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1. L:)I'a~-B~ Levar ao con1}oc:ü.:o:!to do iL~s-Gre :;clúCa (1.'.'.0f.:i
~.~on:i.'ado00'" a nor.cac ao ~')::1T'::1o "::1,~'--;>O(10 ("::JOT'don::1doT'd a '.' \·':':·:-'-'\:·í)E D'" ~'-N h.o :..~ L •••.••• C. .{c.v .,.,c:,,__ç.!, ,,,c,,,_:...:> _ ..11.. ,__ rr c •• _ L .•...• \.! .•. _.). __ .J J:.s

I;D·~':;.'.ç-":.O des'ca Univ8l'sirlaclo, }.)01a Portaria n? 132 do 10 ele a'~xd.l do
coz-r-errt o ano, assinada ::!eJ.o =~aC;,1ífico ILoi 'Gor :::rof. DI'. :.~ol)orto :)an --
tos.

2. /:.ntes do ac eacar' o ~.'.onroso corrví.t e ~ :,jonsei Ll'v:i to 112. tr -
dua 'ce,I'efa o, so'bl'o'c1.'.flo, nas rOGl'onsal)ilielaclos enOJ".'.08 de Y::"'O'.lover -
'..:-':18, sC:i.'io de a ti v í dad es r e.Lací.o nad as C01.1 a es:;r1..'.-G·u.l'acão e i nstala.ção-
clOD-ca nova '(Jnic1aclo urrí.ver-s ít ár La provista ')ara o cO;~1ê~;0de 1969. nãó
seria capac , eviden-em.1Gn-co, ele, s()~inho ~ z-ea.I í car toelo ôS'GO -c~l.'e.balho. '
y,; 1...111 osf()rço (~'..-,o:1ocessi-ca a COlaboraç.,ãO d.O tOelO.S os L1'bO~es,.;adOs •. nol
início elo l)ró::h.~o :::188 ele ji.:lho, 0(2)01'0 convocar o fl~t":..~l~OCo'.cgia.d.o da
'''ac''lrl~clo de T'd"c~r;';;'o ,., '?i~, do cor: ~1e cncauí.nhar-: os oS'''',(108 0"0 se_ L...•l.,..;,.c L _.1 _. c.;,,:{u u ~__ _ , \".I l ••. U..!.' .. 0.. •. .:..1-. ~.!._c.,.. l~ til.. \o -.\ ••

."'~ r er ot noco s sér-i o s ::1"'ao ~"n"'~+ ::111J·O 0·'-")"80n0.1";"1011"'0 . 1'0 sd O J' ~ o!'!,"'o-.L .t....J r : .J a.:J .L • c,,,, v ::-- -r-, '; l. J- v c", I"V li .0 -r-,~ _ .,.J. _..,., U. ..../ O t, c. •• ? ..:J •• :

1'0 con~ar coa a vel~osa cOla'boraçao do ~l~s~ro G~loca.

4. /~Sf.:;:i:,] sondo, G(;s·ca:i.~ia (10 1'0001')01' as valiosas s'-:GOS'~;08 do
iL.:Tc:rc C:c,J.oc;a SÔbl'O ôS'GO Dcc';.~.lonto 1)2.8ico, a+r avés dr..!i q,1.:.ais cL'.ic:tar -
C"!:'I' (1'-" ." -,.., ; 1 .' ") •....•.... ,'1 d .,..")::-.r.~.-'I ·'-n r: ,.,; havcr â •.t om....O ""'a,:>o--a ..'-" o..!.aoo.~açc~o c.o '.l()'"C~'-'·l.ao .. o0~t..env·_. --,ono ".<..0 i.l,.v r li .•.•.':' J.-'-
r-a r eabr í.rnc.s o dcbat.e sôbro o as surrbo , 'cais Sl}.GOS';;ÕOS:!()clO:i.,ãoser on-.
caru nhadas a os'ca:;,.Jorclonação (o;1clm:-êço de, ::'acL'.ldacle ele ::"ilc sOfitl,) ~a·1;6
c dia 15 ((~'..'.in!3o) do julho 1;r6:d'.1(, vindouro.

Na ox:~,ectaJGi va do sr.as ostLlc,das r Tc.lo~1G?a:Jrovei·to
reitorar (S ::)I'c-Gos-GJs (10 o[j"~i";.la O o:.ovo,da conaide::cação..>.
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J' .• :?i thon P'í.rrbo,
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·~~9si.9Eo (; FrJ1ç;'o do. !:!::.?uldc..de d~_EducD:.ç5.o~A Reformo. UniversitL'io. tem CODOobjetivos

r::o.is o.\1plos, at.ravés da reformulo.çno do. ost.ro.tura admí.rrl.et.ratdva, didético c pedagógí.cn
". , )cio. Un,iversido.ch Bro.sileiro.J os t.abo.Loc er' una nova po.l ítáca de ensino superior no pLUS.

To.l T,olíticc..l c onaí.derando o. oducaçâo como UD investimento estratégico paro. o

prcc ccso de desonvo.Ivâmento sóc í.o-cconômí.co ... tem em visto. c.. f'ormaçdo rnc í.one.l o espec ín»

lizo.dc.. do tócnicos e doc cnt.es de nível supor io,- parn os vQrios campos das ciências, 1e-

t:C.:lS, o.c:>tes e humaní.dades , atendendo [' cr-esc ccbe demanda por profissiona.is qU2lifico.doe,

assám como c ont.rá.buí.r- pa'ra o. instituciono.l:.i.zaç50 das cc.te[;oria.s profissionais exâ.g.idas

pelo. c rescorrto corro.Ioxâdade do. yida. soc La.l ,

Sob êsto ponto do vá.s ta , o. Ref'orrm Universi tnrio. não so o.fo.sk. do. aborugom que

~ t ' t ' ", . "1 ' i.s to"'r sus t.errtado om sU11.S ''''.n~ll'-'.rlem e~ economl8 0.8, SOClO-,.ogos:; o pSlCO._Or;oS,~soclal, 'lfi ~ '-, ~ __

,P • f t dct.ormí t'"de paasos em decouvo.lv.imont.o na qua.i consâdorum os o. or-es que e cornu.nam o man emsos

'G['~ldccenvo.l.v.lmorrto , A. cdUCê],,:ão 9 r_G? 8eB estudos, t.om sido considerada. como o maior inve.§

timonto no co.~itCl.l h1,;:Do.no)nco só pelas modifico.çõos introduzido.s nos siteme.s de relo.çõos

:::0(; io.i·:;;t ::.~~:-:'.'.Tt:~do c o:r:.d~.rdon-viont.o do compor-tamento indi viduo.l e c oleti vo, c orno po.l,a va-

lorizo.gê:o das cupac idadcs Lnd.lv i.dua.i.s om ( .msunri r o produzir ciêncio. e tocnoloc;io.., impri-

mindo ~ COf:10cons ldornm os oc onomá.s t.as mrd.or eficiência. aos fatores capá to.l e trabalho. (1)

Asc im, cducaçâo , no p.Lano Gore.l do desenvolvirn8n+.0; pa ssou o. ser considerado. co-

o.::) 1.L~cor do c onpetiç8.o intorno.c Lona.L? e mesmo nac i.oric L, uma voz que a oxtcnsâo e qunlida-

do do suo. oferto. pode~ impc:>imir ou mo.nter diferençc.s econômicas re~ior~.is, dificultando

.; f) de sonvo.lv.irncnt,o do pa Is cone -;.:L1l t.odo o, no pl.ano .í.nt.ernac âono.L, determinnr po.drões de

:,:,ol8.çõos po.l.í t í.cas e ec onõmí.cas ,

Reconhecendo o valor estrc..téGico do. cducaçfio no processo de desenvo1vimonto s6cio-
A. " .' R s» TT' • tI', t i' ~ • 1 . - d t . 'd d dec ononu.co uo pa: ..:J, o. ~Oiorma. uru.ver s.i o.rla., o. ro.vcs ua amp arrcaçco as t: avaua es e en-

sino o pesquí se , concorri tnrrtos em tôdo.s as unic1o.c1es universitfries, pretende conferir à
ciôncia.s 0.0 pensanent.o científico e ~ t.ecno Logâa , o. siGnificc.çE;.o scc í o.Lóg.ica que já pos-

suom em po.íses desenvolvidos, o.lco.nço.dc. pelo. existôncio., rG~~0duç50 e crescimento de

I' "t'" t;' l ent.i t f'" 1 I' d nhec í tum nu.nor o c r i lCO ce ocrucos , c z.en a.s cs e pI'O a ss i.onru s naque o.s ar-cas o co iecamen o,-suf~cionte pCCr2,o.f0to.r o dosenvolvioonto do país. (2)

Por outro lo.do, do.do. a. funçno

versitérie. do de senvo.lvámont.o trunbóm,

tro.s (; hunarridndes , pr'oporc i.ona.lmcnt.e

c rccc Inonto de uma cul.turn nac i.ona.L,

A oxistência. G reprodução do.quêle número crítico do profissionais e espocia1isto.s

dopende de tro.nsformf1.ções em tôdrs ns esforns do sisteme.. educo.ciono.l, forma instituciono.-

1izo.do. de prover os pr-oc essos do li sociF'.lize.ção adequada" (3) que correspondam aos requisi-

G10bo.l do.. Universidade, n50 doscurou a Reform~Uni-
•

de 1M númoro crítico de profissionais no..s o.rtes, l~

0.0 papo.l que de sempenharrio no. conso'Lidaçâo e no

tos f'unc Lona'i.a e est.ruturca s da sociedo.de ur-bano .í.nduscr í.c.l em f'ormaçfio , Tendo em visto. o

papal. espoc.íf'ãc o de cada see;nonto do s í.s toma educnc.í ona.l, e sua inte:;rnçao num conjunto

globo.l~ e tendo em visto. o po..pel estro.tégico dosempon~o.do por êstG sistema como suporte

cio dcsenvo.Lvímerrto , o. Ref'crma Universit6rio., c r ín na desdobrruncnto das uní.dade s unive.r

.ê.j~t<Í:J::.:i,,ª.s_iQ_e;x:i.sj,Gnj:,.§.s~~_Q,EQ,.cul~clsªo de Educaçâo o

(1) Theodore WoSchultz - O Valor Econômico da Educnçãoo
(2~ Loito LapGS in Rev s Brus s do EstoP8e;'[:3óGicos~ ·nº 92-Rio-1963o
(3) Mo.rion Levy J'r , ~ Il.'ho rJ\;:i~.:cr:,Ero e.! Societ;r.
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Torna-se patente o sir~nificc..do qUl; o. Fccul.dede de Educaçâo assurü rsi dentro

do processe Glcbtl1 do nudança soc í.n.L, COL1of'e.l to é [':iJr3.vés do. Faculrlade de Educ açfío que

fl. Uní.ver sádade ;"t'unr:1 i Ls ef'Lcczr r:to ,10 uo ~+'8' -,-or-·", S~'J-'C' ,'0 s Ls teno G,lUC"'cl""n"l~. • ""~... _ ~~. 1"..0. . ...,:,e 1 " ~ q _'" (..,,' ~.~!:,,).lc., '.. I.l-..J U s> u·'J..,., zs, U. \. U. ,

sej a pele. frT;;:CL]Q,:) de decantes quc LLf'Lcndos scjc pe l.a fOTne..çQOelos espcc í.a.l.Ls tas co.pc.-
1 I·' l' . ,·t' - i ••• , •.•. ' - l' fzos UO ·GOOrlZo.r e p_D.nOJ[,r a.s ll1S'tl ua.ç..es eUJ;C2Ca.onru a , a.nst.a cua çoes es sas ae cUJ o u..u

cLonanerrbo conjunto G adequado depende 2. fCTI.1nçÔ:od[1.c~uôla minero c::tÍ tico do cientisk.s,

t' . f'" , . 1 LvinentecnlCOS o pI'O lSSlO:r1;';.,lS, naceSS2,rlOS 0.0 cosenvo Vlí.10nlJO.
f, F eull 1a 1,..:1 'j'7t r' ,-;:: ....""1' _. n C' C • - Q,. - S O .,..."I • C • -'I 1 1· r:t .-1~ C. uac cro L",UCC.ç__O pOSSU.L, assan , IUl1ÇeO. que pe..l'Gl a.pcn eco aoa.s m,»

veis de o.tuQç5o~

1) Aque1o.s que se raforGI1 Q próprio. estruturo. univeTsitnrill, no sentido de
contribuir para a crítico. o rcf'ornulc çdo ele una po.Lít.Lca do onaí.no super-í.or , aas.íra cono

do. própria c~inênic['. do ensine na Urrí.vcr-s ldade ,

2) j'•.quo.Las que se r-of'cren à soc Ledadc
,

e c.. eul bura GD que 2. ::10SEIl se acha i,n

scr-ídc., nc ned'i.da en que forr:::'.] espoc í.a.Li.aa e aporf'e.í.çon doc ent.cs e técnic('s que 2.tu.'"'.~
~ ,

r2..O na area educac Lcno L da c couní.dade o. que serve.

Tais funçC8s cnp.l.as pertie.i cn seus fins específicos, fixados po.La Ref'c.rne.,

quaá s s ej an s "0 c..;:;senvolvL:0nto do ensino e ele. pe squ.í.sa nc CIlLipOdr. cc:uc~,çc.o, o a for-

D2.ÇC.Oprof'Lssâona.l de p".::fossôr6s do ::r2.u nGdic (: '=-~oespec í.a Li stcs e:.: e~luc(,ç2.o. 11 (4).



IIo OBJETIVOS DJ'i FLCULDADE DE EPUCAÇÃO

1- d ~ Ti'~ ~ t.í.t " ~ t"'" 1 t 1A Facu ele:.o uo ...!úuce:.ÇQOse c ons 1 ua ra en un cen 1'0 uruversa.r.arao oo os ucos

PO(~é·cc;éc;icossuperiores cujos objotivos se dcsenvo.lverrio nos sOGuintes Ce:.DpOS:

1 De ensino,

2 De:.pesquiso. o experiuonta.ç50,

3 De:.oxtons50 univGrsitQrie:.~

O" " ,-." ~~ "1 t"tonsa.no c.. pcsqua su o o. ext.cnsao umveraa'car-ia , 8[1)01'0. cons 1 UC'cr.1cnnpos es-

~f" d ~ ul 1peca lC08 o atuaçco da Fac dac e de Educuçâo S8 desonvo.lvcrfio do nane Lru concorri t.ant.e

DiGtinguon-Go ontrote:.nto quo.nto b. suo. fnrDJ. do ::l~

DeGicno.dos po.La 11ti vâ.dado do onsino ost:u5o toelos os cur-sos oforocidos po'La

F ull:) . "1 1 :) ~ ~ :) - f " t "1" - t .rac uacro seJ<JD o OG ao srcw.uilçr:~o, pos-cr,J.cLUaçc~o, élpOl'·clçCai".lOn .o , 0:.3pOC1D.lZo.ÇL'..O re1.

nanorrto o oxt.onsfio , cf'crec í.dca sob f'orna de curses rO[;ULlrOS ou intonsivos.

'I'aí.s curses sor5.o of'or-cc.í.dos po l.a Fr.c u.l.dado do Educaçfio no que se r-ef'cr-e às

d.i oc í.p.Lí.nas podncóCicG.s o no quo GO reforo o,s diGciplincw f'orn do sou canpo específico,

a t.ravés elo progrnna elo Lttividados doc cnt.os intocrc:,do 0.8 donad.s vuní.dadoa da Unâvez-s í.dado

ou Oí.1convônio COD ontide:.dos outre:.s so nocessGrio fôr.

C t'"d 1 1 " . ~ - t ~ " Iuí 1ono a lVli1C,O (O pOSqU1Se:. o oxpcrlLlomJo.çCLO os arco a.nc 'laces os proc;rx.1c.s

ele ootuelos, levanto.Dontos, o.mlliso o Clve:.lie:.ç5.ode oxporií.lontos os qunis so
intocrc.ruo o.S e:.tiviclades docontos a serviço do próprio onuí.no , 0.0 c onhoc.í.ncnt.o da reo.-

lido.do l~c~uc:..,ci~no.l do Est.ado e sUJS carências, c ontri bu'i.ndo .iesno tonpo para o oqu~

c Loncnorrto c co.luçâo dos prob.lcnas portinentes b. educaçâo o ao onsino do nanc í.ru na.í.s

Nas c:ttiv.i.dadcs de oxt.onsâo ostarão c onpr eendâdus todaG as él.ti v.Idados da Fa -

cul.dado de Educnçâo pcs tas c. serviçn dos interGSG08 nai s anp.los da vc orrurdrlade ,

1 - No COD}20 do em&!,.&. a Facu.Idado do Educação tor6. c ono obj etivos:

sorcü 1 .", 1 tue c i onc a.as , o rris ,

1.1- Fornocer éltrccvós do cur-sos o troinononto

nívol nGdio OD todos os SOUS rQJ.1OGc;

1.2-1prono~o~ o aperf'oí.çoonont,o da notcelolo;::;ic.

úOpOClélHJ de at.Lnadoc à f'crnaçâo pec~::'lC/Gico.

superiore

1 3 F . l' t ,~. d.í 1 ,"', el ~.o - '[ornar ospec.iu a.s as o t.ecru.cos nos lVerGOS CCDpOS ua ca.onc ac pe o.GC::;lCo., parn o

do ons i.no suporior c,trQV8S ele cursos
•

1 'J'd' ' t'" 1 ' 1ue co.na 1 . at.os QO uaC;18 01'10 c o ruve

clo;:;euporl1o do f'unçôcs noc oceár í as ao p.lanej anont.o , r-cncvaçâo e nnpliaç5.o do, conpl.,g

xa cct.ruturu aelrJinistro.tivQ do sisteDCc oducnc i onn'L, espec Lf'Lcnnent.e elo Es tado ,

J 4 AI N. I d ~ 1 1 '. • t '.• - 'cuur pc~rc. o. r'onovcçao U upruncr-anent,o o pr cr cssornuo e ao propr-a.o e1181no a rnves

cla reLüização ele progranas de troinC':I1ento e cursos do aperf'o.lçoancnt.o para c' poa-

soe.L docente, ospcc í.n'Lí.ot.as e tócnicos CL1 educação,

1e5- Fcrnu.lur UD proe;rc"no. de treinolJonto e ospaci<:~lizaç50, c, curto prn ..zo , para docentes

c tócnicos que o.tuarâo na Fccu'Ldadc do Educaçao ,

1· - . . t ~ :) ~.\:0 CC.D12Q da RoSqUlSQ e_ç~l2Q.:r:l.:;:lQll_Q&!1.Q... pocU:hC..0r;lcna " 1 d ' E - - t ~FaCU_LC,Qo ClC~C,UCQÇL10ora cono

objetivo:

2.1- Realizo.r pcsquí.sn e exporir.;ontClç:lo pOclGc;éC;icLlno sont.Ldo do enr-í.quec cr e nant.or- o

..
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o proc oaso de dosonvo.Iví.nerrto do UDa teoria científica oôbre a educuçâo ,

202- Rea l.í zur G pr-ouovor n pe squf.su 2_plicc'cda, parn o conhcc tncnt.o dos probl.enas odu-

CQCL'1C_is c~c.sociedade G especlficc:i18nto do Eotc.c1o, no contido de cc.Labornr no.

sua polí ticc. de OiJpliaçQo G c,prin" r-anent.o do seus serviçcs educac í.onaí,s ,

2 ~3= RecÜizc.r c pronovor o. oxporbento.ç5.o peC:~Clc;ú(~ic~'.8 sua o_vcÜinçeo no sentido de

contribuir peru a r'enovaçao e c_priLl:JrOJ.1Cnto dos níveis de forr.:c,çco do prof'caso-

rade o do próprio ensinoo

3 iT9_SflI?2..-d["~ext,.onsêio universitiÍriQ 'J. Facul.dado do EduCc:.:çEotorá COL1C obj etives:

3~1- Cooperar no proc ec so do dCG0l1volviDento rec;icm~,.l orCG.nizG.nc1o pl.ancs paru fortc.-

lecor o vínculo entro o pensr.ncnt.o pecLc/c;ico e a reG.lido.de cu.l.turu.l , social o

oc onôrrlcn do ne í.o onde Ge uchc inGorido.o

3.2- OEGrecer CL Univel~sie~c.de ostudos e subs ídãcs , no ônbito elo suo. corJpotênciCl., con-

tribuindo paru o oquac í.ononerrto da político. de cul.t.ura o oxt.ensâo dn Universieb-

de ••

303- ROJ.lizCT atd.ví.dadcs oepec ff'Lc ac elo cxt.onsfio

seta, soní.nrir'Los , conferências, congr-ossoo ,
1 i.rrt ,. b' 1 ~, 1 b -soes ao .i.n erc an 10 poac.gcC1co, o a crCl.çc,o

'"culturo.l, :::.trCl.ves de curso::> de exton-

oxpoaí.çôes , excursõos educCl.ti'lCl.s,nis-

do trCl.balhos cientificos o outros,pr~
" d.i.vu'l ~ 1 'd ,~ ]J' , ,novonuo sua lV1.ü.C;c:.çCl.Opo os c anaa s ue conum.caçuo que 10 OCJCD acc easavea.s ,

304- Hantor pertianerrto intorc8s.1bio COl] órcõ.cs e ent ldades educ[~tivcs nQCiCIYLis G es-

trancoiras rocobendo c1ClS uo snas , e prest:J.nc1o-lhes quando oclici ti.ceh, assistência.

8 co.Iabornçâo técnicCl. en ::'i.Dsu,'1tos do nabur'ezu c1ic1ático-pedQ~;ó:;icCL.

To.is obj ativos ioplicLlJ.1 !:Q oxistênciCl., do UIJ c onp.l.exo e nuneroso aí.s t.ema de
, - • ,- -1 ~ ." ,... t ' , 1.).arCilos, GOYvlÇOS e acavauaoes , os quaa.s so pacsurao a J.n e[-;ro.r CtO ;"."'.O.::-lOlro.CO::1pOlJCl.e

eficiento a ect.rutura da Facu.Idude de Educaçfio , de Cl.côrdo c on os recursos fino.nceiros,
, '1 - l' + l' ."lns""GC:._:::'cçces,pOSSCCl. e equapanerrtos cn.spcru vca.s ,

Tondo 00 visto. o.s disponibilido.c1es coo quo podern contCLr de ioedic:.to Cl.Facu].

dado ele Educa.ção, consãdorunos que son prejuizo de p.l.ano ne.í,s anp.l,o aquí, proposto," o

naí.s r'econendrive.I sern Cl.tinCi=lo por etQPCLSc onf'er-indc--ao pr-í.or-i.dade Cl.OScursos do:

lice:1ci,:~turCL parn o nívol nédio, ccporfoiçODJ1.Ünto do Ll<:.:.cistório de nivol nédio e do 1"4
vel supor-í.or- OLl exercício e ::.1.OS cur-ses do forix,ç5.o de ospccic:.listCLS naque Les setores

do naí.cr cc.rênc í.a no s.í.atona oducac í.ona.L o quo 8ejCLrJ exiciclcS para a nanut.ençdo do

prcr.rana do dcaenvo.Lví.nerrto occnôní.co , soc La.l o cul.tura.I on c;:uo se onpenha o Govêrno

Esto..c1uetl••



A Ji'('.culcbde de Educaç50 mant.erú cur-sos em nível de Gr"duc.ç2.o, Pós-Gr"dunçQo e

curses de Ape:cfoiçoc.monto, Especíc.l í.zuçâo e E:h':tensGo, parr; f'ormar-, ceperfeiço::n' e cspe-

c:l.illi:-~~lr docentes G especio.listo..s em educuçâo ,

P::.,r.::. fins de fornecimento de sous c r-usos , a Facu.l.dadc c.tondOl'cl ao disposto pelo.

LD~Bo o po.l,a Reformo.. UniversitéÍriCl. Entl'ot::.mto) sou ('"'·::"Gdmonto o.tondercl o. uma hiern.r

c:.uio. Gsü'.1x:;lecidCL em f'unçrio de: demanda no merendo do trc.bo.lho, por tipos de docentes es-

pe:::iccli;Jte.s o técnicos em oducc.çfio , exigidos pe.l.as t.rnnaformaçôes por que vem pas sando o.
o::.~:.;c.nizo.çéLodo sistemo. educac.iona.l , t.ransf'ormcçóee e ssns que ocorrem em o..tendimento ~s e~

xigôncins Lmpoatc.s pelo desenvolvimento econômico G soe i.c L do p2{S e, e spec Lf'ácnment.e , do

E\stndo ,

NLste 8c::1t.irlo, a J'aculéL:J.de de Educaçâo desenvolvercl sou progrcmc de ensino, pes-

qu i sa e c: t,ons5.o buscando , com pl'ioridc.de, e. mo..ior e ma í.s c onet.ant.e intoCl'C.Ç2.0 cos pro -

gramas do tl'LLb::.üho e Q políticCl educac i.ona.l desenvolvido.s pe.Ias instituições r-espeo tdvas ,

portencontos 20 Esto.do o Q Unino.

Queremos aqu.i frisDT quo t: Facu.Ldado de Educaçâo , muito mc.í.s do que umc o.gêncio. de

fo1';;1.o..ç::'odo prof'Ls s l onc.í.s espcc í.a.Lâsudos , se consti tutirQ em insti tuiçéLo com os fins om-

pJos do J em nfvo.l superior, nno.Li.snr' e oqunc.i onar' os problemo.s educac Lone.i s , exercendo

funçô.a modif'Lccdoru sôbro o. soc Ledado o o. culturc .. C~ que servo, como t::.tmbémsôbre n pró -

pr in estruturo. uni vorsi t6.riCl ondo s e acha inserido..

L Cur_sQ.ê....de-º"ro.duo.~o

03 cur-sos de c-;radunçno mant.Ldo s po.ln Fucul.dado de Educ::.:.çõ.ose de std nar'âo Q f'ormc.-
dí -.,v , • ". d f d d . 'd . 'f N t ,. . t 'f .~c.o J.o.a'Glco=pOú.~i.:,;op;lcn o pro e ssorn o o onea.no me lO e o. .orm::.:.ço.o ec m.cc-caen l lC2

do cspocio.listo.s om edUCClçõ.O.

Tnis cursos 80r2.0:
.... . t . t" d ' 1 ~d.L:LC une lo. .ura para o lT1C{;lSer.i.o e ru ve mo a o ;

r· . t . t~· d' 1- .úcenCl2. urc parn o m::':'Gls cru.o o ens i.no norma ;

Bachar-c.l.ado para Espec La.Lí.st.c e em Educcçâo (Peequí eadcros , Administro.dores Esc,Q

"'Lar-cs , Tócnicos om tostes o mod.i.das educcc Lonaâ s ,: em currículos o progrnmaa, etc)

O ensino nos cursos do Gr::.:.duo.çQosGrc.~foi to om dois ciclos: hísJco e pr-of'Lss.i ona.L,

No c iC10 b~...aí co so propore ionarti ;'0 ost.udarrtc N d 1 t· d d 11, ..L. ,." _ ••• _, ~ ~ ~ CL supel'o..ç2.o 2.8 ~,C1h'1QS·ro.Zl QS n esco o.

módí.a , suo. intoGl'::.lçUO Q novos métodos do ostudo o t.rabu.Lho intdloctU!.1.l, f'ornec ondo-eo-Lhe ,

t.ambóm, ao Lado do uma c ul.tura hunanfs to.cc o apr-of'undnment.o no conteúdo da e spcc í.n.Ll ?;fl~,;:;r.

de sua oloição o os conhocimontos corrolc..to8 ~ mesma. No ciclo profissionc.l sorfio forneci-

dos os c onhcc irnent.os ncce ssrir-Los C,O domúüo das tócnicils e hnhí.Lí.dade s requerido.s pele, pr,Q

I'o.L subdãv.i s.io prevê uma intec;radcL progrumnçno de :J.t:i,vidc,des de ensino e pe squâ sa ,

asuirn como do t.ro.inamerrto pr.!:tico, entre os Institutos, Facu.Ldade de Filosofio. e Ciêncio.s

HWTIClno..so 2 Facu.Idado de Educaçâo ,

PossibilitQrQ:; o.indC'., Q TJ.wj:versic1o..de:Jmo.nter na f'ormaçâo de docantes e especio.lis-

tas, padrfio adoquudo [J.. uma nova COI1COpÇ5.odo quo scj am tais profissiono.is:

"O professor de nível médio como sendo aque.l.c eSp(;Ciillist(~ com visC.o e vivenci::.:.

lo.rC;ils e cmp.Las , 30m o que, deixe. de SOl' o educador , o f'ormndo.r do consciências e mentes

paro. ser UJ11 Lnf ormudor , um mero comuní.cador- da f'at.cs e princípios G leis da nQtU1'8Zc., que

nno so inteGrLJ:1 numa c onc epçfio humana de oxistênciall (5).

,



110 08pE.:c.:.o.1.:Ls-c.o.,00 tirG pE:;;Jqccls..:-.dc:,:",,_'.0 ma.i.s considerndo como aqual,o que dom.í.na

un CCH:-;Ode cc::.c"l()C~.;:10:~tol:Lmi'~c(lo o est.:>:'~_.'.o , o s.m c cmo aqu c.Le que assoc í.c :,0 profundo

c cnhoc Imont.o (~.~'aasunto , l.-,/lc:. tócn::.<;c: c·';.Jo;·joemto.l) c;: (3 um C:;:'upo de.Las , amp.l o e bom fUJ2

(:C!.cb ;~;J,~)r ]~0S CC'L;PCJG ~o~:·r·c-l~.r.to', do ~Jiéic.c f:,:::1c.rrr;''1tc.::''s o o.tá mesmo dos mótodos de Ln-

v,-<~tiCC'.Si5.op::.r.~lc~.'l.l ~.:U;Tlo que ;:;..:.1 ~t;T"CÇ'(.)ss,::.r) c;:';'cnt:::fiCQ f;ofreI':'~ noco ssàr-í.ament.e terrível

Te•.1 pcd r.ío do t():;.~m~1S:õ.oeAi[S:i.ní e:,-'o e.. Urrlvor s.idado , e maí.s espccio.lmente c.. Facu.l--

:lc..ri.odo E~u::;C'.ç'::'oJ c~r 30:-:'VO . ,r,):~ 0C ,jCI)S cuz-sos un V ..drfio de: c.t:i.vid~~do podagógí.ca onde Ilo.

eSi':L:Julc,ç/::o intüloduc:.l" o. pesqto.sr., o jL:.Jzo c:::,ítico) f'undamerrtndo no. informação objeti=

VC'.e ciontífi':;o.? oxp-ist.o o c.~0.bC'.tido 8.1. scn.:::'n:Ír:.0sJ se iniciem na sr.La do aul,a e se pro-

Longuom pc.l.o s lo.Dorc'..t\)ê:-ioJ e b.i.b.l iotecCLf. ~ nn ,uc..:1s ostrei t.a jntimido.de espiri tuo.l entre o

~)TC~CJ30J c o 0.~.~)1(..r. Fl'.c;:i.l1,'(;;, C'.:..···i.::,,;. p[':L~ó'o c onvonc LonnL Ü t.rnd ic Lono.L, e já quo.se 0.. •••

L,-'.L.~:~1../::;'o:)d:'. :"l'-~.. 0.. !! Gg:L:s ':.J:.J.1 , C,C('C o. oloçu2ncicc o a pompo s.ulado substi tuom o. o.prosenta.ç50

:-:8 (:;..dOf? cr:Lc;.lE2.is 2.0 rac í.ocIn.;c ~ ccnduc cr.bcs ;'i (,0m=-"f'P0~ ,::'::'0a 0.0 esclo.recimento, e onde

C~ ::;j .,~ 1 M "')rr;tir~:'~o (:3 conco.i tos o :~dtJ..:'lS -r- .i.r.das do outras fontes, impede o forto.lecimen-

',:. ~,·.3 ~déiccs o c. ffio.nifcsJüé.'f'!Q,) do 1l07i13 cOT:c;:nl'~es '.10 pcnsrrnerrto (7)li.

l ~ I \

\.O:I.CO) ou mo.i s
, , .

semestres, o.te um mo.Xlf!lO

o ~'-9 ., ] L ~ /i:r:n- J.) c cr; ,:."O~0;: e 8Cl~Eo c st.ru turudcs em semestres-disciplinas.

