns na Faculdade de Filosofia que instituiu. 
*Fêi'o, ventrevtanto, de maneira ta indireta e hesitante que o- “padrão,” 
anterior persistiu, terminando—sé já então por ministrar disciplinas mºndia— 
n'aientai-s não somente em cada estahelecimen-to profissional como todas 
elas na Faculdade de Filosofia. 

_ 

Uma segunda reação nesse mesmo sentido ini-'ei'vou- se em fins da 
última. década e perdura até o momento. .Aei-onada pelas novas *oendições 
econômicas e culturais do Pais, teve eia entre os seus fatores imediatos 
a expansão da rêdve de universidades federais e, em seguida, a premia-' 
gagão da Lei de Diretrizes e Bases da Edúcação Nac-ional. Duas ten- 
dências se esboçaram. Enquanto na recém—criada Universidade do Ceara 
procurava— —se restarbe'liec-er “a solução Faculdade de Filosofia”, cºmo dispo— 
sistivo de integração dos estudos basicos, p-l-anejava— —se a Universidade de 

Brasília/' com oito “institutos centrais” que viriam substituir aquela escama 
riciirrivcuvlvar.. Em essência., os dois esquemas se equival—iam; mas tal 

_ 

o impacto de Brasília que não poucas instituições lhe seguiram «ov 

model-o) ain-(iva que em parte. E outra vez o antigo resiste ao novo, pois 
o que se vai perigosamente delineando é, não raro, a superposição de mais 
um estrato às camadas, já existentes, nao sendo d-e admirar que alguma 
universidade acabe por ministrar disciplinas fundamentais em cada escola 
profissional na Faculdade de Fi ofia e nos institutos centra-is. Pior ainda, Como, frequentemente, são criados para a pesquisa órgãos indie-“ 
pendentes dos de mismo, a dispersão dêste ira fatalmente reproduzir-se ' 
na investigação científica; e então será. o caos 

Apesar disto, é irrecusável o amadurecimento dras universidades 
brasileiras para uma m- nau'zagão de sua estrutura e die“ seus métodos
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idle íuucmnamento Pode-se mesmo dizer que em nenhuma delas,- a esta
' 

Mia“. ja deixa de existir alguma refiomma em debate, projeto ou expe- 

. _ 

As de Pernambuco, da Bahia e «de Minas Gerais, por exemplo—, 

caminham ,a passos largos para a reunião da pesquisa e do ensino basicas 
"em iustitutoscentrais; a “do Ceará ja se- .decidiu pºi-,um sistema de 1111 da- 

des mais amplas que resultam dadusào dos institutos. científicos com os 

cºrrespondentes departamentos da Faculdade de Filosofia; outra-s, coma 
“«é de certo modo o «caso da do Rio de Janeiro:, tendem a 'mante'r institutos 
«para 11s setores e faculdades ,ou escolas para os demais-; e numa quarta 

.seluçao é possível" q11e prevaiegam, com alguns ajustamentos, a própria 
ade de FitoSofia, «Ciências— e- Letras. A nao ser nesta última 111116-- 

tfe'se, já ago-ra & maios provavel ante o «desgaste dra-Faculdade de '- 

sofia em mais de trinta anos dé deformações, as 'trés anteriores só tertia- 

sentido se conduzirem ao desdobramento ou a extinção dessa faculdade,, 
com a, transferência «do setor pedagógico para o instituto o-u escola que 

' 

lhe corresponda. ou a sua redefinição como unidade de «estudos aplicados—. 

Em rigor, as quadro soluções que se vão delineando reduzem- -se teóri— 

camente a duas —— Faculdade de Filosofia e sistema de unidades básicas 
——,ja que a diferença entre escola, instituto e faculdade e mais de nome., 

que de âmbito ou funçao. Dir-se- a que os institutos se destinam a disei—w 

piiuas especificas e as faculdades ou escolas a conjuntos de disci- 
ati-ns. Nem sempre; pois na" :stíitutos que reúnem .tõdasv'a's C1émeias-_ 

Humanas, como em Brasília,, e. faculdades 01-1 escolas apenas de Qu1m1ca 

como no Parana. Temos, assim, como plenamente valida a'reduçãger' a. 

lduas hipóteses fundamentais que fluem de 11m sé prin-cípio, — o da 
unidade. ' unidade do ensino,, unidade da pesquisa e unidade ensinº- 
-pesquisa como faces da mesma realidade universitaria. A sua coirse—

" 

qiiênc—ia prática é a concentração de recursos materiais e humanos para - 

fins idênticos 011 equivalentes Num país como 'o Brasil, ºnde escassei-amv 

os meios para exflandiar a Edueação 1e todas os graus e desenvolver a.
' 

investigação científica, é tal a importancia dessa prov1den01a que se tem-ia 

de adota- la ainda que não a exigisse, como ex1ge, o imperative- de eeerêu— 

cia com a própria idéia; de umiversrdade. ' 
. , . . 

" 
Alias, tão—sõ um mínimo de coerê-vci-a; pois certo. é que, nestas 

ções em nada revolucionárias, ainda se admite a divisão de saber 
por eseolas, faculdades o=u institutos na estruturação de universidades qu i, 

, permanecerão de qualquer mod-0' fechadas. 0 menos que poderá. acau- 
ªteeer, a despeito da convergência dos” recursos,. sera o cheque ou o parale- 
lismo de orientações originando uma nova forma de dispersão mais " 

nociva que“ a dos 'meiºs : a dispersão dos fins., O ideal seria que sei—om:— 

ª-pessem de uma vez:-os tab-12.111165 asfixiautes- ez organiza-ssem universidades 

& 
«de estrutura continua -+-— univei'sid-ade's abertas—— capazes de presciu

» 

de reformas "para ajustar-se dinamicamente a—evoiu'eãzo s conhecimentos 
«e «às suas im previsíveis :eombinuàsçõtes 0-11 destinações particulares.: Mais se



. . .. 
êste (é mm 1176s um swam amt; rewrote, 

> 

some 171777 
* apressamres em 

Manages, mafia We qua-e &esaaie llega se amam—he em sua. mama 
mtemlsgamdo os cohapartimenâos @21711-da estanques por "Janelas, (115371171 mos 
amªm, qvue assegurem a aroma-«mãe &o saber e pom-co a “pmmg se ailªwrgmem 
ate Vá,-ue um “dia já m'a emsta‘m separações limitations 

7. =o ponto dªe paHiâªa. sería o relacionamento dos est-1110's bâisifc-ºs entre 
si s17le 712701111 Os de 'aipiii'eagâo Mamma 7a. institucwnahzazgao &o “ue-msma 7e &a 
pesquisa. em mmnm. Dificilmente, enfietanto, poélierao desenvmwersse 
essas amivi'áaides mmmsoolames se atªcarem .elas entregues a iniciativa. && 
Dummies e esewa's que tenãªerãb, came o demonstra. 7a experié cia., a. 
ªgregar-'se ceara, Vªez mats nos Iimii'tes &as suas espeeia—hdªagdres. A1711731a. que- 
assi‘m ªnão ocºrra,, é precise consideram que a. mesma disciplina assume 

_ cam-1113s ‘d-ixfet’sos cºnforme s'eja. Wear-3.117217760111707 “ci“nma. pura.” 011 «&& 
1101111071176 vista, die suas aplicações., Ora, 70’s estudºs fundamentais se— 

farãº., 'em grands parte, 110 pressupesto die sua. utilização em escalas pro-e 
fissi'emms ”e as 1117671111115 unidades básicªs terão &e valer-se dais explicadas 
Mio és‘tas entre si, 1170 dresenwovlvimeht'e dos seus respectiva programa—s. 
'Neetes e em (fases análogas“ ter-‘Se-a. que levar em conta,, faro-"mesmo 
tempo, a. perspectiva. de.» un ªdade que realiza. o trabalho pat-a. 70717117727.- ie a 
dia. 'que o incoTpora, puma síntese 'qªwe sõ po'daera ser «Cºnseg "Falta. em 171M771 

summer ao das congregações." A êsse nível, portanto, 7dleve so as 111w 
daíú'ªezs ititerescouIares ser superimtenn'dªiídazs p701- órgãºs canibais que teimam 
aâtriíbmiéõe's defiberativas e sejam commit-111176.705 7pm- representantes &a's Várias 

' 

umàaides universitárias. 

' Tôdas estas idéias estão con&eusa.da.s nro— “inclusa anteprojeto die lei, 
q:- é. se divide em três partes. A primeira. (ari-t. 1.0) fixa 70s prmenpms 
die umidade ensmo- pesquisa & na.—&mpilcªçao &e recursos; 77A segunda. 
(air-7t. ZP).— estabelece nºrmas para observância. (taut-relies princípiºs.* 
«(f) coexistência, fife, ensino e pesquisa. em cadra institui 7, escolaou on facul- 
mate; ‘(3II‘) , ªco cenªiifglígào &'ofs ª'estudjos básicºs em mem—ves amp—ias ajam-fe .se 
ajusta qualquer Ida‘s so ações em curso,; (HI) exétusihvidade &e ieaydka. seter 
pmfissionàl; :(IV) instimcionâlªizazção dais enviª.-dies triterescehre's; 'e 

, 

V) supervisão &essas atividades ae nivel dia. &&mimistrai'eãio Superiºr. 
terceira pali-te, ªfinalfmeme, ““&-“ã, eai-ªims mmateus — a7‘s 7estrt13tamente» 

' 

necessárias — para cumprimento &as normas &mwas: ‘ 

\ , 

a;) aiinbmçees dadahco-mentifleazs &o Sistema. &e n&íwladies (71013113111111 a— 

7771:6173. a..*Um-ªv=ersi&a&re,me1usive as site: sormagao me mafiassetes 
. para fo ensino me segundº grau,, comem-me- & open-ma sugestãº 

m1n1ster1a£l (Tart. 3.9 7e paragrato único),; 
dzesdomememo, fiuSâo w ªeátimçãe— den-1771711711277:- «Mesmas; eam

' 

reiªoiação- eu mesa &e' (Cªrgºs e remºção em 7117p Wettwmemo- &º's 
rospecmrvos tit-71171751779133, pour secretos &o Passer EXeevmtme ,(asi-ts. 4;.º_* 
e_ Wgrakfo única —— 5ªº -'—,6,.fº, «13237191713; 

' '

/ 7



pmzes para a WWW das» Hymnal-amazes, que totahzam 
12 meses sem cºntar os períodºs. intermediários e a mise (16 was» awe ima a «#m-teem «de cada immmeãze (farias; eº, para- 

“gram finico—7.,mpute§1°), ;“ , 

mevisãe, em carádei' fiaalaitativo, de, 11111 Regim‘ento Geral: para." 
“reu-mir as atividades intel-escolªres,. cem consequencia. e expres— 
sao «do, regime integrado que se inaugura (art. 7.º § 2 º);

. 

assistência do Ministério da. Educação & mima: as uflikzersidames 
«que a, soii‘citam pela; Maia.—nataçãº! de nªve sistema (art. &“); 
«inclusão do descumprimento da. nova lei entre as migótçeses de _- 

“ 

inter—venção previstas no aiii-t. 84 da Lei de Diretrizes e Bages ' 

cart. 9.º)-, 
' 

,, 
extensãº dos printemms e derme-s assign mbelegiaos as lini—,e , 

sidades instituídas sob imine- dªe ªfirmações criadªs deg-, Leis 
federais (art.10)_. _ 

Repetimos que se poderia. fazer alga mais am... MW emm forties, probabilidades de iegislar no vazia. ,A correr tal risce,s será.: prefe— 
ªiwª Bertin digs W m eª mamas W etapas sabªdgeí, Que e que existe 

lama *mniveesifdsde mentais. pots errºs passages» que; no entanto, já.
. :xibe o suficiente para. reorganizª—sei Farta—Lhe apenas uma. fixªda 

Menna, 031F352; (is W a meme (1111a a detém sendº de esperar que“ o! 
antepmjew apreseaiadoi sq emendªdo em lei:, mama a,- cºnstituir essa.-_ 

"* 

Mga,— Ema vez» desmama & processe de nenwagãae dificilmente se detem ma, msniueianahaagao: de, um sistema de base para e» ensino e a. 1393n pamlgansta a sea musica teams a M&M-seª sôbre mas «e 
WMexe umvsrsltamp ma «team—11119 substanciais neanustamsentos 
de estwium e- (is. mªedes ' 

Com efeito, o “simples estudo de matéri-as fundamentais em eseonas “eu hastitutes apmpnados sem mes ««o considerar a,. vantagem de um 
lensmo. feita desde cedo em ambiente que será: também de: pesquisa, já 1111.130s numa gerar eleveçâe de qualidade; mas dai fatalmente se 
eve—lverá. para ci 
» aluno eo uma opçªº precoce de», amalgam) mºngagua/J,, Essa adiamento de esqoiha sex-a a primªz-,a; neqsta Rºgªi—Mªi as mobifima de seleçao, até ago-rat equacionada superficialmente por um almfilaia em 
ourso de hatmlsagap. Id mãe. é so as. morssafires (is 180.1111 º 

' 

gg, cqngnttiein me asyéqie dga segmda classe; nos, , 

«'ªepiieàdos”, m se WWW amt eseeleg Legalmente Wlâªâa, &. eis. 
oatmeeiapmos deixªssem limites de lama, atm-tied .. (me: was ªliªs é 
imªnente, wasted» omeentnaarss eim sms mªl (mm mama 
a, me, dasa a «7— -. «es me assassins; e.» sweataamo meme (is 
vagas Oie!-eªm ma em mamas E: ªdªm W dilªtªdª ' 

as, em warms. emwm (is 1a,:



' 
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Fm 1111111111105 fe mamae dªe eir—g' 

para. as universiiúas Metais e dã 
prowdencias

' 

O Presidents de. República,, 
Faça saber que o Cºngresso Naeironal decreta e eu— medem a 

segum'te lei-. ' ‘
: 

Art. 1." — As unrversfii’ades “federaisjse "orgamzaram com estrutura. & 

“manadas de fummnamentm que preservem & unidade [das suas tunçdes de 

ensino e pesquisa. e assegurem a. plena.— utmz'ação: dos seus recursºs ngm—ate- 

riais e» humanos; vedada au dwpli—ªeagâo—de meios para. finsfiisds‘éntiicms gen 

*eqw’valxemtes. 
' 

- 
v 

' “ 

' 

-_Am. ‘2. —-— Nàº; orgamzagam das umversxdades federais, mbservar—se—aa 

“was feegcuintes nºrma.-s. ' » _ 

. 

