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s U M U L A 

1. Em decorrência da pol,ti~a colonial portugue-
sa com relação ao Brasil, o ensino superior so 
quando da vinda da família real em 1808; 

apareceu 

2. O ensino superior se estabeleceu exclusivamen 
te com base na faculdade isolada, sendo postergada a idii~ 

de criação de universidade; 

3. Durante o Brasi1-Impirio a faculdade isolada 
suplantou sempre a idiia de universidade; 

4. Em 1920 a universidade aparece~ no cenário do 
ensino superior brasileiro, mas na forma como foi estrutur! 
da, transformou-se em fator de enrijecimento da unidade iso 
1ada, contrariando a definição de universidade, que seria a 
de integrar as partes num todo maior; 

5. A análise da estrutura universitária de 1920 
leva ã constatação de ~ue a mesma-era o somatório de três 
escolas profissionais (direito, engenharia e medicina); de! 
preocupadas da pesquisa e ensino das ciências puras ou fun
damentais, não po~do portanto atingir os verdadeiros obj! 
tivos de uma universidade; 

6. O primeiro ato inovador do ensino superior 
foi a universidade resultante da reforma Campos, que estab! 
leceu que a educação universitária tinha por objetivos ele
var o nível de cultura ger~ e estimular a pesquisa científi 
ca nas áreas do' conhecimEnto humano; "X 

7. A introdução da profissionalização na Facu1da 
de de Filosofia Ciências e Letras jogou por terra as idiias 
de promoção de cultura geral e desenvolvimento da pesquisa 
científica, provenientes da reforma do ensino superior pro-

m.. 



movida por Campos; 

8. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 nao trou
xe nenhuma modificação substancial ã estrutura tradicional 
da universidade brasileira,mantendo assim o desperdício de 
conhecimento resultante da dispersão dos recursos humanos e 
materiais. 

9. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 trouxe as 
pectos inovadores para o ensino superior. Manteve entretan
to preceitos que permitiram a consolidação da ideia de uni 
versidade tradicional; 

10. As inovações permitidas pela Lei de Diretri
zes e Bases possibilitaram o aparecimento do modelo de uni 
versidade transicional (Universidade de Brasflia),sob a for 
ma de fundação; 

11. A Universidade de Brasl1ia aparece como marco 
inicial de uma luta entre a inovação e o tradicionalismo na 
definição da universidade b~ileira; 

12. A Universidade de Brasília mostrou pela pri
meira vez a possibilidade de se abolir a faculdade como ele 
oento isolado, permitindo atraves dos institutos uma maior 
flexibilidade do ponto de vista estrutural-acadêmico e afas 
tando o conceito de faculdade como polo catalizador na es
trutura universitãr~; 

13. A universidade transicional contribuiu para 
renovar a estrutura do ensino superior brasileiro,implanta~ 
do o conceito de não-duplicação de recursos humanos e mate
riais, implantando departamentos de ensino com a consequen 
te extinção da congregação, e conceituando os estudos bãsi
cos dentro de uma estrutura universitária flexível,e de cer 
ta forma vitalizou o estudo da ciência no ensino 
brasileiro. 

superior 



14. Da mesma forma que foi de encontro ~ rigidez 
curricular da universidade tra~icional, a Universidade de 

Brasflia inovou o orocesso de admissão ã universidade, que 
passou a fazer-se atraves de:; i""s-:.:~t./.:.c,;, "'.;'ti'ii.i';,sem nenhu . 
ma opçao pr~vio por uma determinada ~rofissão; 

15. A universidade atua~ condicionou-se em termos 
de reforma universitiria aos Decretos-lei 53/66 e 252/67 e 
ã lei 5.540/68. Essa legislação propiciou o aparecimento de 
cinco modelos: 

a ) rio d e 1 o I, o n d e s a o \1 a n t i das a s f a cu 1 d a d e s 

ou institutos divididos em depar 
tani2ntos ~ 

b) ~odcl0 11, ond2, na mesma e~trutura do mo
delo I, se sobrepõem orgaos se 
toriais coordenadores; 

c) t1odel0 III~ondf:: as uil;~:ades ou áreas afins 
do conhecimento se dividem em 
dC'parta":1entos; 

d) ~odelo I~, onde as unidades desaparecem e 
os departamentos se subordjnam 
diretamente i administração su
perior; 

e) Modelo V, onde os centros aparecem com uni 
dades de ensino bisico e as fa
culdades cowo unidades de ensino 
nt'ofissional, ambos divididos em 
deoartamentos. 

16. O modelo sugerido objetivou o oferecimento de 
uma estrutura que atenda a todas as carreiras, apresentando 
maior funcionalidade, ao mesmo tempo em que permita a inte 
graçio das atividades acad~mico-cientfficas e a melhor COO! 

denaçio e supervisão das atividades acad~mico-administrati
vaso Isto viria atender ao ensino em todos os seus níveis 



ben como a pesquisa e ~ extensão. 

as pontos básicos do modelo sugerido sao: 

a) Funcionamento dos tr~s 5rgãos de deliberação 
superior, Conselho Unive~sitãrio, Concelho de 
Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores, d! 
finidas com precisão a amplitude e abrangên
cia de suas responsabilidades; 

b) Estabelecimento, na administração-meio, de co 

ordenações de administração, de assuntos aca 
dêmicos, de assuntos comunitãrios,de pessoal, 
de contabilidade e finanças, e da planta fisi 
ca; 

c) Criação de três unidades, divididas em depar 
tar.lentos, dedicadas, ao ensino bãsico; 

d) Criação de cinco unidades, divididas em depar 
mentos, dedicados ao ensino profissional; 

e) Criação de quatro anexos vinculados aos Cen
tros Agropecuãrio, de Ci~ncias da SaGde, de 
C i ê n c i as S o c i a i s A P 1 i c a das e Te c.n o 1 Õ 9 i c o , p a r a 
proporci~nar melhor~s conditões de ensino e 
pesquisa nas areas mencionadas, alem de perml 
tir um atendimento das necessidades da região 
e, consequentemente, maior integração da uni
versidade na sua comunidade; 

f) Criação de 5rgãos suplementares para dar su
porte a todas as atividades desenvolvidas pe
la universidade. 
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INTROOUÇJ!:O 

o objetivo desta monografia,ê apresentar a evol~ 
çao das diferentes fases por que passou a universidade bra
sileira, examinando os seus antecedentes históricos com vi! 
tas ã compreensão de sua opção estrutural, d~ sua formação 
e de seu destino, e de sua contribuição ao processo cultu
ral brasileiro, para em seguida analisar de forma critic'a 
as contradições permitidas pela reforma de 1966, que não só 
deu i instituição nova configuração estrutural mas tambem 
inaugurou uma nova fase organizacional em termos de perfor
mance, e para finalmente apresentar um estudo que conduza 
ao estabelecimento de um modelo de estrutura para as univer 
sidades federais brasileiras. 

Esta monografia descreve os virios momentos da 
universidade brasileira. Assim e que analisam-se os seus an 
tecedentes procurando de inicio determinar historicamente a 
organização estrutural do ensino superior, a partir das pri 
meiras tentativas concretas desenvolvidas desde os tempos 
do monopólio educacion~l, exercido -pelos ~esuitas, época em 
que Portugal refreava toda e qualquer tentativa de indepen
dência cultural da colônia sob a forma de uma universidade. 

o aparecimento da faculdade e nao da universida
de seria a tônica que regeria a educação superior brasilei
ra mesmo após a transformação do Brasil-Colônia em Reino 
Unido e do Brasil independente em Imperio, ate o advento da 
república. Apesar das tentativas feitas, a universidade só 
viria a ser criada no ano de 1920. Entretanto, constituiria 
então somente um agr~gado de faculdades. 

A revolução de 1930 poria termo i "república ve
lha" e inovaria não só na irea politica como, com a reforma 
Campos de 11 de abril de 1931, na irea educacional. Pela 

x 



primeira vez a universidade brasileira assumiria uma estru
tura mais adequada ao verdadeiro conceito de universidade, 
ou seja,uma instituição voltada igualmente para aquilo que 
se define como objetivos da universidade:o ensino,a pesqui
sa e a extensão. 

Tentativas de aperfeiçoamento do modelo de 1931 
seriam feitas na Universidade do Distrito Federal (modelo 
Anisio Teixeira-1935) e na Universidade de SãD Paulo (1934). 

o estabelecimento do "Estado ~ovo" em 1937 deter 
minaria um modelo unico para todas as universidades brasi
leiras baseado no modelo da Universidade do Brasil que in
corporou o modelo Campos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1) estabeleceria o segundo marco de importância da univer
sidade brasileira,segundo a qual seria possível desenvolver 
inovações no regime acadêmico, no sistema de admissão, na 
estrutura curricular e na estrutura de recursos humanos e 
materiais. 

Todavia o aspecto mas importante da lei de Dire
trizes e Bases foi possibilitar o.aparecimento do modelo da 
universidade que se definiu como tr~nsicional. Este mqdelo 
demonstrou a possibilidade de que modelos institucionais di 
ferentes pudessem ser adotados. Assim e que a Universidade 
de Brasi1ia estabeleceu: 

a) A faculdade nao seria mais o ponto de apoio 
da estrutura organizacional; 

b) Evi tar como i 1!1esejãvel a dupl i cação de recur 
50S humanos e materiais; 

(1) lei nQ 4024, de 20.12.61, publicada no DOU de 27.12~61, 
p. 1l.429-a4. 



c) Extinção da cátedra; 

d) Extinção da congregaçaoj 

e) Apoiar a estrutura organizacional no departa-
mento; 

f) Reconceituar os estudos básicos; 

g) Dar flexibilidade a organizaçã~. 