'1'.:tis ll:-:,i':'0,'3 e estruturaç~o darSo 1::':,:'01' flC'xibilidnde CIOScursos, o que proporci.Q

_lo.::.nQ resul.tadc- C.:~l;cuuen·~G~)en{,ficos~ to..nto par a "" Fccui.dade como peru suo. clientela:

~Q ,- F8.'."Or,::~c8rEo o. possi bi1id[.'.do de maior divorsificC'..çó'o no oferecimento das di.§.

O~1. c(~d~, sr-most.ro, c:o mano.i.ru comp.l.ot.a,

2C ~. F'c.cl.l i":~':F>(Ioo ::'~CüS80 nos Gl).I'':;OS super-Lor es o. cst.udurrtos que, por diferentes

.~L,::,O::()8~di sponl.crn ete n'~l..moroliEl:;1:,o.do do horu s para dedicG.r aos estudos.
"'O P A,.'''' , ... J .,. d " d i.d d.J-"~ ermtt; ..ruo que o csr.uo m :,8 :::-oa-'.lze o seu curso e acor o com sua capaca a e

pessoc:.J s escolhendo para frequê~'~iQ om cada semest:~e um número de discipline.s que posse..

cumprLr com eficiênc La , dentro d.is c~dGênci8.s r~e um dcterminc.do cur-r.ícu.lo,

I:J) ~, Llpedü\-:o 0.0 a'lunc o prejt:..i ..zo da perda de todo um ano de estudos e Nos casos

maí,s desfavoráveis o est.ndarrte p0.rdorcí Sàm8ilte um some st.r e ,

5º ~ F'o.VC2.'occJ.'Ô:oi71.n.io:~fJcl~i.bi1:Ldo.de aos pr'ogrumas , possibilitando o. árrt.roduçfio

61.~ PropOI'-:!':.011ar3:0 w~~G!.' ef'ic:1~~:1?in.à F.·r;l1Jrlf'rle de Educc..ç50 e, por

Uni ver.Ldado , pe.l,a maior retengQo de mo.trí8uJ f'.s., atendendo dS pressões paro.

ço.o do ensino supGriGr,

Os c r" d 1 D··'O.De"",;:;.,...",sd ,'- I'd' f A d d' . Lí;::J u 80S 8 g::'<JF1Uo.Ço..Opara L -,-.1. ·.·'O'v-':: .0 ruve ..LmPJ :1.0, pro essores e a sc i.p l-

- ,extenso.o, o.

a democro..tiz.Q.

" ,. d' t· d . -. t "~ ~nas pe'1C'..coglCo.S e peco. o::; n.ver sc c ·J.[08 o espOCJ.::'LL18 .as em ecucuçao s erao reo.lizo.dos de.ll

tr d . t d t.r os-d . . l' . ~ t' teúd - d f' . d. o o SlG GElO. e semec :COS<-'I..l18C:Lp....mc.s , é'.:JO nrmor'o 0 respoc 'lVO c ont.eu o seruo e aru os,

-9.'TL ..CÇ,o..o. .cc:.So..Fospqç..Ífic9.,!....PGJ,9_.Ç..Qr:~qSj~Q.nr:lonte co:l.'3[;ic:.do do curso,· adf.nnt.o referido.
\ ...) Azevodo, 'I'haLes '= As Funçôes da Facu.Idade de FL;.,)S0fic., 1966 e

J) Chagas , Co.rlos - nA Un.iver-s idudc do' Bras Ll. em f'ac c do problema. do. formc:.çQo de quadros
-,,,.I"'n· ,11 . n B· dTO' P. ..:I. O 86 1062v J lCOf,· } 1.1 ~t8V" raso e isst , C:..l['É>~ n- ~. / o

(7) Iden



• . ~ 'd ~IT-~,CU:l:'30do . .ic sue i.o...tJi~::'a do',:" "1'01 . -:":à.' ..o.< o c:',;,; 1.0 bás í.c o scra cumpra o nos .!-ns-

·V.\:;t..-.!~,:--,::: 0,1 r:'l :;'o.(;uldD.do de F~ ..::;o+'i,8. o C::.é;Yl:' 2.cl!:1 iiumanas, o o c í.cLo profissiono..l na Fo.cuJ

021Clo

. ~
I, '":.lCQÇ2.'~; e . !~.cenc.iah:;.ra om ~~isciplinas

, ..
1J(.1~)~.Co

I~dl1CQÇL10y 11C•. qU2Lt S(::Y'~í rCJ.l:~_z:)~cl.o,') ··:~.c:.mt)ó~'I!. o ci:~J.o lJ:ccfi.s8iorlo.l ..:J

1.\ Facu'Idnuc de E::")co.S~tüc.fP}.>Gcor~.'1nindn;, CUT;lOSde I'ormaçâo em menores períodos
•...

dGr:..:.:;~1"O ,? d ' t~' -r-nos quudros profis s:Lol1e.is o magi.s ern.o , rmdo
),~ ::l~.jenf.livos de f'ormaçdo do professoro.do de n:ivel

Y(' \;.i _. ri"' q .; p•••••• l- _i -'1 :1.•.(.·.U.O p,-.rc. o .~._,or ...Ol. C!.O

ro cicJD do ~~vol m6iio •

Estado,'! aé}·C:jJ:1.como CU:CS08de forrr;.~5.o do professorado do Frimei

N

sua proGi'.::'1llaçao no sentido de equnci~.'o; :.-,.'J::-;

as novaS oxicências

~:Y:. c:ficiêncir. como instituição oducacio-

/~J di sc. plina~; cforoc.i~ks ;;sL1. ?nc·.-,2c~o..c18tc::·[{o a duro..ç50 de um semes tr'e , A cada

l:.E;C, ckJc.s :Jcxr{ ,':'.:j:·.i.buj.(~'l '..\.:.1 valor~ (,:1 1:~l1íc1ados/hon, de t:::,abo.~!./ desiG?o.do por er~di tc~ t3.G

~ / (- . , . . .d ,.)o.:::()~:·cJ.c)c on c. e,:::.!'C';rJ.de hor-as ['l:Jél. conana.l; \OTn (;10.8'')8 J 2.0.001 .or-i.o ou atlvJ. ades prrrtdc as ,

c..;-iC;id[,s c. cad c'. rFs·;j.pl:i na, tendo H1 v.:.sta uma hieri..1~:,(~,.ünde '10.10r at.r-í.buí.dc 0.0 seu con-

tm~jo nos d:i.fe,xntüs CU:::'30S de for;:lO.çno of'er-ec idor: po.l,a Fucu.ldade ,

7(~1~do(til v:i8to. tlé:SOc;tL:'.:lrna fe'·.'m:::çQodo dcc cnt.os e Gi3pecialistns a aquí.s.í.çâo de

1.:110. culturo. lf!lt:lo.liíRt:i.Co.~cLS80C:Lo.C~Q['.0 apr-cf'undament.o no conteúdo G nas tócnicas de uma

detcTíd.no.J.a especié,.lizo.ç20; p-cOpO'IlOS que o s Ls t.emn de crGdi tos ost'lbelecido pela Facul.da-

do elo EC1u-;o.ç50, em sOU'J VQ~Yiosc ur-sos de formnçQo s gc~ro.nto. em rolo.ç50 0.0 total de pontos

-; de 20;-;' em d í.sc rol.h-ns do f'o rmaçâo gore,l; 50% em f'ormaçâo de con

t.oúdo , c 30% 0::-:1 treino.no;:, to préctic o o

Os cr-ód.i tos podcrfío cor cumpr-Idos nQS ntiviclados ac Lma r-ef'or'Ldas , sendo o apr'o-

voâ.t.amcnt,o o.forido po.l.o [lodo que me.lhcr se 2.juêt:':'r'_n .cada .c a so )(oX~1.ffios.~_monogr::afio.s,etc.) •

Espec if'Lcn-ssc, en·l:,~~otr.nto, que os c:r'édi t.os Gx:'c;idos para o treinamento do cspec í.a.Lí.zaçdo
-J t ~ ,d t ,'.:J 'j • ~ d t P , I't' .. d'.ocon o ser-ao cumpra os o.'Y-aV(éSna rOo._.1ZOr;ClO o ('tE,-:"~I.OSpra lCOS super-va sacna os, no col}

junto') de csco las do dcmonst.rnçâo o expo:!":::.f.1cn::'o..çQoda Facu.l.dcdc de Educaçdo , r-ef'er í.das Qdi-

ant.o , e nos es t.abe'l.ec í.ment.on do ensino do. conuuí.dadc ,

" O va Icr um.el·6~litos atr:: buí.do t: cada 11.11 dos ·I.' ipos do ,'J.tiv:1.dade mencionados Qeimn'j

scra obj oto ele dec i.sfio do coloi3iL:.do do c .;.c1!.'..CÜ:::'SO"

Os cursos do ES}J8(;ic,lisü1. em Ec1t:.8ú.S;QO;, aos qUC'..lS :ié~nos referimos, deverão confe-

rir prioridade à f'ormaçao duqueLes e spoc:' <listas exicidos pelo sistema educcc i.ona.L, tllis

c cmor Espec ln.Lí.sta em Educaçào PrimGr::c.~ BsV:::io.LsGa Oí.'. Ecluct'..çê:oMédio., Supervisor em Ed'y

co.çno Hédin, Espec ird.i.s ta em Testes e Medidas Educuc Lona i.s , em CurrícuJ.os e Programas,,...
Administro.dores Escolo.res ~ Pesquisadores Educac í.onu.i.s , Coor-denador-es Pedr.::.cógicos, etc o

Enh'otnYlto ~ dada G. co.roncio. do pessoa). doc en be ospoc.Lo.Li.zndo para os novos cursos o.

ser em of'er'ec idoc po.l.a Facul.dade de Educuçâo ~ cumpr-e qUG.~ao lado de um programa de treina-



- 8
r. nto de seu futuro pessoal docente, seja es-enbe18cido Ut1 esquema do prioridades no ofe----recimonto do seus cursos. TEcI esquema terQ em consádorcçâo 8. demanda do mercado profiss,i

one.I ; cc.rGncio.s no quadr-o docente de. Faculdade do Educaçâo , G cr..rências no seu equí.pamej;

to e instalo.cõos •.,

2. Q!Jrsos do Pós~,G_r2,duç",çQQ

Os cursos do :-5s-Graduaçno ter50 por objetivos runpliar e o.profunde.r conhecimen-

tos e tócnice.s t.runsmí.tddos a par-td r do curso de r;re.duaçõ.o.

E'~-:;~:·'(,os Cu.r80S de pÓs-Gro.duaç~o o. serem oforecidos pelo. Faculdade de Educaçâo ,

encontrrun-so os de MestX'rcdo, Doubcrr.do o Orientador Educac i.one.L,

Os cursos de Jv1ostrado o Doutorudo , cujo. ore;anizaçno o o.dministro.ç50 sern de. Ln-

cumbênc La do c omí.ssfio espec La.I do. Univorsidade, ser50 oferecidos o.través de propostas dos

t t' d t N 1 ' . d f - d 1 dDopo.r OJ11ontosrespoc lVOS o so os·innrno o. o ovo.r os nlV8lS o ormnçao o pessoa 0-

cento do. Fo.culdado, conferindo diplomo.s de Mestre ou de Doutor em qualquer das discipli-

nns dos cursos oferecidos pela Fo.culdnde.

O curso de Oriento.dor Educc.cioncl se destinru:;{ ~ formaçQo de oriento.doros educa-

c Lonad.s po.ro. o ons.í.no módio, ao qual ter50 o.cesso os cnnd.idat.os que sct.Lsf'açnm os requi-

sitos estabelecidos pelo art. 63 da LDB~ Tal curso devera ser um dentre os quais Facul~

de de Educ açfio of'or-ece rá com priorido.do, tendo orn visto. !.-1 exicôncio. estabelecido. po.Ia

LDBde mcnut.cnç.io da serviço da oI'iento.ç,~o educc.ciono.l nos askJ)olecimentos de ensino mé-

dio, como tJBbém 0.0 neceasd.dades de UJ!l Jerviço o.mÍlogo na Universidade - o "Schoo.l J
Guict:mco" das Univorsidn.dos nor-co-cnor.í.canas e europó.iaa ••exic;ido po.La reostruturo.çc.o dos

S d 1 ~, " U' , " d 1 )··)·',I'.J·.orf'Lexí, bí.Lí. rl:".•.:J(' d 'CX['J,18 e 80 Oço.o [1 proprc.a ruver-sada o e po c~ ~ ~ '-'~u.~ os cursos orGo.nlzn-

dos em sOLlestrel discipline. e em un s1stel!L:'. do créditos.

'I'c.L scrv.í.ço quo podcrri ser c r.í.ado de ac Srdo com o 1:tI't1Go 6º da Lei nº 252 de

28/2/67, torá dup.ln funçno ~ exercer c. orientnçno educac i.onc.L o vocnc LonaL dos estudo.ntos

elas vtirio.s unido.dos univorsitiÍrias, o servir de lo.boratório de troino.mento pratico, pes-

ou.í.sas o oxporit\üntn.ç.:lo puro. os o.lunos do curso de orionto.çQo oduccc Lone.L, Paro. to.nto de!

vora ser preservado o acêrvo do documentaçc.o e Q experioncin do tro.bo.lho o.c1wulo.dos pelo

I.D.O.V. o quo.l se constituirá em Serviço do. UniveI'sido.de ~ disposição do.s múltiplo.s fi-

no.Iãdades na 6.reo. do. oriento.ç5:o educac iona.L mencionadas ucâma ,

3. Cursos de Es..l2.ecia11~'lÇ.ã24__A'perie.;i.~t.o e ExtensQ,Q

Os cursos de aperfeiçoQQento e espocio.lizo.çno, com o. fillillidade de atualizar o me-

Lhorar técnicQs de t.rubr.Lho e oferecer esper ;.o.lizaç~o em setores estritos do CCJl1pOeduca-

c LonaL, ser50 oferecidos atendendo principo.lmente às exiGências estabelecido.s para o pro-

onchimanto do funções nos quo.dros profissiono.is Gxistontes no sistema educo.ciono.l do Est,S1

.c:: 'I'o.í.s sejem: Izapot.or Itinoro.nto de E·sino, D:i.l"ctor de Esco.La Média, Plo.nejQdor Educa-

ciono.l ctc , os quc.í.s propo.rc í.onarfio o. o.lovaçâo dos pr.~drões cdmí.ní.at.rat.ãvos do campo educe.-

c í.onal., Entro os cursos do [:cperfeiçoo.monto oferocic1os pala Facu.Ldado osto.r.:1o té:'.mbémaquê-

los dos t.i.nr.dcs aos cand ldzrtos 0.0 m:::.c;istél.~io superior.

Os cursos de; ext.ensâo sorfio oforecidos inteGrando-se 0.0 progrnma Goro.l de extens;o

dr. Universidade prccurando elevo.r os po.drões culturo.is do. c omuní.dcdo Locc.L como t2.ITlbémdo

pcasoo.I de, pr-ópr-í.a Unáver-s.ldado , Tais cursos tor5.o duro.çno vnriável e se utiliznr5.o dos n.Q

vos canaLs ele difusão c o.l.ocados C. disposição de Uní.vcrs í.dade (Mdio Uivorsit2rio., Tc.J.ovi-

sâo E<'1uCL'.tivo.,Cinemo. Educ atd.vo etc.)
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4- C~(I'~iC;l,l(~dos cursos a serem oferecidos.

Os currículos dos cursos a serem oforocidos pola Faculdade de Educaçc.o ostno
sendo objeto de estudo por esto.Comí.s sfio e do consulto. o. outras entidndes universit~;'
rins do país, no sentido do obter sugestões para sue elaboraçno e estabelecimento dos
crbdi tos exigidos c:.cada urna das disciplinJ.s.

I ,

Re.Iaci.onanos C1. seC;"lurc.~'disciplinas já oferecidas pela Facukdade do Filosofia,
e em outrc:.sUllidados que, no Plano de Reostruturaç5.o da UFBa. constQfficomo da compotêD
cí.ade.Facu.Idade de Educa..ç5.o.A ostas f'ornm acro scont.adas outras, que, embora neto figy
rassam no roforido Plo.no, consto.v::illldo currículos mínimos aprovndos pelo Conselho Fed,Q
rol do Educt~.ç5.o,e cdnda e.Lgumae suger-í.das por est.cCorrísaâo ,

Na presente rolaç5.o as disciplim.s ost,1.0apr-esorrtadas segundo um osquenc de c..Q
dificaç5.o composto por:

a) Um prefixo consti tuído de duas ou mais letras, Lnd.icundo a unidade a que pel:
tonce a disciplina. No caso, convol1cionrunosED como desiGnativo de Faculda-
do de Educação.

b) Um primeiro alcarismo sepnrado por um traço, correspondendo ao Depoatnmento
a que pertence a disciplino..

c) Dois cü:;.:.risDosse!JUintos ,'J. po.rtir do 01, separados do c.ntorior por um ponto,
Lnd'icundo c,:. disciplina prõpr-í.cment.c dita e sou número no respectivo dcpartc.-
monto.

a) A abroví.o.turuPr Lnd.icr;os pr~roquüütos elo estudo necossérios paro. a matr~
cul, d . . ~. . " " .. r» • d ... . t ' ul-:.11e.'lSClp.lJ.no.conSlCtOrQGo.,SJ.cnJ..ilCano suo. C;USOnClQ que o.ma .r~Q, Cl. P..Q
uor~ ser feite. livreDonte om q~lquer faso da currículo.

4.1. Disciplinas a ser81p.oferecidas pS,lc. FO.culdade de Educo.çiig
ED 1.01 - Filosofia do.Educ8.çno (Pr FFCH Introd~5o d Filosofia)
ED - 1.02 - Fund~8Gntos Filosóficos do. EducaçãoJ' -
ED 1.03 Eistória do.Educuçào (Antiga G iVJ.edicval)1"! j )
ED - 1.04 - História da.E .uc .ç.~o(Modorna) (Pr ED - 1.03) '? 1
ED - 1.05 - Evoluçno da Educaçno Brasileiro. !(
EU - 1.06 - Teoric; Geral do.Educo.ção 7
ED - 1.07 - Problemas Bro.sileiros de Educação

7ED 1.08 Fund~illontossociológicos da Educação
7ED - 1.09 Sociologia do.Educação (Pr FFCH SociolOGia Geral)

7ED - 4~01 - Fund&lentos Biológicos do.Educo.ção .,
ED - 2.02 - Biologia EducacionoJ. (Pr IB Biolocia GemI)
ED - 2.03 - Psicologia do.Educação (Pr FFCH Psicologia GemI, IB BioloGia Goral) 7
ED - 2.04 - PsicolOGia do.Aprendizo.gem
ED - 2.05 - PSicologi~ do.Educação}Adolescência o Aprendizagem
ED 3.01 - DidQtica Geral (Pr ED 2.04 e/ou ED 2.05)
ED - 3.02 - DE~ticn Especial o Prntica de Ensino (Pr ED 3.01 e créditos em conteúdo

da disciplina do liconciaturo.)
ED 3.03 - Tócnicas Audio-Visunis da Educação
ED - 4.01 - Administro.ç5o Escolar í 7
ED - 4.02.••EJ.oE1entosde Administraç50 Escolar



ED 4.03

ED 4.04

Ed 4.05

ED 4.06

ED 5.01

ED 5.02

ED 5.03

ED
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, .
Our-r-ícul.cs G Prcgrnmae

Educ~~ão Coopnrad~

Tocria o Pré:ticc .. cL Esc: La Hódia

Tocri.:., G Priltica da EscoLa Prin2.ria

'I'ccr-ír •. do. Orient<-'.ç:lo Educací.ona.l, (Pr ED 2.03, ED 2.0~)

Int.rcduç/io ~ Orionto.çc.e EducacLcne.L (Pr F.J) 2.03, ED 2.02) 7
El.oncrrtos de Oriento.ç:1, .,' Prof'ã "'sir::ncü o Es tudcs do Opcr-turrldados Ocupo.cio-

nnis (ED 5.01, ED 1.07) 7

Tócnico/)do ExODO Psicopodag/'gico (pr ED 2.03)

ED 6.01 - Hétodos o TÓCniCCLSdo Pcsquí.sa Pedo.grgicCl (Pr Th1Estatística, ED 6.02)

ED 6.02

ED

EstCLtística Aplicado. ~ Educuçâo (PI' Im Est<-'.tísticcL)

Tostes o Hodid~s Educuc.í.cnaâ.s (Pr TI'1 Esk.tístico.., ED 6.02) ?
'7

Na rolo.ç:io uc íma doãxom do figurar as disciplin:.:.s Psicolcgia Esco'lnr , PedCL-

goga,a e Didé:tico. o Or-í.ontcçâo Educac í.cnrd., peis C1 oat.a CemissQo pareceu cs tcr-em in-

cluídas no conteúdo da Psácr-Logâa Educcc í.one.L, da Did2ticQ Gorc~ o de, Tecrie. de, Ori-

-.
entaçc.o Educac iona'L as quad.s const.ae do. rolo.ç8.o up.ro scnt.udu , Doáxa do c!;nstc,r a dis-

•. ~J t " -.., , 1t '" s» " " .•.O. Nu rlço.o, P(lS sua nononc u UI·.~G ll1SUI1.ClünvO para pr~ .,c í.p.Lí.na Poc..:~gogic'. ap'Lí.cad..

ciso.r sou conteúdo.

As d.í.scãp.l í.ncs of'er-ec Ldas po.lu Fucu.Idudc de Educú.çQn 30r.::..c.' obrigc:.téric:s o

optativaG c: o.br~:.nger5o duas c Ia sscs d.i std.nt.as s d.í.sc Lp'Lí.nas rogu.b,roo o disciplino.s

c cnpl.ouorrtnr-es ,

Ar:, d.i sc í.p.í.Lnas obrigat(ricls sorno ;:~qu81CLscuj a Lnc.Iusfio no currículo de UIJ.

, " ,.:]" , 1 S - 1 ( )cur-se c ancu.sponsavcr , ereto assin::lc'ld~lS na Ls bu elo of'cr-oc.iricrrt.oe C ()I::l c~ letra A •

li. ::~usê.l1ciQdeste s.í.na.L siEfnificc',r2 que i'L d.lsc í.p'l.í.nc é opt:ltiw,.

As d'i sc.i.pl.Lnas ro(;tllc'<.ros se.ruo .iquc.Las que ccnst.aron dc s vQrios currículos.

AS corap.lcnontar os ser5.o aquo.Ias n5.(' rC{~~ul:'Lros~~n:unci~)(:Ctspoles diforentos Dop~'.rtar1o.ll
I

t d "bí.L d d ' f d 1 d ,," tA "(JS sogunc o pOSSl l i a 8S CiO o or-ta G intcnsi :,00 Q procura , a , 0, OXlS encaa do

d t l'f' d dní ist. - , , " ""d d t"ocon os qUQ_l lca ~s pare:. suo. o..~OlnlS raçQo o UI1 nur10ro Dln~no GXlgl'O c no. rlCU-

1 T ., " '" t b' 1"' f " t 1 d" .as. Cw. pr-mcapa,o an om se QP acaru 0.0 o oroc imcn c c as Iâ.sc Lp.lí.nas optutdvas ,

5. drg50s da Estrutur;:~ Did:Ítico-Act,"Jinistrutiv;;

A F uld d d"'d - " , , - 1 D" d '~l. QC Q e r O l:' .UC:.1ç~l.O possua.ra COhlOoz-gaos C Cl suo. est.rutura l o.tico-Adrá

nistrativa:

Diretor

Conselho Depc.r-trunerrtc.L

Dopar-tuncntos

Cclof,ü;.dc s do Curse

Sorviçc}s Conp.l.cnorrtar-os
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A Diroçno o o Conselho Dep~rtQDent~l so constituír50 nos ór~5os do Coordenação,
Gcre.l da Fccul.dade de Educuçâo, N~)Conselho Depar-tancrrtc.l,~léD do Dirotc,r, est.arâo re-

presentados todos os Depcr-tanorrtos Cltro.vós seus respectivcs chefes o ai.nda o corpo dis-

cento da Fo.culdado Cltmvés e Prosidente do Dirotório Acadêmico.
, t t "b ' N "t . b' C lb D t t 1 tAlomdo ou ro.s o. rl UlÇOOS reglL10n als, co. oro. ~o onso .0 epo.r amon o. o. aro-

f'a de, eu ní vo.I de doli boraçdo , promover G. inte~ro.ç5o dos vQrios Dopar-taaorrtos, no que

se refere b. sua progrumaçâo de ensino o pesquiso.; nívois do of'or-ocânerrto do cursos-dis-

ciplino.; contrClto.ç5.ode possoo.l doconto, etc.
Ao Diretor cubcrri o. execução d.:.1.Sde.Lí.bcrnçôcs tOE1ado.spelo Conselho Depar-tomen-

tal, o.lómde outro.s atribuíçces rolo.tiv~s b. vida o.dninistro.tivo. do. Fo.culdo.do,

Os DepartaDontos se consti tuir5o, segundo o po.rii.gro.folQ, do o.rti[;o 2Q do Decreto-

Lei nQ 252, do 28.2.1968, no. "nonc.r-frcl.ç50 dentro do. eat rutura univorsitLÍria parn fins
de cr[pnizClç50 adní.ní.st.ratdva, did~tico-científico. e de c1istribuÍç5o de pessoo.ll1•

OrgClnizo.dosà bo.se do disciplin~s ufins os Depurtllinentes tor50 UfJ chefe escolhi-

do por seus L1onbros, na formo. do. lei, e sor50 inteGrados pelos professôres o pesquiso.do-

ros daquelas disciplino.s, por um~ ropresentaçno do corpo discente, e por umnínimo de /

possoo.l burocrQtico-~dministro.tivo, necessario o.os seus sorviços.
Aos Depar-tnnorrtos c.ibor-i o. f'unçdo do o.lnborrrr e coortlcnar' ,:.,t.rnba.lho de ensino

o pesqu.l sn das suas respecti vas di seiplin::-.s, teú.1.o on v.ist.a o. unidade c o. eficiência do

ons.i.no, 8L', tôdc,s QS f'aso s do seu p.lunojaacrrto , oxecuçâo e :lv::::.IL:.ç~o.

Conpctir6 ;~~ind:..~<..'..<)8 Dopar-tomontx-s ;t eb.bor,:,çélo do prcpcsto.s orçC'..iJentLÍriCls,apr-e-

sentadas Cl.O Consol.ho Dcpo.r-t.irsorrtc.Lsob f'ornu de orçu.L1cnto-prcgL:L1o.,assân CODOprcpo'r

contrnto.ç5:o <DlU r-ccrut.amento de pessoal docente, noccssár-í.o (tO nndanent.o eficiente dos

prograraas de ensino o pesquisa. por êles desenvol v.idos,

Consí.dorundo Q relaçF.o do disciplinus apr-esorrtudas nôsto proj ato 1 sorno os se-
guintos os Depar-tancnt.os do. Faculdade do Educuç.io , enuncí.odos ubaâ.xo, segundo o código
., -JClesto.bolocido para Q ordonaçâo das disciplinas:

'1 ED- 1: Depar't.ancnt.odo Fundanont.os Hunanfet.ãcos da Educaçâo, incluindo as discj.
plinas ED-I-Ol a ED-l.09 7

7 ED- 2: Depar-tamento de Fundanorrtos Biolóe;iccs e Psicol(Cicos do. Educnçâo, in-
cluindo as disciplinas ED-205- ED-2.01 a EDr-2.05. "1

ED- 3: DClplll"ta.centode Dic1.:.~ticél,incluindo as d.í.scí.pl.Lnas ED-3.0l a ED-3.03.
ED- 4: DopG.rtamcntodo Administrélç50 do Administra.ç5o o Orgo.nizo.ç5oEscolQr,in

cluindo as disciplinas ED-4.01 Q ED-4.06.
ED- 5: Dopar-toment.ode Orióntr.'..ç50Educací.c.na.L,incluindo as disciplino.s ED-5.01

n ED-5.0l a ED-5.04.

ED - 6: Depar-tunent,c do Hótcdcs e Tócnic:J.s de Pcsqu.isa PodeJ.gégiccl,incluindo as
disciplina.s ED-6.01 a ED-6.03.

T::is f1opo.rtc:.JJontcs,omborriotuon on [lreo.s d.lstd rrtas do CClElpOda educaçâo , desen-

voLvertio do Ll.:.'.neirCLint8~ré"Lcbsuas at í. v.í.dadcs, at.ravés do Conselho Depar-tamerrtn.L,no âm-

bito de, próprio. Fccu.l.dado, G no ê.mbitc.dGS rolações deste. com outro.s unidades univorsi~

rias, paro. fins de onsino e pesquí.sa, 2.tr[;vés ele Colec~ia.c1ode Curso.

Ao Dopar-t.ancnt.ode Fundcriorrtos Humcnfst.Lcos da. Educaçno conpet.Lrri nQOsó oferecer

o ensino do conteúdo da Fd.Losof'La, Sociolcgio. e Hist(~riCl.ap'lIcrrlos 2. EducC1.çno,COBOtam-
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bém desenvolvor o..tividades do invosti,:,ação nas úrea.s respectivas para o equce í.ononerrto

de urJa. teoria. oxplico.tiv2. do. evcluçc.o des sistema.s aducac-iona.is e dos processes do inte-
~ , . d d t d . t d' A. h' t' . d 1gra.ça.o das no~s coro.çoes a. SOCle o. o, Gn o en VlS a. a. lnW~lCa. lS orlca on o evo uem

d0utrinQs filcsófico.s o estruturo.s oconônico-sociL1is.

O Dopar-tanent,o de Fundanorrtos I3iol/' gicos e Ps.i.co'Iógâccs da. Educação, o.lia.ndo suas

o.tiviL1:J.des docentes c.s de investiga.çõ.o da.s influ;ncia.s dl s fa.tcres bio-psicolégicos no

desenvcIvânerrto o conporto.nonto do educando , asaí.n CODOda. adequaçâo das técnicas de cri-

sine a ta.is fatores, desenvolverá. UD prcgrana de J.tivida.des into[~ra.do pr-í.ncí.pa.Iment,e d.-
quelo.s roa.liza.dn.s poles Depa.rtQoontcs de Didática e do Orientaçõ.o Educacional.