, ,

& 

I —— Cada unidade 1111=i1rersitar1a -—- faculdade, escola 011 111sb1tustm 

— será. definida. como órgão a. .um tempo die ensino e peeqmsa 
' , 

no seu campo de estudos. » 

, A pesquisa e. o ensino básicos serão qmnoentrados em unida-dies 
que formarão um sxstema cmmu para tôda a Unwersuiade. 
A pesquisa, e o ensino explicadas» será.-o feitos sem unidades 
_p1-61)rias,_n5o mais deuma. pararcasd‘a. area. ou conjunto de 
área-s afins dentre as que se incluem no plano da. Universidade. 
0 ensino e a pesquisa, se desenvolverão medlante a. coeperaçâq 
das uni-dades responsáveis pelos estudos envolvidas em cada

. 

curso mu projeto. 
As atividades interescolªames; previstas no item amen-91%, semis 
supervisizolfmadas por órgãos eemhfais para o ensino— e' a. pes- 

quisa. situados 11a administragao superior c15Hnive11si®a11é1
" 

\ ! 

Parágrafo mami-ce — Os órgãºs centrais de su ervisâo do ensinº e da. 

pesqmsa- tera-e atribuições dehberativas e serão cmfistitufles de ima; que 
neles ee representem os varies setôres de estudºs básicos 9311110216505 da 
Universidade. 

"
' 

_ 

' .A'rt..3'.° '—— Além da cºncentração dos estudos básicos, 'oei-stéma die 

“umidade: a que se refere o ítem-“II «dº art, '2Iº encarregar-se—‘a dim ensinªs— 

ulteriºr“ ao básieóemtodªes os—setôres de sua. responsabfl dad-e. 
' 

,

' 

Parágrafo único — Entre“ de“ cumes a. serem atribuídos ao sie'êema 

«dªe umidades menmionado neste artigo, observa.—do o dispostº no item. N110 
art-'21“, incluir-seio obrigatõrlamente ms de formação de pre‘fes‘séresi' 

para. m ensino de segundo grau e de especialistas de Educação. '
. 

Art.. 4.º — Para efeito do que dispõem as. arts. .22º e .3.,° , às utilidad—es
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que, devam constituir a estrutura da Universidade; segundo o plano“ aldo-' . 

tado, serão incorporadas quaisquer outras já. existentes, ou ”parte del-as,, 
que atuem nos.correspondentes setores db estudos basicos ou aplicados. 

Parágrafo único — O sistema de que tratam o item II do art, 2.. º e 
-o art. 3. º resultará, do desdobramento da Faculdade de Filosofia,. Ciências 
e Letras e da fusão de outras unidades, na forma dêste artigo. 

Art. 5.º — Serão distribuidós ou redistribuidos pol-as unidades que 
passem a constituir a estrutura da Universidade, com remoçao 011- 

readaptação dos respectivos titulares, os cargos de magistério que Hines 

eorrespon-dfem segundo o princípio, geral do art. 1.“ . 

Art. 6.0 — O desdobramento, a. fusão e a extinção de unidades exis— 

tentes, em virtude da. presente Lei, bem como a redistribuição, transfor- 
mação o-u extinção dos cargos a. elas distribuídos,. serão. declara-dos por 
decretos do Chefe do Poder Executivo.

' 

” Parágrafo »único— Dentro do prazo de cento e oitenta (1.8-0) dias; 

cada universidade federal apresentará. o piano do sua, reestruturação ao 

Ministério da Educag’ao e Cultura, para” ' 

e, ouvido o Conselho Federal 
de Educação, seja o projeto do! respective decreto proposto pelo Ministro— 

ao Chefe do Poder Erecutivo. ' 

Art. 7. ° —— Dentro do prazo de noVenta (90) dias, a. contar da data 

are publicação do decreto referido— no artigo anterior, ead-a. Universmdaáde 

Federal submeterá. à. aprovação do “Conselho“Federal de Educação o seu 

., Estatuto adapta-do as disposições da presente lei, estabelecendo se neces- 

l:sãrio'normas de transição que precedam a plena vigência do seu nôvº 
regime de organização e. funcionamento. 

, "

~ 

que resultem desta lei e já. se encontrem instaladas, serão submetidos ao 

g- 

«Conselho Federal de Educação até noventa (90) dºi-as apfos a aprovação, 
' do Estatuto da Universidade. 

§ 2. º —- A Universidade poderá. disciplmar. as atividades inter-esco- 

lares e outras que sejam comuns as suas “várias unidades em Regimen-to 

Geral a. ser aprOVado na forma do § ZL'ª .
' 

Art.- 8.° -- O Ministério da Educação e Cultura, através dos seus 
«órgãos especializados, prestará. assistência às universidades que a .sot' item 

_,para implantação do sistema estabelecido na presente lei.
. 

Art. 9.º — Da inobservância total ou marcial'desta lei resulta—rã apli- 
ncação do disposto mo art. 84 da'Léi n.º 4 024, dre 20 de dezembro de 1931. 

Art. 10 -— Aplicam—se as disposições dos artigos 1.º 3. 3. ° e 7ª a 9.“ 

da presente lei, as universidades constitui-Idas sob» a forma de, fundações 
/ , 

miadas por leis federais, . 

Art. 11 — Esta. lei entrará. em vigor na data. de sua. pwblicaçao, 
revogadas as disposições em contrário. '

~ S'. Sá., em 3— wdsto— —1 9%. (aa.) A.’ Almeida Junior, Presidente da- 
7 710E S11. —- Valnir Chagas, relator * —

~ 

§ _1. º — Os regimentos das unidades universitárias,, inclusive os das
'

~

~
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AVISO MINISTERIAL AV. Nº 186 

Em 3 de agosto de 1966 

Senhor Presidente : 

o As Universidades Brasileiras, federais, por Vi— 

cios de estrutura, apresentando embora uma produção 
satisfatória, acusam baixa produtividade, o que impSe 
a necessidade de se empreenderoa sua formulação, de 

forma a permitir uma maior concentração dos recursos 
materiais e humanos. Tal reformulação deve porém ser 
estimulada pelo Governo, semoque infrinja o preceito da 

autonomia universitária e a conveniência de se atender as 
peculiaridades de cada instituição, evitando—se.padroni- 
zaroo que deve obedecer a inspiração e % eXperiencia dos 
educadores. 

' Necessário é, também,oregularizar-se a questão 
referente à formação de licenciados, sobretudo em ciên— 
cias anteriormente cometida exclusivamente às Faculdades 
de.Filosofia, mas que as novas estruturas, preferidas 
por muitas universidades, tendem a atribuir a institutos 
básicos ou centrais. v v 

Nessa ordem de ideias, solicito a cooperação dêsse 
douto Conselho; noosentido de ser fornulado anteprojeto 
de lei que substancia o atendimento daquelas necessidades. 

Velho—me da oportunidade para apresentar a V. 
Exa. os protestos de meu aprêço e consideração: ““'. Atenciosamente, 

RAYMUNDO MONIZ DE ARAGÃO 

Ao Exmo. Sr. Prôfessor Deolindo—amwtãà”" 
Presidente do Conselho Eederal de Educação 

APF...
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DEFINIÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Parecer n.º 977/65, C.E.Su., aprov. em 3-12-1965. —— O Sr. Ministro do Educação e'Cultura, considerando a necessidade de implantar e desenvol— ver o regime de cursos pós—graduação em nosso ensino superior e tendo em' vista o imprecisão, que reina .entre nós, sôbre a natureza dêsses cursos, solicita ao Conselho pronunciamento sôbre a matéria que—defina e, se fôr o caso, regul' — mente os cursos de pós-graduação a que se refere a letra b do art. 69 do Lei de Diretrizes e Bases. m 
A iniciativa do Sr. Ministro vem, assim, ao encontro do indicação já apre— sentada pelo Conselheiro Clóvis Salgado no sentido de que fôssem devidamente conceituados pelo Conselho os cursos de pós-graduação, especialização, aper- feiçoamento e extensão de que trata o artigo citado. Justificando o indicação alegava o eminente Conselheiro que a definição legal "está. um tanto vaga, prestando-se a interpretações discordantes”. Ressaltava, ainda, que além da maneira equívoco pela qual as escolos têm definido aquêles cursos nos estatu- tos e regimentos, o poder públiço, ao elaborar projetos de auxílios financeiros para aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, "serve—se dêsses têrmos deixando certa perplexidade aos administradores e interessados”. Dai concluir que ”tanto do ponto de visto escolar, como administrativo, seria louvável uma conceituação mais precisa, de caráter mais operacional que doutrinária". 

Com efeito, o exame dos estatutos e regimentos nos tem mostrado que, de modo geral, falta às escolas uma concepção exato da natureza e fins do pós- graduação, confundindo-se freqijentemente seus cursos Com , os de simples especialização . ' 

O Sr. Ministro, que se propõe a desenvolver uma política eficaz de estí— 'mulo à realização dos cursos pós—graduadosfencarece a definição do Conselho nr“ 
r . . . . ) 

por entender., com razao, que se faz “necessario clarear e dlSClplal' o que 'o legislador deixou expresso em forma-algo nebulosa”. Aliós, o Aviso ministerial não se limita a solicitar uma interpretação, mas indica certos pontos básicºs .em' funçãO'dos quais seria disciplinada 'a "pós-graduação. Entende o Sr. Mi- nistro que êsses cursos, destinados à formação de pesquisadores e dºcentes para os cursos superiores, deveriam fazer-se em dois ciclos sucessivos, "equiva— lentes aos de master e doctor da sistemática norte-americana”, fixando o Conª selho ”as exigências mínimas "para sua --rea'lização e expedição'dos respectivos diplomas”. Sugere, ainda, que ”tais cursos“ constituam atribuição das universi—

~
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dades, antes que de estabelecimentos isolados. Quendo, em caráter excepcio- 
nal, o estabelecimento isolado, deva realizar curso de pós-graduação, essa ini- 
ciativa deverá ficar a prévia autorização do Conselho”. 

Como se vê, o que nos propõe o Sr. Ministro importa, não apenas em 
definir, mas em regulamentar a pós—graduação. Ora, no regime (instituído 
pela Lei de Diretrizes e Bases, a competência do Conselho para regulamentar 
cursos superiores estende-se sómente àqueles que se enquadram nos têrmos 
db art. 70, isto é, os que se habilitam õ'obtenção de diploma capaz de assegurar 
privilégios para o exercício de profissão liberal. Desde que a lIei não distingue, 
segue-se que“. tais cursos podem ser de- graduação ou pós-graduação. Por en- 
quanto, existe apenas um curso de pós—graduação que satisfaz a essas condi— 

ções, estando, por isso mesmo, sujeito à regulamentação por par-te dêste Con- 
selho, que é o curso de orientação educative. ' 

Nos têrmos da Lei de Diretrizes e Bases não poderia» o Conselho regula- 
mentar os cursos de pó-graduação em geral., condicionon‘do o funcionamento 
dêsses cursos à sua prévia autorização ou determinando- lhe a forma e estrutura. 

No entanto, como a aprovação do Estatuto do Magistérioe " poSsivé‘l regu- 
“lamentar-se d pôs-graduação, desde que o art. 25 do Estatuto confere ao Con- 
selho a competência para definir os cursos de pós-graduação e as suas caracte- 
'rísticas. 
‘ ' 

Atendendo à solicitação do Sr. Ministro e cumprindo desde ja' a determi- 
nação do Estatuto do Magistério, procuraremos neste parecer definir a natureza 
e objetivos dos cursos de pós-graduação, a luz da doutrina e do texto legal, com— 

cluindo por apresentar as suas características fundamentais na forma da exigen- 
cia lega-L 

ORIGEM HISTÓRICA ,DA PÓS-GRADUAÇÃO
l 

A pós—graduação — o nome e o sistema -— tem sua origem próxima 
na própria estrutura da universidade norte-americana, compreendendo o 
college como base comum de estudos e as diferentes escolas graduados que 
geralmente requerem o título de bacharel como requisito de admissão. Assim, 
em virtude dessa organização a Universidade acha—se dividida em dois grandes 
pianos que se superpõem hierarqu7icamente:o *,o ergraduate e, o graduate. No 
primeiro encontram-se os curses ministrados no college conduzindo ao 77.8 A. e 
ao B. SC., e o segundo abrange os cursos pós-graduados, principalmente aquêl'es 
que correspondem Ta estudos avançados das matérias do college visando os graus 
de Mestre e Doutor. A grande Cyclopedia of Education, editada por Paul Monroe 

' 
' nos começos dêste século definia Pós-graduado como têrmo comum, usado nos 

Estados Unidos, para designar estudantes que id fizeram o aollage, ouª sei7a7,o 
estudante pós—graduada 7é o que possui o grau d‘e bacharel e continua Ic'II fezer. 