A universidade atual estaria marcada pelos decr! 
tos-lei 53/66 e 252/67 que, aperfeiçoando os conceitos ado~ 
ta dos pela universidade transicional, dariam oportunidade, 
às universidades que ainda mantinham uma estrótura tradici~ 
na1, de inovarem em materia de modelos organizacionais. As 
sim e que cinco modelos possiveis são analisados do ponto 
de vista estrutural para que se pudesse, analisando-se os 
pontos positivos e negativos e sua adoção pelas universida
des brasileiras, partir-se para o' estabelecimento de uma 
sistemática de funcionamento da nova estrutura acadêmica 
das universidades federais, atraves da comparação do siste
ma tradicional com o atual, não deixando de analisar os as 
pectos limitativos da reforma universitária do ponto de vis 
ta estrutural, acadêmico e de recursos humanos. 

Finalmente, com base em toda a anãlise deseavolvi 
da na presente monografia, tentou-se estabeleçer e justifi 
car UNa sugestão de modelo adaptável às universidades fede
rais. 
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NECESSIDADE DO ESTUDO 

A prôpri a i magem da uni vers i,dade bras i 1 e i ra de 
hoje justifica "a necessidade de um estudo desta natureza. A 
reforma universitãria, se lhe deu impeto de pensamento ino
vador, ao mesmo tempo criou-lhe conflitos tntetnos que de
mandam uma anãHse do seu processo e da sua composição e,! 
trutural. 

A univer.sidade, pela sua própria essência,não se 
realiza apenas pelo enquadramento de suas estruturas nos p! 
râmetros confinados que a legislação disciplina. Ao que
deve ser entendido, a lei e um efeito de organização que d! 
ve adaptar-se as necessidades universitãrias.frente as exi
gências da comunidade. 

Não se pode de forma alguma pretender que a le
gislação universitãria seja rígida, porque isso seria cons! 
quentemente admitir a pO$sibilidade da universidade defini
tiva, e admitir esse conceito seria negar todo o seu confli 
to cultural interno que, em ~ltim~ anãlisê, -representa um 
aspecto importante do desenvolvimento da cultur~ de um ~ovo. 

de: 
Assim, este estudo se justifica pela ftecessidade 

8) analisar as vãrlas fases de 
das universidades brasileiras; 

desenvolvimento 

b) analisar a forma tradicional do processo uni
versitãrio hrasiletro e confronti~10 como e,! 
pirito"renovador di instituição; 

c) analisar os modelos estruturais resultantes 
da reforl'la univers,tãria,a partir d.e 1966 av! 
liar a execução destes modelos,e aproveitar a 
experiênCia de tudo que foi realizado,confro.,!! 



tando-a com as necessidades presentes. na tentativa de se 
estabelecer a sugestão de um modelo estrutural para as uni
versidades federais brasileiras. 



LIMITAÇOES DO ESTUDO 

Este estudo foi realizado durante a implantação 
da reforma universitária. Embora as universidades brasilei
ras tenham cumprido os prazos para apresentar seus planos 
de reestruturação ao Conselho Federal de Educação, a impla~ 
tação obedeceu a etapas que estão sendo gradaiivamente ati~ 
gidas. Assim, a primeira limitação que se verificará no es· 
tudo e resultado da carência de dados organizacionais sobre 
as universidades, o que exigiu do autor desta monografia 
considerãvel parcela de tempo para conjugar os aspectos ins 
titucionais definidos mas não consolidados que se encontram 
ainda em fase de programação e os que já foram efetivamente 
aplicados na prática. 

Outra limitação manifesta foi a necessidade de 
analisar com certa brevidade muitos aspectos constantes 
nesta monografia que por si s~, por sua importância,poderi
am ser objeto de outras monografias. Assim, entre se apro
fundar em cada um desses aspectos do vasto complexo univer 
s i t ã r i o, a r r i s c a n dou m c o n 9 10m e r a m.e n to de. i dê i a s e c o n c e i -
tos, ou simplesmente assinalar esses aspectos no que tê~ de 
mais significativo, para melhor visualização e compreensão 
do universo acadêmico, preferiu-se a segunda alternativa. 

A dificuldade de utilizar-se um levantamento es 
truturado de dados, devido a falta de informações forneci
das pelas proprias universidades, uma vez que, poucas res
ponderam os questionários a elas enviados. obrigou a utili
zação de levantamento de dados não estruturados das inform! 
ções necessárias, po~ meio da análise sistemática das fon
tes primárias, ou seja legislação especifica, documentos mi 
nisteriais. documentos universitãrios, consolidando estas 
informações através da consulta a literatura especifica e a 
autoridades em assuntos universitãrios. 



Uma das maiores dificuldades encontradas foi a 
dispersão dessas informações o que exigiu cerca de dois an~ 
de simples levantamento de dados. 

S e n d o a s sim, 1!1 e S in o que a s c o,n c 1 u s õ e s não s e j a m 
tão relevantes, pelo menos essa sistematização de informa
ções anteriormente dispersas pOderã possivelmente servir de 
subsidias para futuras analises mais aprofundadas. 



C A P T T U L O I 

1. ANTECEDENTES DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Dos esforços que se assinalam, no campo da educa 
çao brasileira, tanto no período colonial como no perfod~ 

do impirio, nio resultou nenhum efeito pritico que influen
ciasse a criaçio e a instalação da universidade. Dessa for 
ma, somente no início do período republicano se instituiria 
a universidade brasileira. 

Essas circunstâncias,conseqbentemente, atrasaram 
a independ~ncia educacional de nfvel superior do Brasil,que 
se defasou em relação ã sua independência política. Em de
corr~nciat as elites da época procuraram a Europa como base 
para o seu desenvolvimento intelectua', fase em que a busca 
de uma formação superior no estrangeiro era quase um desfg-
nio que muitos consideravam, virtualmente, como uma fatali
dade.Durante os debate~ que se realizara~ em 1826 açerca da 
instalação dos cursos jurídicos em São Paulo, o Marquês de 
Paranagui sustentava que não se justificaria a Uurgentlssi
ma necessidade» de se criarem em são Paulo estudos jurídi
cos de nível superior. con~luindo: 

( 2 ) 

« Eu, ate, julgaria Gtil que os nossos con 
cidadãos fossem buscar essas luzes às es 
colas da Europa, onde as ciências se en~ 
sinam em grande ... " (2) 

Senado Federal. O Parlamento e a EVOlu~ão Nacional. 
Obra comemorativa do Sesquicentenario a Independencia, 
organizada por Jose Honõr;o Rodrigues e Leda Boechat, 
com a colaboração de OctivioNogueira, Brasília; Senado 
Federal, 1972, Vol. 2, Tomo I, p. 238. 



Ora, se no Brasil ,foi grande a resistência feita 
I 

a criação da universidade, o mesmo não teria ocorrido na 
América Hispânica, onde a Universidade de São Marcos, em Li 
ma, Peru e a Universidade de São Domingos, criadas no Secu-
10 XVI, disputam nas pesquisas históricas, a liderança como 
primeira universidade das Americas. A l~ntidão com que, em 
nosso país, se veio a reconhecer a necessidade da universi
dade levou Anísio Teixeira a concluir que realmente nao se 
conta no Brasil com uma verdadeira "tradição ~niversitiria" 
( 3 ) 

Ate o ano de 1759, quando, por determinação do 
Marquês de Pombal, foram expulsos os jesuítas do território 
brasileiro, quaisquer tentativas concretas desenvolvidas no 
campo do ensino superior se devem indiscutivelmente a esses 
religiosos. 

Embora, em sua"Histõria da Companhia de Jesus no 
Brasil", tenha Serafim Leite dito que o trabalho jesuítico 
concernia nas escolas de ler, escrever e contar, o ensino 
elementar não era absolutamente o principal objetivo do tr! 
balho daqueles missionãrios. Frederick Eby assinala que: 

"O trabalho educacional dos jesuítas foi 
exclusivamente nos níveis secundirioS e 
superiores. Somente em poucas ocasi5es,on 
de escolas primãrias não existiam ê que 
a Ordem (Jesuítas) relutantemente supriu 
este nível de instrução". (4) 

As tentativas envidadas pelos jesuítas no senti
do de estabelecer no Brasil uma Faculdade de Filosofia, ou 
mesmo uma universidade, foram bastante significativas, mas 

(3) TEIXEIRA, Anísio. A Universidade de Brasília. Educatio
nal Forum, março 1962, p. 309. 

(4) ESV, Frederick. The Develogment of Modern Education 
Englewoodliffs, N.Y, Prentice-Hall 
2a Edição, 1953, p. 111. 
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em vao. Não conseguiram~ por exemplo~ imitar o modelo de in 
corporações adotado usualmente na America Espanhola,segundo 
o qual, para obterem numa primeira etapa o seu reconhecime~ 
to, as instituições de ensino superior recem-fundadas proc~ 
ravam fazer-se incorporar às universidades maiores, como no 
caso dos Colegios de São Pedro e São Paulo, incorporados a 
Universidade do Mexico. Aqui~ porem, foram totalmente esté
reis as tentativas de se incorporarem os colégios de Salva 
dor da Bahia à Universidade de Coimbra. Fernándo de Azevedo 
escreve que, para os estudantes da época, uma vez recebidos 
os titulos de mestre nos colégios dos jesultas, 'a próxima 
etapa seria obter o titulo de licenciado atraves da Univer
sidade de Coimbra (5), o que não só conferia "status" como 
também condições de acesso na nobre clã dos empregados go
vernamentais. 

Assim, o controle do ensino superior do Brasil 
manteve-se na Universidade de Coimbra, e todos os esforços 
de se estabelecerem universidades ou mesmo faculdades de en 
sino superior dilulram-se aqui nos ideais da Colõnia,sem en 
contrar respaldo na rigidez da metrópole portuguesa. 

o hiato cultural provo~ado pela expulsão dos je
suitas estende-se ate à chegada da familia real ao Brasil 
em consequência das guerras napoleônicas. Na realidade, só 
há que se admitir que a transmigraçio da corte portuguesa 
para o Rio de Janeiro foi fator decisivo que provocou um 
grande desenvolvimento cultural para o Brasil. 