Ao DOPo.t.•..aacrrto ele Didático. conpctd rfio , ao lado de suas a.tividades de ensino, us

do investigQção e oxporinonta.çQo, e avo.li2.ç5.o de r:létodos c tócnico.s de ensino, rcn.lizo.dQs

no.s escolQs do deDonstração da FCl.culdCl.do.Nôste sentidG, propomos Cl.intograçüo do CEClBA

o. êste Depar-tanento , tendo em visto. suas o.ti v.í.dades do exper-íraentuçâo de mótodos de onsj.

no dCl.sciênciCl.s.

Conpetirá, n.indn., 0.0 DOPQrtn.nento de Didó.tica suporvlslOn2.r e coordenar os está-

gios docentes dos licencin.ndos ms escolas de deElonstraç5.o.

O Depar-tamcrrtc de f...dní.ní.st.raçâo e Oreo.nizQç5.o Escolar integrarú sua. progro.r:J.açao

Õ. anéJ.iso dos pr-obl.enas adninistrCl.tivos do aí.st.ema educnc í.ona.l, (currículos e progrru:lns,

legislaç5.o educuc tonaLj f'LnancLanont.o da educaçâo j equí.panerrto escolar, ete.) dosenvol-

vendo ULL, tO(;rLl sôbr-o udní.nf.et.raçâo oscc Lar- adequada às novas oxigôncias ãmpc.stas :.lOS

sistOf.1QS oducc.cionais.

o Depar-tuncnto do Orientaç8.o Educcc í.onzd, desonvolver:.Í suas atd.ví.dados docentes

o do investii;[~Ç:lO r-o.lncí.cncndo-aa ao estudo e o.Iaboruç.io de testes o nodã.das parn a. c.fe-

riçêlo do rondánorrto csco.l.ar e parti Cl.investigo.ção de pr-obl.emas referentes à cr-í ent.açâo

educuc í.ona.L U vocac Lona.L, asaín C0í:10 [l oducaçâo do o~"opciono.is. O Serviço do Orientaçã.o

Educac i.ona.L, ntrns referido, que prestará. seus serviços à Universidade como um t.cdo , de-

verQ vincular-so a êste Departru~onto.

O Depar-tcraerrto de Métc,dos e Técnicas de Pesquisa Pedagé gí.ca estará vo.Ltado , pri.n

c ápo.lracnte , para a. f:,:rr;1Qçnodo ospec l Li st.as en educaçâo , fornecendo-lhes os instrwnentos

de an:.Íliso do. pr-obl.emátacn oducnc í.c.na.L, Desenvolverá suas atividados integrando-as aos

pr-obl.eaas de investicaçã.o desenvolvidos pelos demads Depar-taràerrtos no CQll1pOda. Psicologia.

Educac ionaL, Sooí.oLcg.iu Educcc í.cna.L, Adninistro.ç5.o Escolar, o Or-í.errtnçào Educne Lona.l ,

Aos Colefiados de Curso competir:.Í a coordoru:..ç5o didática dos diferentes cursos

oferocidos pol::, Faculdade. Cada Colegiado do Curso sará composto do representantes dos

Departamentos po.rticipantes da. ~(tividCl.do docente exercida. nos cursos respectivos. As atj.

vidades do Cologiado serão dirigidas por um Coordonador, o qual ~~o poderá exercer esta.

funç5.o, sinultQ!.lOCl.Donto, em na.l s de un curso. Dos Cc.Legí.ados participo.rao, taubéo, repr~

sentantos das dema.í.s uní.dades uni ver-sã tária.s que corrtr-í.bucn parn as v:.Írio.s moda.li.dadea de

grnduaç5.o oferecidas pela Fo.culda.do ele Educaç5.o.

Os Co.Lcgí.cdcs se cons't.i tuir5.o en órr;E.os consultivos junto aos Depar-tanerrtos o!e-

recendo para. suas decis0es e proposta~ os subsídios do ordeno.ç5o, progruo2çc.0 didá.ticn, e

estabeleciuento de créditos atribuidos a cada disciplina nos diferentes cursos.
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Dc.rt.a f'ortia SG prosorverú a polí tic '':1. de nao dup.l.Lcuçâo de osforços G recursos - ,

dof'ondí.da pe.lu Ilcf rria U;;iversit6.ric., e ono t.aubón se prc[leverQ o LlcmterG, no "nbito da

Uciversicbde, o. intO[;r::lç5.o dos prograr:ms de ensino e posquí ea desenvolvidos pe.Las dife-

rentes urrí.dado s universitúrias.

CODO ~>viços C nplc,mont::lres, dos t.Lnadcs a fornecer sup.r-te ',8 <"tividades de e.ll

posquá su , deverG a F cul.dade do E UC::lçGGcontr.r COL1~

::l) Bibliotec::l de l'}~~ucaç5.o: D<,:vorQreunir :-"L biblicc:;rCLfiCL

d t ~ ',' t" lad d 'nO::l OCUDon ::lç~:.onec ossuruu as o. l VlCaues 'e onsa.no

ospcc í.c.Lí.sada , o.ss.in co~

c pesquisa. Pode rá contar',

a i.ndn , c cno Ul1 equipo.nento bGsico parn dup.l.í.caçfio de i',1Qtorial inpresso (nineg

grafo; Xerox; 'l'hcrno-Faxj ote.). A Bí.hl.Lo'tecr. podcrri se orce,niz::,r ,1 pnr t.í.r do

cccrvo , na espccâc.Lí.dade , da atual Fucu.Ld.ide de Fil()sofL!. •.

b) Serviços de Audio~Visunis: Destinado i\ o.Iaboruçào de LLtcriais Qudio v.l sun í.s

pare, utd.Lí.zuçfio nas o.ti v.í.dades cb pr(prio. Uni versielo.de, C('[10 par-a t.r-ei.nanerrto

dos a Iunc.s da Facu.Idade de Educaçfio, Caberá eLO Serviço de Auc1io Visucds ela-

borar , nno apenas os r ecur sos didQticos, nc noda.l.ldudo , parn uso on c::.tivida-

des de cLasse , DC~St::lL1bén filnes, nat.er-i.o.L 00 video-tc,po, etc , paru fins de

tEüodifus8.o, co.Locandc-os a dá spo sáçao das instituíções educcc i.onrd,s que de-

sojar-en utilizc1-1o. O Serviço do Áudio Visuc~l deverQ v.i ncu.Larc-s o ao Departn-

nont.o do Didcltic::l da Faculrl.ide ele Educ::lç2.o. IiirJ sua consti tuíç3:c devera ser c0.ll

tOL1plCLll~L::1. oonvení.ênc âu de un convôn.io entre ~".Universidade, o set.o.r de cludio

v í.sun.l do CRPE e o serviço de tolGc1ifus~o educc.t.iva do Est::ltlo.

e) Contro de Posquí.eus e Plu,ncj anont.o Educac í.onu.l r Dovo c, Fc".culcl:Lcledo Educr.çdo ,

pare me.Ihor- de senvo'Iver- as cj',ivi:2LlCJ.OSdo pcsqui sc que Lho SQC pr'.)pri,';..s, ccn-

tClr CODULlérz~~o c onp.Lonent.ar- dc s td.nado uo os tudo sã st.onát.í.co do. prcblGí':~ticQ

oduct.c i ona'l do Estado e d; ... lloC;i::o. Ocorre, te d:1Vb.., que, de UD Lr..do, CCÚCCél-SO

~l osco.ssês do rocursc s da lJFBn o, do outro, :::~,GxistGncic:. de UD '~rl:;;;'o do pos~
.• ,. . ....•

qUl8:LS educac í.onc.l.s do prr.pra.o ~1EC. Justific,:\.-se, por tnrrto , una integrCLçao de

osf'or-çc.s antre QS duas orrtà.dndos , ne que; diz respeito 2S L1tivic1CLelosdo posquj,

sa , Note-se que n:lo ser.in a pr ino.í.ru vez que se f:::.•r-i.a tcú c o.lubc ruç.io , visto

que cs Centrcs Ilogicn::lis de Pcsqu.i sa Educuc í.c na.l de Ss Pau.Lo e de' Rio Grnride elo

Sul f'unc í.onura Lnt.egrnd. s nas respocti V::lS Uni ver-s.idndos ,

d) Cont.ro Irit.egrndo de Educuçâo Hódia: Consti tuirct o núcleo de donons t.rnçrio e e~
, t - 'o' ~ ,per men ::lÇC,OneCeSS;JTlO ::l f'ornaçao de docentes e espcc í.u.Iá st.us , Abrungorri os

dois ciclos do onsino oédio o ser;í orr;anizo_do do Dedo ::l conbfnar- un tronco c.Q

1 t' o br í t" 1" l' t tO . ,r:rUI.1 C8 DC",erlCLS o rlga crlCLS COD cu.sc rp a.nas op a lVCLS, tO.lS CODO Tecnicas In-

dustriais, TóCniCélS Cone rc LaLs , SecrotGric,uo, et.c , Deverz: o CIE1-1orG::lniZ~Lr-se

::l par-t.Lr de atual Colégio de AplicCLç2.o, CJ quuL scrtic iLlpriIJide~s as nedificCl-

çces quo se fizeron nec ossdr.í.c.s , Fut.uracont.e pC1CrQ ;,brcmger o setor do eriaí.no

1 D "O , tO"'l í i it 1ncrria.i , o a.m c.ro , pc!rcn, é.'S CLlVlQ:::;.ces que cl~on r-ospe i o L10 sotor n, rma po-

dcrfio ser desenvolvidas ncd.iunt.e cooperuçâo c on c, esf'cru cs tndua.l (Instituto
1 TO 1 N) C L Te , ' 1 '" . "'l o b o A t ' I =pao Lcucaçao o c..n tJ errcro .GGUC~'.ClOnQ\j~'xnelre nl JOlro, es e u1 tiDo de Nt,.

1~ 8xistêncl-,': de t"l serví -. l' tIO 1 o dí.d" ' ~, c> VlÇC' nC,G a.np lCU, (;CQVlC.., que ceve, ser pr-esca n auo o
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estClgio de Lfconcánndos eu est:J.belcciL1ontlJs esc o.Lar'es pertencentes :J.rede es-

t.adua.l., nedi.ant,e convênio COL1 o. Secretaria de Ec1ucaç8'.o.O Centro Integro.do de

Educaçfio l>Iédin teré.. por f'Lno.Lâdade d:Lfluldir si tUD.çeos rrtuc.Lí.zudns de ensino e

l1evos nótc:dos e técnicas didáticas, 2.plicadas pcr professôres especializo.dos.

O estágio decente no crní terL1 OL1 vista habilitar o futuro prof'esscr- a superar

as situ<lçeeS nonos favoráveis do ensino, encontráveis no sistena escolar, exe.r

cendo n adequação do nétodos e técnicas didáticas po~a u obtenção de nuis el~

vados níveis de rendinento.

Era pensnoento original desto. Conissão que o. Fo.culdade de EducnçQo tODasse a si

o encargo d8 f'ormrrr pr(Jfessêres prinó.rios de nível superior. Isto foi previsto nos planos

de est.rut.uraçâo de Fncu.ldndes de Educação OD outras Univer-aí.dades , c 01:10 a de Dr:J.sília, o,ll

de se incluiu UL1aEscola NGrnal Superior IIdestinada a Dinistr[~ cursos de foroação paro.

o oar;istóJ-lo prinéÍrio en nível universitnrio".

Ocorre, t.cdaví.a , que, no caso específico de. UFDu.,cc Loccm-se linitaçõos em recu,r

sos hunanos e nat.er-í.aí,s , que t.or-nomuc cnse.lháve.l preocupar-se a Facu.Ldade de Educnçfio ,

. . t".l. f - d ' t" d ' 1 'd' f' - t l' , ~, /praoru uraanent.e , COL1 o. ,rDo.çao o naga s ern,o e nave OO:-J.O, unçao rucu.c icncu., se

ben que na.L dosenponhado., da Faculdade de Filosofia. Por outro Lado , a legislução esta-

dual confere aos Institutos de Educuçíio atribuíçGes rolativas Q pro[.:;ressiva quulifico.ção

do professorado pr.inár.i.o , Ader:1tJ.is,nc.o existen no nercado do t.raba.Iho do Do..o;istório pri-
, , t' ul alo "" 1 ,,' 1 .[1QrJ.o, os lL1 os ccpaaes prOVOC~1.r CLOL'.::mú.J. pcr aque os cursos uo ruve super-i.or-,

Por isso, [1(: que se refere ao ens.í.no prir:1ário, lir1ita-se a Facu.Ldnde do Educuçâo ,

en sua fase inicic.l, G. ngJ.r do dois nodos - fc;rnaçQo de prcfess6res paru o ensino norno.l.j
f' - 1 . l' t d - ,... t' 1 't" - ,~OrDaço.oe e espec i.a J.S'as en e uco.çc,o prE1QrJ.G.- a ruves e os quc.i.s a uarn , aa.ncta quo J.n~

diretanente, sôbre o. quo.lido.de do ansino prinário.
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B OS AUSP CIOS DA V 1. ORDEU ITIUA
S O PAULO

Data a fund ·0: 19
S del são aulo - Capital do Esta

A Faculdade de Filosofia o ão B nto ( ão Paulo) eve
sua existência ao notável abade do líosteiro de São ento. Do· fi•••
gual Kruse. O.S.B., homou de larga visão. que fo dos primeiros
a reconhecer a nocessidade do uma inwtituição apta para fo ar
juventude brasileira nos só11 os princ pios da ilosoria.

Assim, a 13 de j o de 1908 esolvou dotar são Pau o e
uma Faculdade Superior de lilosof a~ ,funti~ados e o i CÁO ôbr
os ausp cios da benemórita Ordem oneditinam ão Pall10J assa por
ser a pri eira ~ Idade, no gênero fundad todo o Brasil.

28 e ·evereiro e 1911 foi a re~ da à Uni rs~d e C -
tólica de Lovaina, 'lgica, en o nou proressô es de ilos fi 'ou-
tores pelo Inst~tuto Superior e Filosofia und do 010 Car' aI
lfurcier naquela Universidado, ste fato, bastante a pic oso, ve o
dar à nóvel Instituição do ·0 Pa o grando i ulso, atrain o

uitos stud10sos,
história da Faculdade de Filosofia de São Bento co

de 4 períodos. de 1908 a 1918; e 1918 a 1922, durante o quel a a.
eul.dade não funcionou; do 1922 a 1935 c de 19 6 t' hoje.

rante a primeira fase de sua existência t ve ~tricu1a-
dos 945 alunos, di lomando-s 13. Houve nosse per o o 1.238 aulas
de filosofia. De 1922 a 1935 natricularam-se 679 alunos. dipl

o-so 19. IIouve2.810 aula o il0 ofia n sta fas 41

Et curiosa a isproporção observada ntr o n~ ero d alu-
no matriculados e o do dipl dosa 679 para 19-

Al. ~ das aulas e Uosoria da as em cursos rotativ
três anos, pr oveu a Facul a cerca e duz ntas conte ancia
xtensão universitária.

en-

-

e

1936, a Faculdade foi oficializada e pIla a. Co -
onda atualmente secções de Filosofia Educação. neste último pe-
ríodo o número de alunos matriculados sobe a 149. 1938 dou a
Faculdade, na sua nOVa faso, a primeira tu ·u d licenciados n
total de 17 dipl0 dos em Filosofia u uca ão. Desd 19 7 fun-
ciona sob inspeção federal. Atua ente a Faculdade tem Ov eu~ es
tatutos e vias adapt ão à nov lei que r llamenta as Fac d-
dos de Filosofia no si1.
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Of. nQ 71/69
Do Diretor da Faculdade de
Ao Magnífico Reitor da UFF
Assunto: Programa de ação da Faculdade de Educação

Niter6i, 4 de junho de 1969
Educação

Magnífico Reitor

A FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFF, fruto do desdobra
mento da antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, conso-
ante disposições do Decreto-lei nº 53, de 18.11.1966 e Decreto /
252/67, e que se corporificou com o Decreto nQ 62.414, de
15.3.1968, que reestruturou a UNIVERSIDADE FEDERAL FLlffi~INENSE
tendo em vista as naturais condições nesta fase de implantação ?

mantém no corrente ano:
a. o Curso de Pedagogia
b. o Curso de Licenciatura para o Magistério d.e

gráu médio
c. o Curso de Orientação Educacional, em nível de

pós-graduação.
No ante-projeto de organização da Faculdade d.e

Educação da UFF (objetivos e estrutura didático-administrativa)
que submeteremos nesta quinzena à alta consideração do ."()~olendo
Conselliode Ensino e Pesquisa, por intermédio de Vossa Magnificên
cia, entendemos que são suas funções básicas:

a. contribuir para os estudos de processo aduc~
. c í.onaâ," em toda a. sua ompli tude, visando a con-
correr para a interpretação crítica e o aper -
feiçoamento da educação brasileira, e de modo

-particular, na área do Estado do Rio de Janei-
ro;

b. cooperar para a melhoria das condições do ensi
no e da pesquisa pedagógica na Universidade Fe
deral Fluminense;

Ao Exmo.Sr.Prof.
M1\NOEL BARRETO '~ETTO
MagnífiCO Reitor da
UNIVERSIDADE fEDERAL FLUMINENSE
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c. promover a integração na área que está inserida,no
sentido de contribuir para o melhoramento dos pa
drões educacionais.

E são seus objetivos:
1. Estudar os ~roblemas atuais da educação brasileira

e formular planos e projetos para sua solução;
2. promover, integradamente, o desenvolvimento do en-

sino e da pesquisa no campo pedag6gico;
3. realizar a preparação profissional deprofessôresoo

gráu médio e superior, de técnicos de educação ede
especialistas em diferentes áreas pedag6gicas, me-
diante:

a) cursos de graduação - para a formação de profissi~
nais do magistério de nível médio e especialist&s
em educação para os gráus primário e médio;

b) cursos de p6s-graduação - para a formação de profe~
Asores de ensino superior e especialistas em educa-

çao;
c) pesquisa para o desenvolvimento das técnicas, das

ciências e da filosofia pedag6gicas;
d) experimentação pedag6gica - para estimular o enri-

quecimento de uma teoria científica a respeito de
educação;

e) pesquisa aplicada - para o cO.nhecimento da realid~
de educacional fluminense, no sentido de colaborar
na política de ampLí açâo e aprimoramento dos servi
ços educacionais e de suas escolas, tanto na esfe-
ra oficial quanto particular;

4. cooperar no processo de desenvolvimento educacio -
nal e cultural da área em que 'está inserida a Fa
culdade, como forma de prestação de serviço, medi-
ante a promoção de:

a) cursos de especialização e aperfeiçoamento, de du-
ração vária - destinados a membros do magistériooo
qualquer nível e a militantes em atividades educa-
cionais, visando à atualização profissional;

b) cursos de treinamento e prestação de assistência /
técnica - destinados a docentes leigos do magisté-
rio de gráu médio;

c) atividades de extensão cultural, destacando-se:cuE
sos de extensão, seminários, simp6sios, conferen -
cias, congressos, exposições, missões de intercâm-
bio pedag6gico etc.
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Claro que para a colimação ideal de seus altos e am

pIos propósitos, e cumpra os objetivos anteriormente indicados a
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFF deverá contar com prédio próprio
tendo a constituí-lo, como peça básica, essencial e imprescindí-
vel, o "centro pedagógico integrado"de escolas de demonstração e
experimentação pedagógica (como o hospital em relação à formação

do médiCO), ou seja: um jardim da infância, uma escola primária,
um ginásio de horário 'integral, cursos de ciclo colegial (o téc-
nico-comercial, o técnico-industrial, o de letras e o de ciências)
e uma Escola de Professôres, além de dependências destinadas a:
administração, biblioteca central,6rgãos técnicos, auditório, sa
Ias de aulas, cantina e diversas outras a serem detalhadas em um
"programa" a ser oportunamente fornecido à Divisão de Obras.
Enquanto é providenciada a construção do edifício central e dos
'blocos espéciais destinados à FaC1:1ldade,há que se pôr em marcha,
enfatizadamente a partir de 1970, um PROGRlllfu de AÇÃO, aser tra
duzido nos seguintes PROJETOS PRIORITÁRIOS, que tenho a honra de
submeter à. elevada apreciação de Vossa Magnificência encarecendo
a necessidade de serem quantificados, em têrmos financeiros, os
recursos necessários a constarem do Orçamento-Programa da UFF~
PROJETO 1 - Instalação de um "centro pedagógico" integrado de e§.

colas de demonstração e experimentaçã.o pedagógica a
constituir-se de classes pré-primária, curso primário
ginásio comum, cursos de ciclo colegial - (de ciên -
cias, de letras, técnico-industrial, técnico-comer -
cial) e uma Escola de Professôres.

PROJETO 2 - Realização de Pratica Docente por parte dos Alunos -
Mestres (sob a forma de Estágio Supervisionado) em
escolas de grá.u médio da comunidade, em convênio en
tre a Faculdade de Educação e essas escolas, envolv~
do concessão de auxílio financeiro por parte da UFF
( enquanto não se instalar o "Centro Pedagógicotl in

~
tegrado1 previsto no Projeto 1).

PROJETO 3 - Cursos de aperfeiçoamento e pr-e st a.çáo de assistência
técnica a professôres em exercício no magistério de
gráu médiO, oficial e privado, em municípios da área
de integração da UFF, a serem planejados e realiza -

A Idos por um setor permanente ou " Serviço de Assisten
cia Técnica ao Magistério de Gráu Médio" da Faculdade.

PROJETO 4 - Concessão de bôlsas de estudos destinados a 1/5 dos
\. A ~atuals Professores da Faculdade de Educaçao, para

frequência a cursos de pós-graduação.
PROJETO 5 - Cursos - em colaboração com outras Unidades da UFF

de preparação de candidatos aos "EXJi:MESDE SUFICI:t:N-
CIA", sob o regime de; créditos acumulados até a obten
ção da Licenciatura própria.
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PROJETO 6 - Curso de "complementação pedagógica"9 a ser oferecido

ao pessoal docente em exercício nas Unidades da UFF,
em regime de semestres letivos.

PROJETO 7 - Instalação e aparelhamento de um "Serviço de Recursos
Audio-Visuais aplicados à Educação, a que não poderá
faltar o seguinte equipamento mínimo:
a) projetores-cinematográfico, para diapositivos,par.a
diafilmes b) retroprojetor c) aparelho para produzir
transparências (tipo termo-fax) d) gravador magnético
para fita e) epidiascópio f) diapositivos g) diafil-
mes h) filmes didáticos i) telas fixas e móveis j)fi
tas magnéticas.

PROJETO 8 - Cursos intensivos destinados à preparação de pessoal
técnico e administrativo dos sistemas estadual e mu-
nicipais de ensino ( em convênio com a Secretaria de
Educação e Cultura e Prefeituras Municipais).

PROJETO 9 - Excursões pedagógicas e visita.s programadas com estu
dantes.

PROJETO 10 -"Missões pedagógicas de intercâmbio", a serem reali-
zadas por professôres de nossa Faculdade junto a Fa-

d.•. .•. àcul ades congeneres e de professores destas Faculda
de de Educação da UFF ( professôres visitantes).

PROJETO 11 -Aquisição de livros, e assinaturas de revistas peda -
gógicas e de periódicos.

PROJETO 12 -Cursos de especialização destinados a preparar: supeE.
visores escolares, diretores de escolas e coordenado
res pedagógicos.

PROJETO 13 - Concessão de bôlsas de estudos destinados a prepa -
rar especialistas em recursos audio-visuais aplicacbs
à educação (especializar professôres da Faculdade p~
ra essa nova tecnologia de sua profissão).

PROJETO 14 -Instalação e equipamento de um "6erviço de Orienta -
ção Educacional e Vocacional"

PROJETO 15 -Cursos de "Testes e Medidas em Educação"
PROJETO 16 -Elaboração de"Monografias profissionais"
PROJETO 17 - Promoção de "Semanas de Informação Ocipacional".
PROJETO 18 -Seminários de Professôres da Faculdade de Educação -

com Professôres e Diretores de escolas de nível médio
com vistas especialmente a problemas de:articulação/
da escola média com a superior, formação e aperfeiço~
mento de professôres, articulação do Colégio Univer-
sitário com as escolas de gráu médio, Exames de Sufi
. " .ClenCla.

PROJETO 19--Instalação de um "Setor de Pesquisas Educacionais"
PROJETO 20 - Cursos - em articulação com as Unidades da UFF - pa

Ç'V A , -;ra a preparaçao de professores de escolas de grau.me
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dio para as áreas de ensino t'cnico- industrial, téc-
nico cemercial e de ciências.

PROJETO 21 -Pesquisas - em cenvênie cem a Secretaria de Educação.
e Cultura - visando. ao.estude de preblemas da escela
primária e média fluminense.

PROJETO 22 -Atividades de extensão cultural: cursos de extensão.,
simp6sies, cengressos, semináries, expesições pedagó
gicas.

PROJETO 23 -Equipamento para a Faculdade, netadamente: gravader
de stencil eletrônico, mime6grafo elétrico, arquives,
maquinas de escrever, armáries, escaninhes para Pre-
fessôres, utensílios diverses.

PROJETO 24 -Assistência técnica ao Colégio Técnico-Agrícela de
Pinheiral, devendo a Faculdade, inclusive, integrar-
um "Conselho. de Su;eervisãoll que não deve faltar a
essa Unidade da UFF.

PROJETO 25 -Curses de curta duração. (4 semestres letives inT.Ans~
vos) destinades ~ formação de prefessôres pelivalen-
tes para e 12 ciclo das escelas de nível médio..

PROJETO 26 -Assessoramente pedag6gice, quando selicitade, a ór -
gã:es da AdmÚ~istra'ção Pública ou entidades privadas
ou a educadores.

cO presente Progp~ de trabalho atende à expectativa
generaliz~da dos Prefessôres e dos Alunos de nessa Faculdade.

No. início. do segundo período. letivo. de cerrente ano.,
submeteremos, por intermédio' de Vessa Magnificência, ao OoLendo
Censelhe de Ensine e Pesquisa o nove currículo para e Curse de
Pedagegia e e regime didático., com base em crédites semestrais e
pré-requisites. .

Cem esta exposição, leal e apeiada em objetivos el~
vados, creio.que a Faculdade'ae Educação. pederá, brevemente, ce-
meçar a r-e apond ez- ao chamado- da-z-ea.í í.dade educacienal br-aaâ Le.i r-a

dentre .do.smais sadies prop6sitos da Reforma Universitária em
marcha.

E ninguem melhor que..Vessa Magnificêhcia para cem
preender es nosses Projetes e conceder o apeie financeiro. para a
execução .pregressiva de P'Lano'que ora tenho a honr-a de submeter
a sua alta censideraçãe, porque' tede~ nós recenhecemes e aplaudi
mes em Vessa Magnificência e indiscutível espírito. cíViCo., a per
tináoia.e a verdadeira censciência prefissienal de adminis~~~~v~
lúcide,empenhado diuturnamente" na tarefa de reestruturar a nessa
Universidade, de ampliar-lhe es objetives, de integrá-Ia realmen
te na Cemunidade, a serviço. do.ipovo , prejetande-a sôbre tede
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o território fluminense e garantindo para ela um elevado concei-
to no contexto do ensí.r.o superior do País.

Aprovei~o a oportunidade para renovar a Vossa
t;t"agnificênciaas expre's'sõesdo mais distinguido aprêço pe~<:':.·.,

maior respeito.

Ass. Paulo de Almeida Ca~pos
PAULO DE ALMEIDA CA~m?OS

Diretor em exercício
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IV - 6RIEnT.~CÃO DIDÁTICA:.
Primeiro Período:

1. Aulas expos1tivas introdutór1as aos gr~ndGs temas ou ~esm
sub-bem s, Não podem ocupar mais de 1/3 do t mpo , Se:í?:ocon-
v d~dos conferencistas especiu11zudos em Administ~~ção1 de
preferência da Escola Brasileira de Adm1n1straç~o PÚb11e
para os temas 1, 2, 3 a k.

2. Leitura de cada Toma do Progr~a em t~~s autores divorsos .
Fichumento. Comunicaçao dessa leitura ao Grupo.

3. Elaboração de um trabalho. em equipe. Rara isso, os alunoG
serão di~ididos em grupos.

~ Semin1rios com os Temas gerais. AbranGGr~o
nSria, legislaçrro~ppeoffica, apresentaç·o
ciuis de administração num s1stema.escola~
ficas da administração numa oscolaG
Para cada Tema~ ser1.indicada, no início do curso
grafla. Os alunos de~e5Io porém enrique ~- 9 .

Dois 5emin~rios por semana, de 3 horas cada qual.
O pla11cjamento dos mesmos sorá fe t no inicio do curso~

5. Cont~cto individual com os ulunos: professor a dispos~ç:o do
mesmos em horSr1os a serem fixados.

exposiç5o ~outr -
do ~:~blomus GSp -

1. SemL--drios Pr\Íticos ( com material s ímutado ou rea.i ) - 1 po
semana~ da 4. horas cado. qual. Espccializaç~o E). sistoz::. em
escola suporior ou escola méd:i,a ( modalid~dG próprio ).

2. Semin1rios sôbre tGD~S específicos:
doutrina, histó i~o~ legislaç·o. -
de 3 hora.s ca.d\:l.~

s' ::to::a ou csc oln

~ ~ H3. Est:lgios supervã s í onadoaa OIt orgaos do sist",na meio .0.1c
.psub-sistoma estadual· orq~os da Reito?i~ ~~ Vri ersi~ad o, ...•

de unfdade da uní.vcr-s í.dade ou em csc o'c; .;.....',:!c.~
RGlatórios resultc:.ntes. Estudos em e.:Up -.i :-. 1'0. c'iiscut:..-los4J>
POdartlo ser c onvãdados aà.ministradorcJ c se o.Lar s pa à.••. e s
pilrticiparem.

4. EntrQvlsta com D'retoros de 3 escol~s sôore 'pToblc~~s
nistr'-lç.!o Lscolar. PlilnejJ.mento de quostion:Í;'ius pa a
entrevistas. Integraç-o. IntGrprot~~ão.-Cr·tic~.

5. Rolatório sôbre uma oscola em ~JnC OIumcntv ~G~C~~ç-o
tis G crítica.

de i d j



MINI5TÉIRQ o A EOUCAÇAO E. CULTURA

6. Elaboraçüo da monografia ( esquema a desanvol'limento 1"&20,:1ve1)
em contac co com o professor ( supervisão do trabalho por parto
dôsta).

v - BIBLIOGRAFIA.
'\..

Em ,u,nexo, estão ralacionCl.dos livros sob tr~s
especiais po.ra o ensino secundário ( médio ) a
1'101'. Essa Bibliografia irá sondo anriqu6cida
se desenvolver o curso.

rubricas~,
para o ansino supa-
à medida em qUG

itIPara cada Temaj ~~~ sora indicada bibliografia especializada,
sendo os alunos estimulados a onriquecê-h.

VI - OBSERVAÇOES FINAIS
AS cargas horárias ind1cadas, nosta Plano~ pOder!lo ser alte-

radas quando 56 confrontaram os planos de cur-sos das deca í.s disci~')11-
nas.

Rio da Janeirot julho de 1969

••••• ?;'q =-.

Chefe do Depar t,::H1'lento.da
Administração Escolaro

'-
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESs6RES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR-(ANPAE) ~
Aven Ld.a Joana Ang~lica, 183, SALVADOR, ~:'AHIA,iJRASIL .