“estadas regulares com vista a um grau superior. 77 II 
., . :

~
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Mas o desenvolvimento sistemático da pós-graduação, nos Estados Unidos 

pode ser considerado como produto da influência germânica e coincide com as 

grandes transformações da universidade americana nas últimas três décadas do 
século possodo. É quando a universidade deixa de ser uma instituição apenas 

ensinante e formadora de profissionais, para dedicar-se às atividades de pesqui- 

sa científico e tecnológica. Na verdade, a pós-graduação adquire seu grande 

impulso com a fundação da Universidade Johns Hopkins em 1 876, criada espe,- 

cial'mente para desenvolver estudos pós—graduados e inspirada na idéia do 

creative scholarship. lst0i é, "uma universidade destinada não sómente & trans— 

missão do saber jó constituído, mas voltada para elaboração de novos'conheci— 

mentos mediante a atividade de pesquisa criadora. 

Como! salientava Walton C. John, em seu livro Graduate Study Universi- 
ties and Cºlleges in United States, o movimento pela pós-«graduação ”representa 
a culminação da influência germânica no ensino, superior norte-americano: A 
Graduate Schoºl é o equivalente da Faculdade de Filosofia da Universidade 
alemã”. Com efeito, correspondendo os estudos realizados no college ameriCano 

aos do Ginásio alemão em suas classes superiores, sómente na pós-graduação 

seria alcançado o autêntico nivel universitário. Característica dessa influência 

é, por exemplo, o Ph. D., doutor em filosofia, o qual, embora conferido em 
qualquer setor das ciências ou das letras, é assim chamado porque a primitiva 
Faculdade das Artes tornou-se, na Alemanha, a Faculdade de Filosofia. 
inspirando—se nesta faculdade, a Graduate School, isto é, o instituto que se 

encarrega dos cursos pós—graduados, seré no Universidade americana o lugar, 
por excelência, onde se faz a pesquisa científica, se promove a alta cultura, 
se' forma o scholar/se treinam os docentes dos cursos universitários. 

NECESSIDADE DA PÓS-GRADUAÇÃO 

.lndependente dessas origens, o sistema de cursos pós-graduados hOje se 

impõe e se difunde em todos os países, como a consequência natural do 

extraordinário progresso do saber em todos os setores, tornando impossível 
proporcionar treinamento completo e adequado para muitas carreiras nos li- 
mites dos cursos de graduação. Na verdade, em face do acúmulo de conhe- 
cimentos em cada ramo das ciências e da crescente especialização das téc— 

nicas, o estudante moderno sómente poderá obter, ao nível da graduação, os 

conhecimentos básicos de sua ciência e de'sua profissão. Neste plano, difi— 

“çilmente s'e poderia alcançar superior competência nas especializações cientí— 

ficas ou profissionais. A contentawrmo—nos com a graduação, teríamos de ou- 
mentar a duração dos cursos, o que seria anti-econômico e anti-pedagógico, 
lpois suporía que todos os alunos fôssem igualmente aptos e estivessem todos 
interessados na especialização intensiva e na formação científica avançada- 

.Ou deveríamos “multiplicar os cursos graduados para atender o número cada 
vez maior de especialidades dentro de umamesma profissão ou ciência, o

~
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_que importaria na especia ização antecipada em preJuIzo de uma preparação 

básica e geral; ou haver'iamos de sobrecarregar o currículo, com o- resul— 

tado-de se conseguir formação enciclopédica e súpert'icial Tudo ‘Ii-sso nºs mos— 

tra que sendo ilusório pretender-se former no mesmo curso o prof-issionai eo- 

mum, o cientista e o técnico de alto padrão e tºmando—*se cada vez mais in— 

'vióvel a figura do técnico poIIIIivaIente, temos de recor-Ter necessariamente aos 

pst—udos pós-graduados, sei—o para completar a formação do pesquisadºr, sein- 

bara o treinamento do especialista oitamente qualificado. II 

Com isto não 'se pretende diminuir a importância dos cursos de gradua- 

,çõo no preparo de profissionais e na formação básica dos pesquisadores. 

r O próprio Conselho, em estudos especiais (Documenta, 3) teve ocasião de 

acentuar a necessidade de iniciar o estudante na pesquisa «científica- ]é ao ní- 

Nel d'êsses cursos. Não se trata, portanto, de transferir, para e simplesmente, 

para o âmbito da pós-graduação todo esfôrço de treinamento. científico. Mesmo 

I 

'" 

ipoirque a grande maioria se contenta com a graduação para os seus objetivos 
. 

profissionais de formação cult—Urai.“ Mas por outro lado seria trustrár as aspira- 

ções daqueles que bus‘cam ampliar e aperfeiçoar seus conhe'cimendsod se nao 

“lhes proporcionóssemos um ciclo mais elevado de estudos onde pudessem ser 

. 

aproveitados seus talentos Ie capacidades. Além disso as exigências do ter-. 

, . , 
mação científica ou tecnológica em grau avançado não poderia satisfazer-'se 

com os cursos de graduação, como infelizmente parece ser a regra geral, na 

universidade brasileira, rIessaIVad‘as' as clássicas, mas 'bem escassas, exceções. 

. 

I De qualquer Imod'o, o desenvolvimento do saber e das técnicas aconselha 

I _ 

introduzir na universidade uma espécie de diversificação vertical. com o esca- 

3 
I’ l'onamento de' níveis de estudos que vão desde o ciclo básico, a graduação até 

" 

I 

a pós-graduação. Haveria desta forma uma infraestrutura correspondente ao, 

IpIano do ensino, %U]o objetivº .seria, de um lado instrução cientifica e huma— 

nista para servir de base a qualquer ramo, e doutra parte teria por fim a 

formação profissional, e uma superestrutura destinadoa ‘ pesquisa, cuja metaI~ 
f“ 

_ 

_ 

seria o desenvolvimento da ciência e da cultura em geral, o treinamento de 

I pesquisadores, tecnológos e profissionais de alto nivel. ' 

1, 

' 

Sem usar os têrmos de graduação e pós-graduação o ensino superior 
' 

Fira—ncês vem adotando ultimamente Io escalºnamento em ciclos sucessivos! 

I. 

II I O primeiro'é o mesmo do modo propedêutico e o segundo é o 'd‘os anos da 

licença; é «o ciclo clássico. O terceiro ciclo é o doutorado: ‘- Mas como esclarece 

a Prot. Giªlbert'Varet, comentando as evoluções recentes do ensino superior-na 

França, trata-se de um doutorado nôvo que se prepara em dois ou três anos, 

não mais na solicitude da pesquisa individual, »mas no quadra» aprºpriado 'de 

—'uma instituição nova: o' in'stitu-to de terceiro ciclo, habilitado- a oferecer Ium 

_ 

doutorado em cada especialidade e permitindo, por certos cursos de nivel 
‘. I. 

. 

» Buperi'dr, uma "preparaçãº «coletiva ao doutorado. 1' * .I 
/

I 

I 

' * A pos-grodueçoo torna-se, "assim, na universidade mddema,a “ar-tdos, _ 
I‘ 

I í 

I‘ 
I 

. 

' 

estudiºs, sistema especnal "5 curses “exigidºs ip'eªlras condiçoes da» pesqulw FºaEienír-

~
~

~
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aiªi-ca e pelas necessidades do treinamento avançado. O' seu objetivo imediato e,, 
sem dúvida, proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que lhe permi- 
ata alcançar elevado padrão de competência científica ou técnico— profissional, 
impossi de adquirir no âmbito da graduação,. ,,Mas além dêstes interêsses 
práticos imediatos, a pós—graduação tem por fim oferecer, dentro do univer- 
sidade, o ambiente e ºs recursos adequados para que se realize investigação 
científica e onde possa afirmar-se a gratuidade criadora das mais altas for- 
was da cultura universitária. A Universidade de Princeton, por exemplo,. 
insiste particularmente sôbre êsses aspecto da pós- graduação proclamando que. 
Io design-io central de uma educação pós-graduada é promover o contínuo 
«amor ao 'saber. Por todos êsses motivos é que se vem atribuindo especial 
::ênfaSe aos estudos pós-graduados em todos os países, sendo que nos Estados 
Unidos j6 se introduziu um ciclo mais avançado, o dos estudos post- doctoral. 

N‘o que concerne à Universidade «brasileira-“os cursos de pós-graduação, 
'em funcionamento regular, quase não existem.», Permanecemºs até agora 
pfermdos. à crença simplista de que, Ino mesmo curso-«de graduação, podemos 
formar indiferentemente o profissional comum, o cientista, e o tecnólogº.“ 

ºiOvresuitad'o é que, em muitos setores das ciências .e ,das técnicas, o treina— 
-5_,men-to avançado de «nossos cientistas e especialistas há de ser feito em uni- 
;Versidad'e estrangeiras. Daí a urgência de se promover a implantação siste- 
imótica dos cursos pós-graduados a fim de que possamos formar os nossos 
próprios cientistas e tecnólogos sobretudo tendo em vista que a expansão da 
mdústria brasileira «requer número crescente de profissionais criadores, capa— 
zes de desenvolver novas técnicas e processos, e para cuja formação não basta 
a simples graduação. Em nosso entender um program eficiente de estudos 

pós-graduados -é condição básica para se, conferir à nossa universidade caró- 
der verdadeiramente universitário, para que deixe de ser instituição apenas 
formodora de profissionais e se transforme em centro criador de, ciéncio e de_ 

roultura. Acrescente—se, ainda, que o funcionamento regular dos cursos de 
pós—graduação constitui imperativo da formação do professor universitário“. 
,Uhnadas grandes falhas 'de nosso ensino superior está precisamente em que, º 
"sisteman'ão dispõe d‘e mecanismos capazes de assegurar a produção de quadros 
»docenites,quali-ficados. Daí, IaI crescente expansão dêsses, ramo de ensino, 'nestas 
ivú. i,:mas décodas, se ter feito com profe-ssôres improvisados e consequentemente 
«rebaixamento de seus padrões. «Por. isso mesmo o prog-rama de aimpliação das 
,{motridulas dos cursos superiores supõe uma política objetiva e eficaz de trei— 

Mºmento adequado do profe5%; n-iversi-târia. _E o. instrumento normal dêsse 
*tremamento são os. cursos de pós-graduação. .

~ 

0 Aviso Ministerial, ao solicitar a- regulamentos,-ao, aponta, em síntese, 
aos-. três motivos fundamentais que» exigem, ele imediata:, a instauração do- sisg 
lema de cursos pes.-graduados: TI,) former professorado competente que 

r'or geram ndo,
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.0 desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada 

de pesquisadores; 3) assegurar o treinamento eficaz de técnicos e traba< 

lhadores intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores.
\ 

CONCEITO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Assim Concebida a pós—graduação, e reconhecida sua fundamental im— 

portância para a formação universitária, vemos que constitui regime éspéciaf 

de cursos cuja natureza devemos precisar. 
' ' 

Em primeiro lugar impõe—se distinguir entre pós—graduação sensu stricto 

e sensu lato. No segundo sentido a pós-graduação,, conforme o próprio nome 

está a indicar, designa todo e qualquer curso que se segue & graduação. Tais 

seriam, por exemplo,-os cursos de especialização que o médico, no Estados Uni— 

dos, deve freqiientar a fim “de poder exercer uma especialidade da Medicina. 

Embora pressupondoa graduação êsses e‘outros cursos de especialização neces- 

sáriamente, não definem o campo da pós-graduação sensu stricto. 

Normalmente os cursos de especialização e aperfeiçoamento têm objetivo 

técnico profissional específico sem abranger a campo total do saber em que 

se insere a especialidade. São cursos destinados ao treinamento nas partes 

de que se compõe um ramo profissional ou científico. Sua meta, como assinala 

o Conselheiro Clóvis Salgado em sua indicação, é o domínio científico e téc- 

nico de uma certa e limitada área do saber ou da profissão, para formar 'o 

profissional especializado. 

Mas, a distinção importante está em que especialização e aperfeiçoa- 

mento qualificam a natureza e destinação específica de um curso, en- 

quanto a pós—graduação, em sentido restrito, define o sistema de cursos que 

se superpõem & graduação com objetivos mais amplos e aprofundados de 

formação científica ou cultural. Cursos pós-graduados de especialização ou 

aperfeiçoamento podem ser eventuais, ao passo que a pós—graduação em 

sentido próprio é parte integrante do complexo universitário, necessária, à 

realização de fins essenciais da universidade. Não se compreenderia, por 

exemplo, a existência da universidade americana sem o regime normal de 

cursos pós-graduados, sem a Graduate School, como não se oompreenderia 

universidade européia sem o programa de doutoramento. 

Certamente a pós-graduação pode implicar especialização e operar no 

setor técnico-profissional. Mas neste caso a especialização é sempre estu- 

dada no contexto de uma area completa de conhecimentos e quando“ se 

trata do profissional o fim em vista é dar ampla fundamentação científico 

a aplicação de uma técnica ou ao exercício de uma profissão. 

. 