Entre as notãveis inovações que se devem ao Rei 
O.João VI no campo do ensino superior brasileiro se destaca 
a criação da Academia Naval (1808), da Academia Real Mili
tar (1810), encarreQadas de ministrar,respectivamente, ensi 

(5) AZEVEDO,Fernando de. A Cultura Brasileira,Brasilia, Edi 
tora Oriiversidade de Brasilia,196! 
4a. edição, p. 523-29 e 546. 
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namentos em engenharia naval e civil, e ainda de outros cur 
sos como matemitica, ciincias militares, pontes,transportes 
e arquitetura naval. Outros cursos separados corno os de ci 
rurgia, anatomia, medicina, agricultura, química, geologia, 
mineralogia e desenho tecnico foram também instalados. Fer 
nando de Azevedo, sem negar os avanços' que a vinda da famí
lia real tenha gerado, fala da clara motivação do Rei O. 
João VI no sentido de delinear o esquema de necessidades em 
termos de ·priticas e imediatas utilidades".' Mais uma vez 
as aspirações da colônia cederam ante as necessidades maio
res da metrópole, e nada se efetivou quanto ã criação de 
uma instituição universitiria, o que, na epoca,seria inicia 
tiva inegavelmente das mais oportunas. 

"A obra de o.João VI,antes ditada pelas ne 
cessidades imediatas do que sugerida por 
qualquer modelo, 1embra,sob certo aspecto 
a obra escolar.da Revolução. As escolas 
tecnicas, na França, velhas e novas,jã ha 
viam acentuado o seu Eredomínio ã medidã 
que declinava a influencia das Universida 
des: e a ideologia da Revolução francesã 
propagava por toda parte um preconceito 
anti-universitário. Todo conhecimento não 
utilitário, todo aquele que compromete a 
personalidade inteira do indivíduo, pare
cia-lhe suspeito.HPara o homem medieval, 
escreve Stephen d'Irsay,o que lhe importa 
va mais era a aquisição de urna sólida WeT 
tanschauung, de uma vista de conjunto dõ 
mundo, ele não tinha pelos fatos essa ado 
ração que tem o homem moderno" ,e que come 
çou a desenvolver-se,na idade moderna,com 
o emprismo inglês e sob a influência dos 
enciclopedistas. O gue importava, porem. 
no clímax revolucionario europeu,favoreci I 

do pelo desenvolvimento das ciências e pe 
lo declínio do prestígio das velhas Uni ~ 
versidades, era a aquisição de uma certa 
técnica especial, de urna certa ciência li 
mitada, de urna profissão. Não ê ~ossíveT 
precisar ate que ponto essas tendencias ã 
~fofissionalização do ensino superior, fa 
voráveis as escolas especiais e hostís ã 
Universidade, teriam influído na orienta
ção de o.João VI ou de seus conselheiros 
que, criando escolas, visavam antes de tu 
do as formações especializadas e a prepa~ 
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ração de um pessoal capaz de atender ao 
serviço pGblico". (6) 

As instituições criadas pelo monarca português 
caracterizavam-se em essência pela preocupação exclusiva 
com o preparo de um determinado tipo de profissional. Essa 
tendência, embora ditada inicialmente por circunstâncias 
singulares e de emergência, cristalizou-se de tal forma que 
nenhuma modificação sofreu até bem recentemente. 

Dessa maneira, a educação superior no Brasil Rei 
no Unido e no Brasil ImpériO não apresentou nenhum desenvol 
vimento notável senão as desesperadas e malogradas tentati 
vas dos brasileiros para estabelecer uma universidade no 
pais, anseio que somente a RepGblica viria concretizar. 

Logo após a proclamação da independência surgi
ram na Assembléia Constituinte projetos no sentido da cria
çao de universidades, dos quais destaca-se o que previa a 
criação das Universidades de Olinda e de são Paulo, projeto 
esse que chegou a ser aprovado em 4 de novembro de 1823,não 
logrando porém, êxito uma vez que a Assembléia foi logo di~ 
solvida. Em 1843, o Senador Manoel Nascimento Castro e Sil 
va propõe a criação de-uma universidade ~m que se conjugas
sem as escolas existentes no Rio de Janeiro com o Colégio 
Pedro 11, e que se chamaria "Universidade Pedro lI". Esta 
universidade seria composta pelas Faculdades de Teologia,D! 
reito, Medicina, Ciências Físicas e Matemãticas, ãs quais 
se anexaria o ColégiO Pedro II com o nome de Faculdade de 
Letras. 

Em 1847 o Visconde de Goiana, Paulino José Soa
res de Souza, apresentaria um novo projeto para substituir 
o de 1843 que nao h~via sobrevivido ãs discuss5es iniciais. 
Este novo projeto de universidade incluiria as Faculdades 

(6) AZEVEDO, Fernando de. op. cito p. 561-562. 
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de Direito, Medicina, Ciincias Naturais e Matemiticas e Te! 
10gia, mas foi apresentado sem nenhuma repercussão legisla
tiva. O Barão Homem de Melo elaborou um novo plano em 1861, 
também sem repercussão.Virias tentativas como estas sucede 
ram-se. (7) 

A ültima dessas infrutíferas tentativas partiria 
do próprio Imperador D.Pedro 11 que, por ocasião da sua ul

tima fala do trono, procurou estabelecer uma- universidade 
no Brasil, mas não encontrou então resposta nem numa mona~

quia instivel nem nas tradições acadêmicas nacionais. 

Abrindo a 4a Sessão de 20a Legislatura, em 03 de 
maio de 1889, disse o Imperador: 

" ... Entre as exigincias da instrução publica, so
bressaia a criação de escolas técnicas adaptadas 
as condições e conveniincias locais; a de duas 
universidades, uma ao sul e outra ao norte do Im 
pêrio, para centros de organismo científico e 
proveitosa emolução, donde partiria o impu~so vi 
goroso e harmonico de que tanto carecia o ensi~ 
no: assim como a de faculdades de Ciências e Le 
tras, que apropriadas as provincias. se vincula~ 
riam ao sistema universitário, assentando tudo 
livre e firmemente na instrução primária e secun 
dária". -

"A administração superior requeria a divisão dos 
Ministérios, de modo que negócios de interesse 
geral, como as de instrução pública,pudessem ter 
mais facilmente administradores de especiais ha
bilitações". (8) 

Dessa forma, somente após radical transformação 
política, com a queda da monarquia e a proclamação da rep~ 

blica, ~rgiriam condiçô5 político-institucionais para a cri 

(7) SOUZA CAMPOS,Ernesto de.História da Universidade de São 
Paulo. Universidade Federal de 
Sao Paulo. 1954, p. 28-35. 

(8) FLEIUS, Max. História Administrativa do Brasil, 2a.edi
çao, Sao Pau10, Cia. Melhoramentos, 1925, 
p. 376-78. 
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açao da primeira universidade no pais. 

Em 1915, a Reforma Carlos Maximiliano (9) estab! 
1 e c i a em seu a r t i 9 o 6 Q que: 11 O G o ver n o F e d e r a 1, q u a n d o a c h ar 
oportuno, reunirã em Universidade as Escolas Politicnic~s e 
de Medicina do Rio de Janeiro incorporando a elas uma das 
Faculdades Livres de Direito ... 1! 

Esse dispositivo legal permitiu ao Governo da Re 
publica em 1920 criar a primeira un;versidad~ brasileira. 

Neste ponto deve ser ressaltado que a Universid! 
de de Manaus, criada em 17 de janeiro de 1909, e a do Esta 
do do Paran~, em 19 de dezembro de 1912 pretendem o privil~ 
g;o de serem consideradas as primeiras universidades funda
das no Brasil. Embora David Carneiro, (10) em pesquisa de 
que resultou sua obra "Educação Universidad~ e História da 
Primeira Universidade do Brasil" diga que a primeira unive!, 
sidade brasileira foi a do Paran~, Pedro Calmon, em sua c~ 

1eção História do Brasil, sem contestar essas datas, afirma 
que essas instituições nãoforam reconhecidas, o que defini 
ria como primeira universida~ do pais a Universidade do Bra 
si1, atualmente do Rio de Janeiro, que foi instituida pelo 
Decreto nQ 14.343, de 07 de séte~bro de T920, e organizada 
nesse mesmo ano pelo Decreto nQ l4.572 t que lhe aprov~u os 
estatutos (11) reunindo as escolas sup~riores existentes na 
capital da Republica: Fac~dade de Medicina, Escola Polit~c
nica e Faculdade de Direito. (figura nQ l-A). 

A composição dessa primeira universidade criada 
em 1920 deixa claro que a criação e evolução dos estudos su 

(9) Decreto nQ 11.530, de 18.03.1915. 

(lO)CARNEIRO, David.Educação-Universidade e História da Pri 
meira Universidade do Brasil, paránã; 
Imprensa Universidade do Paraná, 1971, 
p. 134-35. 
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FI GURA N~ l-a 

MODELO DA PRIMEIRA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

1920. 
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MEDICIN A 

-----
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RIO O E J A N E J R O 

E S C,O L A 
POLITECNICA 

FACULDADE 
DE DI R E I TO 

ORGANOGRAMA ELABORADO COM BASE NOS DECRETOS N" 14.343, DE 7 DE SETEMBRO DE 1920 

E 14.'72, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1920. 



periores no Brasil estava, ate aquela epoca, presa e condi 
cionada a existência da prõpria faculdade. Desse modo pode
se concluir que, no ensino superior brasileiro, a faculdade 
precedeu a universidade e, isolando-se dela,praticamente ul 
trapassou-a em termos de força conceitual e organizacional. 
( 1 2 ) 

A faculdade e nao a universidade era sinônimo de 
prestigio. Gilberto Freire, em suas obras IICasa Grande e 
Senzala ll e "Sobrados e Mocambo" atribui ao bacharel,ao lido,!! 
tor", grande importância na epoca, como elemento a serviço 
de uma aristocracia que, por seu turno, respeitava-o e dele 
necessitava. (13) 

A Faculdade cresceu assim absoluta,desenvo1vend~ 
se sem sofrer criticas nem reações contrãtiQs a sua ideia. 
Estruturada nos moldes do.cõdigo· napoleônico, foi transpla~ 

tada nara a sociedade brasil~ra sem que fosse submetida j! 