N()TULAS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
NQ 15 julho,· 1969

EDIÇÃO ESPEC IAL
ÊCOS DO IV SIMP()SIO ~RASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

1. Conforme divulgação feita, anteriormente, realizou-se de 22 a
26 de julho, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sob os auspícios da-
ANPAE, o IV SIMP()SIO :BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.

2. ORGANIZAÇÃO. O SD~()SIO foi organizado por uma Comissão Orga-
nizadora local, sob a presidência do Prof. Orígenos Angeli tino Martins,pr.2.
fessor de administração escolar da Faculdade dE;Filosofia elaUniversiclac",-e-
do Amazonas. A Secretaria Geral funcionou so': a rosporlsabilic.ade do profes
sor Carlos Eduardo Gonçalves, da mosma Faculdade. Os trabalhos ie organiza
ção o a eficiência (",-osserviços relacionados com o Sll.fi1()SIOcausaram a mo::
lhor impressão entre os participantes do conclavo. Ao lado dêstes dois
professôres, trabalharam, com dedicação e zêlo, vários outJ:'osprofessôres-
e alunos da referida Faculdade.

3. PARTICIPANTES. Apezar de ser muito distante a cidade-sede do
SIMP()SIO, foi grande o número de participantes, entre membros efetivos e -
observadores, no total de aproximadamente uma centena. Vale salientar o -
interêsse demonstrado 'po'Lo s professôr8s de ar'.ministração escoLar- elas Facul
dades de Filosofia e Educação do País os ~uais compareceram ao certame se~
nenhuma ajuda dessas Facul.cudes ou elo suas Un í.ver-e.í.dado s , na maioria dos-
casos. yiajaram por conta pró~ria o custearam todas as despezas efetuadas.
ftste esforço foi posto em ovidencia pelo Presidento da ANPAE, no discurso-
pronunciado na sessão solene de instalação do SIMPdSIO.

4. COOPERAÇÃO DO GOVÊRNO E DE INSTITUIÇ6ES. Para a roalização do
SIMPdSIO, contou a Comissão Organizadora com decidida cooporação do Govêr-
no do Estado, da Socretaria do Educação, da RGitoria ~a Universidade do --
Amazonas, da Comissão de Desenvolvimonto da Amazônia, da Superintendência-
da Zona Franca de Manaus, da Prefeitura Municipal do Manaus, da Fundação -
Cultural do Amazonas, da Faculdade de Filosofia, Estabelocimentos de ensi-
no e outras onti.dados, O INSTITUTO NAC IONAL DE ESTUDOS PEDlI.OOGICOS·do MEC
tambóm prestou sua colaboração ao SIMPdSIO em atendimento aos apelos ~ue -
lhe foram endereçados.

5. SEss6ES. O SIMPdSIO roalizou as seguintes sossõos: a) prepara
tória9 b) solene do instalação 9 c) três plenárias o d) de encerramonto. Na
sessão preparatória, foi aprovado o Regimento do SIMPdSIO e oleitos a Co -
missão Executiva ~ue ficou constituida dos mesmos componentes da ~omissão-
Organizadora, o os presidentes das sessões plenárias. Alguns participantes
fizeram uso da palavra para breves comunicações. Na parto do expediente,fo
raro lidas diversas monsagens de professôros o instituições educacionais do
País 0 do estrangeiro, um ~ue manifestaram seus aplausos pvla realização-
dêste Sn~dSIO. Por ocasião ela sessão solemo de instalação, discursaram-
o Frof. Orígenes Angolitino Mextins, o Prof. A. Pithon Pinto e o M~gnífico
Reitor da Universicaue do Amazonas, Prof. Dr. Jnuary de Souza M~rinho ~ue-
discorreu sôbre as ativicacles desta Univorsicade e do seu papel no desen -
volvimento do Amazonas. Durante as sessões plünárias, aprovexam-se as re-
comendações dos Grupos de Trabalho relaqionaelas com o temário do SI~~dsIO.
Nn Última sessão plenária, aprovou tambóm o SIMP()SIO várias Moções ~ue in-
tegrarão o Relatório Geral a ser pu licaelo, oportunamente. A ci~ace de Ni-
teroi, no Estado do Rio ce Janeiro, foi escolhica para sede do V SIMPdSIO-
~uc se realizará em 1971. A sessão de enc0rramento ceixou de ser solene em
virtude do falecimento do Exmo. Sr. Governador do Estado, em exercício, fa
to êste ~ue consternou, profundamente, tocla a população eloHnnaus e os par
ticipantos do SIMP()SIO. Esta sessão foi presidida pelo Magnífico Reitor
da Universicade do Amazonas G limitou-se às homenagens prGstadas ao ilus -
tre Chefo de Estado. Nesta oportunicado, foram empossados o Presidente da-
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ANPlill e Dom bro s do CONSELHODELI "ERATIVO.

6. GRUPOSDE TRABALHO.Pru-a os tudo " ('.iscussão dos c~ois documentos
básicos, consti tuiram-so tres Grupos Ó, Tr0..1Jo..lhocora a po..rticipo..çno :::0 mora -
bras efetivos e obsorvadores cujo..s ativid~des foro..o dirigido..s por um Pr0si -
dente e Secretário, 8171 ca:'.o.. um deles. Dois coorc'enadores incumbiram-se do-
tro..balho de int0graçno das r-oc oraondaçiio s elos tros Grupos as qua i s f'o r-am por-
" _ , • •• ,. • A

eles mosmos rolo..taclas nas SGSSoeS p l enar í.ae , FoJ. v í.aí.ve.I o J.ntoresse ( _do-
mons tr ado p010s Grupos de 'I'r-aba.l.ho na aprecinçâ:o, estuclo 8 debate dos .ío í.a -
documentos,ásicos.

7.TEM.ÁRIO. Foi o se€,ruinte o temário do SIMPdsIO~ 0..) "A FACULDADE-
DE EDUCAÇÃON.".NOVAESTRUTURADA UNIVERSIDADE :':'RASILEIRAII e h) IlAVALIAÇÃO E
REVISÃO DOS PROGRAMASDE II.DMINISTRAÇÃOESCOL/IR". O primeiro trabalho foi -
escri to pelo Prof. Paulo de Alneicla CiUIlpOS (Re La tor-) e o segundo, pelo Prof' ,
José Gomos do Campos (Relator).

8. RECOMENDAÇÕES.-Do rvferôncio.. 0..0 tema" A FACULDADEDE EDUCAÇÃO-
NA NOVAESTRUTURADA UNlVERSIDADE'RASILEIRA" f'o r ara apr-ovadas pelo SBl[PdSIO-
16 Recomendações. Quanto 0..0 segundo tema~ foro..Q o..provo..~o..s10 Rocomendaçõos -
o..s quais sorão apresontadas om sepo..ro..do.

9. CON:B'ERftN"CIAS.A fim do dar ao s par-t i c Lparrte s elo SIMPdsIO uma vi
são c l aru da rerliido..rle amr.>,zônico.., foram reo..lizo..d:1s as sG,guintes conferêncio:'S s
0..) "INTRODUÇÃOAO ESTUDODA COLONIZAÇÃODA AMAZÔNIAOCIDENTAL? b) "A SUFRAl.V1A
E O DESENVOLVIMENTODA AMAZÔNIAOCIDENTAL" G c) liA EDUCAÇÃONO ESTADODO f:J,'íA
ZONAS".

10. PROGRAMASOCIAL. O SBl[PdSIO.orgnnizou excelente programo.. social
",,"trmrós do qual pudo ram os par-t i.c í.pun te s compLe tar- suas observo..ções sôiJre os
vários aspectos (~.o.. v.í.da d0 Manaus 8 do próprio Estado do lImazono..s. Cumpriu
se f i.eLmentc o prograoo.. social d ivul gado ~ 0l1türiormente, no NQ 14 do "NdTU
LAS DE .ADMINISTRAÇÃOESCOL.1ill".

11. DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES. Aos par-t i.oi.pan te s clo
SIMPÓSIO foram entreguos vários livros o pU'11ici-',çõ0S (~iverso..s sôbro assuntos
(10..amo..zônia e, pelo.. Secretario.. elo Educaçno o Cultura elo..Bo..hia, exemplares do
Plano IntcgTo..l ce Euuco..çno, Lei Orgnnico.. do Ensino, Reformo.. elo..Sdcreto..ria 0-
Esto..tuto uo M~gist0rio.

12. PR~IO "TIBÚllCIA M. SUERDIECK". Durante os t.r-aba.Lho a c::.oSIMPÓ-
SIO, rouniu-se a Comissão Jul[:/l,r~ora elo Prunio "TLnJRCIA M. SUERDIECK" a fin-
J.o apreciar e julgar os do í.s tro..,alhos apresentados. Dooí.d í.u a Comissão do s
clé'-ssificar os referidos trabo..lhos pülas deficiências G falhas comprovaelas:
Resolveu-se, ainda, solicito..r o..os patrocinacores o.. elevação elo Pr~mio que
passaria a ser de NCr. 1.000,00 (hUD Dil cruzeiros novos) com o objetivo ele-
intoressar maior nÚDero de candidatos e Dolhorar a qualicade dos trabo..lhos.

13. ASSEMBrnIA GERALDA ANPAE. Na forma elos Eo..to..tutos, realizou-se-
dur an te os tra'balho s e:'o SD1PdSIO, a ASSEM:J3LEIAGERAL da l'\J'J PAE ccnvoc ada e spe
cin.lmonte par-a aprovação elo Relatório elo Presidente (Exo~cício (:'0 1968) e
eloições para o co..rgo ele Presielente e Dembros elo Conselho Dali erativo. Esta
sessão foi presidido.. pelo Prof. A. Pithon Pinto, Presidente da ANPAE o Secr~
t.ar-Lada pelo Prof. Paulo ele Almoic.lo.. Campos , A~)rindo a sessão, o Presidente -
fez, inicLumente, as soguintes comunicações s a) pediu um minuto do silGncio
ou nenór í.a de ciois sócios f a.l cc í.do s - Os Profs. Isaio..s Alvos e Antônio Ser..:-
ralvo Sobrinho, d8stacanclo a persono..lic'ac:'e elo anbo s] b ) resultado do PrêL1Ío-
"TL:úRc IA M. SUERDIECK"-19699 c) leu c ar-ta 0.0 Dr. Frnncisco S. Céspodes, Di-
rotor do DopartaDento do Assuntos Eelucativos do.. OEA 00 que folicita a ANPAE-
pe La rüalização 2.0 IV SIMPÓSIO o mani.f'e s ba o interêsse daque I o órgão em ateE,
;ler os apelos foi tos no Simpósio Irrter-amcr-Ic ano do "':ro..sÍlio..~ u) informou que
a ANP.AEpromoverá os ooios junto À, OEA para UI1 encontro do s ta Associação com
a suo.. cong8noro nos Esto..clos Unidos, por ocn,sião ce sua convenção nnual? e) -
Drnifostou o elesojo co o..Dplio..r o quo..dro de sócios ca l\NPAE que comploto..rá 10
MOS do vida em 1971? f) solicitou o.. colaboraçno dos associados no.. prepara -
ç3:o C.e trauo..lhos para sor-era publicados na s0rio "CADERNOSDE' ADMINISTRAÇÃO-
ESCOLAR", oc~itados pela Associaç1:o, Na or(~em do (~ia, foi apr-ovcdo o Rclr>,tó-
rio do Presidente c.'"a lJifPAE, que L~iscorreu sÔ1're algu.L1as ativic~o..c1es na.í.s im-
po r tan tes c.la Associo..ção, em 1968. Antes do lJroceder-so n. eleição, aprovou a-
J...ssenblaio.. Geral pr opo s ta do a seoc í.ado Prof. Mer-va'l Jurvr.m no sentido (1..0 mo-
difico..ção dos artigos 13, lotra "b" e 28 dos Esto..tutos qU8 PQsso..ro..n a tur a-
secuinte rodação 3 "cinco professôros de administração dscorar ..das_Eacülda,~s
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de Filosofic." e "será pc:ermitida a reeleiçqo para os cargos de Presic.ente e
ue membros elo Conselho Duliberativo" ~ respolirtivDJ!lGnte. Foi o se gu ínte o re-
sultado uessas eleiçõus~ P~ra PreEidente~ Prof. Antonio Pithon Pinto (ree -
lei to) é para membr-o s :10 Con seLho DelL,c:r:ctivo os Profs. Carlos Corrêa Mas-
caro (r6eleito)~ José Gomes de C,QlTIPOS(rdeh-JÍto)~ OríCl:nes Angelitino Mpx-
trí.ns , Antonietainnchi e Pau.l,o de Almei('"a Cnmpos , O Prof. Pn.ulo Cumpos -
considerando que gostaria de VGr representado no Conselho [1 região nordeste
encaminhou D, Mesa seu pcd.i.do de renúncia eldpois cl0 agr.qclec8r aos colegas 11-

votação rece'~d,-ela. Procedida a eleição par-a a vaca ocorric:a com e s ta renún-
cia, foi olei to o Prof. Mervtü .Jur-ema , O Pr-e s irlen be acra(',eceu aos colegas-
por sua reohlição e confiança nela (~GpOsi taua 9 pr ometendo , rnai s uma vez, --
corrosponcler a e s t a ccnf'Lan ça G trabalhar, c ada voz mrüs, polo pro[;rGsso da
liNPAE. F'eLí.o í, 'tou , c í.nda , os novos mombro s elo G[régio CONSELHODELL)ERATIVO-
G acraueceu a ooLabor-açjio prGstac:a pelos sonhores Conselheiros ITillL'\R DE-
/1 REU Vf:.SCONCELOSo Pu. THEOJALDOL. FRilNTZ, S.J. Na parte final dA, ruunião
pel í,u ft palavra a Profa. Maria Luisa Chaves para propor que a ilNPIlE promo
vosse a trac:ução elo livro "SECONDARYSCHOOLADMINISTRATION"elo Ârl(:drson -
Van Dike. A profa. Sara Rottonterg solicitou informaçõGs sôbre o projeto
da ANPi\E - "TERMINOLOGIADA ADMINISTRAÇÃOESCOLJlR", havendo o Conse Lhe í.r-o
Pro f , José Gomos de Campcs esclpxucido qUe O Prof. Pe , 'I'heoba.l do L. Frantz,
S.J., pr0sidento da Càmissão Nacional incumbic::.a elo estudo Justo assunto,co~
tinu.qva tranalhando nesse projeto.

14. CERTIFICADO. Aos pRxticipantes 20 SIMPÓSIO foi entroguo cer-
tificado do froquência, firmaLo pelo Prosidente o Secrutário Geral dn. Comi~
são Executiva.

15. PAPEL Dà IMPRENSA. A Imprensa de Manau s l1..euamp.La cobertura ao
SIMPÓSIO atravós dos v~rios jornais que circulan na Ciclqclo.

16. HOSPITALIDADEDO POVO. Foi r~nlD8nte impr0ssionante n hospita
lic:.ado elo povo do M;:maus, que não poupou osforços no sentido Cd que n aúa fal
tasso aos participantos elo SIMPÓSIO. Ê com êstu l~ostaquo que encerramos o -
brova rela.tório cas ativü',",('OS do IV SIMPÓSIO~RASILEIRO DE ADMINISTRAÇKo-
ESCOLIffi



ASSOCIAÇÃONACIONALDE PROFESSÔRES])E lillMINISTRAÇKoESCOLlffi-(ANPAE)
..:'l.v8nic!.aJ'o ana llné,ólica, 183, SALV.ADOR,]~lliIA, BRASIL

IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃOESCOLAR
Mnnaus, ~\ml1zonas, 1969

RECOMENDAÇÕESAPROV1\.DAS

TEMAg~'I.FACULDADEDE EDUCAÇÃONA NOVAESTRUTURADA UNlVERSIDlillE "?RASILEIRA

I

QUGo Consolho Fuc.loral de Educação fixo som to,r,."'.ança os cri tórios e pad.rõos
UG avaliação da capacidade Ql1SUnivorsiàauos e Escolas a que se refere a Ro
conendaçao 2.2 "a", ccn t í.da no Par-oo er Nº 209/67 da C;UDara do Planejamento-
do Con se.Lho Fec~oral c.~eEl"'.ucação, apr-ovada em julho ck 1967.

11

Ficam l~ofinic~as como F'acu.lIude s JG Educ açjio -s insti tuiçõos c apac í, tadas a -
oforocer o, forL1ação c10 espoci'11istas 08 Educação 0 b, de professôres pn.:ta 0-
orisí.no mé(~.io o supe r i.or-,

111

SOW:mt0 as Univorsi,>.(~es, fuc.oraçõüs dv escolas \3 Func:'ações l)ruvistas em
Le i, podGrão manto.r F:.culc'."l,c:'es de Eduo açao ,

IV

Donorünar-se-ão Faculêl.r'..J_es de Forma çao 1e Profossôros as quo , f'unc Lonando -
como uni~n~es isolac~s, se GncarreGarão do proparo de professôres para asco
Las L8 grcm mód í.o o apenas poderão funcionar onde não houver Facuh'.p.dü 10 -
K.ucação.

V

Os órgãos oficinis próprios provi(:'oncinrão no son t í.do t:'..8 impol'.ir quo Insti-
tutos tlo Educação mnnt~nham ostabülociLlontos de ensino suporior coo ~ ceno-
L1ine.ção r2.o Fp,culdade ele Educação, conforme, o disposto 08 Par ec e'r do Conse-
lho Federal do Educ ação •

VI

Os órgãos corapctien t.e s dili{:,onciarão par a quo n ao 171éÜSsoja concer.Lrla autori
z~ção pr>..ra o f'unc i onancrrto 030 Institutos c:'e E("'.ucação , (le cursos destinac.os-
; proparação do oagistório d~s Escol~s Normais, pr\3vistas no pnrágrafo úni-
co c."'.oiU't. 59 da LGi c'.\'; Dirotrizos o':ases J.p, Educ açao Nacional, tenc.o E:iIll -

vista o que dispõe o fxt. 30 0 pnr5~Tafos 20 Lei 5.540/689 bem como os Arts
lº e 10º do Decreto-Loi 53/66. Quanto n?s cursos já GXist8nt~s Ó sugoric.o -
que, no espírito (l..aLei, se congrl;)gthõm'1 F'::wulc"'.ac'..odo Ec:'ucaçao local, me,-~i-
ante convênio, dü f'orma a e s tabe Loce r íntimr'.- coop0rp,ção nn f'o.rrnaçáo ('_e pro-
f0ssôres do curso no rrna.L o uma coordenação que as sogur-o un ir.ade ele estudos.

VII

As Univorsicl2.L"'.e:S providenciarão do edo logo 2- conc e s aao C.0 bÔlsas de üs ~ü.do-
a professôres de Fnculclad0s do Educação para froqu0ncia a cursos ele pósgTa-
,1 ~,--"uaçao.

VIII
~ A •

As Univ",rsic"'.o/.os G 8sta'\elecimentos isolados pr0L10V8raO convcnz.o COL1os
ór[ãos admí.ní.s t.r-idor-ca elo sistema oscc Lrrr (1..,'1conun í.aar'.o 11 que servem, de
f'orrna a consti tuirem UL1"CENTROPEDAGÓGICO"para a sua F~,culc"'.2./_ed.e Educ a
ção, intúgra<':.o ('..8 e scc I as de 1 º e 2º Graus o .lo sorviços er"'.uc~cionais que
s í.r-vnm aos objetivos (:'..ape squ.i sa e c"'..:',c:'.emonstrnç-;;:o.

IX
Nas Fp,culc1ac"'.es D.," Educação ou cOflGCnoros, ser5 (~~lla pr-Lor ír.ado par-a s

a. fazor funcionRX cursos elo forL1ação curta, ue c.uração mínima do qua-
tro s omes t.ro a Lot í.vos , v.i s anrlo ao pr cpar o ('.0 prof0ssôros pc Lí.ve Len te s para-
o ciclo ginQ,süü, os qua i s reco~)\.;rão a licença do lº c í.cLo s

a. ren-lizar cursos C.8 atualização rlestinac'.os a professôr0s leigos em -
ex"rcíoio, C'_8 e sco Las de ní vo I L1Gc'..io?

c • equipar cle;vi'''..aI:J.E;nt" as r e spec ti va s :)Íb.l io tocas, incl usi ve COD as si-
na tur-a c1", revistas jJe('acógicas LJ porió~licos?
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d. instituir lli~ atolier para conf0cçn.o ~u oatbrial ~idático?
8. esta elucar cursos ~a pr~p?xaç;o 20 professôres p~a as oscolas nOTIJais~
f , pr-ov í.donc i ar- a concessão e',G . o I s as :10 e s tudo c~estinrt,:,as a e spec í al Lzar- -

profossôres cn r-ccur-so s aurl í.o=v.í sua.í,e :=>,plico./..cs 0,0 0nsino;;
g. ofurecer cursos ('..ostinados a prup2xar supervisores G.0 on s í.no I;j ('irutoros

2e uscola UO lº 0 2º gTaus9
h. propiciar, em cursos intensivos, f'o rmaçjio P8c:'0-gógica a [r"cluaclos c:'o ní

ve l super í or , =o s qua.í s será corif'e r Ldn li Lí.c onça para o n1:1cist~rio C:'G P,tG ('uas
cisciplinas constantes co curso ~e craduação.

x
As Fac ul.:'..ac:'Gs de Educ açiio L~ever:ío empenhar-e se em mP.nter co l abcr-aç.io COD os Cen-
tros RUt:ionais de Pe squ í aas Educ ac Lonc.i.s G outros órgãos (:'0 INEP cora procraEl:1s-
na Rl"gião en que se si tUfU'em as Facul(:'r'-c:'bs c:.~ Educ aç ao , com vistas ao treinaDI:1!!.
to cl0 uspecialistas ~o Educação o ; rü~lização ue pesquisas GCucr'-cionais.

XI

As Pacul r'..Q,('..csclG Educação elevarão procurar ,"!,I'ticul:u--sG com '1, a~'..rünistração 0S-

't adun.L G muní.c apal , no. son't í.do ('..0 proporcionar assist~ncip. técnic,'1. ao s í s t ema -
8(:'ucacion~ J rop.lizar posqud aas , so b R forma ('O convên í.o ,

XII

As Fncu'l t ado s ('..0 Educaç2:o c'.uv(;rão prooovor seminários 2.e profe:ssôres ea Facu.l da
~o com professôrGs (; ~irütoros ~as oscolas elu lº o 2º brrtus9 com vistas ao estu
~o do problcoas eu intor2ssG recíproco.

XIII

As Facu I:"..ado s do Educação c:'Gverão ~mpenhar-sG era pr-omover- oisSÕGS por.:'agógicas -
é'(; intvrcP.mbio COE1Faculc:'ac:'0s corigcno.re s ,

XIV

Âf3 Facu.Lrrv' ..os do E(~ucação cl0vorão ort;pnizar, em cooperaç;:to co m outras unié'..a.:'0s-
c:'<: Univ8rsir'..ac' ..o c com os órE;ãos rGgioné1is o locais elo :MEC'-' ,'..a Soc r-et ar-I a do
E;:'ucação, cursos (':'0 proparnçâo C:'Gc and i.d a'to s nos üXéWlOSe18 suficiência, sob o
r cg.íme c.':.ecréc'..itos acumul ado e , at~ a o:Jtonçno (''', Lí.c cnç a par a o lº u 2º ciclos.

xv
Os' p<~ticipantos do IV SIMPlisIO ~ml.sILEIRO DE .1'i.DMINISTRAÇJ.oESCOL.l'~, r0unll~os
0l:J. Manaue , cncr.r-ec om às Facul('_['f~OS c':.üEduc açrio n. nClIrOSSi',D/:'d ele ul tiL1t:..r01~sua
r0união (:lEIuna Assoe IAÇÃO NACIONJ..LDE FACULDA'ES DE EDUCAÇÃO,suceric'q p,-,lo Pro r
J'o aqu í.m F','..ri[', Go0S, por oc as Lao c:'o 111 Sumli.:néÍ.rio ('..0 Es tudo s Universitários,pro-
movi.do pelo CFE, em agôsto '~e 1968.

XVI

As Fuoul.c ..ade s (10 Educaçáo ca tur' ..Cl.T;'O:1 possi!)ili",,,,-c:e c':.eLí.cenc í.ar profGSSÔr0S,
so o regimo C8 cr8ditos, om ~poca ~(:J fGrinso

XVII
, - ICons ír.or-undo n justiçn ~"..n. pr'o po e a.çao ,:'0 Prof. Luonr'..rdo~'ozorra .lo Mc,nezos, o

Pli.mário aprova. um voto elo louvor po l a contribuição c'...:1.c'..a1)010 Pr'o f , Pau'l o cl0 .lU
meir'..:-l, C::unpos ao IV SIMPCSIO, na f'o rtia r.10 (',OcUDonto - liA FACULDILDEDE EDUCAÇÃO-
NA NOVAESTRUTURADA UNIVERSIDADE RASILEIRAII•

• • • • • • • •
TEMAs 11AVALIAÇÃOE REVISÃO DOS iROGR1.MAS DE l...DJVIINISTRAÇ:\OESCOLf,R

CONSIDER1JJDOs

1. que o progTélIna clú caca cisciplina G oln.boraco sob foron eu plano-
eo cns í.no pulo r0spcctivo profossor o apr-ovrulo pe l a ContSreração :'2.0e s t abe Lec L
oent09

2. que um bom pr-o gr ama c:'..Gvor:J.,antro ou tr-as coisas, t0r 131::1 vistas
2.1. os ob j o t i.vo s a se rera dcpnçp..dos~
2.2. o contüúco do programa?
2.3. o aluno o suas n oco as i r'..ac.es~
2.4. o professor ü sou propc..ro 8

2.5. po s si '..:il ir'..ac:',:;de ser ava.I iaclo

3. a lntitln. aascc í açjio cn t.r-o a I.r'oinistr~ção G0ral o a Ac:'ministraçi1o
Escolar, sue quo osta porca co vista süu C.:1.mpoüspocífico do ostuco?
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Os Grupos do Trrcalho rCco00nl"..aQs

I

A ll."_ministração Goral ~:'ev0r~ 8vr ostli',>/:'a c080:lase par-s os os tu.lo s 1e Ac'minis
tr~ção Escolar quú possui c~po 0spucífico.

11
~ '"A pr'cpo rç ao :'_0 tompo cl~stina:~o as L:'ivGrsas ar en s con s t an t c s ;.:'os prO{,TCmaS cle-

M'.ministraçao~scolar poclurá sc r , apr-ox iri ,::llamunte , 20% par a o os tu.Io ('.a Teoria
em L:'ministraçno G0r,"tl G suas nplicccçoGs::, A'_oinistrp"çP:o Esc oLar ; os r c s t an te e
80% serão oGlpro[:cdos no 0StUC:'Ocl.?s .'1tivi,''1C''-vS é'/ninistrativ!1s nos si s torncs 8S-
colares.

III

TGnc.lo00 v.i s t.a os o:'jutivos rlivvrsos (:.os cursos :'.0 L'ic enc La't'ur-a o .lo curso de-
•.• \ • , A

P0cagog1a, h~v(;jra proGramas ~livúrsificaclos prcra 8SSGS cursos.

IV

Um prc[::~rnr.1o.. elo li=lministr~~ção Esc o l ar- p ~r~ .:J., Lí.conc í a tur a propôe-sQ a s

a. rtjuclar o futuro :professor P.. ror,lizar o S0U pFLpo19
'0. ",ju~:'ar o futuro professor rt ana.l i aar- o conpr-eondo r a cinônica ela esco-

la COElOinstituição social e
c. Lovcr o futuro profGssor Q, compr-ocnde r o procosso G as tarefas rlq .I\.dr;ü

nistrqção Esco Lru- no son t í.do ('_é1.. rertliz~ç;:o ,'~o SGU prtpel e :'.0 p",pol ('_? institui
ção o ac oLar ,

V

O pro[rP..Elp..c~o aé~ministr:,º::;:o uscolar para LicGncir,tura pocl0r:: conter, «n tz-o ou-
t.r o,s, ,'1S sOf-Uint0s ároas~

a. Lnt rpduç ao à Lrlministrrcção
(la L~loinistrrtção o sco Lar t c) ViS':1O
0scol" cooo instituição social~ e)
lação o sc oLar ,

G0ral? 1,) Ccnc o í. to, O~)j0tivos e processos -
. l' r<' t .~, 1 ., .1.. ,) ~[.0ra (.0 01S uL12,.,."sco é1r _.rrcs1 e i r-o ; ..; lL-

Trwf'1s a~ministrp..tivas nrt oscola o f) L~Cis

VI

Com rolação ·~_ocurso elo l-\Y:l",coCia, tum'.o om v i s t: o P::crecor 252/69 co Con ac Lho
F' l' TI' ~ .' •• t' ." ,'. A" • t -- H'Gcura '-'-V;2,(uc"çao, S0J 8D P.11n1Srn,r..as un rr .."..C..u S.,r,SlCaS em ~1U:.11n1Srp..ço,o -",SCO-
Lar' p'~rp, tO('.os os alunos 0 c s tu.lo s ~livorsificiV~OS par a as vnrio,s hao.i.Lí. tações-
osp0cíficas.

VII

Nas F::.cul:'_él'GS elu Ec'ucação o con[.2n0rus consti tuam-so comissoos ('..8 profüssôros
t.on?o por obj ot i.vo o os tudo elos proé;rpnas l~l; Lclr:linistrn,çô.:o Escolar par->. o cur-
so elo 1-\::/_agogia.

VIII

R",mGti'.IJos profussôrvs (lu ú:'..oinistrp"ção :8scol,'"r os r osul. tat'os (8SSGS estuclos
?t f.NP1'LE, R qual, por sua voz, lüvürc1. 3ssus r-osu l tA/OS 8..0oonhcc í.non to (los só
cios.

IX
Os pr-of'c.s sor-o s elo LC'..ministrp,çô.:o Escol.<U':"~vv0rão r0L1ütor, i[up,lm,;nto, ; !JJPAE -
.'10i blioLr8..fia um uso no :::'.osonvolv.í non to :"-0 sous procro,oé1S 9 COD o ne smo o'j ot í,

vo (~a Rocornonc'nçjio oitava.
X

Finnlraonto 9 o IV SnLrDSIO :JR~'cSI1EIRODE ADMINISTRLÇ1.0ESCOLARapr-ova UD voto -
r'(j louvor ao Prof. José Gomos c_o Campos 'p0lo sou tra'alho - "LVIl-LIAÇ7í.o;:; REVI-
slD DOS ~1l.OGRI\:MASDE ADMINISTRAÇXOESCOLfill".
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DADOS GERAIS SOBRE A ESTRU'.2URADA FACULDADE DE EDUCAÇ!O DA UNIVERSIDADE
F]!:DERALDA BARIil.

I. FINALIDADES:

a-formar dirigentes para o campo da educação na docência, teoria e
investigação e admini~tração escolar;

b-aperfeiçoar e especializar o pessoal docente e têcnicos em educação;
c-realizar :pesquise,se eX1Jerimentação pedag6gica;
d-colaborar 'com os órgãos competentes nos programas de extensão.

11. ORGANIZAÇÃO DIDATICO-f:DMI1ITSTRATIVA:

a-Colégio Delirerativo;
b-Conselho Departamental;
c-Departamento;
d-Direção;
e-Laboratório dê Educação.