Existe, ainda, outra característica não menos importante. Se, em certos 

casos, a especialização pode ter cará-ter, regular e permanente, como sucede 

'no campo da Medicina, seus cursos apenas oferecem “certificado- de efici-
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__9_ 
ência ou aproveitamento que habilita ao exercício de uma especialidade pro! 
fissional, e que poderão ser obtidos até mesmo em instituições não univer- 
sitarias, ao passo que a pós-graduação sensu stricto confere grau acadêmico, 
que deverá ser atestado de uma alta competência científica em determinado 

. . A . o % ramo do conhecrmento, sinal de uma autentica scholarship. ' 
Em resumo, a' pós-graduação sensu Stricto apresenta as seguintes carac- 

teristicas fundamentais: é de natureza acadêmica e de pesquisa e mesmo 
«atuando em setores profissionais tem objetivo essencialmente científico, en- 
quanto a especialização, via de regra, tem sentido eminentemente prático— 
profissional; confere grau. acadêmico e a especialização concede certificado; 
final-mente a pós—graduação possui. uma sistemática formando estrato es- 
sencial e superior na hierarquia dos cursos que constituem o complexo ,uni- 
versita'rio. Isto nos permite apresentar o seguinte conceito depôs-graduação 
sensu Stricto: o ciclo de cursos regulares em seguimento a graduação, sis- 
tematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar a formação 
adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de grau aca-_ 
dêmico. \ 

UM EXEMPLO DE PÓS—GRADUAÇÃO: A NORTE—”AMERICANA 

Sendo, ainda, incipiente a nossa experiência em matéria de pós-gra- 
aduação, teremos de 

. 
recorrer inevitavelmente a modelos estrangeiros para 

.criar nosso próprio sistema. O importante é que o modêlo não seja objeto 
de pura cópia, mas sirva apenas de orientação. Atendendo ao que nos foi 
sugerido pelo aviso ministerial, tomaremos como objeto de análise a pós-. 
“graduação norte-americana, cuja sistemàtica já provada por uma longa ex— 

periência tem servido de inspiração a outros (países. Vale assinalar que na 
Inglaterra, recentemente, o já famoso Robbins Report, que estudou as conf 

:dições de expansão e aperfeiçoamento do ensino superior britânico, não he- 
sitou em recomendar às universidades britânicas o uso de certas técnicas e 
processos da pós-graduação norte-americana. 

Nos Estados Unidos a pós-graduação constitui o sistema de cursos que 
se seguem ao bacharelado conferido pelo cºllege, normalmente coordenados 
pela Escola de Pós-Graduação (Graduate Schoºl ou Graduate Faculty; como 
é designada pela Universidade de Columbia) e com o, poder de conferir os 
graus de Mestre (M.A. ou M.S.)— e de Doutor (Ph: D., Philosophíae Doctor). 

Mestrado e Doutorado. Mestrado e doutorado representam dois níveis 
de estudos que, se hiera-rquízam. Distinguem-se o doutorado de pesquisas, 
“O Ph. D. que é o mais importante dos graus acadêmicos conferidas pela uni— 
ªversidade norte—americana, e os doutorados profissionais, como, por exemplo, 
Doutor em Ciências Médicas, 'Doutor em Engenharia, Doutor em Educação, 

reto: 0 Mestrado tanto pode ser de pesquisa como profissional. O tipo
, mais comum e o Mestre das Artes (Master of Arts), expressão que é uma

\ 
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sobrevivência medieval, onde “Artes- “designava as=matxérias constitutivas do 

ir" um- é ’quadriviu-m, isto é, as 'dIi‘Isc’i nas literárias e científicas,,conteúdo 
" do Faculdade das Artes. 

Embora hierarquizados, são dois graus relativamente autônomos, isto 

é, o Ph. D. não exige necessariamente o M. A; como requisito indispensá— 

’veI. Existe universidade, como a de Princeton, cuqa Graduate School opera 

quase que exclusivamente com programa de “doutorado. Em certas profise 

sões, como a- de Medicina, não se verifica o mestrado, nesse ponto dife- 

rente da Inglaterra onde ocorre o mestrado em Cirurgia.— Numa mesma Uni— 

versidade hâ Departamentos (que não trabalham com programas .de mestrado.. 

No Graduate Faculty da Universidade de Columbia, porexemplo, existe e 

Doutorado em Anatomia, Bioquímica, Farmacologia, Patdlogiia, Fisiologia, 

Microbiologia, tôdas, como se vê, matérias do ciclo básico de Medicina., 

O” título de Mestre, peculiar às universidades americanas, e britan-icas 

temº-' Sua" ºrigem, como grau académico, na Universidade- Medieval: Com 

*eteito; na idade Média chamavam-se Mestres todos os licenciados que ta'-' 

iaIm parte da corporação dos professôres ema tôdas as Faculdades, com e» 
«,ceçõo da Faculdade de Direito (Decreto ou Civ—il) onde os professôres se 

,intitu'lavam doutores. 'O licenciado adquiria o título de Mestre no ato solene-. 

da inceptio, pelo qual era recebido na corporação dos mestres .com todos 

os direitos e privilégios. Na Verdade, segundo nos diz Rashdaltl em seu livro 

{The Universities ºf Europe in the Middle Ages, vol. I, no universidade 

medieval os três títulos, mestre, doutor e professor eram absolutamente 'si- 

gnônwi-mos. Para o fim- do Idde Média os p'rotessôresz' das Faculdades, ditas. 

superiores, tendeu a assumir o título de Dou-tor em substituição ao de Mestre,, 

* ficando êste para a Faculdade» das Artes; 

Apés o Renascimento, com as transformações sofridas pela universidade, 

o grau de Mestre tende a desaparecer nas instituições européias, sendo con- 

servado até .hoje no mundo anglo-saxônico. Em Oxford e Cambridge o grau: 

«de Mestre das Artes é concedido sem qualquer exame a todo aquêle que 

haja obtido o grau de Bacharel 'numa destas Universidades e tenha seu nome 

nos «livros de uma sociedade (isto é., tenha pago as taxas correspondentes 
* da Universidade ou de um Colégio) por um prazo de vinte e _um períodos de. 

estudos. Nas Universidades escocêsas o M. A. é o grau Concedido ao têr—*
' 

mino- vdo curso de' graduação. Nos Estados Unidos, por fôrça da influência 

ingll-êsa permaneceu o grau» de Mestre, sendo, por muito, tempo, conIerido 

gem maiores exigências Ino fim da graduação, .como «era o caso do chamado 

Master's Degree in cursa. Pelos fins do século passado, com instituição do 

doutorado segundo o modêlo germânico, foi reIormu‘lza'do o M. A.- para ob— 

tenção do qual se exigem, cursos e exames, tornando-se «êle um g;:rau inI'erior 

ao Ph. D. i 

Ultimamente segundo acentua Walter S. Ee‘IE'Is no seu livro Degrees in 
glaer Education., muito se tem discutido so ôbre a sugmfncaçao e valor do Mes—~
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trado. Os relatórios dos Associações de Escolas de Pós-Graduação têm se ocupado 
do problem» recomendando a revitalização, do «grau, de Mestre.. Discute—se, 
,porexemplo, se o M.A. é um grau final, com. autonomia funcional [ou ape- 
nas uma etapa no caminho para o Ph. D.; se é importante apenas para" 
ªa formação do professor d‘o ensino secundário ou, ,também para o professor 
do College; se deve exigir—se para o mestrado uma, “tese e ser aumentada sua 
duração. ' & 

O MeStrado adquire significação própria como grau terminal para aquêles que deseiando aprofundar a formação científica ou profissional recebida. nos 
cursos de graduação, não- possuem vocação ou capacidade para a. atividade 
de pesquisa de que o Ph.D. deve ser o atestado. Assim, em Johns Hopkins, no Departamento“ de Fisica, embora ordinariamente seiam aceitos apenas 
candidatos ao doutorado, admite—se mudança de rag-rama para o M. A.- se, por qualquer razão, o estudante se julga incapaz deicompletar os esutd'os ne— 
cessários ao Ph.D. Nos Estados Unidos o grau de Mestre é de grande uti- 
wiidade como sinal de competência profissional, a exemplo do que ocorre. com 
o Mestrado em Engenharia, Arquitetura ou Ciênciasnda Administração Pública 
ou de Emprêsas. É importante igualmente para o magistério secundário, so- 
bretudo porque em muitos Estados o Mestrado é garantia de melhor remu- 
neração. No ensino superior é de menor valia, pois o Ph.D. é título neces- 
sário para o acesso na carreira de professor universitário. “Dificilmente se 
poderia atingir d posto de Professor Assºciado e, muito menos, de Professor 
sem o doutrado. De qualquer ”modo o Mestrado se justifica como gzrau ou- 
tônmo por ser um nivel da. pós—graduação due proporciona maior competên- 

' cia científica ou “profissional para aquêles que não desejam ou não podem 
dedicar—se à carreira científica. ' 

« 

Duração dos cursºs e métodos empmgad‘os. lO doutorado norte-omeri- 
cono represento muito “mais do que o defesa de uma tese. Doutorado e Mes- 
trado são o resultado de estudos regulares e rigorosos em determinado- «campo 
do saber podendo prolongar-se por tempo maior _do que. o necessário & gra— 

- duação. Teoricamente se requer um ano para o M.A. e dois anos para o Ph.D. Na realidade essa duração principalmente no caso do doutorado, pode 
estender-se por vários anos conforme o capacidade do aluno e a natureza . 

da matéria. Em geral exige-se um ano acadêmico de residênciapara ombos 
os graus.. Por êste ano de residência entende.-«se a freqúência regular dos 
cursos “pós—graduadºsxcom a obtenção dos respectivos créditºs-. “Muitas vêzes 
determinar,-se o limite máximo de. duração dos estudos,. Assim., o Universidade 
de Columbia exige que o candidato apresente o tese-. de , doutorado denim do 
prazo de sete. anos, admitindo-se exceções em circunstâncias «especiais (quando 

'" recomendadas pelo Departamento. 
' 

Estudo publicado em 1“ 951' revelou que, de 20.000 candidatos que 
obtia eram o Ph.D. em ciências «de 1936 a 1 948,4 o tempo médio decºr- 
ri'oázegíªte of Bacharelado e o grau» de Doutor _.foi die 6,2 anos, comp: metade 
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dos graduados dispendendo de 5 e 6 anos cada um. A média de idade em 

que receberam o grau foi de 30,5 anos variando de l9 a 65 anos. 

Em geral, segundo esclarece Walter C. Eel'ls, após o cadidato ao Ph.D. 

haver completado dois anos de estudo em residência, e escolhido o tema da 

tese, por motivos econômicos abandona o tempo integral, treqiieritan'do cursos 

de verão ou período irregulares até a conclusão de tese. 

Quanto a maneira de se processaram os cursos, aos métodos de ins- 

trução e às condições estabelecidasrpara a obtenção do grau, notamªse sen- 

síveis variações de universidade para universidade e, 'até mesmo, de de- 

partamento para departamento na mesma instituição. Todavia, apesar de 

grande diversidade de métodos e requisitos é possivel falar—se de uma ,sistea 

mótica comum. Característica fundamental da pós-graduação norte-ameri- 

cana é que o candidato ao Mestrado e ao Doutorado, além da tese, dis- 

sertação ou ensaio, deverá seguir certo número de cursos, participar de se- 

minários e trabalhos de pesquisas, e submeter—se a uma série de exames, 

incluindo-se as provas de língua estrangeira. 

, 
Entende-se, por outro lado, que a pós-graduação, por sua natureza, im- 

plica rigorosa seletividade intelectual, estabelecendo-se requisitos de admissão 

tanto mais severos quanto mais alto é o padrão da universidade. E, uma 

vez admitido, o candidato enfrentará rigorosos exames eliminatórias, exigin- 
do—se dêle intenso trabalho intelectual ao longo do curso. Como faz questão 

de acentuar a Universidade Johns Hopkins, a pós-graduação de modo algum 

pode ser considerada educação de massa. Daí a filtragem dos candidatos. 
A Universidade de Princeton, por exemplo, dos dois mil pedidos de inscrição 

que lhe chegam anualmente, não aproveita mais do que trezentos e cin- 
qiiênta.

, 

Normalmente os cursos de Mestrado e Doutorado compreendem 'uma 

área de concentração (maior) à escolha do candidato e matérias conexas (mi- 

nor). No caso do Ph.D. a exigência da tese é universal, enquanto para o 

M.A. ora se requer uma dissertação, memória ou ensaio, ora se consideram 

suficientes os exames prestados. , 

Os processos de aprendizagem se caracterizam pela grande flexibilidade 

atribuindo—se ao candidato larga margem de liberdade na seleção dos cursos 

Lembora assistidos» e orientados por um diretor de estudos. São utilizados de 

preferência métodos, tais como seminários, programas de pesquisa, trabalhos 

de laboratórios, etc., que visem estimular a iniciativa criadora do aluno. O 

método de instrução, por excelência, nestes‘ cursos, principalmente na érea 

das humanidades e ciências sociais, é o seminário; O propósito dos sem-inó- 

rios, considerados coletivamente, é investigar um determinado tópico, Cºmbi-' 

nando amplitude eeprofundidade e possibilitando ao aluno participação ativa 

no desenvolvimento, dos temas. De qualquer modo o que se tem em visto nos 

cursos de pós—graduação é menos fazer o candidato absorver passivamente 

conhecimentos já feitos,. doque desenvolver sua capacidade criadora e juizº
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crítico, levando-o a exercer, por si mesmo ou em colaboração com mestre, a 
_atívidade depesquisa. 

Para melhor ilustração, usaremos de um exemplo tirade de nossa es- 
'pecialidode descrevendo, em suas li-nhas gerais, os requisitos necessários ao 
M.A. e Ph.D. em Filosofia, na Universidade de Chicago. Aliás, nesta 
Universidade o estudante tem a escolha entre dois M.A. de Filosofia: um 
M.A. especializado; para aquêle que têm a intenção de dedicar—se à Filo- 
sofia e projetam preparar, em seguida, o doutorado; e, um M.A. de ca- 
ráter geral destinado principalmente aos candidatos que têm o propósito de 
aplicar os seus conhecimentos filosóficos a domínio e problemas outros que 
os da Filosofia propriamente dita. 