~ais a uma análise na;s severa e consciente. 

A Universidade do Brasil, de 1920 nao se distin
guiu, nortanto, das outras tentativas de criação de unive! 
sidades entre nõs r~as " ao contrário, todãs eram bastante s~ 
melhantes entre si, herméticas na sua organização, cansti
tuindo nada mais que um agregado de faculdades. 

As instituições que logo se seguiram, como a Uni 

(11) CALMON PEDRO.A RepGblica e o Desenvolvimento Nacional 
, In: Historia do Brasil, Rio, Jose 01ym-

pio, 1959, volo?, p. 2352. 

(12) CHAGAS,Valnir.Conferência para o Forum da Cultura. 
Transcrito no Jornal do Brasil, de 06 de 
junho de 1972, p. 4. 

(13) FREYRE,Gilbeto.Casa Grande e Senzala. Rio, Jose Olym
pio, 1Q Tomo, 13a edição, 1966, p. 317-
19. 
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versidade de Minas Gerais, fundada sete anos depois da do 
Rio de Janeiro, adotaram o m~o modelo da Universidade do 
Brasil. (14) 

o que convem ressaltar e que a legislação de 
1920 veio não sõ efetivar a criação da Universidade do Br!
sil mas tambem inaugurar uma instituição que, embora longa
mente almejada durante o Imperio, não pode nunca ser concre 
tizada a não ser jã no per;odo republicano. 

Assinale-se porem que, conforme afirma o Relatõ
rio da EAPES, "a maior falha do modelo universitãrio de 
1920 reside, sem düvida,ro fato de se organizar uma univer
sidade pela reunião de três escolas profissionais e sem ne
nhuma preocupação que visasse ã criação de um Centro de Pes 
quisa e Ensino de Ciências Fundamentais não aplicadas e de 
Filosofia, Letras e Artes~ 

E conclui o mesmo relatõrio por dizer: 

"O modelo de 1920 teve, todavia, o merito de 
suscitar o debate em torno do problema univer 
sitãrio ... 11 (15) 

o Decreto que instituiu o modelo de 1920 foi as
sim redigido: 

" Decreto n9 14~3, de 07 de setembro de 1920. 
Institue a Universidade do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Repwlica dos Estados Unidos do 
Brasil: 

Considerando que e oportuno dar execução ao 
disposto no art.69 do decreto 11.530, de 18 de 
março de 1915. 

Decreta: 
Art. 1Q - Ficam reunidas, em universidade do Rio 

de Janeiro, a Escola Politecnica do 
Rio de Janeiro, a Faculdade de Medici-

(14) AZEVEDO, Fernando de. op. cito p. 679. 
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na do Rio de Janeiro e a Faculdade 
de Direito do Rio de Janeiro, dispensa 
da esta de fiscalização. -

Art. 2Q - A direção da Universidade será confia
da ao presidente do Conselho Superior 
do Ensino, na qualidade de reitor,e ao 
Conselho Univ~rsitãrio, com as atribui 
ções previstas no respectivo regulame~ 
to. 

§ 19 ~ 0, Conselho Universitário será constitu 
ido pelo reitor, com voto de qualidade. 
pelos Diretores da Escola Politécnica 
e das Faculdades de Medicina, e de Di
reito, e mais seis professores catedrã 
ticos. sendo dois de cada congregação: 
eleitos em escrut;neo secreto.por mai
orla absoluta de votos. 

§ 29 - O regulamento da Universidade,será el! 
borado no prazo de 30 dias, por uma Co 
missão composta do presidente do Conse 
lho SupeMor do Ensino e dos diretores 
da Escola POlitecnica e das Faculdades 
de Medicina e de Direito, seguindo~se 
a sua aprovação, dentro do prazo de 15 
dias, pelas. congregações reunidas,para 
esse fim convocadas pelo dito presiden 
te. -

§ 39 - O presidente do Conselho Superior do 
Ensino expedirá as necessárias instru
çõs para aprovação do regulamento, que 
entrará em vigor depois de revisto e 
aprovado pelo Governo. 

Art. 39 ~ ~ Escola Politecnica do Rio de Jane;ro, 
ã Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro e i d~ Dfreitõ do Rio de Janeiro, 
será assegurada a autonomia diditica e 
administrativa, de acordo com o decre 
to 11.530 de 18 de março de· 1915.deven 
do o regulamento da Universidade adaR 
tar a sua organização aos moldes do 
aludido decreto. 

Art. 4Q - A Faculdade de Direito do Rio de Janei 
ro continuarã a prover toda~ as suas 
despesas exclusivamente com ~s rendas 
do respectivo patrimoniOt sem outro a~ 

(15) EAPES, Relatório da Equipe de Assessoria do Planejamen 
to do Ensino Superior. Rio de Janeiro,MEC.1969: 
p. 87. 

(16) SOUZA CAMPOS, Ernesto de. História da Universidade de 
Sao Paula, Sao Paulo. UFSP, 
1954, p.36-37. 
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xilio oficial ou vantagem para os pro
fessores, alem dos que lhe são outorga 
dos pelos seus estatutos. -

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrãrio 
Rio de Janeiro, 07 de setembro de 1920,9S9 da 

Indenpend~ncia e 329 da RepGblica." (16) 

A chamada reforma Campos não chega a abalar a re 
levância central das faculdades, mas procura criar condi
çoes para a expansao da Universidade como tal, no sentido 
de dotã~a de uma maior "universalidade", superando as lim~

tações de 1920. 

o Decreto n9 19.851, de 11 de abril de 1931(17), 
de inspiração do Ministro Francisco Campos, deu origem a 
primeira organização do sistema universitário brasi1eiro,s~ 
do realmente o primeito ato inovador no ensino superior br! 
sileiro. Em seu Titulo I, esse decreto estabeleceu que o en 
sino universitário tinha por objetivos:-

19 - Elevar o nivel de cultura geral; 
29 - Estimular a pesquisa cientifica em qualquer 

ãreado conhecimento humano; 
39 - Promover o preparo para o exercicio de ati

vidades que requerem educação superior e ha 
bilitação cientifica; 

49 - Assegurar a educação do individuo e da soei 
edade e a perfeita harmonia de objetivos e~ 
tre professores e estudantes atraves da uti 
lização de todas as disponibilidades univer 
sitãrias. 

Quatro pontos importantes foram levantados pelo 
pensamento de Francisco Campos: o primeiro foi a introdução 
da cultura geral ao nive1 ~ estudo gerais; o segundo foi o 
da pesquisa cientifica; o terceiro foi a atribuição ã uni-

(17) Publicado no DOU de 15.04.1931, p. 5.800. 
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versidade de um sentido de mais universalidade, não reconhe 
cendo nela apenas uma agência de treinamento ou de preparo 
para as profissões, e o ultimo foi a introdução do conceito 
do indivlduo e da sociedade no processo educacional da uni
versidade. 

Outro ronte importante da lei de Campos foi de 
ordem organizacional. O Título 11 do Decreto exigiu que to
da universidade fosse constitulda por, no mínimo, três ins
tituições de ensino s~perior dentre as seguintes: Faculdade 
de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e 
Faculdade de Educação, Ciências e letras. (vide figura nQ 
1-B). Este modelo seria consubstanciado pelo decreto 19852, 
de 11 de abril de 1931, que dispunha sobre a Universidade 
do Rio de Janeiro. (vide figura nO l-C).Este tipo de organ! 
zação prevista na Lei Campos sobreviveu ã lei de Diretrizes 
e Bases, embora esta ~ermitisse outros modelos organizacio
nais, dos quais a Funcação da Universidade de Bras;lia ê um 
exemplo. 

A FaculdadE de Educação, Ciências e letras,segu! 
do a conceituação do "!inistro Campos, não seria apenas uma 
instituição encarregac.a de formar professores em atendime! 
to ã demanda do ensine. secundãrio, mas força propulsora da 
promoção de "cultura ~eral" e do desenvolvimento da "pesqu! 
sa científica", de ac(·rdo com os objetivos identificado~ P! 
ra a universidade. Infelizmente, com o decorrer dos anos, a 
Faculdade de Educação , Ciências e Letras transformou-se em 
mais uma unidade profissional e quaisquer anseios inovado
res se perderam diantE~ do vício predatório sustentado pelo 
exclusivismo das carrEdras. 

Fernandcl de Azevedo (18) assevera que a Facul 
da de de Filosofia,Ciêr,cias e Letras,fundada em são Paulo em 
1934,logo seria identificada como uma força, que atraia pa
ra dentro dos muros dil instituição os pensamentos culturais 
e científicos mais si~lnificativos. Entretanto, como as de-

(l8) AZEVEDO, Fernando de. op. cito 679-680 

13 



FIGURA Na I-b 

MODELO FRANOISOO CAMPOS PARA CONSTlTUIQÃO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

FACULDADE 
DE DIREITO 

FACU LDA DE 
DE MEDICINA 

UNIVERSIDADE 

,--- ---------- ------------, 
• I 

FACULDADE EDUCA.. : 
I ,., .... ~... I : 9dõ CI~MltMS E LE'l"MS : 
, I 

!------------------------.' 