NOTA: Hav~rá 4 (quatrc) departamentos a saber: 1. Departamento
de Planejamento e Administração Escolar; 2. Departamentc de Ciências da Educa
ção; 3. Departamento de Teoria e Prática do Ensino (I)-Ciências Humanas eLe:
tras e 4. De par-t amerrt o de Teoria e PráticD. do Ensino (II)-Ciências Exatas e-
Experimentais.

Do currículo da Faculdade fazem parte as seguintes disciplinas
de formação pedagógica:

a-Adninistração Esco Lar-
b-Curriculos e Programas
c-Faementos de administração Escolar

'd-Legislação Escolar
e-I-ietodose Técnicas de Pesquisas Pedag6gicas
f-Planejamento Educacional
g-I'roblemas Brasileiros de ::;c1ucaç~o
h-Teoria o'Prática da Escola Primária
i-Teoria c Prática ela Escola.Média
j-Educação Comparada
l-Filosofia da Educa2ão
m-Hist6ria da Educaçao (Antiga e IIedieval)
n-Hist6ria da Educação (Moderna e Contemporânea)
o-Introdução àOrienta2ão Educaoional
p-Psicologia da Educaçao •
q-Sociolo&ia da Educação
r-Técnicas de Exames Psico-pedag6gicos
s-Técnicas Audiovisuais de Educação
t-Dic1ática Geral
u- Prática de Ensino (Português, Francês, Inglês, Alemão, Eapanho L,

Gcoerafia, Hist6ria, 'Ciências Sociais, Ciências Fedas6gicas,-
Matemática, Física, Química, Hist6ria Natural, Filosofia e De
senho ) •

O atual Colégio de Aplicação passará a ser o LAJ30RAT(jRIO DE -
EDUCAÇÃO, ainda com atividades de ensino, pesquisas e experimentações c.1em!
todos de ensino, currículo, livro dic1ático e cre~~enciaT!lentode professôres-
do ensino m6dio para as atividades do estágio supervisionadc dos licencian-
dos.
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IIr. DOS CURSOS

A Paou Ldade oferece os seguintes cursos:

I Graduação
11 Pós-graduação

111 - Aperr'eiçoamento
IV Especialização

V Extensão

Os Colegia~os de Curso, com aprovação do Conselho de Coordenação,-
fixarão a duraçao dos diversos cursos dentro de limites máximos, médios
e mínimos, estabelecendo o húmero de disciplinas que o aluno deverá ou-
poderá cursar, semestra,lmente.

Os Cursos de Graduação terão por finalidade habilitar à, obtençao -
de graus acadêmicos ou que assegurem privilégios de exercício profissi~
nal, compreendendo a Licenciatura e o Eacharelado. ~ste último curso da
rá aos alunos um comêço de eSl)ccialização em determinadas áreas.

Os Cursos de aperfeiçoamento se destinarão a especialistas e obje-
tivarão atualizar e melhorar seus conhecimentos e têcnicas de trabalho.
A Faculdade manterá em funcionamento, todos os anos, cursos desta natu-
reza visando ao aperfeiçoamento dos professôres em serviço.

Os cursos de especialização destinar-se-ão a preparar especialis
tas em setores restritos das atividades acadêmicas e profiSSionais.

Os cursos de extensão visarão a difundir conhecimentos e técnicas-
de trabalho par-a elevar a eficiência e os padrões culturais da oomunida
de.

Oa cursos de pós-graduaçãc (Mostrado e Doutorado) têm por finalida. _ ..r-
de desenvolver e aprofundar a formaçao adquirida em cursos de graduaçao
e formarprcfessôres e pesquisadores, conduzindo à obtenção de um g:rau-
acadêmico.

IV. DAS ATIVIDADES DOCENTES. DO PLA1lliJlil1EIJTODIDATICO

Ao Colegiado de Cursos caberá indicar as linhas mestras dos progra-
mas de ensino das disciplinas do curso, os quais são elaborados pelos
respectivos prcfessôres ou por equipe de professôros para êsse fim cons-
ti tuida pela Chefia do Departamento. Iml-'õe-sea a(presentaçãc de Plano -
de Curso pe Lo pr-of'esaor-,

V. DA EXECUÇÁO DA APRE!IDIZAGEM

Para a execução do planejamento do curso, o pr-of'osaor aaaegur-ar-ã0-

mais amplo e variado emprêgo de métodos e técnicas do en~ino tais como:-
preleções formativas e informativas, seminários, discussoese debates,es
tudos de casos, trabalhos de campo, visitas de observação e estágios,ims
trução programada, estudo dirigido, método de problemas, eJregese e come-;;
tário de textos, demonstrações, experimentações, aconsclhamento.

Cabe ao Departamento accmpanhar a execução da aprendizagem para que
ela atinja os objetivcs ela disciplina sem prejuizo da competência de Co-
legiado de Curso.
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VI. DA VERIFICAÇ1tO DA APRENDIZAGEM. DOS CR~DITOS E PRE-REQUISITOS

Ccnsiderar-so-à cr6di to a relação entre uma unidade de tempo au La ou
tempo-trabalho tomada como padrão e um semestre de atividade letiva.

o crédito aula ccrresponderá a 15 aulas num semestre de ativida~e le
tiva. O crédito-trabalho será fixado pelo Departamento, com a~rovaçao do
Conselho de Cocrdenação, ouvido o respectivo Colegiaclo de Cursc.

Atividades comc semináriosl excursões, trabalho de campo e cutras
equivalentes ou semelhantes serac traduzidas em créditos, de mcdo a refle
tir a participação que se es)era do aluno nessas atividades, em ccnfront~
com as previstas para fixaçãc dos créditos-aula.

Admitir-so-à certa flexibilidade em relação ao número de cr6ditos cc~
cedidos a uma disciplina ou atividade outra vinculada ac ensino que depen-
da, para sua ccnsecução, de um regime intensivo do trabalho ou assuma a
forma de estágio ou residência.

À disciplina se atribuirão tantcs créditos quantcs r8 ultem do númerc
e natureza das aulas, trabalhos e atividades exigidos para que seja ela roi
nistrada.

~"ara fins de avaliação qual i tatíva dos cr éd í tos obticlos, ficam insti-
tuídos os conceit~s abaixo discriminados, C01:1 os seus r.esycctivos símbolos
e va Lor-eas

I sem rendimento (SR) zero
II - Lnsuf'Lcd ant e (I ) um

III médio inferior (MI) dois
IV médio (M ) três

V mêdio suyerior (xs) quatro
VI euper-Lo r (RS) cinco

A verificação da aprendizageo será feita por semestre, compreendendo:

I - apuração da frequêncin às aulas, aos trabalhos escolares e
exercícios de aplicação;

II - detcrTilinaçãc dcs conceitos obtidos pe10s estudantes nos tra
balhcs, exer cIc Lc s de aplicação e no exame final.

Considerar-se-à inabilitado o aluno:
I que ol,tiver o conceito final inferior a méd í,o na d í.ac í.p'l í.na ;

II que deixar de compar-ecer- a mais de 30% das ativi,ladec escola
res.

Será ::acultado exaf.1Gde segunda é:pQca~

VII. DA PESQUISA

A pesquisa será programada pelos Depar-t amerrbo s , de acôrdo com as diretri-
zes gerais traçaclas pelo Conselho de Coordenação que indicará as áreas yriori-
tD,rias o promoverá a articulação entre as várias unâ âadoe e Crgãos Suplenenta-
r-os em projet::Jsque possam ou devam i'llTlicarna sua participação.

A pesquisa na Faculdade será encarada cooo função autônoma, voltada para
a usca de novos conhGci:ncntos c t~cl1icas, e como atividade indissociável do-
cns lno , doe t í ncda ao cultivo da atitude científica Lnd í.s pensãve'l a uma corre-
ta formação de grau superior.
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Os projetos de pesquisa tomarão, quanto possível, como ponto de partida

os dados da realid.ade local e nacional sem, contudo, perder de vista as gen~
ralizações, em contextos mais amplos, dos faJeos descobertos G de suas inter-
pretações.

VIII. DA EXTEHS1tO

A Faculdade promoverá consulta à cOTlTunidadevisando à :9ro[Sramaçao de sua
política na área da extensão a qual, nos limites dos r-ecur-sosdisponíveis, de
ve atender às as;irações do aei:) e reyestir-se de carater inovador e dinâmic;.

A extensão poder~ alcançar o âmbito do toda a coletividade ou diriGir-se
a pessoas e instituiçoes públicas ou privadas, abranGendo cursos e serviços -
realizados à vista e no cumprimento de planos especificos.

Os cursos de extensão serão oferecidos ao público Gm geral, com o prop6si
to de divu Lgar' co nho :imentos e técnicas de trabalho, podendo desenvolver-se em
nível universitário ou não, de acôrdo com o seu conteúdo e o sentido que assumAm
eo cada caso.

Os serviços de extensão ser-ao prestados sob f'oz-mas diversas de atendimento
de consultas, realização de estudos e elaboração e orientação de projetos em
matéria educacional bem como da participação em iniciativas de"ta natureza.

IX. S=:HVIÇOS AmnNISTRATIVOS

Os serviços administrativos da Faculdade, superintendidos ~elo Coordenador,
compr-eendem os prestados :pela:

I Secretaria
II :Biblioteca

X. ATIVIDADES C011PLEI~}jTARES

Com a finalidades de estimular e desenvolver as tendências e atividades
a:-tisticas, esportivas, sociais, recreativas c cul t -rais .lo s seus alunos, a
Faculdade manterá os serviços necessários, ele acôrdo com os recursos disponíveis.

XI. DO :L1tNE.JAJffilJTO,COORDE1 AÇ1i.O E SU?ERVISÃO DAS ATIVIDADIiS DA FACULDADE

O planejamento das a-~ivieladesde ensino, pesquisa e extensão será da respon-
sabilidade dos :Departamentos e terá por objetivo a raciQnalização das ativielades
G sua maior J:lrodutividaele.

Com ase nos planos de curso elaborados, os :Dc:parta'ocentosprogramarao suas
a-~ividades para c ano letivo, estimando as nec ce Jictades em têrmos de:

I recursos financeiros
II recursos materiais

III z-ecur-sos humanos

A coordenação das atividades da ?aculdade será feita pelo Coordenador e
pelo Conselho Departamental, e no âmbito dos Departamentos pela respectiva Che-
f~a, com a finalidade de evitar-se duplicação de atividades, cónflito de a-liribui-
çoes e dispersão de esforços e segundo as competências já at r-í.buâd as a cada qual
clêsses órgãos.

tivo
A supervisão das atividaães elaFaculelade será {'eita pelo Colégio Delibera-
e pelo Coe rdenaclor, e no âm _ito dos Departamentos pe Ia rRpecti a C.h .c •

o ~ -j-J~ -
b-~, ~ (f-ft-Lvv<l 0--L f'-w../'~ ~~~)-.j
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IIl SEMINARIOSCBRE ASsu;NTOê. VNIVERSITÁRIOS

A -FACULDADE DE. EDUCAÇlO - SUA IN[PLANTAÇXq NA UNIVERSIDADE
Agôsto/1968

FARIA (~O}';S SOBRINHO

O conhecimento do texto do novo Estatuto da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, recentemente divulgado, veio
permitir que a tarefa do planejamento da sua Faculdade de Educa
ção alcançasse a fase, que disso dependia bàsicamente, de proPQ
sição da estrutura formal da nova unidade - medida preliminar ,
por sua vez, em relação ao preparo de um Regimento, como corpo
de preceitos e normas disciplinares da vida escolar, pelo qual
a Faculdade em organização terá de reger-se.

O esbôço dessa estrutura básica que ora submeto ao
preclaro exame dos participantes deste Seminário sôbre Assuntos
Universitários; tem caráter de um estudo preliminar, t fruto de
elaboração de grupo de trabalho que venho tendo a satisfação de
coordenar, assistido nessa incumbência por eminentes colegas da
antiga Faculdade de Filosofia. Fundamenta--se em aten tae observa
ções de organizações similares e minuciosa análise de valioso
material de consulta que a mim e a outros membros participantes
do grupo foi dado reco:':.herno país e no estrangeiro em sucessi-
vas oportunidades de visitas a organizações de Ensino §uperior
de Educação. Pontos de doutrina e alguns importantes de te.Lhes
sôbre a estrutura dessas instituições e seu modo de frmcionamen

- Ito constam do relatório 7 de que junto cópia 7 que acabo de enca-
minhar ao MagnífiCO Re i tor da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, Professor Rayrnundo Mon i z de Aragão. Da exposição aí fei-
ta~ a presente comunicação constitui o devido corolárioo

As ar tdcu La ç iie s das diferentes peças que se ajustam
harmonicamente em um sr.e t ema integrado de organizações aq ui prQ
posto para a Faculdade de Educação projetaday estão sumàriamen-
te delineadas em anexo organograma, para uma fácil visão deçon
junto.
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ÁLT.:tEASFUNDAI\1:ENTAISDE ATIVIDADE.

Dados os têrmos em que a Faculdade de Educação se de-
fine, alguns campos se diversificam, nas atividades de sua dir~
ção, a demandarem órgãos específicos de deliberação, coordena -
ção, supervisão e contrôle. Além dos serviços prepri'amente admi
nistrativos, como tal estatutàri~ente definidos, três áreas ni
tidamente se diferenciam no plano pedagógico:

1) - A grande área pertinente ao ensino de graduação
e ao respectivo alunado - demais do curso de bacharelado, pro -
posto a conduzir e desenvolver novas vocações no campo dos estu
dos superiores de Pedagogia, abrangerá setor de enorme vulto e
de peculiar problemática, referente à licenciatura para o magi~
tério dos vários graus do sistema público e privado de Educação.

2) - A área, sobremodo relevante, da pós-graduação
de vinculação estreita com a pesquisa e o planejamento educaci~
nais e de natural projeção no campo da prestação de serviços de
assistência técnica aos sistemas de educação da comunidade. 'Cons
titui setor de atividade a que importará atribuir precisa indi-
vidualização e um comando diretamente responsável, tendo em vi~
ta suas características operacionais, alta valorização té0nico-
cientifica e o grau de especialização dos cursos avançados que
lhe caberá ministrar.

3) - A área, no julgrunento geral importantíssima, da
capacitação supletiva do magistério em exerdicio a efetiv3r -se
através de cursos intensivos e repetidos de informação 83.tuali
zação pedagógica - atividades que hão de ter forçosamente; um
gr~nde lugar e considerável desenvolvimento na nóvel Faculdade
se encararmos realisticamente os dados da conjuntura educacio -
nal brasileira. As formas de ação ai abrangidas - e acrescente-
s e com efeito similares a extensão uni versi tária - chamar-iames
de Educação Permanente. Com esta s í grrí.fí ca'bí.va expressão, o in-
sígne mestre português Professor Manuel Rocha9 Diretor Honoris
Causa da U.F.R.J. propõe-se justamente a designar - entre ou
tras - aquelas atividades educativas, paralelas ou subs equen t ee
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à graduação nas universidades que, de modo continuado, se vol -
tam para a atualização de conhecimeI1:tos, a .reciclagem profissi.2.
nal e a extensão universitária. ~ enorme tarefa, a que cu~pre
devotar diligente or-í ent.ação e tratamento diferenciado, que in-
duzem a que se lhes destine ampla organização, especialmente de
finida; na estrutura formal da nova unidade.

DIRE':rORIAS ADJUNTAS

Isso posto, por quatro setores - correspondentes as
três áreas pedagógicas mencionadas a elas acrescentada a de ser
viços administrativos - propomos que além de uma Diretoria Cen-
tral se distribua, em um segundo escalão, a direção executiva
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Ja
lleiro, a cada um dos ditos setores se destinando a figura de um
Diretor Adjunto:

1 - Setor do Ensino de Graduação
2 Setor do Ensino para Graduados, Pesquisa e Plane-

jamento Educacionais
3 - Setor de Educação Permanente
4 Se1;or de Assuntos Administrativos e Corpo D~_scen-

te •.

Mais longe se poderia ir na diversificação setorial
sugerida. Teve defensores a idéia de caractertzar :,:m divisão PEô
pria a condução da pesquisa._

Preferimos, para nao dilatar o quadro dessa organiza~
çâo fundamental, encarar a necessidade de tais e outras d:-:'scri-J

minações :Jom a subdivisão das grandes áreas prec8dentemente fi-
xadas, em Divisões; cujo número variará. com os reclamos do cres
cimento da instituição __o a expansão que iréÍ, progressivam,mt8 7

alcançando nas suas relnções com a Universidade e o m2io soci
aI. E muito convirá, d8 resto; que as repartições mais 8Jnplas ,
a figurarem na org3.nização central da nova unidade escolaT, po~
suam correspond&ncia - tão aproximada quanto possível - com as
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grandes departamentalizações adotadas na cúpula universitária
para a superior gerência do ensino e da pesquisa. Possam repre-
sentar, dêsse modo, a projeção dessas estruturas superiores na
unidade-escola, o que irá contribuir para que melhor se estabe-
leçam as linhas de propagação das providências e recoméndações
emanadas dos órgãos centrais até os agentes de sua execução prá
tica. Como facilitará o refluxo e a integração, na linha ascen-
dente, dessas óbvias relações de dependência.

Admissão e Aconselhamento do alunado sao atividades
de natureza a recomendar, por sua vez, a existência da reparti-
ção pr6pria que sistematize o cuidadoso trabalho a desenvolver
nesse terreno. Deve o 6rgão contar para isso com satisfatório e
fetivo de especialistas e auxiliares, devotados continuamente à
sua tarefa, em regime de aplicação claramente proposto e defini
do. Espécie de "agancia" ou ifescritório" caberia formalizar tam
bém, tendo em vista o planejamento educacional, o exame de no -
vas perspectivas e sugestões ligadas ao desonvolvimento da pró-
pria Faculdade o o atendimento da demanda de serviços técnicos

(estudos e levantamentos, projetos, etc.) pela comunidade. Ins -
trumentação para o Ensino, avaliação da aprendizagem e do rendi
mento escolar, serviços de Biblioteca, que tão especial rclêvo
necessitam possuir em organizações do ensino superior - a tôdas
essas modalidades importa, igualmente, reconhecer destacada ca
tegoria na estrutura de base do Estabelecimento.

As quatro áreas mencionadas como Diretorias Adjuntas
instituir-se-ão de modo a abarcar essas múltiplas atividades es,
pecializadas que a Faculdade comporta.

Parece-nos convir, para tais atividades, uma orienta-
çao distribuitiva como se segue:

a) Diretoria Adjunta de Ensino de Graduação~
1 Admissões e Aconselhamento
2 Coordenação do Ensino de Graduação

.3 - Prática Profissional4·- Orientação Pedagógica
5 Avaliação do Rendimento Escolar
6 Instrumentação para o Ensino
7 Biblioteca Seccional
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.) :b'iretoriade P6s-Graduação, Pesquisa e Planejamen-
to Educacionais:
1 ~ Admiss~o ao Mestrado
2 Coordenação dos Cursos para Graduados
3 - Assistência à Pesquisa Pedag6gica
4 - Processamento de Dados
5 - Documentação e Informação Pedagógica
6 - Planejamento Educacional e Assistência Técnica

à Comunidade (Estudos e Projetos)
7 - Publicação

c) Diretoria Adjunta de Administração e Assuntos Estu
dantis:

1 - Administração Geral:
Secretariado
Comunicações
Arquivo.
Reprodução' Gráfica
Informação e Estatística
Admini~tração de Pessoal
Administração Financeira
Ailininistraçãode Material
Zeladoria '

2 - Administração Acadêmica:
Matricula e Cadastro Escolar
Assistência ao Estudante
Atividades Culturais ~xtra-classe

ORGANIZA,2ÃO DEPARTAMENTAL

Fundamentalmente, a estrutura d~ ~aculdade de Educa -
ção irá assentar, todavia, um seus Departamentos de Ensino e de
Pesquisa, sub-unidades a que o Estatuto posto em vigor na Uni -
versidade Federal do Rio de Janeiro (artigo 19) confere a defi-
nição de "menor fração da estrutura da Universidade para os e -
feitos de organização administrativa, didática, científica e
distribuição de pessoal". Estab eLec c ainda, o aludido diploma
oedenador da vida universitária, que o Departamento "compreende
disciplinas afins e congrega professQres e pesquisadores para o
objetivo comum de ensino e pesquisa".

Em verdade, a possibilidade de atribuir-se índole di-
versa ao Departamento também é considerada. O mesmo Estatuto,em
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seu artigo 38, referente ao sistema de 6rgãos que a unidade un!
versitária instituirá para fins administrativos, acrescenta pa-
rágrafo que admite possam funções dessa natureza meramente admi
nistrativas ser exercidas "por 6rgãos departamentais quando ne-
oessário". Algumas das atividades seccionais antes enumeradas
calham bem em um ou outro dos Departamentos a serem propostos ,
o que simplificará o esquema geral e acentua a descentralização
administrativa, tornando mais ágil e oporante o sistema em con-
junto.

Sete Departamentos estamos a propor que se venham a
instituir na Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Rio de Janeiro:

Departamentos de Fundamentos ..~ociais.-.e..Filos6ficos da
Educação
Departamento de Biologia Educacional, Higiene Escolar
e Educação ne Saúde
Departamento de Psicologia e Orientação Educativa
Departamento de Didática
Departamento de Administração Escolar
Departamento de Estatística Educac Loneã., Avaliação e
Metodologia da Pesquisa
Departamento de Educação Especial

Rossalve-se que o Departamento de Educação Especial
reclamadof à vista de seu irrecusável sentido social e do largo
e variado campo de atividade profissional que se destina a ateg
der, não é incluído na relação proposta para ter concretização
imediata. Terá de aguardar que se positivem ~s condições indis-
pensáveis para sua integração e funcionamento - na dependência,
preliminarmente, de acréscimo ao planteI atual da instituição
das especiais disciplinas que precisará congregar e contratação
do respectivo pessoal docente altamente especializé3.doalém de
adequada instalação e equipamento que irá reclamar~

Regimo de convên., o e de rnand at o universi tário poderá
ser cogitado, com entidade capacitada para; em colaboração com
a Faculdade, suprir a ausência do Departamento aludido. Será a
forma de pronto atendimento a ôsse imperativo: o da formação ~
niversitária dos reolamados especiali$tas nas diferentes moda-
lidades de educação para excepcionais.
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MANTIATOS UNIVERSITÁRIOS

o mandato universitário é, com efeito, instrumento·de
que se terá de cogitar a muitos propósitos. Será a forma de lo-
go acionar alguns importantes setores, incluídos, em grande par
te, os relacionados con a pós-graduação e a pesquisa. TIe urgen-
te instauração, com vistas. ao superior preparo dos quadros no -
vos da educação brasileira.

Cabe ressal~nr, a ôsse respeito, a cooperação que se
poderia inaugurar, em EClguns campos definidos, entre ao Faculda
de de Educação e renomsdas instituições do porte da Fundação Ge
túlio Vargas, do I.N.E,P. e do Colégio Pedro 11.

Já quando dos passos iniciais do planejamento da Fa -
culdade de Educação dispôs-se o ilustre presidente da primeira
das insti tuições· citadas - a Fundação Getúlio Vargas - a propo,!:
cionar em sua séde, à praia de Botafogo, local satisfatório.

Manifestou o TIr. Simões Lopes a satisfação da presti-
giosa instituição que preside emprestar, no futuro, colabora-
ção mais íntima e efetiva, se a isto for convocada. Estivera em
suas cogitações, à oerta altura, promover, por conta da mesma
Fundação Getúlio Vargas? como iniciativa pioneira) cursos espo-
cializados de Educação - tal como fizera em outros campos de in
ter~sse para o desenvolvimento do país em vista da reconheci-
da esoassez de técnicos de educação de nível superior e da penú
ria de recursos até agora oferecidos pelas o~ganiz~ções que de-
veriam, normalmente, incumbir-se dessa providôncia. A Fundação
GetÚ.lio Vargas teria gôs t o , portanto, em as acc i a'r--s e o contri
buir - na medida que essa colaboração parecesse útil para o
êxito das iniciativas reparadoras que via, agora, serem encara.
das, auspiciosamente pela Universidade.

C~OPERAÇ~O TIO I.N.E.P.

Int~r&sse id&ntico ao revelado pela ~l~~~~~n s~túlio
Vargas em cooperar par-e o êxito dos tra.balhos em curso manifes-
tou o ilustre TIiretor 0.0 Instituto Nacional de Estudos Pedagógi
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cos, Professor Carlos Correia Mascaro, no encontro que teve a
bondade de ensejar-mo. Sua Senhoria, que se alinha entre os con
sultores do planejamento da Faculdade, dispensou calorosa aco -
lhida ao pensamento de vir o Centro Brasileiro de Pesquisas Ed~
cacionais (C.B.P.E.), sito a Rua Voluntários da pátria, a conju
gar-se com a Universidad~, como já ocorre em são Paulo e no Rio
Grande do Sul, para a oxecuç&o da pesquisa e o preparo dos esp~
cialistas nos v~rios CF~pOS da Educação.

Não é demais sublinhar o alcance de tais préstimos e
o refôrço que podem prestar para a realização cm plano alto dos
propósitos que nos aninlam? com aproveitamento dos variados re -
cursos técnicos de que aquele centro dispõe o da larga experiGn
cia de seu corpo de pr-r.f í ssí.ona í e , superiormente habilitados.

o Colégio Pedro 11 de tão assinalados serviços à edu-
caçao brasileira e tão de p0rto relacionado com a preparação bá
sica e~sencial à formação do professor secundário, bem poderá,
dada sua positivada vocação ..universitária, representar uma das
vinculações a estabelecer por via de convênio ou de mandato con
figurado nos têrmos expressos pelo atual Estatuto da U.F.R.J.

LABORAT6RIOS DE PESQUISA

De interôss 8 iniludível para o descmvolvimento da in-
vestigação pedagógica sorá a instalação? na Faculdade. da sórie
de laboratórios que pa2so a enunciar~

Laboratório de Auxologia e Biometria do Educando
•Laboratório de Psico-pedagogia e Didática Experimental

Laboratório de Testes o Medidas
Laboratório de Currículos

Relacionando-so com os Departamentos, a criação desses
laboratórios destinados ao incremento da pesquisa, notadamente
aquela diretamente rel2.cionada Clom o desenvolvimento do educan-
do, é providência que não deverá sofr8r qualquer adirun8nto~
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CONTRIBUIÇÃO DO CORPO CONGREGADO

N~ ordenação dos atos pertinentes à implantação da Fa
cuIdado do Educação da U.F.R.J., o funcionamento da Congregação
de Professôres 6 provid8ncia liminar, Dit~ Congregação tem já
a sua composição prescrita e r egu.Lamerrtada poLo artigo 29 do Es
tatuto universitário em vigor. Medidas complamcntares da que de
z:nda ainda a sua 3xist8ncia funcional podem consumar-se som de
-~ maior, Assim, as que se r ef á r-am à necessária Ln t cgraç ào
n5sse 6rgão deliborativo, daquelas regentes das cátedras 8.. se
transferirem de outras unidados lmiversitárias para a Faculdade
de Educação? por fôrça do que está preceituado em texto de lei~

Permi to-·me relacionar. as ma tórias, no momento distri-
buidas por outras unid~dos universitárias, que pela natureza de
sou conteúdo dev2m ser coneideradas par~ efeito da apontada pr2
vidência:

Da Escola fe Enfermagem Ana Neri
PEDAGOGIA };DIDitTICA APLICADA À ENFERIVIAGEM

- Da Escola Ge Música
PEDAGOGIA LPLICAD.\ A MÚSICA
Da Escola C.o Educação Física G D~portC2.ê., as matá
rias que .i.nt egr-am o seu DEPARTAMHfTO DE PED.\(:.OGIA
a saber:
PSICOLOGIA APLICADA
HISTÓRIA, ORGANIZil.Ç7\.OE ADI'IlINIS:rRAç?WDA EDUCAÇÃO
F1sICA
METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO FíSICA e ainda
BIOMETRIA APLICADA (A Faculdado de 3dunação necessi

ta de vir a do tur--sc de UJIl J-1a-iJ~~at.Ól~~9__-ªe_..:'iu~o~0.p~~~.§..._e Biom0!1:!:~
do EducanJ~, om cono~~o com o Dopartam8nto que nola se proporá
ao ostudo da Antropologia P:;;;dag6g:ica1 do Dopar-~o.monto Físico e
da Higiene Escolar).

Essa +rans t'cr-ênco.a de cátedras, que o inciso lego.l vi.

gorante torna imperativa; á ato a efetivJ.r-se através do um su~
mário pronunciamento do Conselho universi tário 1 a .ist o soguindg
se o procedimento exocutivo que lotará na Faculdado de Educação
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os titulares das cadeiras aludidas c os demais professôres que
tenham exercício junto as mesmas.

Consumadas essas transferências, cuidar-se-á dG que
sejam eleitas e empossadas as represGntações das categorias ini
ciais 8 intormodiárias da carreira do mag.í ct ór'Lo , provistas pa-
ra, com voz G voto, tGrem presença na Congrogação. E o mGsmo i-_
med.i atamcnte sc fará de referência à ropres ontação estudantil
assegurada por lei.

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

Há ~ôda conveniôncia em que tambóm so proencha~ as
funções do Posquisadorcs-Chefes ,Posquisadores-Ass~~~~~~ G
PGsquisadorGs-AuxiliarGs provistos no atual Esta~tõV-Roaiiza
dos êsses provimGntos por via dG contrato, poder-so-áassegurar
a imGdiata participação - sobromodo valiosa dG tão importantG
grupo doconte na faso de trabalhos que o Corpo Congregado irá i
niciar, pertinente àinstitucionalização da Faculdade, defini
ção de seus objetivos, conformação de sua Gstrutura básica o
planejamonto gGral de suas atividadGs.

A presonça de um quadro abalizado de püsquisadores ao
lado dos encarregados d~ regôncia de disciplinas servirá, ade -
mais, a compor vsntajos9~ente, o órgão ospecializado de orienta
çao G planej2monto de investigações e estudos avançados: a Câma

d P' G d ~ d P . ~, ~ d d l'b ~ ,ra e 08- ra uaçao e 2 esqulsa. ~ orgao c o 1 craçao ao
que a Congr:;gaçãoda Faculdade não poderá prJ8cindir, ao lado
de uma Câmara de Graduação 8 Corpo Discente - possivolmonte uma
terceira para assuntos de Capací tação e AtuaLí.z açào Podagógica
e Extonsão Universitária: a Câmara do Educação Pormancmte, como
caborá chamá-Ta,

MISstO UNIVERSITÁRIA

Algumas poucas contratações a brovo prazo, além 'das
sugeridas convirão como processo eficaz de" ràpid8IDonte, compor
se poderoso núcleo de profissionais do superior gabarito, busca
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dos no país - em casos especiais no estrangeiro - de que a Facul
dade de Educação possa valer-se para o pleno cumprimento do sua
missão. É urgente a recomposição de seu desfalcado quadro de
professôres, de modo a capacitá-Ia para bem responder aos imper~
tivos que motivaram a sua criação. O preenchimento, por contrat~
om nível de catedrático, de alguns novos encargos docentes, moda
lidade de provimento autorizado pelo Estatuto do Magistério, é
a forma expodita, que se ofereco, de constituir-se originàri2~eE
te, na Faculdade de Educação um quadro valendo como verdadeira
missão universitária de alto nível. É maneira igualmente válida
de dotar a instituição nascente, 3m fase decisiva d~ seu planeja
mento de um Conselho superiormente qualific8.do de deliberação e
coordenação -'a formar com alguns grandes nomes que,.s,:;;convoca-
dos, não se furtarão, por certo, a essa benomer&ncia.