Para obter o M. A. especializado em Filosofia o aluno deve subme- 
ter—se “a três exames, aos quais se acresenta a prova de lingua estrangeira: 
a) um exame preliminar eliminatório sôbre quatro domínios ,da Filosofia, 
indicados pelo Departamento; b) um grande exame sôbre e ddminio de op- 
ção; c) um exame'sôbre campo conexo estranho à Filosofia. No que se re- 
'fere ao Ph.D., o candidato, além das provas que verifiquem sua compe- 
tência de leitura em duas línguas estrangeiras, deve submeter-se a: a) um 
exame preliminar eliminatório escrito sôbre quatro domínios da Filosofia 
estabelecidos pelo Departamento, assim como sôbre a obra de um filósofo 
escolhido pelo candidato de acôrdo com seu diretor de estudos; b) um grande 
exame (compreensive examination) em três partes: prova escrita sôbre a 
especialidade de opção, prova oral sôbre a história da Filosofia e prova es- 
crita sôbre o domínio conexo; c) um exame oral final sôbre o assunto de que 
trata a tese de doutorado e o campo em que se situa. Para o M. A. especia- 
lizado exige-se dissertação que demonstre aptidão para a pesquisa; para 
a M.A. geral basta um ensaio "organizando e interpretando dados relativos 
'a um problema geral“. ”Quanto ao Ph.D. é necessário o preparo de tese 
que constitui contribuição de conhecimentos novos sôbre um tema aprovado 
pelo Departamento”. 

De certo que êsses requisitos e métodos de estudo variam em maior ou 
;menor medida entre os Departamentos a fim de atender, principalmente, às 
“peculiaridades de cada ramo de conhecimentos. Todavia, apesar da diver- 
sidade de processos, existe uma sistemática da pós—graduação norte-americana 
'que compreende, em sua essência, duração mínima de residência, cursos re- 
gulares, exames parciais e gerais, incluindo línguas estrangeiras, além da 
tese, quando se trata do Ph.D., resultado de pesquisa e devendo apresentar 
contribuição nova para o saber. 

' 

' ... 

O mérito do sistema, expressamente reconhecido pelo Robins Report, 
está em que a pós—graduação não se limita apenas ae prepare de uma tese 
'doutoral ou dissertação de mestrado. Compreende uma série de cursos a 
que setâ obrigado o aluno, cobrindo ampla extensão do campo de conhecimento 
escolhido. Trata-se, portanto, de treinamento intensivo com o objetivo de 
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proporcionar sólida formação científica, encaminhando-se o candidate ao tra— 
: balho de pesquisa de. que a tese será. a expressão. Essa organização siste— 

matica- da ,pós-gradúagão tem-ainda a vantagem de oferecer" amáxno de 
«ºassistêmcia e orientação ao aluno em seus estudos, sem prejuizo da liberdade 

«de iniciativa,. que lhe é essencial,
' 

A PÓS—GRADUAÇÃQ NA ‘LEl DE «DIRETRIZES E BASES 

.Admi-tida :: doutrina da pós-graduação cujos princípios apenas deli—- 
_ 

«neamos, passemos agora ao “estudo do problema a luz da Lei de Diretrizes .e" Bases. 
' 

_ 

, 

' 

.

' 

' 

Se considerarmos o destaque especial que a lei concede a pós—gªraduacõo ao Classificar os diferentes tipos de cursos superiores, podemos afirmar que a doutrina aqui exposta corresponde a intenção de texto “legal. É o"que 
pretendemos mostrar com análise do art. 69 end‘erse distinguem três grandes categorias de cursos:

x 'a) de graduação, abertos a matrícula de candidatos que hajam con— 
cl—uído o ciclo colegial ou, equivalente, e obtido classitiaação .em 
concurso de habilitação; 

_

' 

b) de hás-graduação, abertos a matrícula de candidates que hajam 
concluído a curso de graduação e obtido o respectivo diplomat} 

c)’ de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisqueróutros, 
a juízo do respectivo instituto de ensino abertos a candidatos com 
o preparo e os requisites “que vierem a ser exigidos. 

- 
, 

O dispositivo legal, como sevê, 'não chega a determinar a natureza da , . 

' 

pós-graduação. Se por um lado,- essa indefinição, que corresponde ao próprio espírito da lei, representa tater positive ao dar margem a iniciativa cri—adora das universidades, doutra parte tem gerado certa confusão, por nos faltar tradição e experiência na matéria. Daí a necessidade de uma interpretação oficial capaz de definir a natureza da. pós-graduação a qUe se ref-ere a letra I: do art. 69 e que sirva de balizamento para a. organização dos cursos pós- 
gfraiduados. A exegese, do artigo poderá discernir elementos básicos que nos «permitem .o conceito legal.

. 

(Em primeiro lugar, destaca-se a fato importante de que a pós-graduação Té mencionado em: alinea especial, como categoria própria, a maneira de es— 
aécie de que o gênero é o curso. Existe, assim, _.uma- diferença específica entre a pós-graduação e ,os cursos de especialização e aperfeiçoamento. listo nos autoriza a pensar que a lei considerou a pós-graduação sensu stride tal L 

. «como, a defini-mos neste, trabalho. '

v Em segundo, lugar corroborando essa interpretação, é significativo que» 
jaula-i. estabelece expressamente: requisita de matricula para, «os cursosdfe bós- 

. 

' 

,; _ »gmduaçõe,» deixando os Fºle especializacao, Faperªâei'çºamentot .e ext .Ãsãº» lé Cá"~

\

~ 

~
~~
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tânia dos estabelecimentos. Assim como a conclusão do ciclo colegial ou equi— 
valente é o requisito indispensável & matricula n'os cursos de graduação, 0 

:dipibmo dêstes últimose ' requisito imprescindível para a matrícula em cursos 
pós-graduados. E desde que a lei não exige diploma de graduação para 06'- 

cuIrsos da alínea c segue-se que nem tôda especialização é necessariamente 
curso pós graduado. É possível,. por exemplo, pensar-se numa especialização 
de nível superior para técnicos de grau médio.» “Por outro lado, ainda que 
a especialização «pressuponha expressamente o diploma de graduação éla não: 
constitui, só por isso, pós—gradúação em sentido estrito.

_ 

Outro ponto digno de nota é que a IIei ao tratar dos cursos de graduação 
e pós-graduação fala de matrícula., usando para ambos os casos da mesma— 

“expressão; "abertºs (os cursos) a matrícula de candidatos que hajam con-I 
‘cIIuiIdp. .—.". Com referéncia aos curso da alínea ‘c limita-se a dizer simples—- 

. mente: ”abertos a candidatos. . ." 
pode Iconsiderar essa omissão como fortuito e, portanto, irrelevante. Com efeito” 
o fato de figurar a palavra matricula tôda vez que o artigo se refere aos 
cursos de graduação e pós—graduação e omitindo no caso dos curso da alinea-= 
«a, para as quais não se“ exige qualquer requisito, denota uma intenção espe- 
cial da lei. Como bem ressaltou o Conselheiro Clóvis Salgado em sua indi— 
cação, quando a lei. fala da matrícula para a, pós—graduação da atentender 
que se trata de cursos regulares. Vê-se, dêste modo, que a lei estabelece uma- 
“certa paridade, quanto ao caráter sistemática dos cursos, entre a graduação 
IIe a pós-graduação. Poderia observar-se que' não requer além do diploma 
de graduação, nenhuma prova de habilitação aos cursos pós-graduados. Mas 
daí não se inIfere que os estabelecimentos fiquem impedidos de fixar cri—— 

Férias de seleção, pois, segundo foi visto, a pós—graduação por sua própria 
natureza implica alt—a seletividade intelectua—L Muito acertadamente deixou 
a lei que as escolas, conforme os casos concretos, decidissem da conveniência 
e da forma da seleção. 

Desta breve análise do art. 69 podemos concluir, com fundamento, que.
' 

a integração da Iei' foi, atribuir Status especizazl'à pós-graduação, distinguin— 
lda-a dos cursos de simples especialização. Se esta interpretação é exata- 
parece—nos legítimo aplicar-*se aos cu-rsos de que trata a alínea b o conceito- 
que formula—mos de pós—graduação. . .a'ensu stricto, isto é,, o sistema de cursos 
reguiares que se superpõem & graduação, visando desenvolver, em amplitude: 
[e profundidade, os estudos feitos nos cursos de graduação e conduzidoI a ob— 

_ 

tenção de grau acadêmico. 

Mas, se o ConseII’ho, interpretando, a Iei no uso de suas atribuições, 
pode definir oficialmente a pós—graduação, faltar-ihe-ía, por enquanto-,. 
competência, como ja' acentuamos de início, para fazer a regulamentaçao 
geral dos Cursos pós-graduados. Somente cabe-“lhe regulamentar _o cursou ' 

de pós-graduação az de assegurar pri egito “para; o rexeroioiode profissão ' 

liberal-,- nos termos do art., 70“; Isto iniIf-IImI que, na atual: regime daiLei. 
~ ~~ 

, omitindo a palavra matricula. Não seV 
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de Diretrizes e Bases, qualquer estabelecimento, universidade ou faculdade 
isolado, poderia instalar cursos de pós—graduação conferindo grau, na forma 
do definição proposto pelo Conselho, mas sem depender, para isso da ou— 

torização ou reconhecimento. Tal é a situação dos cursos pós=groduados na 
Lei de Diretrizes e Bases. 

' . 

A PÓS-GRADUAÇÃO E O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO 

Com a promulgação do Estatuto do Magistério, o Conselho dispõe, 
agora, de podêres para submeter os cursos pós—graduados a umo certa re- 
gulamentoção . 

É certo que o Estatuto não confere privilégio a êsses cursos para o exe'r- 
cício do «magistério-. Ora, s'em conferir privilégios não seria o caso de' se in— 
"vocar o art. 70 da LDB. para submeter os cursos pós—graduados &: regula- 
mentação. Todavia, entendemos que a competência atribuído ao Conselho 
para definir êsses cursos e determinar-lhes as características, outorga—lhe, ao 
mesmo tempo, certo poder para regulomentó-los. Doutra forma como o Con- 
-'selho poderia ter segurança de que os estabelecimentos seguem as característicos 
fixodosP O contrôle dºs cursos poderá ser feito por meio de reconhecimento, 
pelo menos à maneira de acreditei-ion. O reconhecimento, ou qualquer outro 
meio de contrôle que venha disciplinar o processo de implantação dos cursos 
de pós—graduação, parece-nos de todo indispensável se considerarmos as con- 
dições de funcionamento de nossas escolas superiores. A ser criada indiscri- 
minadomente, a pós-graduação, no maioria dos casos, se limitará a repetir a 

”graduação, já de si precária, com o abastecimento inevitável dos graus de 
Mestre Doutor. O simples fato de que um estabelecimento tenho seus cursos 
de graduação reconhecidos, não significa que se encontro realmente habili- 
tado para instituir a pós-graduação. Por isso mesmo, se quisermos evitar que 
-a pós-graduação brasileiro essencial a. renovação de nossa universidade seja 
avi'ltada em seu nascedouro, devemos estabelecer não sómente princípios d‘ou— 

trinários mas *critérios operacionais, e normas que dirijam e controlam sua 
implantação e desenvolvimento. Doi a necessidade de que os cursos de pós— 

graduação sejam reconhecidos pelo Conselho. 
I 

Propõe o Sr. Ministro que a pós-graduação seja prerrogativa dos Unªi— 

versidades e que'apenos em condições excepcionais venho a ser permitido aos 
estabelecimentos isolados mediante autorização do Conselho. Considerada a 
proposta do ponto de vista legal, verifica-se que, tanto na Lei de Diretrizes e 
Bases como no Estatuto do Magistério nenhum dispositivo existe que autorize 
restringir a pós-graduação às universidades. O caput do art. 69 é bastante 
claro quando dispõe que podem ser ministrados nos estabelecimentos de ensino 
"superior os cursos por êle discriminados, isto é, de graduação, pós-graduação, 
etc. Por outro'lddo, se é verdade que em muitos setores do pesou-iso cientifico 
”somente a Universidade possui recursos, em pessoal e equipamento, "para

~

: 
if(—“L'.



< —-17--'- ;* 

desenvolver com eficiência programas de pós-graduação, noutras área-s é per— i 

feitamente admissível que uma foculdoode isolodo posso manter cursos pós-
' 

graduados. A Faculdade de Filosofia, por exemplo, que abrange todos os se— 

tores dos ciéncios e dos letras, e que operando com todos os seus cursos é 
umo espécie de universidade, estaria teoricamente em condições de atuar satis- 
fatóriamente no campo do pós-graduação. E se submetermos os cursos pós— 

graduados ao reconhecimento do Conselho poderá êle fixar normas para o» 1'“ 

funcionamento dêsses cursos, cabendo verificar »em codo caso se o estabeleci— «, 

mento, universidade ou faculdade isolada, apresenta as condições exigidas.

_ 
: 

.f—v—v', 

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO MESTRADO E DOUTORADO
: 

, Cabe-nos agora, atendendo à solicitação do Sr. Ministro e, ao que deter- 
mina o Estatuto do Magistério, definir e fixar as características dos cursos de— 

»Mestrado e Doutorado. " 
Entendemos que se trata 'de caracterizar êstes cursos em Seus aspectos 

fundamentais, evitando—se estabelecer padrões rígidos que viessem prejudicar o 
*tôda pós-graduação. Daríamos apenas as balizas mestras dentro das quais & 

, estruturação dos cursos pode sofrer variações em função dos peculiaridades de~ 'cada setor de conhecimento e da margem de iniciativa que se deve atribuir / 1‘ 

à, instituição e ao próprio aluno no organização de seus estudos.