ESCOLA DE 
EN GE NH,ARtA 

FACULDADE 
A 

ORGANOGRAMA FEITO OOM BASE NO DECRETO N9 19.851, DE \I DE ABRIL DE 1931, 

PUBLICADO NO DO.u. DE 14.4.31, P.5800 

) 



MODELO FRANCISCO CAMPOS 

FACULDADE 
DE DIRE ITO 

FACULDADE 
DE MEDICINA 

FI G U R A NQ 1-b 

PARA CONSTlTUIOÃO DAS U~IVERSIDADES BRASILEIRAS 

UNIVERSIDADE 

I'~- ----~----- -----------., 
I I 

FACU LDADE EDUCA..: I ESCOLA DE 
: 9tíõ CI!NaAS E LE'TRM 1 E N G E N H,ARtA 
I I 

!.. -. -- • -- - - - - - - - ---- - - -- --' 

FACULDADE 
A 

ORGANOGRAMA FEITO COM BASE NO DECRETO N9 19.8~1, DE 11 DE ABRIL DE 1931, 

PUBLICADO NO DO.U. DE 14.4.31, P.5800 



l I V I-.). ~.~ V"'!II ...... 'w1 

.-

I~, 
~O 

.~------._-- .. _----_., 
I 

V E R S l O A D E o_~o i 
DE J A N E I R ~ 

!;.-~~ I FA OU LDAOE 1 l~~-~~ L DA O [ I ESÇOL~ 
! I ! ' ,J : 

: DE O I R E ! T O i i : ?OLlTE CN iGA: 
~. _ .. -

... 

!-~-~c U L D A D E 

" ---', 

! DE ODONTOLOGIA i 
L .. ____ ... _ .. o ••••••• _0. _ ............ ___ .1 

DE 
I 

... J 1..-

_ .. _ ..... _.. .-." 
; I 

IESCOLA NACIONALI 

i DE e E L A S A ~ T E S ! 
L. ______ . ____ •... ___ .•..•.. , ___ ._.-1 

MEDICINA DE M I NAS: 
I ._- .. j i. ________ ... 

,- .... __ .. - -~. 

1 
INSTITUTO: 

INAC1,ONAL I 
: DE MUSiCA I _______ .. _ .. _,_ .. "." .... _ .. _,,_ .... _ .. ...J 

.. ~ 
FACULDADE ! DE EDU C AÇÃo,' 

j CIÊNG!t'\S F.: Lf.:~n~AS; 
I.. •.. _.. • .l 

ORGANOGRAMA FEITO COM BASE NO DECRETO N0 19852, DE 11 DE ABRIL 

DE 1931. 

~ULDAD!: . , 
! Df. f'ARMACIA 
, .. 

o' 
.. _. ~ 



i'lais, essa instituição nao cumprlrla sua missão original, 
concentrando-se exclusivamente no ensino profissionalizante 
por força da legislação superior. 

Em 1935 a Universidade do Distrito Federal, ide! 
lizada por Anísio Teixeira e que, infelizmente, teve curta 
duração, dicotomizou a ideia de Francisco Campos,cuja estru 
tura estava assim definida:uma escola de Ciências, uma esc~ 
la de Filosofia e Letras e um Instituto de Artes, como uni 
dades básicas, acrescida de estabelecimentos especializados, 
entre os quais uma de E~ucaçio. (vide figura n9 2). De aco! 
do com eS5, idéia, a profissão, neste caso professor secun
dir1e, nio co~tam1nava a existência de um p010 de atração 
~a cultura geral, ~ sentido universa11sta, base para o de
sG~u~1mento do conce1ta de cu~ura geral na linha de Orte 
ga fiJ ,Gasset. 

Fernando de Azevedo, ~eferindo-se a essa inova--çao, disse que as pessoas estavam mais preocupada' com o e~ 
sino profissional, marcadamente dominante no ensino ~uper1· 
oro A.carneiro Leão (19) advertiu que, de f,to, as (uculaa-

" del) d~ filosofia eram basical1nte faculdades' de fUosofia, 
ciências. letrai e educlçio. 

E COQclui Fernanb de Azevedo qu~ a Universidade 
do Distrito Federal, absorvida em 1939 pela Universidade do 
Brasil. teve: 

"sua evolução atropelada de dificuldades,em parte 
decorrentes à~ mentalidade utilitãria e profis
sional, ainda dominante no sistema de ensino su
peri~r. e p.m parte resultantes do: prôprio"clima 
historico" ~ que nasceram".(20) (vide f1g.n9 3) 

(19) CARNEIRO LE~O.A. The Evolutio of Education. In:Brazil 
Portrait Of Half a Continent.Editado 
p! T.Lynn Smith; Ana' J\l'exander Mar
çhant, N.V. The Dryden Press, 1951, 
!l. 332. 

(20) AZEVEDO, op. cit. p.680. 
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De 1937 até a década de 1950 nao ocorreria nenhu 
ma mudança substancial que pudesse modificar a estrutura 0r 
ganizaciona1 e o panorama universitário. O que se observa
ria nesse periodo seria uma preocupaçio dirigida is tr~ns

form~es quantitativas. Em 1937 existiam no Brasil somente 
quatro universidades, numero que se elevou para quinze em 
1956. Como assegurou Fernanb de Azevedo. esse aumento não 
ocorreu de forma 09anizada.mas, pelo contrã~;o& se fez qua
se tumultuadamente. (21) 

(21) IBIDEM, p. 692-693. 
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C A P I T U L O 11 

2. A U1IVERSIDADE TRADICIONAL 

A lei n9 4.024 de 20 de dezembro de 1961 {Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (22) não implicou 
em nenhuma modificação substancial no que diz respeito i e! 
trutura tradicional da universidade brasileira.Poucas mudàn 
ças foram realizadas em relação ã reforma de Francisco Cam
oos, e os artigos 79 e 87 quase nada alteraram a estrutura 
fundamental da universidade. 

o trabalho da EAPES menciona, no seu levantamen
to acerca do ensino superior no Brasil, que: 

» A lei de Diretrizes e Bases, sancionada em de
zembro de 1961, ooderia ter contribuido para a 
reformulacão do ensino universitário brasilei
ro, se os'disoositivos que nela figuram refe
rentes ao ensino superior fossem inspirados 
por uma idéia mais adequada dos objetivos e da 
estrutura de uma autêntica Universidade. (23) 

Valnir Chagas afirma que a Lei de Diretrizes e 
Bases se limitou i consagração de "tudo o que se pretendia 
que fosse modificado". (24) 

Aoesar de não acrescentar muito ã reforma de Cam 
pos de 1931, a lei de Diretrizes e Bases teve seus acenos 
de inovação tais como: o estabelecimento do conc~ito de au-

(22) Publicada no DOU de 27.12.61, p. 11.429-34. 

(23) EAPES, Relatório da Equipe de Assessoria do Planejamen 
to do Ensino Superior, R.J., MEC.1969, p .. 109. 

(24) CHAGAS,Valnir. A Luta pela Universidade no Brasil, Por 
to Alegre, UFRGS, Comissao de Planeja~ 
mento, 1967, p. 15. 



tonomia administrativa, diditica e financeira para as uni
versidades, que era a concretização em lei de tudo que se 
vinha dizendo sobre o delicado problema em todas as partes 
do mundo; a possibilidade de as universidades oficiais se 
organizarem em forma de autarquias ou fundações e as parti
culares em regime de associações ou fundações. (25) 

Acontece que a Lei de Diretrizes e'Bases por si 
s5 não trazia UM sentido totalmente inovador 
rio ã educação brasileira. Ela organizou sua 
legislação dispersa que se acumulava desde o 

ou revolucionã 
diretriz numa 

imperio. Esp! 
rando mais de uma decada no Congresso Nacional para ser a .... 

provada, ela traz o merito de, pela primeira vez desde oNM! 
nifesto dos Pioneiros".(25) tornar o processo educacional -
amplame~te participativo.A escola privada e a escola publi
ca foram assuntos de serios debates,gannando com esse COR

fronto a pr5pria legislação. 

Mas em termos de ensino superior, principalmente 
no que tange ã sua organização, a Lei de Diretrizes e Bases 
cristalizou ainda mais a ideia da unidade isolada e da Fa
culdade,sem que fosse acrescentado nenhum conceito particu+ 
larmente inovador. 

A universidade brasileira tradicional tinha ~omo 
caracteristica principal - e pode-se dizer,quase exc1usiva
a formação educacional de orientação profissionalizante, ou 
seja, a execução de atividades de ensino destinadas especi
ficamente ã formação de determinado profissional. 

Assim, ao mesmo tempo em que esse primeiro obje-

(25) LOB - Edição Nacional, R.J.: MEC.1969,3a.Ed., p.20-2l. 

(26) o manifesto dos pioneiros foi um documento assinado pe 
los educadores:Anisio Teixeira;Almeida Junior;Lourençõ 
Filho;Fernando de Azevedo e outros,publicado em 1932, 
com a finalidade de introduzir nodas ideias pedag6gi
cas e sociais, a fim de adaptar ã educação brasileira 
as transformações sociais e econômicas. 
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tivo da instituição universitária - o ensino - virtualmente 
monopolizava os esforços, os recursos e ate mesmo a mentali 
dade das universidades,pequena ou esporádica ênfase se apl! 
cava ã pesquisa eã extensão cultural, atividades que toda
via completam, com o ensino,a trilogia dos verdadeiros obj! 
tivos universitários, e que se traduzem pela criação e des
coberta de novos valores sociais, eticos, cientificos e cu! 
turais e pela divulgação planejada do conhecimento humano. 
Nenhuma universidade comtemporãnea estaria cumprindo inte
gralmente sua missão importantissima na sociedade se deixa! 
se de executar uma dessas atividades; e por essa razao a 
universidade tradicional se nos apresenta de imediato como 
limitada a partir do exame dos objetivos a que se propunha. 