JOSÉ DE FARIA G~ES SOBRINHO
Coordenador Geral do Planejamento da

Faculdade de pducação da
U.F.R.J.

JFGS/rjc.
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A cri e que estamos vivendo traduz
blemas qu n-o s re tringem, em u ülti las
r determinada. umiu en õe pl netári :

nife t , nê t Dturning pointV da Hist-ria,
lização.

a confluência de pro-
implicaçõe , a uma ã-

ociedade cri
crise da própri ci i

Apoi
vincula - r levante
faltou, nas etapas
fundamental.

-o d Universidade, em face de ta emergênCia,
re ponsabilidade que lhe incumbe e ' q ai nunca
uces~iva d evolução cultura, d q é arco

s instituiçõ s medlev i ,que co 02r
porações de e aluno , até s ltiver idade

nte vari ua 00 o ição conflitant s s u
vOluç-o anti de, través dos -culo, acompanhou rcha d

~stória nvolv u, numa série de v riantes, inc pazes de e sin
tetizar n excl 1va definição. Sendo senoia1ment din- io e parã

oon ervar aut·ntica, cumpre-lh traduzir o sentido e as aspirações
de cada cultura e da cada ento dado.

-.

Numa oci· dada que se concebe como democrática e, portan-
to, como plurali , as Universldad d v d sempenhar, no mais alto
niv 1, funç-o tiva, ou seja, t r ptas xerc r ~~a cri-
tico da &ociedad qu pertencem. E ta atitude não plic~notações
polltic • Colo no plano e trita ente científico, a itindo

i ampla c p cid d de p rquirir, de opinar e diS? ntir.-salientar é su função instrumental: a Uni~
d sociedade e co peta-lhe unta mis ão emi -

o que rta
versidad é um 1n trumento
nnte da inteligêneia.•."

T- s s veze q a, história de oito sé -
culos, instituiç-o universit-ri ntrou e deca4ênci, foi porque se
d ixou decaindo ao nlv I de imples tabeleci n o de e

ino • peca 1 orém, que pe quis infundiu ao conh cimento a-
sua din- iu ela o as 1 ndor e a f cundidade indi n -v is.
P qui a ev constituir unid ão par previI 9i r

ari, detr nto da pr-tiea. Ma para cri r um clima de refI xão)
uma atitude cri dora.

A autoridade de que a reve tiu, sdé os seu primõrdio I

foi a utoridade verdade verlfic·vel, r tificad pelos m-todo~ da
lógica a d dial-tica e pelo étodo cient!fico.

Enq to casa da inteligAnci I d v
tou Echev rri, to a po ição anel usur
te. ~s d v r in indicar, lntran i9 ntemente,

Nê ~ entido, o conc ito de autonornda}que se vincula ã
s essência, reve te-se de uma ressalva de decôro, ou seja, da recua
in rredável a q lquer gestão subreptlci ou d 01 rada de grupo soci-
ais}ide~lógicos, ou partidários, p ra utilizá-ia ~o o in tr nto de

eus proprios fins. Poi o poder da Universidad a, antes que tudo,
pod r rale E caracterl ticas que justificam eu s prerrog tiva~ Õ
pod er r s rv p 10 re p 1to fortalecim nto dêste p er.
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o mun o tornou ó oci d de industri
xigência comuns, tanto no países de nva1vi os, quanto n

em vias de desenvolvimento. Mas, não ob tanto,
lida para uma ~rea sóclo-cultur 1 especifica não
vir de protõtipo p r outro contexto.

Se o tipo de universid d xistente
região não corr ponde ã xigências do d nvolv~ento, cal
das pela sociedade a que dev servir, é prea! o transformá-lo.
esta transformação õ será posslv 1, e realizada no Quadro uni~
sitárl0, n pl nitud da apllcaç-o de seu tributos in tltucion
inallenável ,e d ntro de s ntido de unlversld de ins rlà , ou
ja, comprometida com o eu meio e ua "poca. Transplantar odalo
é provocar inevitável rejeição. Da mesma forma que impor padr-
desatender às peculiaridades do meio.

O de nvolvimento .•, gr: nde p rt , o produto
formação da vida social pa1 presenç de um nIvel ufici nte d c-
pacidade científica e tecno1ógica. A grande revolução contemporân a
~ a r2vo1ução pal ciência. Assim sendo, as sociedade pr·-ci nt!f!
aaa aao destituíd de vigor e da cap cid de d orientar o p-
cesso de desenvolvimento.

Mas não nos e queçamos da advertência, infelizmente tão
descur da, de Orteg y Gasset, qu ndo pr veniu qu o O
e tava crian40 novo -bárbaro car nt de cultur e de 1nt gradO
em sua unidade vit 1. Pois função bá lca d univ re1 d· é t.r
missão e dinamização do acervo cultural d humanidade. A esp"'01
humana, como asseverou Gusdorf, na luta p la vida, não luta ap
pela Lmples sobrevi ·ncia. Sua vocação rôpria con i te r 1v1n-
diear, al'" d s n c·id d da n tur z igêncl. c 1
As geraçôe se ue d , o individuo n morr 1 ot~a~

~_s do pensamento da ensibilidad h n, eon titue I tr o~ . .tempo, o maia nobre e significativo de todos os patrtmonios e
ior testemunho que humanidad possa 1gar ã postarid ,00
nifest ção de s virtude criadora.

O ideal da conjugação do ensino àa pe uls, vi do
a formação integral do homem, foi renovado por Humboldt. No entr
tanto, dentco da concepç-o filosófica 1 11st d escola de icbt,
restringiu-s ...ai-nci pur, prosar v o clênci plicad o'"
bito da Univerai de.

_ A rev2lução cientIf1co-t onolÓ91c veio ~dlflcar!ln ~i
.ramente, a colocaçao do problema, empre tando orientaç40 eraçpnati
à formaç:o univ r itãri • Esta foi a prinoip 1 contribuiçao ric_
na,·no seculo p sado, partir d 1862, refom d Lincoln, q
abriu ao Estados Unidos o caminho do progre O eoonô ico do p
rio, a que ascendeu após o segundo conflito mund! 1.

Mas - pr oi o não d curar qu ai-neias h n s fa-
zem part d um conjunto de disoipli c1entlfica qu r gr
sâo m um B tor r pr nta r gres ~o no de 1.. As ciênci h
nas t'" por mis ão pe quis dos mecani mo de transform ção d
aiedade, o si tema econô ieos, os comport entos, n es 1dad s

-80-



-)-

aspirações do conjunto de valôres que eon titui o "substractumb d
cultura d cada povo. Que slinificaria prospectiv que não
fundam ntasse soibre evoluçao hi tórica, um planej nto que i9no
rasse voluç- das necessidades, um d envolvimento qu e pr 0=
cupass com o instrumentos mecânicos de produção, mas i~norass
os homens e suas spirações?

Já em 1965, o Professor Chombart de Lowe, Diretor d
E»oola d Altos Estudos da SOrbonne, chamava a atenção para os p -
ri905 ~u ameaçav cultura francêsa, em consequência da crise
das cienei s humana_ •

No s époc é a época qu o progresso obnubil o.
home o torn vItima üos próprios recurr.os que dever! servir
à sua libertação. POis, em última análise, o conceito de civ11iz -
ção é intrlnseco ao de humanização. Se técnica depende do hoem
em. seu aperfeiçoamento, é preciso friaar que dêle também depende
em sua apliaaçao. Porque, enquanto instrumento, está à mercê do
verdadeiro sentido de seu uso.

o d srespelto das hierarquias naturais gerou tragé-
dia do homem cont porâneo, que se pode resumir na utilização in -
vertida a fórmula d r lação do m 10s dos fin • E consequên >

a1 disto, as Ciências da N turez tornar +se preponderantes sô -
bre s Ciências ao Esplrito e o desenvolvimento vert1g1no o daque-
las _ se r alizou" paralelamente/à atrofia dessas. Ora, as Ci"'n-
eias do Esplrito é que dizem respeito, estruturalmente, ao proble-
ma e à orientaçio da cul tura. No momento era que o. p.rogresso tecno-
lógico se apresenta perigosamente mais rápido que a evolução do
esplrltos, é pr 0150 lembrar qu a cultura se realiza por um cons-
tante cre cimento. de nosso esp o vital interior de nos vi
de relação com o undo ,

A visão cientlfica do mundo,
undo moderno, exigem a necessidade de se

re lidade, uma teor! do valor.
A Ciência não exclui, mas se completa pela Sabedoria.

própria mecanizaç-o do
crescentar;à teori d

A dupla exigência de prep ração profissional e de in-ve tigaç-o cientlfica constitui o obj tivo imediato da universld -
de. Mas a ua ior finalidade dev consistir na procura da Inte-
se que po sa repre entar o fruto do equilIbrio entr a aplicação
da c1- eia, que constitui especialização e o sentido do humanis~
mo , que significa wliversalidade.

ó sim, serâ,realmente, a Universidade, dentro de
sua missão edu tlva, criadora de cultura. Pois que a cultura,como
nos ensina Delos, consiste na transmissão de uma verdade em suas
relaçó S oom as v rdade conexas, dentro e uma mesma ciêncl e
situando-a n hi rarquia do saber. Por outras palavras, é a capaci
dade de d1stinguir as correlações das coisas e sua relatividade nõ
conjunto do cos , de tal fo.rma a estabel cez interligação do
aber, dentro da no d ética geral h na.
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A Unlversidad , como criador d c ltura, tem d
var em consideraç-o o fato preliminar e que ê' te cone ito
riu definição abrangente, ultr pasando, em u dimensão, o
ples d do in ivldual .•Não s restringe, portanto, o a cto r 1
tivo ao nível de conhecimento de individuos considerado singular
mente. Como refere Rodolfo t4on.dolfo, na cultura, em ua concepçãõ
moderna, representa o mundo das instituições e formas de vida 0-
cialcriadas pelo home ,••••camo uma nova natur za, que se sobr
põe à ordem física: uma natureza espiritu 1 que enmna do home e
é conatural ã exi tênci umanaU•

A exi tinci e a aç-o da univ rs1dade, por conse9ui~
t , não se pode de vincular do meio soe1 1 do qual participa:
criação da cultura não é tarefaxclusiv de nenhum instituiç-
isolada, as d ociedad como um todo, dentro do qual in ti -
tuiçôes viv e at , su onda con equ ntemente, interp rtici
ção e cooperação r cIproca. Se à univ rsidade capeta, e s ncia1-

nte, um missão e .cultura, para realizá-1a, nece aita d 001-
boração do ambi nt oeial de que faz p rtG. O esfôrço constant
por con equir tal colaboraç-o constitui a ação polttiea própria
da universid de.

. r , convém não e uecer que, se a ociedade reage
sôbre a e~ucaç-o, também educação reage sÔbre a sociedade,como
um dos processo mais eficazes de mudança de sua strutur.

t'lêstesentido, a Univers.i~ade deve busear ser a E2a!
ciência, da co unidad que deve serviJ:. E, para que possa ser
um centro criador e irradiador de cultura, deve ser U~a un1ver i-
dade autêntica. E ser autêntica é estar 1nserida. Nio: lhe cab
apenas, um tipo d adaptação passiva. M S um sentid.o dinâmico,de
tal orte que, in ormandoe formando consciências, sej cap z de
se definir co o instituiç-o participante, ao aceitarõ~robl -
mas contemporân os eo o temas rigorosos d con ideração cient!fi
ca, para elucidã-los e resol --~os , numa perspectiv realment-
Wliversitária •

000 promisso caro a Ver ade, em'seu trIplice pee-
to de investig ç-o, de tranam!s ão e de pl1cação-no plano d pe
~: ~ ~~q~:Sine ~r~u~!~;:a~~~ ~~d:~rv~Çou~i~:r;~:~:!or:~~~
rânea, ubor ln -com reensão d qu s áreas do saber se de
vem colocar numa h1 r rqula onbológica e ~ lorativa, estabeleci-
da ua interdependêncla. . .Nêste sentido, impõa~se a preeminência dA! di c!pl!
nas de s!ntese, cada vez mais real9adas por uma concepçao organi-
aa de Universidade, que reousa o modilo eclético e si~gelamente
prof1s$ionaltzante , destituido de perspectiva histórica e d ca-
pacidad de formação para a responsabilidade o comproreisso.

A propósito, convir! c1 r dois d oimentos da ia
elevada utoridade:



-5-

. Di tltSCO: A d!vis"'o do ilosof! t miss-o
preelpua de se voltar aôbre a reflexão dos v lores, pro ovendo
pesquisas 1nterdJ.sclp11nares. Em seu programa, deve sobretudo
constar um proj to de indiscutível importância: a integração d
aiinei ã cultur , qu sUpÕe)notad nte, o estudo filo ófico
da.história da clênci. De outra pare, t divi""o d v .pro-

over grande inve iqação ôbr s tendências da pesq a n s
ciêncl h a".

Diz a Conferência de Bug : "Urge a necessid de de
.N estudo cientlfico d T 01091a, não "'men:te a p rtir d eu

métodos próprios, t.amb". Q.Inda 00.. o ux!lio da hi tória ,
da ciênei , da filoofla, da filologi ete. Em outr palavra,
êste e tudo dever interdi ·cipllnar. Tudo isto supõe 1 autên
tico espIrito de liberdade. A contribuição original da Teologiã
não suprlmenem. d!-n1inui a importância das outras disciplinas do
sab r. Pelo contrario I enriquecendo-as, ilumina-as mal profun-
damente, engloban o-as nUlpa visão de conjunto. Tanto a T olegi
quanto as demais ciências, sua reflex-o rópria e no diálogo
gu 1~st1tu entre s1, dev consid ra problem"tica peculiar
d erlca Latin , para malhor oferecer u s rviços o de en-
volvi ento 1nt gral -do continente".

De tal sorte,integraliza-se a cultura, não se li i
t-ando a or . n tural das coisas,' porém, buscando r alizar-
no encontro de v lar s mal altos. Por i to SlàO, div r ifie
do- no sentido de cresci ente interior e de ur Vil, to
de fecundação da comunidade a que d v ervir, n-o pira e sua
dLnâmica e, an têrmos de ascese, procura a razão e o fim de tô-
das ascolsas, voltada para uma definição em plenitude.

a ord necessidade, Ias é
tamb~m a leis u reg m o univer o f!si-
ao só contribuir- para o equilIbrl0 civiliz dor, n medi a qu
forem submetida .•s lels que governam o univer o ,moral. O pod r
de intervenção n natureza, multiplicado pela ciênoia, tem de s

ubordlnar a finalidades esaencã lment étic a , de forma.c;~ontri
buir para o maior bem d sooiada e dos homens. ~ste ~ o sentido-

xiológico por excelência da oor e ucatlv •
•Para q Univers1dade po exerc ~ fie ZDCnt ,

sôbre o si.stema colar, sôbre ia demais esferas da ed caçio,
sôbre as estruturas da sOQiedade, a influência exigida pela tual
ca junturs# é indispensável que possa cumprir com vigor sua mis-
são essencial.

p rti.r dessa premis a, # pr c180 e tabel ccr a re
laç-o entre a fo ação técnlco-profis lonal e a formação ht ti
ti.c e entre a radição e a inovação, no ensino universitário. -

A pr flssionalização abuciva não prejudica, apen S,
a fo ção humana, ma atinge a prõpri ozm ção profissional.
Pci s uma autêntl0 cultura humana, o 1versit~rio, o inv~
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e ser c paz de do inar, int ir ente, a s técnica e a su pro-
fis ão, tornando- pto a r ajust"'-la ã nov s condições soclal
e à evol ç-o permanent do conhecimento, jogando I seu f vor,co

- an ló loos os dado tr sforro tivos, ubordina-
vis-o tanque, insuscet!v 1 d v rs tilldade e de adequaç-o

a novas ltu çóes. Desenvolvendo-lhe a int ligência reflexiv o
s;enso crItico, a uni rs1dadeo starã prep rando para o ncontro
de so1uçõ S rac10n ls, para cada problema dado.

A docência superior I vinculada, todos os seu se-
tores, ã invastiqação, define-se comoum sistema de método de tra
balho e de interoâmbio dialog do de experiência. Isto sUpÕ -
transform ç'" do Em !no verbal! ta e mer nte ilustrati vo
processo d conqui ta e d ln10 da oiênc! • Para o que é proc! o
introduzir o método de participação atlv no an ino, o que signi-
fica a introduç-o da inve tigação pr09res iva, o lon90 do curr!-
culo.

o a anço da pedagogia demo tr que a própria tr
8$-0 pod dev r vestir-s de característica de redescoberta.
não se pode l1m1t r o ensino • simpl s transplantaç-o de conhe-

cimentos. Mas, tili%ando investigação como proce o d a1 r9 -
mento de front ir s e de descoberta de novas verdades, tem d r
cap d dequâ-l - peculiarid des especifica de cada contexto
e d cada conjuntura.

Os procssos discursivos de t.ransm.isão de. conheci -
mentos estão ~efinitivamente_superados .•O saber erudito n"'o C'!upo!'.
'taconfrontaçao com li formaçao intelectual edimentada no rigor,
na reflex"'oorltiaa e na int rpzetêlião. Cria-se, assim, uma nov
aUtude. A capacidade de ordenação e consequência da oapscid d
de racion lização. A "ordem da necessidade" e a "ordem d liberda
deu ão dois polo de uma ama Sabedoria. O "'todo experimental-
e o método racional se completam, na for.mação do ducando, permi-
tindo-lhe depur çãg do aparêlho conoeltual _ a ~quisição d v~
satilidade indi nsavel ao encontro d soluçoes peculiares par
situ, çõe diver if1cadas. O uso da infeX"í-noi e da analo'Ji permi
te conquista dos dom1n1os up riores da inteligência. Est é -
uma das funções 10r s d Universidad.

Por outr p rte, o diálogo 1nstituclonal deve encar-
nar-s em uas unturas concretas, concebida qu deve s r c o
umorqanismo interparticipante e que al rg s sua front ira )
n . permanente interrelaç -o 00 a soei. dad a que pertenc • A
universidade é o11c1tada a se tornar, assim, irretorquivelmente,
uma instituição ab rta, participante e eo unlcante e com ro etida
com a co1 tividade a que deve servir. Sua tividad não se 11m1t )

xc1usivame~te, aos cursos de 2rad~ção. A1a~9a-se na faixa de
pós-9raduaqao, da especiallzaçao e da extensao, manifestando vi
talldade do um centro de permanent.e.atua11zayão do saber, exigido
por um tipo de sociedade, cujos ritmos, em todos os planos, regue
rem uma periódica reavaliação de conhecimentos e a vigilância sô=
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bre o desenvolviment.o éla mentalidade perqu1rldora,. ao longo da vida
profissional. Vale aqui Ba~ientar recente depoiment.o do Or. Alexand r
Klng, 01retor CientIf1co da OCDE, chamandoa. atenção para o f to de
que, -emmuitos pdses,os engenheiros de 40 anos de idade encontr
difiouldade de emp~90, enquanto seus jovens cole9as~reoém-d1floma-
dos, graças aos conhecimentos a.tuallzados de que d1Spoen1,c::om eles
competem, comindiscutv1vel vantagem. ! de se salientar que, no
Centro de Energia Atômica de Saalay, o diploma de engenheiro nuclear
só tem validade para umprazo de cinco nos, exigindo Precyclageft
e sucesso em novos exames, por parte de seu portac1or.

O ensino cont1nuadoê tema ·que vem adquirindo crase nte
atenção, em nossos dias. .'

. A acentuação das mudanQasoulturais implica uma lntan i
ficação da educação comunitária, de tal sorte a permitir a adequação
doscomrorta.n.léntos às estruturas sociais correspondentes ã nova. es-
caLa de valores e â especificação dos principios éticos, no plano
da interresponsabl11dade socla~.

Por outra. parte, a velocidade das t.ransformaçães teono--
lÕgicas supõe um sist.ema de transferência de uma cateqoriaocupacl0- . .. - . -nal para outra, que aee se restringe aos estaqios iniciais, mas a-
brange, comoprocesso. todo- o conjunto da popu~ação, .sob pena de se
tornarem, progressivamente, Obsoletas a.s categorias médias e finais.·

O problema não se 11m!ta ao simples aspecto, no que tan
9Q ã formação e qualificação de quadros para odesel1volv1mentoeco=
nômico. Diz respeito a implicações relativas ao comportamento qera~
de till sorte a ~eevi tarem acentuados desajustes inter<;Jrup 18, por
fõria de defasaqellu pais arcaicos", filh.osvançados, . r ex.enaplo.B!..
ta e I possivelmente, umadas causas da ineoIl'lW'licabilldade e do oen
flito entre as gerações, cuja evidência indisoutivel não deve ser -
elidlda.

Em oonsG2uênc;a, a passa9~m de um estágio para outrotem de ser global e este e (')aspecto mats caraoteris-e1camente só -
cio-eul tural, em t.ôdas as suas implloações, do chamadoens1no con-
tinuado.

Estas considerações nos levam ã inferêncla de que ja -
mais , ao longo da História, foi confenda i. instituição universi-
tária uma tamanha soma de responsabil1dade.se a função corre lata
de orientar, numa direção ou noutra, o sentido das transformações
necessárias da eivil1zação. por_sua própria natureza a, eompJ»va.
mente, ao correr de suas evoluçoes sucessivas, demonstraram as uni
versidadas serem instituições fleJtt;!veis, dotadas de alta capacidã'
ãe de adequaçã.o às necessidades e.mudanças sociais, suscet!ve1s d-
cumprir, em plenitude e em cada circ'Ullstância dada, amlssão que
lhes compete.

Emnenhumpats, na hora presente, se encontram resquar-
dad~s de contestação. A crise,. em que foram. submergidas,. ê umacri-
se universal, adquirindo conotaçqes pecu11aresem cad4 região dete~'
minada e manifestando-se de múltiplas maneiras# pois que as causas
que as geraram se prendem a estâg.1os diversos e diferentes tipos de
sooiedades.. " •.
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Por lsto m amo, de acôrdo com a peculi ridade de cad
circunstância, novamente, as universidades foram chamadas a se tranaformar. ~

Anal! ando o problema, n pers ctiva glob 1, o pro -
f ser Ore te Pope eu con tat qu os sólidosgalho da ciência uni
v rsal, partindo do tronco das ciências gerais, ou seja, da lógic -
da matem~tica, desenvolveram dois ramos poderosos: a ciências natu-
rais e as ciências humanas que, por sua vez, se diversificaram em
numerosas disciplinas e peciallzadas. A extraordinária proliferaç-o
d árvore da ciênci impôs uma subdivis-o d taraf s, provocando um
grave problema estrutur 1 para a univer idade, por sua natureza e
função, guardiã do sl telda das ciências, o qual se fundamenta Õbr
o principio de unidade hierarquia.

Para resolver o dilema de divisão horlzontál e vertical)
a universidads)na Idad édia, pronunCiou-se p Ia escolha do denomi-
nado "globus cient1.a • O que resultou em concentrar o u inte .,
rêss na base da pirâmide da ciência, abrangendo a teologia, fllo-

ofia,a história, • tem~tica, a bioloqia, a física, as arteo e as
1insuas cl"ssicas.

Mas, a partir da História Moderna, assume outra direção)
co uma estrutura caracterizadamente vertiçal, diver ificando as
suas funções por área de conhecimento, a partir de uma di ciplina
tomada isoladamente. Oon~titui-se progressiv ntc, assim, a univer-
sidade pragmática, cuja finalidade precipua é a fo ção de especia-
listas e profissionais, com vistas ao desenvolvimento econômico,qua-
lificados para funcionar como peças da imensa engrenagem industrial
da produção.

A grave crise da sociedade contem orânea é o fruto da
terrlvel deformação da cultura, gerada ar ·ste tipo de cone pç-o
unilateral da univ rsldade moderna. Hutchi s, corajosamente, a den~
clou, repudl ndo o que denomina~ n xaltation of manpower over , n-
kind"~que conduz, a seu ver, a um processo lnumano e antiumano de e-
ducaçao.

Já Bcrgson se inquietava pela constatação de que,
nosso século, n. elite intelectual se car ct riza por uma inata in-
ca~acidade de compreender a vida·, o qu o levou a uzir que" ~
ciencia, como a humanidade, sofrem, no presente.inst nte a ldlçao
de BabeI";

A solução só poderá ser encontrada pelo cruz
slntese da strutur~ vertical com estrutura horizontal,
te se estabelecer uma hierarquia de valores, m que, às
nas culturais, seja restituida a sua preeminênci •

ente e a
de tal sor
discipli--

Nesta definição de hierarquia, os objetivos de desenvol
vimento econômico e social terão que ser entendidos como instr entõ
a serviço da cultur •

Há mais de dois mil anos, recebemos da Grécia 1 legado
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da mais alta dignidade, empr stando à educaç(o sentido simult"'-
neamente intelectual e ético, conceb ndo-a co o um proc s o inte -
gral, visando permitir ao hom o pleno desenvolvimento de ua
virtualidades. Esta tradição não foi descurada, senão iluminada e
vivificada pelos valores cristãos.

Por isto, dizia João XXIII, na admirável ·Pac~~ in
Terris" : "Competência cient1fica, capacidade técnica e experiAn -
eia profissional não são por s1 mesmas uficientes para elevar a
sociedade a uma ordem genuinamente humana. ! nec 5s·rio que os
homens sejam capazes de criar a s!ntese entre os lamentos cient1-
fico-técnicos-profissionais e os valores espirituais·.

O Diretor da CO, René Maheu, chamava a atenção)
1964, na Conferência da Atjéiia, para o f to de que há uma cr c n
te afinidade entr a ordem universitária e a ord social.·N~ cer
to sentido, afirma "'le,as universidades tendem a criar as ocieda
des modernas ã sua própria i gero;'Cada pais deve inventar s uas
próprias soluções e n-o há t ref mais urg nte do que a d rep n -
sar m-todos probl s, função da especificidade de cad cir-
cun tA cia. Por i to, os imperativos cultur iS,dev m ser consider_
dos determinantes, r duzindo-~e a el~~ ntO$ condicion ntes o , s -
pectos clent!ficos e tecnoló21cos. upoi tôda alien ção po11tica -
primordialmente, uma alienaçao cultural, q r seja la concient
ou incensci nte, volunt"ri ou involunt-ria".

A crltie do conteúdo pelo qu 1 o mundo, e repres nta
na cultur e 9 nha a sua dimensão subjetiva tem norme importância
para o palses erodesenvolvimento. Pois quando se coloca o probl -
ma de uma cultura, se estabelece o confronto desta cultura com uma
determinada situação histórica.

R duzindo últiplas implio çócs do problema/d s -
jaria, de de j", perguntar, em que sentido a temática de uma cultu
ra br sileira deverá receb r a herança oeid ntal, que é o s u sedI
mento de tradição, n titude critica.,cap z d fecundá-la, r
incorporá-Ia, ut ntieamente, ~ s a d finição?

A inautenticidade do passado cultural brasileiro, b
COmD> numa ótica ext nsiv )8 do passado cultur 1 latino- ri-

c no, se anif sta pel ausência de um diálogo, que se sucedes
no tempo e rep rcuti se no espaço. A falta d experiência cultur 1
entre as gerações encontra equivalência e tmelicaçõ s na ~no paci-
dada de nos as univer idades sairem da po içao re exa, p r tran
mitire autênticas vi ôe do pensamento. -

A consequêneia desta circunstânci é a incompreens-o
da função reitora da universida e e a incapacidade resultante da
formulação de um projeto de definição nacional.

Possuir uma verdadeira universidade é a verdadeira co~
dição de libertaç~o de um povo.

A di tinç-o fundamental entre países desenvolvidos
sub-desenvolvidos, ante de s vincul r a qualque~ tecniei mo mera-
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mente econômico, supõe a presença ou ausência de elementos humanos
capazes de formular idéias precisas e de exercer, com ener<Jia, a
sua vontade. tetas elementos se formamnas universidades.

A problemática dos países latino-americanos só poderá
ser resolvida quando, a partir das universidades, os temas canden-
tes que estão na consciência de nossos povos possam encontrar as
suas justas e originais soluções. A mudança de :mentalidade deve
ser portanto, o principal objetivo da universidade latino-america-
na. Só através disse processo pode tornar-se fecunda a sua pre -
sença na sociedade em crise, que marca de sinal explosivo e de 00-
notações perigosamente emocionais as transformações latentes em' que
está imergida e que tenderão a estados caóticos, se não forem con
duzidas pela fôrça da vontade a serviço da inteligência, tomada ã
inteligênoia em sua plena acepção de princIpio ordenador.

A estrutura social da America Latina permaneceu prãti
camente intacta, desde a Independência até as primeiras décadas dê
corrente século. Sõ a partir da Pr1.J:ueiraGrande Guérra,alg:uns 1n-
dtcies começam a aflorar, denotando perspectivas possíveis de modi
ficaçóes fut.uras. O impacto do segundo conflito mundial traria , -
corno consequência, a aceleraçÃo do processo. Sobret.udo.,porque, em
consequência do prodigioso desenvolvimento dos meios de comunica -
ção, o mundose tornou um só. este fenômeno não apenas levou, in
distintamante, as nações à participação eI.ll problwllá.SCOfilunS, mas #

princlpaln.1Gnt.e~abriu a informação e o conhecimento de valores e
realidades a todos os povos. Tornou, portanto, também comuns as
suas aspirações.

A estl."'Uturafeudal dos povos lat.lno-americanos.,sim -
ples produtores e exportadores de bens primários, era urna estrutu-
ra estática e monoll:tioa.. Ao enaí.no superior f oompetia a prepara -
ção da elite dirigente, o que permitia, no exeroIcio e provimento
das funções pollt1oas de comando, a lnllntença do poder dos elemu,:,.. e
tos pertencentes a um deterndnado est ... JIlento social. A monocul.tu-
ra se manteve por fôrça de previlégiOs ..E são êsses erevilégios
que, no plano social e institucional, criaram situaçoes de dispari
dades, que não se exprimam, apenas, pela forte estratificação da-
sociedade, mas, também, pelos Infimas Indicas de renda per capita
e pelas alarllUlntes taxas de mo.rtalida<le e analfabetismo.

A un1vera1~ade que traduz êste contexto é uma univ r-
sidade estruturada em tôrno de faculdades isoladas ,caracter1zando
se como uma "universidade de elite" voltada para o. saber erudito.-
Sob êste aspecto, o problema da formação profissional se manifesta
desvinoulado da re.alidade, insistindo no abuso de uma tradiçiona -
lismo QStéril, sem a cogitação de correspondência aos imperativos
do tipo. de sociedade para o qual caminha, acelaradamente, o.mundo
contemporâneo, a partir da revolução. industrial •.O ensino universi
tário, assim concebido, se torna, exclusivamente, instrumento de-
nstatusP G 05 alunos, ao buscarem nêle ingressar, visam, precIpua-
mente, a conquista do diploma.