~ Em primeiro lugar, de acôrdo com o doutrina exposta nesse parecer pro— 

pomos o esclarecimento da pós-graduação em dois níveis: mestrado e douto—- » 

rodo, não obstante certas objeções, surgidas entre nós, contra o título de Mestre. 
., 

A alegação, tantas vêzes invocada, de que êsse título não faz parte de nosso,
, 

.,— tradição de ensino superior não nos parece constituir razão suficiente para 
' 

ªº: 

ser rejeitado. A verdade é que em matéria de pós-graduação ainda estamos. 
ºpor criar uma tradição; E, se pós-graduação deve ser estruturada em dois ci— 

c'los, como a experiência anglo-americana demonstra e a própria natureza

~ 

dêsses estudos aconselha não vemos porque teríamos escrúpulo em adotar a'- 

vdesignação de Mestre se, como bem acentuou o Conselheiro Rubens Maciel,. “ 
não dispomos de outro nome que «_a substitua. Aliás, algumas de nossas institui-» ; 

' ções já vêm adotando, com êxito, o título de Mestre para designar o grau ji~ 'acadêmico/correspondente ao primeiro nível do pós-graduação. 
» Seguindo—se o critério de maior flexibilidade, em vez de duração uni-- 

' 

forme e invaríóvel julgamos mais adequado fixar duraçãokmínima em têrmos 
: - de ano letivo. Com base na experiência estrangeira odemos determinar o 

' 

mínimo de um ano para mestrado e dois para o doutorado. 0 programa de 
estudos compreenderá um elenco variado de 'matérias a fim de que o aluno 
gposso exercer opção orientado pelo diretor de estudos. ,j 

.Em sua área de concentração o condidato escolherá certo ;número. de 
.fmatuérias, complementadas. «por outra ou outras escolhidos .em campo conexo.

~ 

- «» »an..waw um.—mm
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ªº «total de estudºs exigidºs para“ completar º» cursa poderá ser avaliado em cré- 

aims ou »:unidades equivalentes. Sistema:, que, .ailsiós7 já vem sendo adºtado no’ 

curso de Mestrado mantido pelo Institute de Quimica da Universidade .do 

“Brasil. Neste curso requer-se um- «minimo de 3'0 créditos, correspondendo fo 

crédito a cada 17 horas de cular teóricas ou! equivalentes. Por não existir 

ainda unidade de crédito convencionado para nosso ensino superior deixamos 

»de empregar êsse critério de avaliação. Mas, considerando-se “«que na pós-gim— 

»«izluação se há de conceder ao aluno certa margem de .tiempo pera—seus estudºs 

«e Trabalhos ,de pesquisas individuais, calculamos que seria ;suffficiente, para o 

"mestrado e dºutorado, o total de 360 a 450 horas de “trabalhos escolares, aulas 

seminários ou ,a-tividades “de laboratórios por ano letivo., 

O programa de estudo comportará duas fases. A primeira fase compre- 

ende .principalmeniªe a freqijência às aulas, seminários, culminando cem, 'um 

:exame geral que verifique o .,aproveitamento e capaci—dade'd'o candida—io. No 

segundo período o aluno se dedicarâ mais,à investigação de um tópico espec 
da matéria de opção, preparando a dissertação ou tese que exprimiró o re- 

sun-ado de suas pesquisas.
' 

._Embora o mestrado e o doutorado representem um escalonamento da 

;pósgraduação, êsses cursos podem ser Considerados como relativamente .au.— 

vtônomos. Isto é, o mes-trado não constitui obrigatóriam'ente requisim préviº 

para inscrição no.c_urso de douiorado. É admissível que em certos campos da
' 

«saber ou da profissão se oferecem apenas programas d‘e doutorado. De qual- 

quer modo, seguindo j;:adição generalizada em todos os países, não se acon- 

ªselha-ria a «instituição do mestrado em .Medicina. 

Outro ponto importante é a determinação dos tipos de doutorado e respec- 

vtiva designação, recomendando-se certa sistemática e uniformidade dºs graus. 

.É “comum se disti-nguirrem os grausacadêmicos ou depesqu—isa eª—os gmus pro'fPi-sc- 

.si'on'aisos Estados Unidos, conforme vimos, «o doutorado de .pesquisa—é e Ph. D.,ºu 
seja., .Philosephiae Doctor, segundo o “modê'lo germânico e que se aplica a qualquer 

setor de conhecimento. Assim temos 0 'Ph. ‘D, em Física, Sociologia, Letras, 

—.Biolzºgªia, etc. ou em Filosofia propriamente dvi-ta. Na França, cobrindo toda- 
»a área das ciências e Humanidades, temos o Dºcteur ês Sciences e o Docteur 

às Lettres equivalente às madrériaªs estudadas, .respectivamente, na Faculté 

des Sciences e «na Manhã de: Lettres (hoje Faculté des Lettres- el- Sciences 

3vmuimas). Nei—Alemanha; além: do Dr. Philosophiue relative as diversas se- 

ções da Faculdade de Filosofia:,«existe :) Dr. Renan 'Naturaliumgdqúe abrange 

(O campo das ciências naturais ou exams, 0 Dr. RBI-um Politicamlm que gem— 

preeode, o compo dos ciências saci—ais & econômicas, além dosvd'iw/erso'ís dou- 

vrl'omados relativos» às profissões.!i-beraxis tradicionais. .

' 

Se“ atendermos a qUe a "nossa FOCÚl'dOdle 'de/“Fiiªlasofíaºcdbre. ‘todo o compo - 

«ins ueiémzzios »ewd'as. "'—letras «eatem comer um ªº sems abismºs Aessaníaiaãsivàar fer- 

._ muçãe de ,pesquvisaderes,-'pbderiemasz lldºfmça— expressão lªh.-ND“. mera designer
)
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ºa dºutor-ado de pesquisa. Neste caso enrifende-se que: a— pós—graduação ,de 

pesquisas. ou acadêmica seria objeto de uma-' coordenação cent—ral incluindo. 

as disciplinas científicas ou literarias do ciclo básico das faculdades profis- 

sionais. Os problemas i-ntricodos e insolúveis. de classiiãicaçãa dos diferentes 

tipos de conhecimento .acansenhariam a solução cômoda do. Ph. D,. Consideron- . 

ido—se, todavia, que êste título não 'teria ressonância em nosso ambiente uni-— 

versi-tórío, havendo já universidade como a de São Paulo, onde se concede 

regularmente o doutorado em ciências, é possível não adotar ,o Ph. D. A 

dicotºmia dºutor em ciências e :doulior em letras suscita Varias dificuldades
« 

Quanto o inclusão de certas matérias em qualquer .uma dessas categoria—s, 

'..desde que não possuímos a tradição das duas faculdades »»de 'ciências e de 

detras. Poderíamos acrescentar um, terceiro campo, o das ciências humanas, 

que também «não estaria ao abrigo .d‘e tédo objeção em matéria de classifica- 

ção das ciências. Como é impossível lograr-se uma classificação sistemática 

ªliiv-re de qualquer objeção sugerimos que o doutorod‘o seia articulado com as 

Quatro grandes áreas seguintes: Letras, Ciências Naturais, Ciências Humanas 

se Filosofia. Quanto aos doutorados profissionais teriam a designação do curso 

correspondente como, por exemplo, Dou-tor em Engenharia, Doutor em Medi- 

cine etc. 
. 

_ 

' 

'

& 

No que concerne ao Mestrado deparam-se-nos idênticas dificuldades. 

Seria de todo “inconveniente adotar a expressão Mestre das Artes (M.AJ 

'xumaªvez que o têrmo Artes perdeu, entre nós, a significação primitiva de 

artes liberais, isto é, o conjunto das disciplinas científicas e literâ-riasxque 

formavam o conteúdo do Faculdade das 'Artes da Univers-idade Medieval., 

Justifica-se o uso da expressão nos Estados Unidos e na Inglaterra porque 

ainda hõje, nestes países, se conserva a denominação, de origem medieval., 

"de- Colégio das Artes Liberais e'lFaculda'des das Artes. Para evitar maiores 

complicações, prºpomos-que o mestrado 'seja qualificado pela denominação 

“do curso, área ou matéria correspondente. 

A luz da doutrina aqui exposta sôbre a natureza e processes «do pós-- 

graduação—, podemos formular as seguintes conclusões sôbre as caracterís- 

fleas fundamentals dos cursos pós—graduados correspondem-'se aºs dais niveis: 

3-13) A :pós—graduação de que trata a-.—alíinea b—do art. 69 da Lei de 

..,—N;. "Dir 
' 

, . wemiusegui'menwa graduação .e que visam a desenvolvererap'raê ' 

,‘zes er Bases é cmstiituída pelo ciclo de cursºs regulares 
~~ 

' 
— hand-r a““farmação adquirida nos cur-sos de graduação e condu—-' 

: zem & obtenção “de grau» acadêmico.
' 

29 A pós-graduação, compreenderá dois níveis “de formação: Mes—. 

trado e Doutoradoí' -1Efmbara- hierarquizados, & mes-trado não consf 

;;:itug'zqnequisito.indispensável. &, ,,inscriçõa. no curso de .douyorodo. 

~~ ~ ~ 
, 

_ 

»ª-ª'Q.-'ME$Í-Fadºªqºde set encomdo comosetaipovptel‘mm gnu,- atençõe- 

. w .; 1' do :ggrdude «acusava coma-2 grau terminal.:_.,_. : ,a, 
.
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O doutorado tem por fim proporcionar formação científica ou 

cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de 

pesquisa e poder criador nos diferentes ramos do saber. 

O “doutorado de pesquisa terá a designação dos seguintes áreas: 

Letras, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Filosofia; os dou- 

torados profissionais se denominam segundo os cursos de graduação 

correspondentes. O mestrado será qualificado pelo curso de gra—, 

duoção, área ou matéria a que se refere. '
' 

Os cursos de mestrado e doutorado devem ter a duração mínima 

de um e dois anos respectivamente. Além do preparo da dis- 

sertação ou tese, a candidato "deverá estudar certo número de 

matérias relativas à sua área de concentração e ao domínio co— 

nexo, submete—se a exames parciais“ e gerais, e provas que ve 

rifiquem a capacidade de leitura em línguas estrangeiras, Pelo 

menos uma para o mestrado e duas para o doutorado. 

Por área de concentração entende-se o campo específico de co- 

nhecimento que constituirá o objeto de estudos escolhido pelo 

candidato, e por dominio conexo qualquer matéria não pertencente 

àquele campo, mas considerada conveniente ou necessária para 

completar sua formação. 

'O estabelecimento 'deve oferecer um elenco variado de matérias 

a fim de que o candidato possa exercer sua opção. As“ matérias, 

de preferência, serão ministradas sob 'a forma de cursos mono- 

gráficos nos quais, seja em preleções, seja em seminários, o pro- 

fessor desenvolverá, em profundidade, um. assunto determinado. 

Do candidato ao Mestrado exige—se dissertação, sôbre o qual será 

examinado, em que revele domínio do tema escolhido e capacidade 

de sistematização; para o grau de Doutor requer-se defesa de 

tese que represente trabalho de pesquisa importando em recontribui— 

ção para o conhecimento do tema. 

O prºgrama de estudos do Mestrado e Doutorado se caracterizará 

por grande flexibilidade, deixando-se ampla liberdade de inicia- 

tivo ao candidato que receberá assistência e orientação de um di- 

retor de estudos. Constará o programa, sobretudo, de seminá— 

rios, trabalhos de pesquisa, atividades de laboratório com a par- 

ticipação ativa dos alunos. 

O mesmo curso de pás-graduação poderá receber diplomados pro- 

venientes de cursos de graduação diversos, desde que apresentem 

certa afinidade. Assim, por exemplo, ao mestrado ou doutorado 

em Administração Pública poderiam ser admitidos bacharéis em 

Direito ou Economia; em Biologia, Médicos ou diplomados em His- 

tória Natural.
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cupim, relatar. —- Clóvis Salgado, José Barreto Filho, Mauricio Rocha e, 
Silva, *Durmevai Trigueiro, Alceu Amoroso Lima, Anísio Teixeira, Valnir Cha-— 

gas e “Rubens Maciel. 

__21_. 

Para matricula nos cursos de pós-graduação, além do diploma de 
curso de graduação exigido por lei, as instituições poderão estabe— . 

.lecer requisitos que assegurem» rigºrosa seleção» intelectual dos 

candidates. Se os cursos de graduação devem ser abertos ao maior: 

número, por sua natureza, a pós-graduação há de ser restrito aos 

.mais aptos-. "
‘ 

Nos Universidades a pós-graduação de pesquisa ou acadêmica 

deve ser objeto de coordenação central, abrangendo tôda área das 

letras, inclusive das que fazem parte do ciclo básico das »,faculr— 

dades profissionais. 
'

' 

Conforme o casa, aos candidatos ao doutorado serão confiadas 

tarefas docentes, sem prejuízo do tempo destinado aos seus estu— 

dos e trabalhos de pesquisa. " ' 

Aconselho-se que a pós-graduação se faça em regime de tempo 
integral pelo menos no que se refere a, duração mínimo dos 

cúrsos. . 

Os cursos de pós—graduação» devem ser aprovados pelo Conselho 
Federal de Educação para que seus diplomas sejam registrados 
no Ministério da Educação e possam produzir efeitos legais.- Para 
isso o Conselho baixará normas fixando os critérios de aprovação 
dos cursos.

, 

(ao.) ,A" Almeida Júnior, Presidente do C.E.Su — Newton Su—

; 

Meer-_: 
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~ NOTA
_ 

Se, de uma parte, as conquistas alcançadas pela Lei de Dire 

trizes e Basesggapodian ensejar inovaçoes encorajadoras _ e é cer 

'to que muitas tem havido — de outro lado, recomendavam certa ata 
lizaçao visto como tal diploma legal passou 16 anos em tramita — 

ção; Daí porque a REFORMA UNIVERSITÁRIA — objeto do presente bo 

latin — foi tema de d.ebate desde os primeiros trabalhos do Conse 
' 

lho. E o atestam ja os numeros iniciais ca revista "Documenta " 

em que se publicam pronunciamentos deste colegiado sob os titu —“ 

los REFORMA UNIVERSITÁRIA; ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, PESQUISA, OR- 

GANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR; 

A sequência de informaçoes que se segue, procurando, dar o 

desenvolvimento da REFORMA UNIVERSITÁRIA a partir da L.D.B, relª 
cionag 

'
“ 

I — DA LEI DE DIRETRIZES E BASES AO DECRETO—LEI 

Nº 465. 