De acordo com esse tipo de estrutura universitá
ria, os cursos de formação eram oferecidos por faculdades 
ou escolas estanques, que, apesar de uma coordenação super! 
or exercida por uma Reitoria, permaneciam inteiramente iso
ladas umas das outras para todo e qualquer objetivo univer
sitário. O vestibular fragmentado, correspondendo especifi 
camente a cada curso em particular, exigindo toda uma estr~ 
tura de planejamento e execução para cada carreira ofereci
da pela instituição, po~e ser considerado-como primeiro in
dicio do isolamento existente entre as unidades componéntes 
de uma universidade. Assim, as disponibilidades acadêmicas 
das unidades eram utilizadas exclusivamente para fazer face 
às necessidades de cada unidade individual, gerando, na uni 
versidade, uma proliferação de atividades e instalações 
afins, ou em muitos casos idênticas. 

Newton Sucupira assim resume a estrutura tradici 
onal da universidade brasileira: 

"Nio seria exagero dizer-se que a Universi 
dade brasileira, ao ser criada, não ;'ntrõ 
duziu qualquer alteração substancial no 
espirito, processo e estruturas do ensino 
superior vigente.Nascida da reunião de Fa 
culdades profissionais "preexistentes, a 
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universidade não passava de uma cong! 
rie de estabelecimentos zelosos de sua 
independência ligados entre si pelo elo 
administrativo e financeiro de uma reito
ria. Ressentia-se de unidade estrutural e 
funcional e faltava-lhe a vocação de pes
quisa científica". (2'> 

As unidades componentes de cada universidade PO! 
suíam administração própria, definida no seu próprio regi
mento, e desvinculada da universidade como um todo, sendo 
amplamente permitida em seu âmbito a tomada de decisões,que 
muitas vezes não eram compatíveis com o interesse global da 
instituição. 

Da mesma forma, esse excesso de autonomia decisó 
ria por parte das unidades impedia o exercício efetivo de 
controle administrativo por parte da admin;s~ração superior. 
Tudo isso gerava seria crise de autoridade, que relegava a 
administração superior a uma posição isolada na estrutura 
da universidade, sem participação efetiva na dinâmica'da vi 
da universitária, limitada ã tarefa de distribuir recursos 
orçamentários ou de buscar soluções para questões que tive! 
sem provocado choques de opinião no âmbito das unidades. 

Uma das conseqO ências deste tipo de estrutura 
universitária era o desperdício de conhecimentos ,resultante 
da dispersão dos recursos humanos e materiais. 

o sentido nitidamente profissionalizante da uni 
versidade tradicional brasileira, que se manteve imutável 
desde suas origens, nos primórdios do Seculo XIX, teria fa
talmente que produzir as suas danosas consequências. Da; o 
debil desenvolvimento da pesquisa, que entre nós deveu - se 

(27) SUCUPIRA, Newton. 
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quase que exclusivamente ã iniciativa individual de poucos, 
sem nunca tornar-se função institucional. 

nA Universidade brasileira atualmente i um 
Ya:;t~ aglomerado de faculdades,institutos 
e·servi~os. Toda essa imensa expansão,con 
tudo. nao, obedeceu a planejamento raci,o':' 
nal nem determinou a reorganização de 
seus quadros estruturais.O crescimento se 
fez por simples multiplicação de unidades 
em vez de desdobramentos orgânicos; hOllve 
acrescimos de novos éampos e atividades
que foram prosressivamente anexadas. Se o 
crescimento nao foi 2uramente vegetativo, 
não chegou a ser autentico desenvolvimen
to que implica sempre mudança qualitativa 
e reorganização dinâmica, isto e, não ape 
nas justaposição de novas partes.A Uftiver ' 
si dade se expand i u ma s., em subs tânci a, per 
manece a mesma estrutura anacrônica,a en':' 
travar o processo de desenvolvimento e os 
germes de inovação. Neste particular, a 
universidade refl~tia,pura·e simples.ente 
em sua conduta,- o tipo de sociedade tradi 
cional, pre-tecnolõgica, anterior ao prõ 
cesso de desenvolvimento.Para usarmos uai 
terminologia Weberiana, em vez de açio ra 
cional que pressupõe clara concepção dos 
fins e a escolha dos meios adequados, a 
universidade procedia segundo o tipo de 
ação tradicional,ou seja,aquela ditada 
por hábitos,costumes,crenças tornadas uma 
segun.da natureza;O agen'te-para atuar se
gundo a tradição,não tem necesstdad~ de 
representar um fim nem pesquisar os meios, 
ele obedece simplesmente aos reflexos en
raizados por uma longa prática ou rotina~ 
(28) 

Por outro lado, ainda mais se patentearia a ne
cessidade da reforma universitãria quando se comparasse a 
situação das universidades ao avanço da tecnologia nacional. 

Na realidade, a sociedade brasileira tem eXfleri
mentado, nas ültima~>'decadaSt modificações estrrutura:is de 

(28) SUCUPIRA, Newton. op. cito p. 24-25. 
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grande e profundo alcance, quando gradativamente abandona o 
Brasil sua condição de país essencialmente agrícola p.wa 
orientar-se no sentido de alcançar alto índice de desenvol 
vimento industrial em algumas de suas regiões geoeconômicas. 
O impacto dessas modificações teria inevitavelmente de re
percutir, profunda e vigorosamente~ sobre todas as institui 
ções fundamentais da sociedade, e com tanto maior intensid! 
de sobre as instituições educacionais.O desen~olvimento tec 
nolõgico impunha, portanto, novas e múltiplas exigências 
que a rigida estrutura da universidade brasileira tradicio~ 
nal nao tinha condições de atender. 

Começaram então a surgir, tanto no seio da clas
se docente quanto no da classe discente, sensibilizadas am
bas para o problema, as primeiras manifestações de critica 
e descontentamento contra o tipo de formação 9ferecido pe
las instituições universitãrias. 

Da parte do corpo docente, o ressentimento e a 
inquietude manifestavam-se sobretudo entre ~queles profess~ 
res que,possuidores de formação adquirida, via de regra,em 
universidades do exterior, viam-se impedidos,pela estrutura 
anacrônica, de adequadamente d~sen~rilver frabalhos de pes
quisa em suás áreas de interesse. Essa restrição era ainda 
maior no que respeitava ãs atividades de pesquisa intenta
das no setor bãsi~o do conhecimento, desde que, como ji foi 
assinalado, o ensino bisico era considerado estrita.ente em 
função da área profissional ã qual servia. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naciona~ 
visualizada como tentativa de reformulação do sistema educa 
cional do pais, não apresenta,porêm, no que se refere a~ en 
sino de nivel superi"or, nenhuma possibilidade de soluc.ionar 
os problemas cruciais que o envolviam, mas, pelo contririo, 
consagrou exatamente aqueles defeitos estruturais que refre 
avam qualquer iniciativa renovadora, ao estabelecer no seu 
Artigo 79 "As Universidades constituem-se pela reunião, sob 
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administração comum s de cinco ou mais estabelecimentos de 
ensino su~erior. 

Conforne se depreende de uma anilise d~ redaçio 
do artigo mencionado, embora tivesse havido a preocupaçao 
com a reunião dos estabelecimentos sob uma administração c~ 
mum, permitia-se ainda que as unidades constituintes se or 
ganizassem de forma isolada, muitas vezes com objetivos 
equivalentes e a consequente duplicação' dos meios correspo~ 
dentes. 

-As preocupaçoes com a necessidade de reforma fo-
ram gradativamente sensibilizando todos os ~rgios envolvi
dos no processo educativo, levando ã constituição de comii 
sões, grupos-tarefa e grupos de trabalho para desenvolverem 
os estudos e levantamentos que serviriam de ~ase para o es
tabelecimento dos documentos fundámentais que tornassem pOi 
sivel a reformulação global do sistema universitãrio brasi
leiro. 

Aliãs, a necessidade de reforma foi, a nosso ver, 
brilhantemente sintetizada num dos trechos do relatório ge
ral do grupo de trabalho para ~ reforma uQiversitãria, ins 
tituido pelo Decreto n9 62.937, de 02 de Julho de 1968: 

"A crise que hoje atravessa a Universidade, 
a contestação de que ela é objeto, fora e 
dentro dela mesma, e sentimento generaliza 
do de frustração no meio universitãrio, re 
velam o amadurecimento da consciência na= 
cional para a implantação das reformas des 
de hã muito reclamadas." (29) 

A titulo de ilustração apresenta-se a seguir o 
organograma da estrutura tradicional da Universidade Fede-

(29) Ministirio do Planejamento e Coordenação Geral. progra 
ma Estratégico de Desenvolvimento. (1968-1970), ~uana-
6ara, IBGE, vol. 1, p. 112. 
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ral do Espirito Santo, que representa um modelo tfpico da 
maioria das universidades federais brasileiras anteriormen
te ã reforma. ( figura nQ 4). 
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2.1 - O REGIME ACADtMICO 

A universidade "carreiro-c~ntrica" e~igia i~e
vitavelmente a duplicação de atividades. Cada unidade ( Fa
culdade, escola ou instituto) dispunha de toda uma aparelh! 
gem administrativa própria, armada para oferecer o suporte 
necessirio ao desenvolvimento das tarefas que-lhe eram atr! 
buidas. ignorando-se o fato de que muitas dessas tarefas po ..-
deriam ser desenvolvidas centralizadamente, num só local, 
com uma conseq~ente economia de recursos e racionalidade de 
execução. Dessa forma, alem de ministrar o ensino d1rigida
mente em função de cada cur.so que oferecesse, isolando - se 
nessa tarefa das demais unidades de ensino da instituição,a 
cada unidade cabia a responsabilidade de executar funções 
de controle acadêmico, especifica~ente desenvolvidas para 
cada curso que ministrasse. Entre essas funções pode-se me! 
cionar a execução de exames vestibulares (com toda sua gama 
de atividades, como execução de inscrições e cadastramento 
de candidatos, definição e preparo de espaço flsico,elabor! 
ção e correção de provas). que seriam invariavelmente tan
tos quantos os cursos ministrados pela unidade, implicando, 
do ponto de vista da universidade, numa répétição absurda 
de tarefas idênticas e com um só objetivo, o de seleciónar 
os candidatos a ingresso na instituição.Partindo do vestib! 
lar, a duplicação de atividades se fazia para cada tarefa 
relativa ao controle da vida escolar dos alunos de cada cur 
so; a execução das matriculas e rematriculas, a manutenção 
dos arquivos estudantis, o registro dos resultados dos alu
nos a cada ano letivo, o processamento dos pedidos de con
cessão de grau. Para cada curso estava montada uma estrutu
ra visando a atender a essas atividades. Alem disso,cabendo . 
essas atribuições a órgãos similares em diferentes unidades, 
era natural que dai resultassem vãrios sistemas distintos 
de registro e controle acadêmico, impedindo qualquer possi
bilidade de uniformização. o que já era incentivado pelos 
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diferentes criterios acadêmicos especificados nos diferen
tes regimentos das unidades. 