A leqislação garm1tia esta forma instituc10nal de uni
v~rsidade, assegurando. previlégios e impedindo, ~,emconseq1l!ncia) -
fosse tentada,em sentido profundp, sua reformae~estruturaçao.
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Quando, r de f .s da no tWMi~~V,

il a Universidad , infelizmente, vinculou-a
continente latino-am ricano.

De tal sorte, o modêlo franc'" adotado por nossos vi-
zinhos,e a agr vant de jamais s t r inst-ltuido c:a~uu.~
científicas por êl pr vistas, representou, nas o io, 1-
tema transplantado, s vincul ção com s características que sin-
gularizam nosso pais com a re lidad oeial a que de ria ervir.
A universidade tornou-se, assim, n precariedad de seus proce 80
de ação, uma instituição reflexa, r petindo ci"'ncia el bar d
outros contextos, capacidade d dequação dês e stoqu
conhecimento às peculiaridades que ão nos as.

crio, enfi )0 Br -
forma p~ valen no

E o istema burocrático, de orige napo1eônica, por
absoluta desatua1izaç-o de proces os administrativos, vid nelou-
sa incapaz de dirigir ordenar um univ rso que se tornou expl -
sivo, pel multiplicação da d nda pela crescente diversifica
ção de seu campo d atividades. COnvé ressaltar que, no dizer de
Raymond Aron, a rigidez administrativa a liberdade anárquica no
interior do quadro stabelecidos por r gul ente, resultar
se poder firmar que, na França, não existe universidade. no ver -
daàeiro sentido da expressão • 2 d soladoramente 1 ttm-v 1 qu ,p
ra um modêlo arcaico de instituiçÃo, se tive se volt do o Br 811 -
ao, tão tardiamente, se decidir a criar a Universidade.

A prõ~ria evoluç-o d strutur produção, a pas
gem da sociedade tipicamente agrícola para 001 dad progr i
vamente industri 1, briu à Universidad latino-em rioana a, e pe=
cif1oamente, ã Oniversidade brasileira, necessidade de se trans-
formar.

o movimento de r fonna uni varsi tária, a partir de Cór
dava, foi o primeiro intoma pUblico d cris em-que mergulhav a-
estrutura social da América Latina. iste aspecto do proble ecn-
têm conotações de sentido politioo e está n origem d cre cen
agitações estudantis, cuja justificati s ncontr no fato pr li
minar da universidade latino-americana não se ter ajustado o dadô
novo de um mundo em mudança, tornando precária a sua taraf •

Como bem o disse edina EChevarria, -as questõs qu
inquietam a vida 1 tino-americana são, grande p rte, rigorosa -

ente técnicas, sujei tas, port nto I ã análise racional do s bar
cientifico. Se as Universidades não as acolherem, cientificamente,

m seu seio, permanecerão bandonadas e entregues às prssóes e 0-
cionais e ao decisionismo mlope de interêsses particu1ar1stas".

"Por istO, af1r.ma ·le, o futuro d Am-rica- tina d
pende de que a Universidade seja ou n-o c p z de atuar cientlfi
mente sôbre seu meio social., liderando as transformações inevit- .,.
veis~para cana1izã-1 s, o mais racional nt poss!v 1, por intermé
dio da ciência, da exp r1ência históric do aber acumu1 doR. E-;
sintetizando)conclui: "Que a Universidad jam 15 renunci , por p
tia ou incompetência, ao seu poder spiritual.-. -
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As formas ornamentais do conhecimento estigmatizam os
povos subdesenvolvidos, impedindo-Ines a capacidade de anál~se ob-
jetiva e o encontro de soluções racionais, para cada problema dado.

O ensino ilustrativo e meramente erudito tem de ser
superado, para que se possa relegar a formação literária e bbacha-
relescatl , sociolõglcamente ooiosa, que impede o pensamento r fle-
xivo e o exerclcio da função universitária, centrada sôbre o méto-
do clentlfico como instrumento_básico de preparação de quadros co!!.s
cientes. O sistema eduetivo nao se pode reduzir a transmitir uma.
tradição cultural, mas a fazer recuar as fronteiras do desconheci-
do , para est.ar à alt.ura de produzir competência.s reclamadas por
uma sociedade essencialmente dinâmica.

Repentinamente, como disse Solari, as universidades
latino-americanas foram chamadas a fazer ciência e a absorver, por
salto, todo o cabadal cient!fico-tecnolôgieo da cultura contempo -
rânea, sem a sedimentação de uma tradição.

A primeira consequêneia que se lhas apresenta é p ne-
cessidade de encontrarem fórmulas de adaptação de uma tecnolo<]ia
pensada para outras realidades, procurando, ao mesmo tempo, raspas
tasorigin~is para problemas que nos são próprios. -

Por outro lado, as Ciênoi.as SociaiS repres ntam enor-
me importância em sociedades transicionais como a nossa e o extra-
ordinário desenvolvimento dessas ciências coloca-as em nlvel de
progresso semelhante aQ das ciências flsieas. Isto ê ausp1cioso e
indica que, ao nosso Pais, compete um esfôrço riqoroso para buscar
atualizar-se à altura das novas concepções e teorias e das novas
técnicas e métodos de investigação peouliares a essas ciências.

.• Acresce que, _por c.ondiç§e.s espeeialIsslmas de sentido
geo-economieo e de formaçao anUopologlca, o Brasil exige de suas
universidades uma função espect f1c&., que diz respeito ao sentido
da unidade naci.onal,propicicndo a homogeneização de uma eul tura
que nos caracterize e identifique como Nação e como Povo.

O sentido de nacionalidade não exime o de regionalida
de, Nui to pelocont.rãrl0, dentro das partieu~aridades de cada as--
pecto regional, porque realmente inseridas no meio a que devem ser
vir, devem transformar-se em focos de lideranças autênticas, aptas
a resolver problemas ooneretos, que se diversificam na vasta área
do mapa nacional.

Porque nio percebel.(.iate aspecto de sua missão-: a uni'\
versidaàe brasileira se cont.entQu)anód1namente, a repetir padrões;-
desinteressada em tornar-se UJIl oentro irradiador de cultura defini
da em função das sinqularidades do meio. -

Permaneceu, assim, uma superestrutura, desvinculada
de qualquer coneeituação orçânica, voltada para a estreita visão
do compromisso profissional e alhelada, em conaequênela , dos ver-
dadeiros int.erêsses nacionais.
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A impl s gregação e faculd d
ereto, j i8 propiciari o rq nto d ~ ~d ir univ r
d de. E ta é realidade bra i1 ira. A Universidade, entr nó,
constituiu como uma f deraç~o d entid des, vinculada e trutu -
ras arcaica e representando, co 1n tituição, imples no na-
liamo. De tal arte, já surgiu contest da.

. .
N univer id d dividida em faculdades, extingu -

principal fonte de seu d s volvi nto e eficiência, que caineid
no inoentl o à criatividade no atores básicos do conhecimento. A
estrutura s faculdades constituldas por cátedras, que. r pre en -
tam a uni ~or9anizaoional básica do trabalho cient!fico
didãti~o, imp de a organiz ção ~oderna e flex!v 1 da atividad un!
versitaria e o aproveitamento má%! o de equip nto oner o,
través o s u uso mÚltiplo.

Por outra parte, notória soa
obviada por medidas de eficiência

quais criação unidades b-sie ,concentr
prof sôre ps ui dore, colocados a s rviço o

q e ser
entr

tos,
sist •

A revisão e antlg s conceitos, cuj proqre
formaç-o r sultou e definitiv nt d se racberi ~-lo ,
ser fita, sob pena'de se ubordinar a intenção de refo
v~ndicações particularistas de previl-gios, qu não ia ni -
fest ap nas estéreis, por~ , perniciosos. As faculd des, consti-
tuidas feudos, contribuir ~de forma nociv , p r acentuar
estrutura dissooiativa, reunindo escolas justapostas, rtlfici 1 -
mente subordinadas ã ação administrativa d reitor!. e r beldes a
qualquer si tema funcional, que pressupusesse princIpio integr_
dor, su c tlv 1 de criar uma. normatividade qQ proplci s e a 1m -
plantação d uma estrutura cadêmica aberta dinâmic, e t~ 1 do
ra dos circuito de interc- 10 da atividad int rdiscip1inar. -

A rotina e os previl-gios e oon
lhas d resistência. H~ 30 ano a unlv rsid d bra 11
s refo r. s tõdas as t ntativa válidas d ptritos
cido , n formul ção d proposições plaus!v: i , se chocar
o muro inco pr en ão e as táticas de disvirtu nto, rcando,
apenas, tap d tentativa inglória de romper pr cone 100 I

mais sag z e vigilant s no resguardo do "statu quo· do qu c-
P cidad de rgumentação as prov videnciai q indicav o
caminho d novas experiôncias, tôdas elas frustr d s pel re ç-o
Bol rte·ou contUndente do darinato do inant • O privilégiO não
é só nosso. K rl Jasper solarece que "as coletivldados t- a
tendência de defender os lnt rêsses p ssoals d s us membros e,por
receio de soluções que possam ultr passá-los# transfo
comandita volt d para a salvaguar monolttica de sua medi.oerid_
de"

to» isto mesmo, a primeira e m i8 1mpor"'~nte refo
de estr tura deve partir d denúncia d uma tal po iião, pela
constatac-o de qu a atual fo ção univer itárla não rtlcul

• - * - -e, de 1 forma, nao pod r sponder, co eflcacla, s exlgencia
div rslflcadas a que deve t nder. Pois não há univ rsl d I



-14-

•

unidade, ~em fi sério pro ósito de análise~e e sIntas I

tema, em rigor ~cm1ó9'icI en disciplina, sem autoridade
• lrarqul.a.

sishi t:

Portanto, dentro_de um ~entido de adequaç-o aos objeti
vos fundamentais de atualizaçao de metodos e processos, tanto no
plano acadêmico, quanto no plano administrativo, qualquer proposi -
ção de reforma, para ser vãJ,.ld I deV'erã~lirolnarmente,rejeitar a
tendência centrífuga até então prevalente, buscando, na finalidad
precipua a que deva tender, evidenciar a dominante orgânioa de
instituição que "em seus fins, ação e direção deve apresentar-se I

essencialmente, como um exemplo de,unidade-.
Com o desenvolvi.ento das ciências, na'idade contempo-

rânea, as profissões e as técnicas de trabalho atingir esp oia1i-
zação pro9ressiva, de tal sorte que a formaç-o profission 1 não es-
gota uma ciênci exclusiva. A limitação) pois, d S oiÊncia -s cate-
dras, que constituem as f culdadas, pulveriza e dispe. a ativida-
de cientIfic • Sobretudo porque própria ci-neia, ca a vez is,
se torna interdisciplin r e, mesmo, multidiscip1in r. -o se tr ta
de retirar das universidades a sufunção d forma~-o profl sional

s de compreender que a verdadeira vida univer itaria gir tôr-
no de núcleos de pesquisa fundamental pl,loada. A funç-o do! dir,!.
tores de cursos passa, assim, ser, essencialm nte, uma funçao d
coordenação. Nos núcleos de pesquisa clentlfica}é que se reliz a
finalidade acadêmica da universidade. Uma universidade ensina por-
que ~esquisa: E é porqu~ pesquisa ~ue não ~e limita à imple tran,!
miasao da ciencia. Mas a dinamizaçao da cienci , com.sentido proie-
tivo e transformador. Por isto mesmo e para maior efioácia de açao~
os institutos tradicionais cederam lugar a unidades agrupando disei
plinas afins, com concentração de r cursos humanos e de equipamentõ)
cuja atividade não se restringe a limites st nquese diz respeito
aos currlculos dos diversos cursos da univ rsidad • E tas unidade
são os departamentos.

A educação para a sociedade industri 1 exige o domnio
profundo dos campos básicos de cada ciência, em qualqu r d U
ramos, quer sejam ciências flsicas, sócio-econômica , ou cultúr 1. ,
e uma grande'versatilidade intelectual, que po ibilite capacida-
de de aplicação concreta de conhecimentos auferido a objetivos
reais.

A versatilidad se adquir através do treinamento ade-
quado e se manifesta pela capacidade teórico-experimental de aplicar
principios básicos a casos concretos, numa gama imens v riaiões
Tais caracterlstlcas são especIfioas da atividade de investig çao,
que não se reduz à aquisição estática de conhec1mentos, mas deve
ser usada como instrUl.'llentode trabalho. Eis porqu a pesquis seu
método devem ser integradOS como constltutlvo essencial do próprio
currlculo e não apenas considerados como aditam nto do curso.' .

\
~amado "colonialismo tecnológico· tornou- e a 1s

avançada t forma de domInio em nosaos dias, de tal sorte que as na -
ções técnicamente desenvolvida mantêm em condiçã • reflex os paI-
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\ses incapazes do sfôrço necessário para a criação de r cur o hu-..manos, em numero qualidade, ptos a conduzir o eu pro sso de
libertação. A causação eumu!ativa torna-se um mecanismo multipllc!!,
dor da capacidade de expansao das eco omas fortes, em detr! ento
daquelas que têm de importar p t nte I concorrendo as im, p o
crescent enriq e imento do capital' li nigena.

Por isto, dizia João Camilo de Oliveira Torres:" O
brasileiro édio inda não saiu do preconceito positivi ta do
prendizado para profi são. Se preb nd rmos deixar no sa con-
diÇão de povo con umidor de cultura 1 borada alhur , p ra ser po
vo produtor de cultura, tr nsformemos a uni r idades c ntros-
de alta pesquisa# nos diversos ramos do,saber." A libertação eco-
nômica nacional só será uma r lidade, quando ale nçarmoS uma ind
pendênci completa basead em nosso próprio e plrito criador, -
todos o c pos do aber.

A universidade anquilos d e tôrno d faculdades 1so
ladas se manifesta desvinculada da re lidade, insistindo no abuso-
de método que no af stam, c d v z ais, de no s s urg nte n
cessidades.

"A'criaç-o de formas ornamentais do ensino, no dizer
de Jaime Abreu, in titucionalizadora do conhec~ento sociolõglca-

ente ocioso, ao que ri. nece sidades h-sic do de envolvi n-
to, sobr ca 9a orçamento ao o preearo para ocup ç- s1 -licas
de indefiniv 1 q liflcação, r 1 ao ao ex rateio e tiv1d d
produtivas socialmente úteis, e alim nta, a im, formas de $poli
ção e parasiUsmo dos bens d comunidade" • -

opo1do Chi ppo distinque universidade tradieion 1)
por êle denominada d univer id d P leotIpica, da univ rsidad
dern , ou univar idade neotípica.

A universidade p leotIpica se caracteriza por
trutura acad~ ie organizada or c·tedr s por si t
ma.L" de administração , A rigid z dos currlsu10 conduz
no expositi~o-verb lista, onde a assirnilaço r produto~a d entido
memorlstico ilnpde a integração do aprendizé:)docom seu aspecto ati
vo. ão contém o i t m um ciclo básico de formação, que r pre en
te _tapa de tran ição par d finitiv: scôlha de ~ rr r e ori!,n
taçao vocacional do estudantes. O regim de eriaçao subordin -se
a exames finais d cisôrios, sem a apreci ç-o multidimension 1 do
proveitamento do educando.

A strutura da univ rsidad n otrpie Ôbr o
ep rtamento, d finidoco o unid de funcional que qui-

sadores e profes ôres d disciplin s afins, os q pla
nos conjuntos de investig çÃo e exerce a taref ocente com d~f -=
rentes propô itos e div rsos nível , servindo a tôda univer i
dad , como unidade int gr d • O que resulta em s dever i.nferirqu
a fecundidad das c-lul s há ieas sup- pontaneidad proporci2
nal autonomia, num clima d interação e d esplrito de qui # e -
timulador da criatividade, no plano da pesqu1s e otivador da par
ticipaç-o d ca qual na solução de problema reciproco, f vor =
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cendo, de tal sorte, uma atInosfer que a todos rmita sentirem-
se , não apen s membros, mas, conjuntamente, re ponsáveis pela a
tuação e de envolvimento da unidade. Esta atmosfera não p de pres
cindir, ant s, d ve também integrar os alunos, de forma que a t-
refa comum represente um sentido permanente de partici aç-o. A =
sim concebido, o departamento é wna estrutura dialogal por exce-
lência e a própria autoridade que o dirige se d e distinguir por
caracterIstica de liderança, o que signlfic rejeição do apar -
to ornamental e aut-rquico que habltualment é exigido, como i-
nal de poder, pelos detentores de cátectras.

s, p ra que est s unidade constitutivas possam
merecer o conceito de deprtamento, devem f_ cionar em pl n car
ga, com uma uficiente massa crItic de pe soal, t po int --
gral. Ne te sentido, o professor horista é um mal ser, progre~
siva ent 1 li inado. B como o pres uposto de que se possa dis-
p ns r a m lhor co etência e a qualificação e atualização perma
n nts,no exercício do magistériO. A "carreira docente" d ve exI
91r, eon equent nte}éstãgio probatório inicial e qualificação-
acadêmic continuada, em sequência e ascensão, além de comprova-
ção de produtividade nas respectivas funções. .

• O currIoulos refletirão o princl~io da flexfbilid!
de,em tres asp atos fundamentais: a estrutur çao, a duraçao e a
aplieaç-o ..Ou eja, flexíveis quanto ã estruturaç-o, porque, num
mundo por xcelência em mudança, não se devem subordinar à rigi-
dez das simple carr iras existentes, porém, serem suscetíveis
de p rmitir aoa gr duados a liberdade de adequação, em sua vida
profissional, tipos de atividades afins, propiciando, inclusi-
ve, os alunos, a prepar ção cu!:tural desint ressada, e, porve!!.
tura, o xigirem as suas pref rencias. FlexIveis quanto a dura -
ção, pela substituição do regime de s riação pelo regime de crédi
tos, o que propicia aos alunos a faculdade de se tornarem árbi --
tros da realiz ção de seus cursos, em prazo menor ou maior. ,por
fim, flexlv is quanto à aplicação, porque, constituindo-se d di_
oiplinas eletiv s e f eul tiva, ao lado das legalmente obriga-
tórias, ass guram a plena participação doa interessados 'na 8CO-
lh das opções, para compl ento cultural ele sua formaxão. As a-
tividad s xtracurrlcul r s compl tariam a.gama necessaria p ra
oferecer aos educandos sclarecimentos sôbreproblemas de 5 u in
terêsse, criando, atr vés de múltiplas iniciativas(art!sticas,lI
terãrias ou culturais, .em amplo sentido) oportunidade p r o con
vIvio, p r o debate. para a particip ção vivida em assuntos -
temas d sua livre escolha.

o sistema de avaliação ültipla do rendimento dos
lunos d ve sub tituir as siraples provas e exames finais. O ideal
seria que pudesse tal sistema ser acompanhado por um processo pa-
ralelo de avaliação crItica do ensino·r c bido; através de inqué-
ritos técnicamente elaborados, visando '-levantar a opinião dos
alunos.

Os s rviços de aconselhamento e orientação completa-
r! o processo cadêmico, não descurando que, qualquer d .eus
plano , a educaç-o supõe pedagogia, embor em nlvel univ r itário,
só se realize em plenitude; quando se possa definir como uma "pai.-
.deia".
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lienta o rofessor Chiappo qne as diferenças os
dois 1:ipos encionados de strutura se manifes # singula
te, no comport ento dos lunos. Na universidade paleotípio ,
o estudante desenvolve uma oon uta individualista, propens ã
massificação, que caracteriza por uma atitüde in41ferent
ou frustaneo-agressiva, ou seja, submissa ou rebelde e simul-
tâneamente derrotista e indiseiplinada, desordenada, desarti-
culada e passiv •

Na universidade neotlplca, a SQU ver, a tendência
é tornar o comport mento e tudantilut iseiplinado, ativo,co
participante, função de motivações cooperativas e eon trutI
vas , ,A ordem e a integraQão geram o sentido de responsabilida=
de e a cap ci ade de respeito, a int gração, o ~spIrito d! ini
ciativa e o ntu iasmo I p rrnitindo con tataçao de padr
ótimos de'condut , por fôrç de uma estrutura eduoativa e't
ladora das virtude natural do homem, n i de juvenil.

~p ra os jovens d no so tempo, explicit Chlapp J
não resultan a sim les formalIstica do mandato, a regr e a su-
jeiç-o coativ • Exig compr en ão e o estímulo que brota d
autoridade genuína. P ra uma juventude des fi da por uma r ali-
dade soei 1 que tionável e que entende deva ser oontest da, i
paciência ~ a r9ência de mudar as coisa criam-lhe um stado-
de âni~,o que só admitirá"'a disciplina como lei imanente, resul-
tante da co:npreensão da necessidade do limite e da ord m, co o
princIpios de efic-ci~l~uta por um ideal de vida, no qual a-
credita e o qual ,respeita. Cumpre ã universidade oanalizar,or-
gânicaXilente1eassum,ir êste ideal, emprestando-lhe umsentido
positivo e criador~

No govêrno da universidade, o sistema autárquico-
vertical elimina a participação. ~1aso pressuposto de qu se
deva garantir, no conselhos, um número de votos aos aluno ~qu
os coloque numa posiç-o d poder competir, para pression r de-
cisões, represent a rutura da estrutur hler-rquica da univer-
sidade. Ad itir- e a introdução do princIpio dialético d ntro '

universidad s ri r.m1tlr, ta~olo9ia de se oonsider r
como ·elas esu conflitantes o professôres e aluno • Não ~
dialética, é o. álogo, na fecundldade d t.ôdas as suas impli-
c çôes, que pode permitir o surqimento do splrito unlv r ltã-
rio, ou eja, a compr ensão e o sentimento de que se p rticip
de uma mesma f lli do splrito, de que s busca um mesmo fim
e de que a univ rsidade, sendo a casa da inteli~ênci , só pode-
rá contripuir para o selarecimento de problemas, utiliz~ndo •
todos racionais, pela aplicação da reflexão a cada cirounstân=
eia dada, pela c8eacldade de investigar verdade/de perquirir
e de propor soluçoes plauslvêis.

A representação, princIpio de q e se tornou pionei
ra a lunérica Latina, não se deve tampouco p rmitir o prurido dê
pretender Significar o jôso pOl!tico de maioria e minoria. S o
corpo docent e o corpo discente não ão Dclasa s", também não
são par'tido • são m mbros de um mearao organismo, cuja vitalida-
de, de uns e outros, depende, supondo,de todo, em conjunto,pa,=:
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tiClpaçio lnteg-rada... Assim sendo, ao representação deve significar
a contribuição indis'tlnta numesfôrc:;o Comum,firmado no des1nte-
risse individual encarado como norma t.endocomoobjeUvo o
maior beme o desenvolvimento harmonioso da. instit.uição universi-
tária t atnavês a lntellqênc1a<;;c COJnwn de problemas e a procura)
em conjunto, de soluções desejáveis) que possam traduzir as 'reai
aspirações do corpo universitário inteiro. ,

QuandoI mu1ta vez, descreem, quan<io, tantas vêses, se
pemitem suspicácia, seria desejável que os nossos alUllQs conhe-
cessem a palavra de SChell1n(,h ao inaugurar seu curso de Pi1o!o-
fia, na Unlyersidade de Bet:l1m. " o professor pode muito, ç'êl!
vida; mas, aao pode nada sem os seus alunos". ~q_ O GUino ,
essenoialmente, dii10<10. E deixa de existir, quando não na con -
frontaião.. OUl se apresenta tambémo testetnunho de Maxtle.ber
de. que 'a pr1nc1pal tarefa do profe,ssor é-de ensinar a seus alu -
nos a reconheoerem a e~istência d.e fatos inconfortivels,ou 88-
ja,de fatos desaqrac1ãve1s a. certas opiniões unipessoa1sR• O há-
bito de admitir a evidênoia, que se comprova pela demonstração,
nio é uma virtude exclusivamente intelectual, é uma virtude mo -
ral, já que a razÃo prática, no seu pleno exerclcio, se deve su-
bordinar às luzes que lhe infunde a razão especulat1va..

-~ .•• - A_" _4{ A unlversiGadecontemporanea nao se ~st""lla lIcu.sa
'\ fo~r a elite intelectual de uma sooiedade ar1sto~ãticaou~b~

que.saI mas os quadros\, de um parsk!. em flena expansao demograf1cale que luta pelo desenvolviment.o. ~odo metodo quEl aumente a parti
cipa~ão ativa do estudante em sua própria formação é louvável. -
O dtálogo horizQn'tal e o diálogo vertical devem se 1ntegrallzar
numamesmaperspectiva. Mas iate diálogo., queéa. própria vida. da
universidade, só será fecundo se se fundamentar sÕbro a probida-
def que se define, essencialmente, como a recusa, na ordem inte-
lectual, de critérios particular1stas, para. colocar a verdade
numplano exclusivo de objetividade pura.

A concepção orgAnic,a de un1versldade supõe I' de outra
'parte, a criação. de setores intexmediãrio.s, abrangendo áreas de
conhecimento, capazes de articular a' ativ1ds.de interdepartamen -
tal, 9arantindo a fleltib11idade e plena ut~lização de seus recu~
soa.

Os departamentos, nesta concepção de estrutura, são
osórgâos-fim da universidade, nosqua1s se realiza sua prôj'ria
razão de ser, ou seja, €i vida acadêmica. Todosos demais aae ór-
9ãos-meio7' instrumentos di. efetividado de sua ação-

Por isto mesmo, para que a vidaacadêndca se possa
desenvolver em térmos compatlve1s, é mister não descurar o aapee
to administrativo, que supÕe or~an1zaçio atualizada e capacidade
operae1onal indispensável ã produtivida.de do po.tencial disponlvel
e à eorreta aplicação d.erecursos.

Se concebet'mOs a a<lm1n1straçãQcomo um sistema co~
rente de tomada de decisões, não. se poderá preséind1r dosinstrs.
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nto n c ários - gurança na eseolh d ltem tiva, tra-
vê fo ulação racional de_proqramaç-o t-cnic~ nte labora

r pr entatlv das splr ç e da particip çao glob 1 da unl-
v rsidade, de odo e tabel c rem as bases e condiçõ s d
seu de envolvi nto integrado. O princIpio de planej ento re -
qu r ios de ção capazes de prever e d prover, p rmitindo a
raeio lJ.zaião do uso dos alem ntos_de que dispõe ou d va dispor,
a insti tuiçao, em vista da ~onsecuçao d~ seus fins. O desonvolv!.
mento de qu lquer in tituiçao universitarla deve obedecer u
polítioa, traçada por órgãos comp tentes e traduzida, de forma
orgânica, pelo Pl no Diretor.

pirismo é a preliminar de'q. ranti
os humano , fi icos e financeiro .0

se desenvolv r e orç ntos i-
projeto a ser o,

de ".i
ent , a s conj~

U combinação de atividad' só pod ser con id r -
da ·óti w) ntro do relativo de d termin das circunstância ,
quando con egu proxi r, o mais p rf itament possivel, os o!l
jetivos refixados. o plano da t~vidad universitária, o inte-
rêss com õ será alcançado, quando r allzada, integralment ,
sua missão.

Uma reforma só começa a existir, a partir de di ~
das r cionalizadas e indispensáveis ã sua implantação. ast é
um processo penoso, que exige cooperação indistinta de todos.
Sobr tudo eorque, lembrando Orte9'~ y ~Gassat " reforma não é ape-
nas correçao de abusos, m s criaçao ae novos uso p.

U-o é fácil superar hábitos dquiridos, romper .ot!,
nas enquistadas pontos de vist adred firmados. Passar de
estrutura dissoc1 tiva para uma strutura orgânica é, cert nt J

um de afio. Qualquer processo de mudanç t d er conduzido e
r qu r didas prudenciai • Os atos norma tivos 00 pl rnentare
dev explicitar co petênci s, em cada grau, dentro de si te-

d centralizado de poder, de for.m a q os rinclpios que
s ent a r forma s j respeitados sua plena inteligAncia}

rmitindo,obretudo na tapa de tran~iç-o, qu aInda
r anesc os velhos hábitos, ao lado da nov atitudes que se
devem introduzir, seja êles fraudados, por d scompreen ão, ge-
rando-se distorções que : de forma ri reforma.

A atualização de sistemas métodos supõe a modif!
oação do currlcu~os, nao se ãesaurandoque a validade de qu 1-
quer universidade repousa sõbre sua polltica de pessoal docen -
te. Sem pessoal competent.e e qualificaêlo" distribuindo estrat"-
9icament pelas diversas áreas de ensino, a universidade descum
pre a u função. E oferec , como mercadoria, uma mercadoria -
vil, qu não poderá satis! Z r O seus con umidores, gerando i
tuaçôe tensionais que provocam o desconc ito da instituição. U a
Universidade que se conforme com m diocridade, jamais será uni
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ver~idade. E trairá a sua miss-o, no enti o de buscar r
cad vez mais e plenament , a r sponsabilidade eminente d
tro irradiador de cultura e transformador da comunid de
dev s rvir.

Com extraordinária lucidez, diss o Presidente o
Chile, que há pouco nos vi ltou, que "uma universidade lnt gra
da na vida do povo deve favorecer a passagem de uma soei dade-
restrita para um novo tipo de democracia, que represente a apli
cação de um novo humanismo, m que a dignidade do ho m encon--
tre sua plena-definição. Nêsta emprêsa, a laboração d novos
sistemas de p nsamento e utilizaçãp de conheciment.os novo r!.
presentariam , taIv z, i. bel forma d ar do próximo,dês
te próximo que devemos p itir a vida e proporcion r diq=
nidade" •

_ Não caberia aqui nalisa~ o processo da civiliza -
çao materialista e as disparida e que provoco , 1 vando
tão 60cial; do simples desnível de situaç-o entr indivíduo
classes, dentro de um exclu ivo limite territori 1, ..consciên-
cia do descompas o, ~or muitos aspe~to cruel! e da divis-o d
humanidade ntre naçoe ricas naçoes proletari s. A p rc la
maior da população do globo O tomou, grad tiv ent, a cansei'"
cia de sua reali ad , em têrmos de subpr·~il~gio. E ares -õ
flTerceiroMundo", prenhe de sentido, as umiu conotação qu su-
bentende, inclu ive, ituaçõe potencial nt explosivas. o
próprio pensam nto de Aifr Sauvy, seu criador, estas possibi-
lidades manifestam-se evidentes, já que o conceito surqiu por
analogia com o clássico alerta de sieye • "Qu'est-ee que le
"Tiers Et t? Rian. Qu' st-ce qU'il peut devenir? Tout".

N mundo m transformaç-o, num undo em çrise,
que se encontram desafiadas strutura 1n tltuições, h- qu e
pen ar blemas, com objetividade n cessári , não descua
jamais qu a fórmulas pr táritas esgotar mau f cundidad
estão definitivament titr pass s , E qu, 'qua* quer di
sões em que se plique_ou dev aplicar noxão plena de r ~
ponsabilida , ter- - de partir de ~~a posiçao pro pectiva
projetiv, u cetlv 1 d , através os da os tran i nt s do pre-

nte, d t rminar as coorden das e d finir oluções autAntic )
únicas cap z s de empr atar v lidade à intenção de cooper ç-o
eficaz de indivíduos e 1fttitulç- s.

A tomada d consciência do proce so de d senvolvi-
mento, na área em que e tamos inseridos, # funç~o da un1vers1da
de. Nêst s ntidol deve r sponder às exigências da socied de co
mo um todo, e não como um exclusivo setor.