Antecedentes da Reformaw 

Aviso Ministerial nº 186 

Parecer CFE 442/66 
Decretos-lei. 53/66 e 252/67 
Indicação CFE 48 

', 
Aviso Ministerial 537 _ GM 

Documentação do Grupo de Trabalho com as
' 

proposiçães apresentadas pelo C.F.E. 

. 

, 

Documentação submetida ao Poder Legislatâ 
vo. 

Legislação resultante e razÉes dos vetos 
Pareceres interpretativos. 

II — CONSOLIDAQAO DAS ATRIBUIÇOES CONFERIDAS A0 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO. 

ªIIIª— DISPOSITIVOS EXPRESSAMENTE VETADOS 

IV _ BSERVAQOES 

O rotetno apresentado Visa a fornecer aos Senhores Conse — 

lheiros instrumentos de trabalho que a Secretaria Geral e o Ser— 

viço de Jurisprudência estimam seja útil»
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I — DA LEI DE DIRETRIZES E BASSES .AO DEC—LEI 465 

Antecedentes da Reforma 

Demonstrando a necessidade de una reestruturaçao qUe deVeSSe 

. alcançar as bases do sistema universitário brasileiro, em traba — 

lho apresentado ao plenário aos 12 de abril de 1962 e publicadoea 
Documenta 3, pgs. 169 e seguintes, o Conselheiro NEWTON SUCUPIRA 

.ínsistia em que: 

"A Universidadeº como o tem provado sua 

história,_aeve se ajustar ao espírito dos 

tempos; e9 como a tônica de nossa época, 
em matéria de cultura, é o pensamentocigg 
tífica, ela tem de ser também,,pesquisa, 
como acentua o proprio Ortega"; 

Também o Conselheiro VALNIR CHAGAS advertia para a excessiva 
concentraçao ocorrente em áreas que, por natureza, deveriam dive; 

. . ” * . . . Sifiéazasee & dispersao_que, as vezes; acontecia para atiVidades 
ique deveriam estar unificadas, observando: 

"nada justifica a manutenção, numaxmâ- 
na Universidade e para uma mesma ordemém 

estudos, de vários setores deficientes 
que, se reunidoanpoderiam converter-_ se 

num departamento ou instituto especiali— 
zado“; 

Igualmente merecera a atenção do CONSELHO FEDERAL DE EDUCA _ 
N N N 

“GAO, por sua vinculaçao com a matéria, o problema da pesquisa,nao 
apenas pelo que representa com relaçao ao próprio interesse do 

ensino, mas também pelo, que pode e deve propiciar em relaçao ao 

“desenvolvimento do pais. 

Considerando a pesguisa uma constante no processo educativo, 
.o«plenário apreciou "Conclusoes Gerais", das quais destacariamos: 

"O desenvolvimento da investigaçãockn 
tífica na vida universitária brasileira 
está a exigir_uma completa revisão dos 
critérios hoje adotados no recrutanen — 

to e encarreiranento do seu pessoal de 

ensino e pesquisa;" 

_Por igual julgou o Conselho Federal de Educação inadiável a 

fixacao de nôvo critério para acesso e seleçao de candidatos ao 

magistério de nível superior, dando ênfase particular à necessidâ
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' .” 1»: 

de de que os elementos dominantes na seleçao, fôssem a produçao 

cientifica e a experiência profiseional e didática dos candida— 

%030 

O problema das cátedras foi amplamente debatido no arm de 

1963ihavendo sobre a matéria pronehoiamentos dos Conselheiros 
Mauricio Rodha e Silva e Dom Candido Padim (publicado em Documel 

ta nº 13 e 16), tendo chegado o Conselho Federal de EducaçãoCnª 

quele momento em que a Constituição Federal ainda não havia si—v 

do reformada): à conclusão de que oo estabelecimentos de ensi— 

no superior nao ofidiais poderiam jlâ aquela época instituir pa- 
ra a carreira docente modalidade propria julgada idonea Pelº 
Conselho Federal de Educaçao.

~ 
.Comentando o desenvolvimento do ensino superior em nossa 

país, o Conselheiro CELSO KELLY, então Secretário Geral do Con 

selho Federal de Educaçao/dizia7 em‘Netas", publicadas a Doeu « 

menta 25, pág. 6. 

"A autorização de nôvo curso do mesmo ramo 

na mesma cidade ou região 85 será admissível 
quando.o pedido fôr acompanhado de um.prOjêª 
to qUe; de faro, convença da qualidade excep 

cional; ou da expectativa de regime eXPeTi “ 
mental, efetivamente inspirado em bases e dº 
mentos reais. 

_ 
Não se.tratando, pois, 

. 

de 

contribuição releVante; a ddplicata ou multi 
plicata de cargos do mesmo ramo não poderâªm 
contrar apoio numa politica organica em mate 

ria de ensino;" 

Outra'iniciatíva do maior alcance foi, sem, dévlda,aapr2 
vação do Parecer 52/65 em que o Conselho Federal de Educação íntroc'hlziu o 

critério horas—aula permitindo maior flexibilidade no que con - 
cerne à duração dos cursos superioree.

~ 
Ao entregar a Nacao brasileira a revisao do ELANO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, tambem an 1965 o Conselho Federal de Educaçao 

fixará, entre as metas qualitativas 

_o-- "O ensino superior deverá contar, Pelº me— 

nos; com 3Q%'dágpro£essôres e alunos em regi 
me de tempo integral, tendo em vista o apri- 
moramento do_efiéino" 

3070
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. 
A definição dos Cursos de posçgraduaçao,aprovada em dezembro 

fde 1965 (separate em anexo) pelo C.E.E foi iniciativa das mais 
oportunas 

En 1966 o Conselho Federal de Educaçao debateu largamente os 

assuntos.ligados ao estatuto do nc agistêrio superior e a atuaçao 

dos Conselheiros RUBENS MACIEL e CLÓVIS SALGADO/pemi‘tiu se err—: 

tregasse ao Senhor Ministro substancial contribuição sôbre a natª 
ria. (Documenta 55 _ Parecer 362/66) ___, 

~
~ 

. 
_,, Vale transcrição, sem dúvida a passagem extraída ao Plano D3 

'.'f cenal de DesenVolvinento Edononico 4 Setor EdUcação u relatado em 

setembro de 1966 pelo Conselheiro DURMEVAL TRIGUEIRO. 

”O planejamento do ensino superior deverá 

combinar o critério geo—econômico, quanto à 

irradiação de sua influência, como das espe 

cializaçoes científicas e técnicas, , cada 

qual com as suas exigências proprias"º 

0 Aviso Ministerial nº l_6 

Como se vê estudos especiais e os pronunciamentos realtivos 
ou vinculados à REFORMA UNIVERSITÁRIA, continuaram a desenvolver- 

se até que mediante o Aviso Ministerial nº 186 /66 o Conselhei 

ro RAYMUNDO MONIZ DE ARAGÃO, entao Ministro de Estado da Educaçao 

e Cultura, solicitou do CONSEDHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO pronuncianen 

to que viesse a permitir a elaboração de ato que,consubstancias— 

se a reestruturação das universidades brasileiras; 

Entendeu Sua Excelência que,sen 

"padronizar o que deve obedecer a inspi— 
N x .A . " raçao e a experienCia dos educadores 

era oportuno que o Governo fôsse ao encontro de iniciativas que 

-'viesassen, entre outros objetivos, a 

"maior concentraçces dos recursos mate — 

,”.I '» riais e humanos"
I 

”my! 

:
, 

permitindo, assim, um real aumento de produtividade.

. 

“fin 

Q Parecer CEE 442/66 e 

osDeCretos-Lei 53/66 e 252/67 

“ 
Em decorrência de estudos elaborado, o Plenário teve ocasião 

& , de aprovar o Parecer 442/66 que apresentava ao final anteprojeto 

“de decreto, o qual, acolhido integralmentefpelas autoridades)traqã 

formou—se no Decreto—Lei nº 537de 28.11.66. aw



~ 

Em fevereiro de 1967 o Govêrno Federal baixou o decreto 252 

que regulamentando aquele decreto venceu assim mais uma etapa da 

implantação da REFORMA UNIVERSITARIA em nosso Raise 
,1 

A medida seguinte referente à apreciação dos planos de reeg 

truturação apresentados pelas universidades federais ocasionou a 

'aprovação de inumeros pareceres por parte do Conselho Federal de 

Educação e posteriormente a lavratura dos decretos correspondena 

tes. 

A Indicação err 48/67 fix 
.. ‘3} 

Ao final do ano de 1967, o Conselho Federal de Educação àprp 

vou a Indícação_&8, relatada por Comissão ESpecial constituídazg 
los Senhores Conselheiros CLOVIS SALGADO (Presidente) RAYMUNDO Mp 

NIZ DE ARAGAO, NEWTON SUCUPIRA, ROBERTO SANTOS, PE¢JOSE'- VIEIRA 

VASCONCELLOS e VALNIR CHAGAS (Relator). Dito trabalho preeoni — 

zandc medidas a curto e a longo prazo, obteVe a maior repercussão 

tal o alcance das soluções alvitrados sõbre a "Articulação da EE 

cola Média com a Superior“o 

O Aviso Ministerial nº 537 _ GM 

A Documentação do Grupo de Trabalho 
AsProposições do CQFDE, 

Em 1968 o decreto nº 62,937 de 2 de julho de 1968 criou 0 

GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA UNIVERSITARIA7cujO 

relatório (com os respectivos projetos e recomendações) o Minis— 

tro TARSO DUTRA submeteu a exame dêste Colegiado mediante o Avi- 
so Ministerial nº 537 _ G.M.,de 2 de setembro do mesmo anº» 

Com relação aos projetos e recomendações apresentados o Con 

“selho Federal de Educação formulou os Pars. 538, 539, 540 e 541/ 
68 relatados res ectivamente elos Senhores Conselheiros ALBERTO 
DEODATO,CARLOS ASQUALE,IEAJ E DEVASCONCEELOSe RUBEMSMACIEL. 

As proposições decorrentes já se acham inseridas, neste Bo- 

letim CFE 16, nos artigos correspondentes da redação inieial.dos 
projetos. 

A Documentação submetida ao Poder Legislativo 

Resultando da remessa dessa documentação ao Exmo. Senhoríãg 

sidente da República foi o encaminhamento ao Congresso Nacional 
de anteprojetos de lei dispondo sôbre a Reforma Úniversitária. 
(documentação inclusa).

'
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N 
Legislacao Resultante Razoes dos VetosR (D 

Submetido â consideração do Exmo.Senhor Presidente da Repâbll 
ea 0 resultado dos trabalhos daquela Casa,houve por ben SoExaº,dem 
pois de âpôr alguns vetos à redação enviada, consubstanciar as 
.nedidas propostas por meio de 5 leísLÍA decretos—leis e 12 decre — 

tos cujo teôr se transcreve no Boletim nº 16 do Conselho Federal 
de Educação;

' 

A interpretação do CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, sôbre osdis— 
positivos da recente legislação já se encontra em desenvolvimento, 

[_ _“tendoese iniciado pelos pareceres 62, 77, 85, 91, 158, 177 em 

anexo. ' 

II — CONSOLIDAÇÃO DAS ATRIBUIÇÓES COMETIEAS A0 

ª" 
» 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃQ 

(com relação ao Ensino Superior) 

_ APROVAR OS ESTATUTOS DAS UNIVERSIDADES E OS REGIMENTOS DAS UNIDQ 
DES QUE AS CONSTITUEM (em caso de a Universidade não dispor de 

regimento geral aprovado pelo Conselho Federal de Educação). 
Lei 5 540/68 
Art. 59 e parágrafo único 

OBSERVAÇÃQ 

Modifica a atribuição cometida ao Conselho Federal de 

Educação pelo Artº 80 § 29, letra "a" da Lei de Diretri 
zes e Bases — atualmente revogado, — dando—lhe, ainda 
entretanto, competência para examinar os regimentos gg 
rais. 

— APROVAR OS REGIMENTOS DAS ESCOLAS SUPERIORES ISOLADAS (federais 
e particulares). 

Lei, 5 540/68 
Art. 69 

OBSERVAggg 

Ao re f c ri r—s e ar$—':..Cons e lho 'de Educação o onp etent eg a ma lei 
Iªàeaaratificaras atribuiçoes cometidas aos Conselhos EÉ 

taduais pelo artigo 9º § 2º da Lei de Diretrizes e Bª 
SGS. .\__._./"—_
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~ E/PROPOR (para fixação pelo Ministério da Educação e Cultura) OS 

DISTRITOS GEO—EDUCACIONAIS PARA AGLUTINAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

ISOLADOS DE ENSINO SUPERIOR EN UNIVERSIDADES OU FEDERAÇÃO DE ES— 

COLAS. 

4444 
Lei, 5 540/68 

ªªªh Artº lO 
“ ( 

OBSERVAÇÃO 

Inova nos termos preconizaãos pelo Plano Decenal de 

E&uoagão, relatado pelo Conselho Federal de Eãuoação, em 

1 966 e pela Iqàicação 48, também do Conselho Federal 

de E&ucação. 

l/CONCEITUAR OS CURSOS DE PÓS—GRADUAÇÃO, BAIXAR NORMAS PARA SUA 

ORGANIZAÇÃO E CREDENCIAR INSTITUTOS PARA REALIZAÇÃO DE TAIS CUR 

SOS. . 