2.2 - O SISTEMA DE ADMISSAo 

o sistema de admissão aos cursos de graduação 
da Universidade, chamado, na Lei de Diretrizes e Bases, ~ 
curso de habilitação (Artigo 69, item A),e amplamente conh! 
cido como concurso vestibular, foi um dos aspectos que, na 
universidade tradicional, mais necessitava de uma reformul! 
ção. Na verdade, seus defeitos atingiram não só a universi
dade como também o ensino médio, uma vez que havia uma di
vergência fundamental entre os propósitos do ensino médio e 
os que regiam os concursos vestibulares. Como o ensino me
dio era do tipo humanfstico, atuando dessa forma numa larga 
faixa de diversificadas disciplinas, e, em contraposição, o 
vestibular era realizado especificamente para cada carreira 
ministrada na universidade, com esse desentrosamento abriu
se inevitavelmente o caminho para a criação,desenvolvimento, 
permanência e multiplicação dos chamados cursinhos, cujo e~ 
sino visava quase exclusivamente a preparar o candidato p! 
ra o processo do vestibular, opção que se tornava q u a s e 
obrigatória aos candidatos, visto que o ensino médio rara-
.mente os poderia habil~tar ã explosiva concorrência do ves 
tibular. 

Assim, os vestibulares por faculdade não refle 
tiam a realidade do ensino médio. Outra falha do vestibular 
era firmar nos candidatos um conceito estreito do signific! 
do da universidade. O candidato oriundo do ensino médio.via 
cursinho, não visualizava seu ingresso no ensino superior 
como ingresso na universidade mas sim na faculdade, que re
presentava por sua vez uma profissão, base para o acesso na 
escala social. 

o vestibular, por outro lado, não propiciava 
uma articulação adequada do ensino superior com o ensino mé 
dio, pois o nfvel de complexidade das provas não refletia a 
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atuação no vivel escolar imediatamente superior. As provas 
eram elaboradas em função da relação oferta de vagas/ dema! 
da de candidatos. Esse processo de seleção estava-se torna! 
do cada vez mais elitizante, ferindo sensivelmente a noção 
bãsica das sociedades democrãticas, que e a igualdade de 
oportunidades. 

Os criterios para avaliação dos conhecimentos 
dos candidatos nas provas não obedeciam a nenhuma norma es~ 

pecifica de seleção. A norma geral adotada ponderava a difi 
culdade das provas em relação ao limite de vagas a serem 
preenchidas. O sistema de cognição, transformação da cogni
ção e da aplicação do conhecimento era substituido por val~ 
res de memória, resistência ã fadiga e equilibrio emocional. 
Os candidatos se sentiam então neste metodo corno diante de 
um mecanismo de sujeição e não de. seleção. 

o vestibular nao contribuia para aliviar a rigi 
dez da faculdade tradicional mas, pelo contrãrio, era urna 
variãvel dependente de sua ineficiência, fator que vinha a 
agravar ainda mais essa rigidez. 
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2.3 - O CURRTcULO 

o currículo no modelo universitirio tradicional 
era tão rígida quanto a estrutura da prõpria Universidade. 

As disciplinas nao eram suficientemente variã-
veis e flexíveis. As aspirações dos universit~rios nao eram 
atendidas e suas aptidões e tendências vocacionais não eram 
identificadas. As disciplinas ou eram profissionalizantes 
ou então bãsicas para cada profissão específica que a facul 
da de oferecia. 

o currículo na universidade tradicional nao se 
apoiava no sistema triangular que deve ser base para sua es 
truturação: o indivíduo, a sociedade e o con~ecimento. Seu 
maior objetivo era de carâter profissionalizante,voltado e~ 
pecialmente para o estudante pré-dirigido, isto é, o estu
dante jã definido irreversivelmente para uma determinada 
carreira ou ainda, no dizer de Ortega Y Gasset,"o estudante 
sem o conjunto vital das idéias do seu tempo". (30) 

Estruturado com base em regime"seriado, o currí
culo da universidade tradicional não mostrava integ~ação 

nem mesmo ao nível da prõpria faculdade, jã que a institui
ção da citedra impedia qualquer comunicação no plano hori
zontal. O conhecimento vinculado ã cãtedra não oferecia, a~ 
sim, nenhuma composição acadêmica a não ser a vertical, vi
sando ã imediata especialização que, no dizer de Valnir Cha 
gaS t constitui "simples adestramento em prãticas que cedo 
envelhecem". (31) 

(30) ORTEGA Y GASSET,José. Misiõn de la Universidad, Madri 
Revista do Occidente, 4a Edição 
1965, p. 29. 

(31) CHAGAS, Valnir. op. cito p. 20. 
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Os currículos estruturados naquele tipo de uni
versidade não ofereciam nenhuma flexibilidade para equiva
lência pedagógica. Era possível então encontrar a discipli 
na Finanças Publicas, lecionada na Faculdade de Ciências 
Econômicas, e Finanças Publicas, lecionada na Faculdade de 
Direito, sem nenhuma conexão, aproximação ou circulação de 
mestres e alunos. Talvez fosse impossível encontrar ate mes 
mo simples relacionamento pessoal, obrigados QS discentes a 
cumprir as inflexíveis exigências curriculares estabeleci
das, sem possibilidade de adaptar as series a necessidades 
ou interesses individuais, e igualmente sem possibilidade 
de ampliação dos conhecimentos fora da ãrea específica de 
seu curso, o que significa que o preparo educativo era pr~ 

porcionado dentro dos limites da correspondente faculdade. 
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2.4 - OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

A existência da cátedra na estrutura acadêmica 
da universidade brasileira e sua posição como elemento base 
no desenvolvimento das atividades didáticas provocava uma 
natural duplicação de recursos humanos e materiais bem como 
uma simultânea dispersão desses recursos em diferentes 
áreas dentro da universidade. Essa duplicação de recursas 
existia porque, sendo cada curso identificado como ativida 
de independente dentro da instituição, esta era obrigada a 
prover o seu ensino através de um elenco de cátedras desti
nadas exclusivamente a esse curso em particular, dispondo 
os demais cursos de outras tantas cátedras a seu serviço e! 
clusivo. Não havia,portanto,a menor tendência no sentido de 
se otimizar a utilização dos rec~rsos didáticos disponíveis, 
conferindo-se a uma só cátedra a responsabilidade de minis
trar assuntos idênticos, para cursos distintos, preferindo
se, sempre, a multiplicação desnecessária ã unif.icação ra
cional. Desta forma, o processo de duplicação se agravava a 
cada curso que se viesse a criar na universidade,já que to
das as cátedras necessirias ã ·execução d~ ensino desse cur
so seriam criadas para servir a ele, sem sequer se cogitar 
de aproveitar os recursos de que, naquele campo de conheci 
mento, já dispusesse a instituição. E quando se tratasse de 
atividades didáticas que exigissem completas e dispendiosas 
instalações, ainda mais se marcava a nocividade financeira 
da duplicação de recursos. 

Em segundo lugar, a duplicação dos recursos h~ 
manos e materiais, em função de diferentes programas de di
ferentes áreas da instituição, gerava obviamente a disper
são desses recursos,restringindo o seu potencial de utiliz! 
ção e produção meramente ã extensão das necessidades do CU! 

so ou área a que serviam. Os próprios docentes,assim disper 
sos, deixavam de se aproveitar dos benefícios que redunda-

35 



riam naturalmente de uma conv~vincia com maior nGmero de co 
legas dedicados ao ensino do mesmo campo de conhecimento, 
bem como de sua participação, maior ou menor, na aplicação 
desse conhecimento em vários cursos e programas diferentes. 
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C A P T T U L O III 

3. A UNIVERSIDADE TRANSICIONAl 

3.1 - O modelo da Universidade de Brasi1ia 

A classificação do modelo da Universidade de Br! 
si1ia como transicional não elimina sua posição renovadora 
no contexto da reforma universitãria brasileira. 

Como modelo estrutural.de universidade, Brasilia 
foi realmente uma renovação no ensino superior i ipoca de 
sua implantação e um dos marcos de referência de real impor 
tância da evolução da universidade no Brasil. 

"r significativo que a lei de Diretrizes e 
Bases haja sido promulgada cinco dias -
a pós p. cri ação da' Un i vers i dade de Bras i
lia, ~omo a indicar o climax da grande 
contradição; e mais significativo áinda 
que ela própria se fizesse o repositório 
dessa contradição ao conter, juntamente 
com um artigo 79 voltado para o passado, 
as mais ousadas concepç~es de autonomia, 
flexibilidade e ex~erimentação, como um 
convite a imaginaçao e ã iniciativa dos 
educadores". (32) 

A criação,da Universidade de Brasilia demonstrou 
ser possivel o estabelecimento de modelos institucionais di 
ferentes dos ati eRtio existentes no cenãrio universitãrio 
do pais. A nova instituição, pela estrutura adotada,mostrou 

(32) CHAGAS, Va1nir. op. cit., p. 15. 



que era possível implantar-se uma universidade sem a tradi
cional composição da faculdade isolada, e tambem que era 
possível estabelecer-se uma instituição que estimulasse a 
imaginação e a iniciativa dos educadores; no dizer de Val
nir Chagas. 