Para 9ue o nosso Pais possa lcanç r, em elenltude>
a sua ident1d de, e preciso que nossas universidades Daoae fu!:
tem ao desafio que lhes está sendo lançado ..Mais cios s de suas
responsabilidades do que de suas prerrogativas, ou seja, usando
estas para melhor servir aquelas, se disponham a assumir, inte-
gralmente, a missão orientadora que lh comp te.
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cri da educ ção resultou num crise d autori
d=, ue eri ocioso 'lidir. Exige refo e xig lider nça.
Nao se pod r solv r por açõ tópicas. Requer medidas de senti-
do glob 1, compr nd ndo estratégia conscientemente elaborada e
táticas pertin nt s. Exige, em cáda nIvel, cOlpetências capacit
das a enfr ntar um conjunto de problemas que se tornaram exp10si
vos, coro respeitab1lidad e cuidada indispensável à segurança -
de ção.

Supõe spírito público e senti~ento de gr ndeza n -
cional. O futuro do Br sil tâ à mercê do critério da det rmi
nação com qu todo, indistintamente, gov rnantes e qovernados,-
se di ponham, com lealdade, contribuir para a an~lise d solu-
ções que propicieI à Nação o encontro de seu verdadeiro estino.
Esta tarefa requer d sprendimento e lucidez. Por isto mesmo,se-
rã a medida do senso de responsabilidade desta geração e da com-
preensão de que, num mundo Ir. mudança e numa sociedade em tran -
stção, só a educação poderá pennitir formaç-o responsável dos
eidadãos, para que, no tipo de democ a~i que buscar.~~e lue de-
ve ser o fruto de nossas mais legit s spiraçõ s, o civismo
po sa r pre ntar, pelo encontro da justiça com n liber -de, na
f liz definiç-o de Pierre-H nri Simon fta desão da consciência
individual e coletiv ~ ordem da Cidadett

•

-.
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S1LIA•c çlo

A to ção o g1 tér10 do Br 11 t'
ctr gtle. o !vel pri '1"10, ·à rIa. ao1 a1 48 00-

la81l0rma18 e r oebe l\.\DO par OQr o. nt
de :EnalDo, • 4- anos, em n! velginas1il, e para-cursos. .
Normals, de torm ção de prof eôrea, em !vel colegial.

borà. m t ~r1 te3a a o rgo 40 Est doe, por. força
• eu tttoo a n or niz ç-o o rep ctivo. st-

s d n ln f pr le. ind g~n lio d
d 01" nlzaq-o. b m comono pIao o oa. for-

de tr 10 ento.
,

.'

q oar ot~r1za si t!
rio primário é. pri 11"0 lttaRP

-cola DO a1.. ..~ndo1 ?
o cura. t1p acadê 10

1 (d da qui lênola 40 oura ta-lpa • ao secun ár10. As.1m.' ql1.. cont com rê-
4e q\le lá eu;pra 1.000 8f1c01a . !to_1s. não temos ais.
da. a p relhag indisp De" el 'ra a f'o a<{'o e o -
perf 1ço nto do ag1st'rl i pr cl 4i~1 o !.
Conta 011, hoje, 00 cêroa 200.000 prote sôras
ri ári ta. d qu 1 n~oi cur o r 9·0t

. r-
profi ai e n~ rcel o pr1-

# 10 00 pleto. AYa11a-a qQ 9 ru-
is -o 1 1 e : 1 que t d t

t, r. e profe ôr. e t-o ntr gtl
criaDe; - ou.ja. d cac;- o, Vi I1t nte t -

f{'. de're 11~al·.. 08 ní 1

I lu dê. •• 440 torna.. e evidente o?~ôr~ da Lei 4. Dlretrize. e lia .e. da E4\lcação Nac1o-
n 1 quando nteve 08 Curso ae Begente ae a n. 4
$én. • permitiLlClU'$O •• p 01 S8 • 2 a o forma-
ção prof1s ional apó o ginasial.
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t iate. tem, ntr t nto. 1noonv n!
entes 1D.a 'v i.. D ntre êle.. est c -se a côl
pr m tura d oarr ira do m g18tério. qu ndo O luno -
ou quas exclu81 vamente aluna, j' ue apro!! ''''0 toE,
nau-ee POu.co ,trtiva para o ho - qua n da Qbe
das babilid des q\le xig. .t\1 exerc!cio enio con40'ce
a própriaS pt1dões para des1ncu.mbí-l 8. Acre ee a1~
d qu o eur o. po1"8 u C rát.r c1~ursi vojtrans o

pr parç-o do prof sarado numa 'ri t dias li-
çõ. sôbr· ôuc ção Como proo s o ger 1. ~
c>portunidad de treinamento. O m 1 gr ve. por' t •

que fonnac;""odoa altos qu dro. 'speo1allzado8par'" O
,lanjamento,. dlre9-o. a exp r1etltação e a li4 ran-
<: no y . 'to oampo de ns100 e1 m nt r, não pode s,.r

elt ••cola de nível .éd1 '.

7

Dada h terogen 1 d do de nvol . n-to r glon*l do Pa:!s em algumas áreas do Sul. e. agora
em Brasil1a", 0.S alár1o.• pag08 a p~fe.8or.s priUtúria~ \ 7
e a dminlstradoras ~e sietem • de l'ls1no elellent r J .
.ornam a o rreir t tiva pra pe· o ., comgra' ais
lto d to 9"'0. -.Assim '

r comen a, o 1do d ' :form ção qUoa e 00 d1çõe d
ergênc1'. do gist'rio que o p-.!s n ce i'. ur'" nt-

ente m gr nele. contingente.. a exp r1entaçio d ~o-
a~l().s novos ele tOl"llaç-ode prof,essSres 'priaários e d

~--- !.sp c1a11at em problema. de edu.caçio elementar,
nfTel unlver 1t'r10. -

~~ pre8e~t - e. poi •• 's nlv re1 d o
problem . de int grar o ensino primário, 00 tôda s
p~obleDl't1oa apec!:t1ca. DOS .e\18 C•• '08 • órgãos d
li aqui.s, af1ntde que os' especialistas lndie.p nsávei

r dmln1 tração a Orienta;"'o do s1te 8 edu.c_
c10n 1a poss r formadas com qualifioação '
ri. par as t retas e pl nejam nto d xper1.
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1 de novos mod~lo e ôe atração.

A formaç"'o do agi t'rio • nív 1 'dio
atá .'oa:-godas Faculdade ae Fl1oof'la que, Q reaU';".

t( \ de. ap n s estão o, p 01tadas p r r o proí °80-

, J r; o de usino eund '1"10. N da há, hoj, r -
GUIar quanto. formaç'io de professor para o ensino t~s
n1oo,. 1Ddu. tri 1. agrícola esmo normal.

Ae Faculdade. de :&'11oof1a que s. . uJ.t1
pliear •.• pelo País 00. ase no lilod"lO lnstl tuí,do
U iversid de d são Paulo, 1934, fo~ cri

amb19" o d formar 08 a1tos quadrO.8 1nt lectual e
c1entífico. do Pais" a. prep raro professorado de n!-
v1 médio. • t bélll de de••• p nhar o p pol de órgios ~
t gr doro. da Unlversid d. Na verd d não ooneeg12.i-'
Z'alll oWllp1'1r llenhlUlla. 'dess.•' f~tlp.;Õ 8. transtOftandO-. se t'
no elhores Oa o., elU. •• colas normais de grau u.p.r1-
or, despI' paradas p ra eu • tare! f raação d !
tr... Oomotal contribuir •.a já, de tOrlft, apr801á1'a1 •
para a -1v ção dos nível. d& ql1a1111c_,,-in Rl"\l'f1e ;tal
d prof. 01' e Oll.ndário. Calc~a-ae qu. ~a terç p t \7TI
te d prol.' 80r do de e colas medis., em ex ro~c10 o .
Pais, .e3- formada nos. seus cursos. Ma. continuam. a-
golfad 8 confundi D multipli 1d a. de t re ,~
lh • forem tribuIa 8.

Em conôluaão, ver1tic -se que a r"""s tl_

oional de fom. ção ae magistério, t nto pri ário qu n-
to édio, apresenta carência prinoipalm. nte qu.alitatj.
va por eu. Via.nte llldequ.aqão às t efas qu.e fá cha-
mada des p nb r.

A UniversIdade ae Dra&!11a, e lugo,r a.
r produzir o modêlo d F ,uldaa ., d Filosofia. "I'_
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curando pena'. 11 lhorá-lo, decidiu pr ender criQç""o
de um padr""o novo, capaz d~a.tender d forma. 1nteçat
, todo o,pro lema da formao-o do magistério, da p 01_

11~.ção • do aperf1çoam n.to da v"ri S od 114-à s
profissional eXigidas p ra o desenvolvimento edue«cio-
nal do paía.

tas aodêlo novo ".r# Faculd d d'dfl -ação que, .m a .ootação co oa Institutos Cent i d
C!.ên~1:; Lt:r !} • !!:e-.!. dfverá re.pr 8~ntar. pr .
eCluc&çao.o tIl.no papel que., campoã eallde, reprson -
t •• :DI ouldade. de Medicina coa .eus hosp1 ta18 . 011
nicaa. S rá integra a por ua a18t 4 ór -o•. estin
dos tr t r, tô4a aa 00 plex1dade. 08 di~ nt
problemas de preparo profissional e nevo. Ile •• r:eel' .••
oontrl. bulr para o apert.tooa,ménto ao pet4:rto' nstt a
te p r a tormaç"'o 4•• apeciali ta. em a4min1straç-o.
Orientação, sup rv1eão, • 'peri ent.ação e em planej ~-
to e4uaclonal. Dentre êlee, 'e tao••-e•.•-
ESCOLA NORMAL. SUP1::RIOB.

1 E cola orífla1 Sup r10r ti &tin da mi-
nistra* cursos • formação pâr-& O m .giíJt 'rio pr1nuÚ'io em
ní ",e1 11ft!verei tfirio. Recber' lU.nos com cu,reo m~d10
completo pu'a ministrar-lhe. 3 anoa m 18 de cuzso e t, -
l'l . nto m serviço, a fim de formá-lo 00 o pro saor.s

•pr1 árioa spec1a11r.adoil ou adJG.1n1 tr dore .,aoo1 •
p, ra alcai19ar aase ob3811vo a Escola o:rml So,perior d_
v r' contar 00 Wll conjunto de oentr "xperl_ nt 1e •

colas de de onstr 9~0 d nível pr'-pr1mário, rim'rio
e co.pl"eD~ar •• qu.e o . luno-••• tn tenh opor't idad
de tapar oomo iate o pr tio ndo a u.a rte. est-
dan40-1he 08 ap otoa teórico., téonlco •• de conteúdo.

Tai. ç ntro3 a:tend r'"o a oêrca de 300
criança8 nojardin de infânc1a, 1.200. Escolas-
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01 sse. de 4 .éri pr1m'rta 8 500 em Cur o Oompl-
mentare d 2 sér1 .& correspond ntes o tronco oomum o
ensino d nív 1 médio. D"se odo, dois lhar sde 01'1
ançasde .3 a 14 an08, freqUent r-o d1frentes tipos
curso e de _ v alies de 10 trllção n It Eecol a-Olasse
!l,O. 'Cursos Complementares terão .tiVida. e. e trnbQlho •-de aOClaltzaçio. de ln1ciaç"'o artística, ae edttca.9~O t't.-
aica e, px-luc1palmente, de estu.do d1:r1gido ~ae 1'1scol$. -

" -:iarqu.e. 41 . Eata& receberao 8 orlanQas por 4 horas. m 1$, \ \..' ?w
antes ou apoia 40, tw-no de al.llas, ooa~ ando assim 8) -tw.07
lera. de ass18t~n:Ji para 08 lle1'f"oresou3oe paia t .'1;>. .

OU nio tenh eOD.1ções de ori ntar=lhe 08 etudos.

,

Um modêlo dêsa. s1st ma jl exist em f~
cionamento em Salvador ~ na Bahl I é o Centro E noaci., -
C . n.iro Ribeiro" cri do por Ânl 10 ~,,1x ira, qu. ap~n 8
4k __

n-o conta com o Cu.rao Comple ent r. squ1V lent.' prime!
ra e 8egund série. de nível édio oU a um qu1nt~
sexta ériee l'r1m"ri 8.

:1ste paso di've Ser dado, agora, pela Un!
'Vereidade de:Bras{l-lar,através <le cursos exper1m.ent;tiâ

\

que perm1tam:fixara éstru.tQr e' os proeed1m.entos que
m3.1s recom ndam para a futura xten io do curso 'Prit.ll~r1o
comuma .81e séries. O Brasil assumiu com.prom,eso in-
te,rllacionaisno .ntido de proaover esta ext n "'0 tê
1970, tornando- e, por isto 1Il eMo, indi p ,ftsáv 1 dar o·

, pllSOS iniciai que tornarão poe!v 1. Ali'. -
dida f' .e impõe •• obretudo DaS lre • 1ndu8tr1a11z d s
do Paía, onde. ft'ÜU19' a8 camadas m 1 odestas que C<:!.
segue conclldr o cur o primário aQ8 11 ou 12 anos ti 00 -
peltd • aauardar, na iDativ1~ade. m e tud r e e tr.
balhar, os 14 anos, 14 4e legal pax-a O tr ba,lho.•

Oom ba •• neetes núcleos ae exper1.entação
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6.

d-mo ne tração " Escola ormal &u.p rior poder; não p«t-
n. for ar o agister10 n qu nt1dde e d qua11fic ÇQO
'úec asár1a para atender ao Dlett'ito d r 1,.. 'Poer'
t.~mbém mini.trar cursos inten8i.~oe de aperfeito ente p!.
ra. profe8sô:r.es e CUlrS08 de fOl"!Uç""o de especialistas pa-
ra. os outros. Eetad,08 4a União med:tante ,convênio oomO' ~1
nlstér10 aa Ed\lcaçio fi eul tura. F.ra c treinam,ento
serviço. a Esoola Dontal Superior oantará, ainda, oom'
sistema "cr.denotaçio qu permitir' utilizar a riae, _
colar pr1m~ri. urbana e rural 4e Bra !11a e eu a virtu_
114&4. e uCatlYa8.

1'.d08.1 .,. ee t %'m - d n.1vêl rn."-
dl0. a Escol Normal Superior poderá reoeb r oa ld to

o aag1stir1o. cte 1dad auperior •.20 anoa" 00. gr u. •
io tração uival. te oe q~a1. $&ri dad _ elmultineallle!!
t 00 _ o pr p %"0 prof1 ••ional, a ocasião dt sehabil1t -
rem parI. o exa e 4e a.d.ureza.

h"SCOLA DE. EDUOAçl0
- .. - -

o prot••sor ae ívl édl para o. ourso
1$1'O.21a18 e 001eg1a1$ - secundário .•t"cnico • normal -
será prepa.r•.-o na Escola d. Edl1caq-o st.tl1iri fi

nesta fuüç-o. tia Univ rs1dade tI Br !li t ~ aoul ad. $

de Filosofia. Seu. treinamento s fará atr v' d e' ,
() de apr6nd1s do em Cla8s •• regida pOS" prof ••• õr -m!.
trea, co ajada ae espeoialista. e. e c çÃo, ourrícloe

progr m • comb1n~com um rg1m de em1aÁr1oe ~ôbr
os probl maS teóricos e pr'tioo8 40 ensino. 00 ursos
eapeciais nos Departamento. de Psicol.og1a,30cjólog1a
outros dos Insti.tlll.toe Centr 18.

Para exercer tl88.a f"unçõea a Escola d.4t
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ueação d verá cont r com um. n'o1 o • d OQ8tJl 9"'0 e
~xp r1rnentação qu.e erá o Oentro Intepado de Ensino· '.,.
dio. 1st lÚn1atrará Ct.l.r80S de tere ir e quarta s~rt.,
no Ginásio od rne elU.reoe c('Ilesi .18 no Col' g10 •.0 erno,
ambos, com base em um tronoo comum d 5 t'r1 obri-
tór1as por série. - Língua VernáouJ..,.. Mat lt.át1 t 01,n-
,aias Soc1a.is, ,OilDc1as F1si08S í! Natu.x'a1s • De.aportos.
Ctida aluno dever' oombinar o tronoe comwn ao matrícu-
la em dois cur os optati vos', & ~olh1dos no Departamell1rba
de llnguas V1v J esenha .Art ,. Técnic 'lndil triü .,
Técnica Comel'o1al e Servj.çoiií Secl'((fts,l."ials. Di te modo ,
no C~BO de abandonar os e tudos ant38 do t'rmin • 01\\ .•..
no cont ' coa uma torm çio prof':i8sj.onal que lh pe%'1Idt-
ncamlnMr- o trabalho ,.011 ' ni o de prearo", O.

alunos qu.e conolu!ram o our em'dto ;poderão sradllar- e
como t~cn1oos 1ndust:r1.1i\1s 0'\.1 oomeru1a18 eu, aluda. como
68pec1&i11stall em certos ramos da prod\.u;- o ou d08 em. -
o. O 1un08 q fiz r o c~r o 00 .ap ela1 int r*I

se D forma~ão aoadêmica. c1ent!r1oa e cultural poder·o
encam1~.ar-se pará a8 esoolas Bu.per1ore8. Oontando oom

À .' ,tais recursos Escola u8 E4tlca(}ao poder :formar. p 10
r gim. de tr-1namento •• serviço, não pua o prof S or
t!eC'llodário. ma8 tubelll o profeseor p 01 lisado do ~ !.
no comercial, industrial e normal.

r~o ingresson cola e Educ ç-o lu-
no b cha.'t' lados pelos Inst1 tatos Centrais da Univer 1. -de de Bras!l!. em 01êooi 8 r!S100~qu1m1caBf • ~biolo 1 t

geo-c1ências. ciências humanas. ~m letra$ e aiiEt para- ~-----Qbter, em 2 anosmaia de ,~ultudo$e treinamento serVi-
ço a fom ção prof1ssiona.l ind1 ,.1'1 áv 1para se ne.:1-,nbaro m g1 trio.

A ~.cola d Ed\lcayio admitirá, t mb6m, •.
matríou.la ae b ehár'1 Otl licenciados p~la.Faou1.dad B
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de Filosofia. e de professares graduados pela escola or-
Inal Su.perior e manterá progI'iIJl\lu't especiai.aeatinados o
aperfe1çoaa@nto c eepce1a11~aç-o do m g1atér1o e cx rei
cio.

~st. ..pre.ndi.ento juat1f1c~- e por seu
caráter de Bloãilonôvo41est1naõo fi promo'V1 r a l!"tH1QV'açio
eduoacional. do pals e tambéa pela oontribuição qU.e pertn!
tirá -ar, 1m.ed1at ente. par ampliar aS oportun1ó""des
de du.oaçioprimária e .'d1a of r c1das à tnfân 1 '
;jl1verl'tud de Brasil1 •• beacollo para afo.rmaçio do l?ro~!.
sorado looal. o aperf' 190ameoto- do magiat #rio a. (.Iau'aS

'r ae e it formação do. .ap.o1a118t-as '.. ql.1eo p.Ja tanto
nec IiIsita para apreendera a p11ação O pri, oramento
d n08S& ride 4\10:..010n.1d" il!V.~m'dio.

COORDENAQIO GiBAL D.A li'iLCtJLDADE

Al#m da. Esool... Co 'IOro. ti De' tU:i-t;,..-.-

ção a F~,()ulda4. de Edueação contar' (1om uma Coordenação
Geraladmin1stl'ativa e téun1oa, qu.e ter' 01110 núc;leo 08!

tnl o Jie})artaTil" to de CU.:rr:ío\ilQs e P:cOgl"'Iilü.,6. '\ •.rt;e •
dividirá em doi s toree voltados. p ra probl mas de
educação de nível elementar, Qu.tro, par.a. os de n:!vel. mé-
õio; irltJl,tttitlido$Ulbos de planeJar, -dirigir • ol~:l.errtar()
ensino de cda matéria D.OB ceutrOfJ ue demonetraQão e e
~p~rimentaQiQ. b m como a formação b- 10 sôbr o en~i-

no dcad d;teo1pl1na.

Aest.. o S.tor a Ensine SI mentar dev rã
oont r c m núclo8 4e est~ão tr iDa nto Qoe proble a
do ensino da. 11neu..gel1 da ar1tmét10 • d a ai; oi t O.

,stu 08 8001.18, do a•• eo • 4a rt. cada d 08 qaa1~
, diapcrá4. col.eçõe. d. IA.teria1 d14átioo *. 'lSO no pai,.

e no ••tran.e1x' • de recursos para o preparo 4a ii1f.;r~
de nslno. d. meioa para orientar o urSOB D.a s~ola.
de de.ou tração e aferir oa r.saltado. aloangados.
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G Setor à ,! 1 •41
Curr{cltloeogram t r' t n'cl

ntação co trôle qu lhe e 1t
r o .asihO e te 'tioa,de 01.nei

d~ ci-nela. turai •• 'ciência. toe l'
te1"atura DO'C.ntro de ,r'l 1no " d10, b 00.0.1 1etra1"
Cur80 • cri tr o tre1n".hto er1i90 d08 lu o -
t 81'1"108. me.o Dep rt· Dto dev rã 1'1.111<:100'

# um setor ••p a1a11m do DOS probl n
at:1yo de r cu.,eraç-o. e d.tiei,' nei

-
n-

e(111!~U;;SLO•

1 ,e,arará, allula. O :Oe,r'
e 1.bOr&çio e .aten'l 41dátl o ••

fQhOion rã entro.ado 00 os centro'.•
81no pri '1"10 e terá 00.0 o ~etivo elhorar

de d08 lnstrwaen Oíl • reoar80 d14't1008 dlspo {
p-{.s atr v's o uso das t'onlc p agógicas 1

•••

o-
8 fl

od r-

A Ooordenação aer 1 cont rá., ta.nem
. l)ep rt ente- d AdllliD1straç"o col floarr
tu o do pro 1 duperlDt nd·nel. da r d

010 a1 e d dlr ção 4 esool.e. 00' tores
za 'o • 1e la ão .duo&0100.1, nos probls
01 Dto da educaçã9 e 4.0 p1anej e to e prédio
qu1pam nto .colar, ou.tro órgão d . Ooor4e.tliit;ãO au.a;;x

D.p rtaento ae 01"1 Dta.çio Edlloac:l.onl,voÍtado par
., u.40 • a elb r ção a ; t~te. e _i • par a nfÉ~n~"'io

d r ndi nto 8colar e p ra os probl • e 01"1

e acons 1h ento 4., ,b como par 8.1
paie lóg1e exc.p.*on 1a.

00

do o
~q.
01 1-

nn-
'e

ID'tésrará , t8mb'
li lb110te •• 110&0101 00

de? r-r aerv1r ,atoa e tuda t s
profes8r epee1.li :tas •• eOl:lCa

UOQg-ao
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YUDc10nará e eatr 1 a v1mculaçio ao - •
Faculdade de lt4\lO&C;ão o Cen"ro de T 1 ifQ.io ttoti
da U que octrolará eata9 - O 4e 1/' 10e _ oanal .
t1 vis"'o. • ••• órgão. e evot-o .apeei lment O

rf 1ço g1 tér10 a r é cureoa 1
1 ,pe1 t lev1.·o, e por 001' .po·nc1a, 00 binado8

c o .1 te ae 018 pra e tág10s U Vi1'81

no . !hore al no. 00 a 10 ft. ' 1.0" labo-
9;0 _4e _terial ..dl-Ti e ,1aerão preparado... Via. -
tape e. ~llae t curso. compl to d1.o1pll. obr1-

tór1aa d e 1 o .éd10, p ra d1 to.xaa •
ur z d {l n 81al e cole a1.

• terlal t ~à dispo tção
, .a naoiOD 184e 'elensão que os qllelr lltil1
1.nt OOllV. 10 co a '.culdad d E oaçio e. o

de tia a, pod r....o r o ti o 08 1 'alo. • Gol,éj"lSOt.
00 o rec o adlc10n 1 para .1 vu o uial. o e 1no

-r'

- co.

DE

o ti tro eleli do .llan.~ ••e.to Ek -
olon 1 • o Ce tro periaect qão E \lC olon 1 tunio

~ , ~ ~o 00 o orp.08 00 pIe nt r•• a .-uJ. de \1 •
porão o rv1çoaco.unade d ção • 1nfo -

oOlltar- o 00 q\l1pe. cI TOt.da peeq: 8 o . t_
óc1o- ,tntllr 1 t cultQrat • .óo õ.1cos que 10-
o ' . . ,~,,, 4e .1t e uoao1onalbrasll

ro e à llt111zac;ã elo ren7 08 'acllldacSe p ~ _
ri entação e c 010D 1.
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A cr!ação e C nt . ae l'lane~.. O ' ••

impera'! vo 4 nça c1 C p1tal, 80 •• 1 ele ••
sorar o. órpo 1 cabido. d ' torull~laç-o elapOl!tic da !.
e10nal bras11 ira. para oá tranela o.. • lntrllm nt$~
~O. para pa... 4. reglme •• '0 '.oei.ta, a' gor V1-
sente D eduoaçio braailel~ •• para • .;io planificadat d•
•• ôrdo ooa .a dete1'mil'ltu;ões da Lei 4 D1retr.:l... o :Bas••
da Edu.Cgio Racio·nal. l"or o ta rttsio e Centro de Estudos
e Plane jam. ttto E llcac10bal será cl'1.QOO med.1antCC('l'1vênj.(i

da Ubiverei ade de :Brasi'11a com e Ilu~t1t to ~•.clon 1
'etadoP dagóg100 _ trutur do ab1n~~f.JtratiViUtl€ lrt e C

ca .Centr08 qUi t ncionaln ea li u.l•• o Jl10 -(} . 'e
Sul. integrado Da. respeotl••• U 1v.~1d d•••

Para ~ ex rClciG deSUQS fun9~es o entro
gozar* da neC~S5 ·rla autonomia pu formular eu proJt'~aDta

• tr balho contar' oom 109 ~inanee1ro. pr~pr1oa qu.
lhe perm.1t m ll'i'.>'bil1tar o r.ca%"80 téonioose Jt;;tt riale t

itld1sp.nsiÍvo1&· par,$; levá-Io a execuc:io., O tl1í.leQprinoi-
pal 40 Oentro «J6r1Í a Coordenação do l'lane jaMento., :1nt $X"!;
da pelos df.retc:rea d$ G:r~:poed. ~hbalho cl.'Vot'''~!)$aOI

1) 1••• a,*-- to 40$ s:1$t.maa •• t~dnt. a.
n_tua, q.u.anto• ttua 01"&013 ção a.dm1n1str t1v • crre1ra

40 bgieténo. ..o. plano.' CUI'o..., e p1'ogr •• expan -
.""0'" prim ramel'lto. 00 o Q j.t1~O 4 ,.1'" .ta..... $si t~n-
ela aos l etlmos p ra a refona ed'loao1onalo

•2) an'li •• econômio-f1n no.ira do..: orça-
entoe .duo 01001. 4. Unlão. d08.'t doa '. ,un10!pl0 ,
e~u4os d08 eustoa A.eduoação e liaçâo d08 r~cu.oS

b111~'v 1e para 110 neiar o Pl noc1onal de E ue ç"'o
no. Di".1 pr1m:ár:1o.t.médio e Bup",rlora

3) ~.t~do 4a f~rç. d~ trQbalho @ p~tv1$ao
das neoessidade tls.c1onal,3 de mão-de-obr . das div N'S
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12.

mod 114 d de qu liflc ção prol1 10

erveni. ••
ua8 • 1 ore
_de social, a

opinião p'blleal

4) p•• q&:l1e. d08 t tôr ••• 41'010_ l1l.tu.r
.aGO 9""0, o o ••tru.tura e o '

eato da po ula9ã ••• t lt10aç4o
l1çãoo. ór "'08 de pr ••-o.

:I. 1-•

'1 .ín'Ce.... 08 oonheci entoe
ti· e. at doe de todo _ oe tipos ôbn a
10nal 11 ira, q~ ato '. coa1tô

., a a pr. •• &.81no •.•• a3Qs
a e ~. d. IV1eut •

a--

A 81la eon ti tU!d o entro .e Pl jr::ll'mj!'!>b1~n

E \ieaolonal . ' o ri 1p •. fôrço a 1v 1-
d d a r fl! o entldo de oontr1 lr para o quaoi-

.nto e . 801u,"'0 dono S08 1 •• 4uc alana1 -
••0 801 1'9"0par a pIe a a o~-o daa téc 1 o p~
ento educctoaal 00 o norma b' 10a. e gão do Gov
tleli"al.

aplantaç -o e c
re e p.c1 I prior1 e or
Brasi11 e ota já 00. part
eo. árt .•. lu cio ament d cola o

e . ca9....0.. ata8 f r.. catru.:!d s ~_.•._
r tra ltõrl nte o 'lver80 CUI' • a t1 1.•
qu nto • dif1CtUl 0'8 lu '01t • aentr a, a

61' - oa 0'0p1e ent ra da Uni . r idade oontarã
4~st ano. 00 0·%"0 d 12.000 •• troa a4radoe
(u:molu{da, •

••••o -

e

1 ~apa.gu1nte dê 1mpla t çio p a d r
início 40 ou o • 1964, 00 pr nder',
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13.

1. .d1f10 ç"'o, e 1963 d. Centro d n 11'10 Pr
o C ntr e n1no ' dl0 e de lU11da • c1 t1
rtam nt '. Cu~{c~lo e Pro J

lÍrio e
a De-

2. a "1 çã • . ep 1'0. n í. • n atnQge1:r t do .'-
oal oo.nt.. tê niooqlle everás ir tu.OÕ e tUr -

fio. 4. tn81no 4. p .qUi.e.s Da 4u•• Escol •• O' eu
cêntro8 dexpe:riJlentaQão e de d.llt01u.traç""" o;.

). a aqu181gão do Ilat 1'1 1 didático e das instal õ
u io-vis :1. aobretudoo 81 t eah 40 a. t levi

41u. unif1 r' todo o con3unto. l1gan o o tro d'
trag·o ' de. i4át1 J

..,
o

ooa-
1b1.1otc
nt ç-o ô re

c1onal. e do r p 1.-• i o pr1 'rio, ,.10
p :

00 t ndo 0'0 e 1 m nt a,
d Educaç-opoclerá iniciar e 1964 aura o, _~perl rt

berto 30v os q~.t.nham oon011\10 OC\1rao oolegial
oureo tr ns1 tór10de lioenei tllraJara baobart18 graduado
e Faculdade d. Filo8ofia que d.. ~_ pr p rar- ~ o
..•..•.•~..•atér10 laculAade de Educação ou peci 11 ar- _ ••
probl 8 e4uc 0'100 18.

• mo no
'I 1) o J rd1a e Infância.

ela •• • tôd .éri •
11., 4} a pr1

o em I 5)
para o ~ • d dures.

'oola-
3) a

n r
•••

su.ndoê. • •• qe a o liade formar' a
prl eira t 4e protes 3reprlmir10 ••,P.o1a11=ados e
professôres para. o tronco C01DW'Il io ou.os.ti as1aie,
1966••• a pr' eiras 'turma.. prof'eseare e tÚV 1 col.-

a1 par colas, 'dias, c li o:urso 1nte1r nt 1_
tra o pe18oo1a 4e ucaçio, 196. anada ~
ni ade d c lã ae de Ed.uo C; - o tarão p1 o tu ei 11_

nto.