Lei 5 540/68 — Art. 24 

Dec.63 3439 art.49 ªê lº 
_ 

e 29 

OBSERVAÇÃQ 

(Amplie a competência que ao Conselho Federal de Edº 

cação conferira o Art.25 da Lei 4 481—A, inovando, no 

que diz respeito ao credenciamento). 

wV/FIXAR O CURRÍCULO MÍNIMO E A DURAÇÃO MÍNIMA DOS CURSOS SUPERIQ 

RES CORRESPONDENTES A PROFISSOES REGULLLENTADAS POR LEI E DE 

OUTRAS NECESSÁRIÁSÃAO DESENVOLVIMENTO NACIONAL. 

Lei 5 540/68 
Artigo 26 

OBSERVAÇÃO 

(Amplia & competência que ao Conselho Federal de 

Educação atribuíra o Art, 70, && Lei de Diretrizes e 

Bases, possibilitanão a fixação de currículos de Cursos 

: que, embora não regulamentados por lei, se considerem 

; necessários ao desenvolviaento do país. 

a 
Inova ao determiner que & àuração é mínima e não 

ET 

ª fixa . 

xLDEFINIR A POLÍTICA NACIONAL E REGIONAL PÁRA FOREAÇÃO E APER— 

« : 

EEIÇOEEENTO DE PESSOAL DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR, A SER PROMO 

E 
74‘. VIDO POR COEISSÃO EXECUTIVA ESTABELECIDÁ_NOSATERKOS DO DECRETO— 

T 

LEI 464/69. 
Lei 5 540/68 — Art. 36 

modificado pelo Decreto— 

Lei 464/69.
. 

OBSERVAÇÃO 4. _ 

(Inova; expressamente, atribuições implícitas no Art. 

99§ Letra ª, da Lei de Diretrizes e Bases). 
I.!
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_ 

- INTERPRETAR AS DISPOSIÇCES DAS LEIS QUE EIIEE DIRETRIZES E Bê 

SES DA EDUCACAO NACIONAL, RESSALVADA A CORRETENCIA DOS SISTEMASv// 

ESTADUAIS DE ENSINO, DEEINIDA NA LEI Nº 4 024 DE 20 DE DEZEMBRO
_ 

DE 1 961. 

:4 
_ 

Lei 5 540/68 
» Art, 46 

* ªbªlªçlº 
(Consubstancia em texto legislativo, a competência 

que o Conselho normalmente se atribui de intérprete das 

Diretrizes e Bases da Educação contidas numa só lei ou 

em tantas quantas emanem do poder competente).v , Mts J9 com/LL at 34.1,“ .::—il TEME e gaitª ªpê/fâ, ,,;áwgl 0544 fi’rziéfié, 
{,2 

_ AUTORIZAR E REC NEECER UNIVERSIDADES E ESTABELECIEENTOS ISOLADOS 

DE ENSINO SUPERIORQCOE OBSEBVÃNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS 

BELO DECRETO 63 341 DE 1/10/68, NOS ARTIGOS lº E 29. 
' 

- 
— Lei 5 540/68 

Art. 47 

OBSERVAÇÃQ 

A Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 99, letras 
"a" e "b”, atribui ao Conselho Federal de Educação coª 
petência para decidir sôbre funcionamento de estabeleci 
mentos isolados de ensino superior federais e particulª 
res e sôbre reconhecimentodetôdãSeª universidades e es 
colas, ressalvada a hipótese do Art. 15, 

O nôvo texto declare, expresSanente, que & autoriza— 

ção e reconhecimento de universidade ou eStabelecimento 
isolado só se efetiva em qualquer caso, por decreto do

, 

' Poder Executivo após prévio parecer favorável do Consg ; 
lho Federal de Educação. ; 

SUSPENDER, ABCS INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, O EUNCIONAEENTO DE b/// 
QUALQUER ESTABELECIMENTO ISOLADO DE ENSINO SUBERIOR OU A AUTO— 

NCMIA DE QUALQUER UNIVERSIDADE. 

Lei 5 540/68 
Arta 48 

OBSERVAÇÃQ 

Estende a competência do Conselho Federal de Educª 

ção, sôbre a matéria (fixada no art. 84, da Lei de Di 
retrizes e Bases), aos estabelecimentos isolados de En 

sino Superior.
' 

Inova, cone rotina, faculdade implicitamente contª 
da no artigo 99 letra g da Lei de Diretrizes e Bases.
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: _ EIXAR NORMAS PARA RENOVAÇÃO PERIODICÁ DO RECONHECIMENTO OONCEDL 

DO ÁS UNIVERSIDADES E AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR ( 
federais e particu lares). 

_ , 

' Lei 5 540/68, art. 49 
_ Dec.Lei 464, § 29, art 2. 

OBSERVAgEg 

A inovação vem, mais uma vez admitir a competência 
dos EEEEEIhos Estaduais com relação ao Ensino Superior. 
(Vide Observaçao.ao 1r . 6º . , 

'— DECIDIR SOBRE RECURSO, DE ESTEITE ;;EOUIOEO EE ILE GALIEEEE E;;s 
DECISOES ADOTADA ELOS ESTABELECIMENTOS ISOLADOS DE ENSINO Sº 
PERIOR E PELAS UNIVERSIDADES (federais e particulares). 

Lei 5 540/68 
Art. 50 e letra ª 

OBSERVAÇÃO 
"'“" 

Amplia o disposto no Art. 99, alínea & da Lei de Di 
retrizes e Eases e condiciona a apreciação dos recursos 
à "estrita argúição de ilegalidade". 

;.gfg'; W*—“ ;Novamente se expressa a competência dos Conselhos — 

.Estaduais (Vide Obs. aos artigos 697 e 49). 

_ EIXAE AS COEDIQCES PARA REWJEDAQAO DE DIPLQEAS EXPEDIDOS POR ES 

TABELECIEENTOS DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRO. 

Lei, 5 540/68 
Art, .51. 

OBSERVAQEQ 
_ 

,, 
_ .~ 

" 
. 

., __ 

Constitui inovação a fixação de normas pelo Conselho 
Federal de Educação, sobre a materia disposta no art. 
103 Iéa Lei de Diretriz-es e Bases. O Conselho fixara ju 

I 

»risprudencia Ijulgando-a de competencia das'Universida—; 
- “des (Pareceres nºs 342/62, 43/63, 242/6.3, 293/63 e

. 

79/65) 

_- PREVER A EOEIVE; PELA QUAL SERÁ CONSTITUIEE, JUNTO 'AEIEETOEIE Do 
ENSINO SUEEEIIOE, A COMISSÃO EEEM; ;EENEE Do EEGIIIE DE EEEIOEÇEO 
EXCLUSIVA PARA os ESTABELECIMENTOS ISOLADOS11 , 

Lei 5 539/69 
,,“ ; ,ArE.119. 5,12 

OBSERVAÇÃQ 
" ' '

' 

' 

Inovação 

7- 
ADMITIR, EXCEPCIONALNENTE QEE AS INSTITUIÇOES CEEDENCIADAS FA 

GAM A EXPEDIÇÃO DE TÍTULO DE "DOUTOR" I1 CANDIDATOS DE ALTA 
QUALIFICAÇÃO CIENTIFICA, CULTURAL OU PROFISSIONAL QUE MEDIANTE 
DEFESA DE TESE E EXEEE DE TITULOS E TRABALHOS EEEOESTEEE I1 UEPA ; 

OITAÇAO EXIGIEA.
, 

Decreto-lei 464, de 11/ 
2/69 —- Artigo 89



_lO, 

— REEXAMINAR QUALQUER PARECER OU DECISÃO SUJEITA A HOMOLOGAÇÃO, DE 

'%5 VOLVIDA PELO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇAOL E CULTURA, 

- Decreto—lei 464, de 11/2/69 
Artigo 14, § lº

~ 

: 
OBSERVAÇÃQ 

É 
Consagra um comportamento já plenamente admitido pelo” 

C nsclho Federal de E&ucação. 

3 _ 

INDICAR NSTITUICOES OFICIAIS DE ENSINO SUPERIOR PATA REALIZAR 

E‘ 
Ç 

IRENE DE SUEICIENCIA COR VISTAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

1 
SEGUNDO GRAU, DE DISCIPLINAS GERAIS E TECNICAS BEM COMO O PRE 

A 
PARO DE ESPECIALISTAS DESTINADOS AO TRABALHO DE PLANEJAMENTO, 

\ 
SUPERVISAO, INSPECAO E ORIENTACAO NO AMEITO DAS ESCOLAS E SIS— 

TENAS'ESCOLARESa 
Decreto-lei 464, de 11/2/69 
Artigo 16 ; 

OBSERVAÇÃO ,; 
Modifica determinaçao contida no artigollT da Lei 

de Diretrizes e Bases, hoje revogada 

-- EXAMINAR OS PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVEÉZ iSIDADES. 

KX Decreto-lei 53 de 18/11/66. 
\‘ Artigo 6º parágrafo único. 

Decreto-lei 252 de 28/2/67. 
Artigo l3 

- DESIGNAR REPRESENTANTE NO GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDAR O IN 

f 
CREEENTO DE NATRICULAS NO ENSINO SUPERIOR. 

A" 
. 

, Decreto 63 422 de 14/10/68 
' “ Artigo 1º 

ORSER ACAO 

II: ***açâo 
_ 

”"'" "". ;. ”J * \ 

_ DESIGNAR'REPRESENTANTE (GEEARA DE ENSINO SUPERIOR) NA COLISSAO 

EXECUTIVA DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE 

; 

' 

PCS—GRADUACAO.
x 

i ' Decreto 64 085 de 11/2/69 * 

1 

Artigo 29 

.. OBSERVAQEQ 

Inovação 

~~ 

É— DESIGNAR REPRESENTANTE NA COMISSAO COORDENADORA RELATIVA A IM 

PLANTAÇAO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇAO EXCLUSIVA PA 

RA A CARREIRA DO MAGISTERIO. 

OBSRRV 
Wª 

.v Decret0564 O86 de 11/2/69. 
ºªº Artigo 4º, § lº
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III — DISPOSITIVOS EXPRESSAMENTE VETADOS 

, Diante && recente legislação, ficaram expressamente revogados 

os seguintes dispositivos:
V 

a) Da Lei 4 024, de 20/12Á6ª, que fixou as Diretrizes e 

Bases da Eàucação Nacional. 
Artigos 66 a 87, 

117 . 

118 (ver Decreto—Lei nº 464/69) 

b) Da Lei 4 881—A, de lQ/12/659 que dispõe sôbre o Estª 

' tuto do Magistério Superior. 
Artigqs3º, parágrafo único (revogadas as âisposi 

N r . ª“ 
goes em contrario) 

.-... 

firth 22, & lº_ (revogªdas as disposições 
contrarias) 

48 — (revogado em sua parte final) 
(Ver Decreto-Lei nº 252/67) 

349 

36 a 46, 
48, 
50 

i 52’ 
559 

60 a 62; 
66 a 70 (Ver Lei nº 5 539/68) 

G) La Lei 5 533, de 29/11/68, que modifica a lei nº ,. 
4 881—Ay de 6/12/65, que dispõe sôbre o Estatuto do 

Magistério
. 

Artigo 22 

(Ver Decreto—Lei nº 465/69)
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1. As decisões do Conselho Federal de E 

,nº 5 540 de 25/ll/68, e no Decreto—Lei nº 464 de 11/2/69, de 

pendem de homologação do B 

É 
2. O artigo 15 do Decreto 

IV .. OBSERVAÇÓES 
- 12 - 

ducação previstas na Lei 

íinistro da Educação e Culturaº 
Decreto—Lei nº 464,de 11/2/69 
Artigo 14 

NOTA: A homologação era exigida nos casos das le- 
tras "a" ""º", ltd", Hell, Nf", "h" e "i!" 

do artigo 99 da Lei de Diretrizes e Bases. 

—Lei nºg464 de ll de fevereiro de l 969, 

alterou os seguintes dispositivos da Lei 5 540: 

— Parágrafo único do artigo 15, 
» Letra g do artigo 40, 
— Artigo 52 e Parágrafo único' 

3. Nos termos da Lei nº 5 540 

a) O prazo para apresentação de estatutos e regi 
mentos reformulados é 

12 DE MAIO DE l 969 

b) O prazo para apresentação de regimentos gerais 

ou regimentos das diversas unidades adaptadas é 

90 DIAS A CONTAS DA APROVAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS ESTATUTOS. 

O-ª'O—O 

O Boletim l6, do Conselho Federal de Educação, será aª 

pliado, quando da publicação definitiva, com a inserção do texto 

da Lei de Diretrizes e Bases e de novos pareceres quoy vinculaw 

dos à REFORMA UNIVERSITARIA; vierem a ser aprovados pelo Conse— 

lho Federal de Educação assim o . determinou o Senhor Presiden 

te do Colegiado, Conselheiro José Barretto Filho. 

Wa Aug/20%”) fé!/pá 
Julia Azevedo Acioli 

Secretario—Geral 
CFE, _ abril de 1 969
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* I _ Da Lei de Diretrizes e Bases ao Decreto—Lei 465/69 
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É III _ Dispositivos expressamente vetados 
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IV _ Observações 
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.. PARECER 977/65 
: 

.; AVISO MINISTERIAL Nº 186/66 

_ PARECER CF.E 442/66 

.. DECRETOS—LEI 53/66 e 252/67 

.. INDICAÇÃO ORE 48 

a: .. AVISO MINISTERIAL 537 "GM 

- DOCUMENTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO COM AS PROPOSIÇCES APRESEN 
É' TADAS PELO C.F.E. 

- DOCUMENTAÇÃO SUBMETIDA AO PODER LEGISLATIVO 

» LEGISLAÇÃO RESULTANTE E RAZCES DOS VETOS 

_ PARECERES INTERPRETATIVOS 
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