" ••• a antiga universidade, seccionada e 
dispersa - que apenas mantinha tênues la 
çoes federativos com faculdades institui= 
das com base em çãtedras independentes 
seria substituida por uma universidade or 
gânica, verdadeiramente integrada, desde 
os alicerces. Dar-se-ia ao País um estabe 
lecimento modelo, apto a inspirar uma re= 
organização geral, em linhas nacionais. E 
não somente se modernizaria o ensino supe 
rior, mas, ao mesmo tempo, atender-se-iã 
ã necessidade de adaptã-lo ao meio, tendo 
em conta as transformações ocorridas nos 
ultimos decênios, em conse~Oência da in
tensificação dos processos de urbanização 
e industrialização do País". (33) 

Em realidade a Universidade de Brasília conse-
gu;u tornar-se organicamente um estabelecimento modelo, uma 
instituição integrada e ao mesmo tempo servir de exemplo d~ 
monstrativo concreto para uma futura reforma universitãria 
no Brasil. 

Como aspectos marcantes de renovaçao a Universi
dade de Brasília ~onseguiu: 

- afastar a faculdade como polo central na comp~ 
sição orgânica da universidade; 

- implantar o conceito de não duplicação de re
cursos, .sejam materiais ou humanos; 

- extin~uir a instituição da citedra; 

(33) Universidade de Brasília.Assim ê a Universidade de Bra 
s;lia. Brasília, Serviço Grafico do Senado Federal, 
1969, p. 11. 



- implantar o departamento e, consequentemente, 
extinguir a congregação atraves do -surgimento 
natural do conselho departamental; 

- implantar o conceito de necessidade de est~dos 
básicos; 

- implantar uma estrutura universitária orgânica. 
e flexível; 

implantar o organismo universitirio dentro de 
novo regime jurídico: o de fundação. 

Embora a cátedra fosse eliminada por conceito ou 
por definição de suas estruturas, um resquicio dela perman! 
ceu ainda em razão de um lapso do legislador que estabele
ceu, no artigo 15 do decreto de Fundação da Universidade: 

" Os estatutos da Universidade organizarão a 
carreira do magisterio, escalonando os di
versos cargos e os graus universitários cor 
respondentes, observando, quanto ao provi= 
mento efetivo das cãtedras,o concurso de ti 
tulos e provas". (o grifo e nosso) (34) 

A Universidade de Brasilia cripu-se como que as
sentada em três pilares de organização: 

a} os Institutos Centrais, aos quais a lei de 
fundação deu competência para: 

- ministrar cursos básicos, de ciências, le
tras e artes; 

- formar pesquisadores e especialistas; 

- ministrar cursos de p6s-graduação e reali-

(3') Criação da Fundação Universidade de Brasilia:Lei 3.998 
de 15 de dezembro de 1961, publicada no DOU de 
20.12.61. 
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zar pesquisas e estudos nas respectivas espe_ 
cialidades. 

-b) as faculdades, as quais competia: 

- ministrar cursos de graduação para a forma
ção profissional e tecnica; 

- ministrar cursos de especialização e 
graduação; 

- realizar pesquisas; (35) 

c) os órgãos culturais de suporte. 

-pos-

A separação dos estudos bãsicos dos estudos pro
fissionais fixou a exata posição Qa universidade no contex
to renovador. Extinguindo a cãtedra, criando o departamento 
e fixando nova posição, a Faculdade iniciava o processo de 
vitalização da ciência no Brasil, antes única e exclusiva
mente relacionada com o desenvolvimento da profissão e da 
tecnica. 

Mas a conseqUência do enorme passo renovador da 
Universidade de Brasília não foi de imediato das mais salu
tares. Va1nir Chagas fala de um princípio de difusa imita
ção "do sistema de institutos centrais, que se imp5s, no to 
do ou em parte, mesmo onde outras jã eram as opç6es". (36) 

o que aconteceu de fato foi a proliferação dos 
institutos como extens6es da cãtedra. Assim, nada podia im
pedir que, de uma cãtedra de medicina legal,por exemp10,su! 
gisse um Instituto de Medicina Legal, nem tampouco que ou-

(35) Lei 3998, de 15.12.61, art. 99 

(36) CHAGAS, op. cit., p. 15-16. 
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·tra subespecialidade qualquer pudesse transformar-se num 
instituto, dependendo apenas do prestigio do regente da res 
pectiva cátedra. 

A Universidade de Brasilia foi criada para aten
der os seguintes objetivos básicos: 

" Ampliar as exíguas oportunidades de 
oferecidas ã juventude brasilei~a; 

educação 

- Diversificar as modalidades de formação cienti 
fica e tecnológica atualmente ministradas, 1ns 
tituindo as novas orientaç5es t~cnico·-pr.fis= 
sionais que o incremento da produção, a expan 
são dos serviços e das atividades intelectuais 
estão a exigir; 

- Contribuir para que Brasília exerça,efetivamen 
te, a função integradora que se- prop5e assumir, 
pela criação de um nucleo de ensino superior 
aberto aos jovens de todo o país e a uma parce 
la da juventude da Amirica Latina e de um cen= 
tro de pesquisas cientificas e de estudos de 
alto padrão; 

- Assegurar a Brasilia a categoria intelectual 
que ela precisa ter como capital do pais e tor 
ná-la, prontamente, capaz dé imprimir caráter 
renovador aos empreendimentos que deverá proj! 
tar e executar; 

- Garantir ã nova capital a capacidade de intera 
gir com os nossos principais centros culturais, 
para ensejar o pleno desenvolvimento das ciên
cias, das letras e das artes em todo o Brasil; 

- Facilitar aos poderes pUblicos o assessoramen
do de que carecem em todos os ramos do saber, 
o que somente uma universidade pode prover; 

- Dar ã população de Brasília perspectiva cultu
ral que a liberte do grave risco de fazer -
se mediocre e provinciana, no cenário urbanis 
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tico e arquitet5nico mais moderno do mundo". 
(37) 

Os objetivos que serviram ã ideia da criação. da 
Universidade de Brasilia não foram tão sofisticados quanto 
a sua estrutura acadimica inovadora. Faltou consistincia fi 
10s5fica aos objetivos de uma instituição que.organicamente, 
iria romper as raizes consagradas da institui~ão universitã 
ria. Talvez a resposta a esta questão esteja na pr5pria ju~ 
tificativa de Darcy Ribeiro, quando diz, no inicio do mesmo 
artigo, que"não temos, no Brasil, uma verdadeira tradição 
universitãria a defender e preservar": (38) Na falta desta 
tradição, uma conceituação filos5fica numa perspectiva hi! 
t5rico-social teria que dar lugar a metas definidas de modo 
mais imediato. Carecendo de transcedincia na formulação dos 
objetivos, a Universidade de Brasilia, deveria transformar 
se, porem, numa s5lida experiência renovadorà no que tange 
ã sua organização acadêmica. Como disse Anisio Teixeira,~ão 
serã dificil perceber que a Universidade de Brasilia deverã 
transformar-se no primeiro marco da integração universitã -
ria no Brasil". (39) 

Não obstante seu carãter inovador, o modelo de 
organização da Universidade de Brasilia pode ser sit.uado 
numa perspectiva hist5rica como um modelo em transição por 
que: 

1. Os estudos bãsicos nao ficaram bem definidos 

(37) RIBEIRO,Darcy.Universidade de Brasilia,Revista Brasi
leira de Estudos Pedag5gicos. vo1.xXXYI, 
julho-setembro 1961, nQ 83, p.166-167 

(38) Ibidem p. 161. 

(39) TEIXEIRA,Anisio.Pronunciamentos de Educadores sobre o 
Projeto da Universidade de Brasília. Revista 
Brasileira de Estudos peda~5giCOS, vol.XXXYI, 
julho-setembro, 1961, nQ 8 , p. 208. 
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na estrutura organizacional. O primeiro objetivo definido 
em lei, ministrar cursos bãsicos, de ciências, l~tras e ar 
tes, ã primeira vista corresponde ao desdobramento da ideia 
da Faculdade de Filosofia do Distrito Federal e da Arma~do 

Salles em são Paulo, ou seja, o desdobramento da Faculdade 
de Filosofia Ciencias e Letras em três institutos distintos. 
Valnir Chagas disse que "planejava-se a Universidade de Br! 
sília em moldes que lembravam a experiência lançada em 1935 
no então Distrito Federal". (40) E Milton Rodrigues acres
centou: 

·0 que primeiro chama a atenção, na estrutura da 
Universidade de Brasília, e o fato de,nela,todos 
os cursos profissionais superiores {Medicina, en 
genharia, direito, etc.} alicerçarem-se em cur= 
sos bienais introdutõrios comuns, modelo este di 
verso do adotado pelas universidades brasileiras, 
mas anãlogo ao que se pratica em vãrios países e 
que, de certa forma, j~ aqui fora "Eroposto quan
do da criação da Universidade de Sao Paulo. O 
que aqui se propôs, no entanto, foi a simples 
transferência para a Faculdade de Filosofia.Ciên 
cias e Letras do estudo das materias de naturezã 
geral e papel bãsico na forma~ão superior. Na 
Universidade de Brasília, porem, a prõpria facul 
dade de filosofia, ciências e letras inexiste,cõ 
mo unidade, nela se achando dispersas no chama= 
dos "Institutos Centrais" as sub-unidades que, -
atualmente no Brasil, tonstituêm "uma Faculdade 
daquela ou de equivalente denominação". (41). 

Em determinado momento existe ate conflito, como 
o que se pode assinalar no Instituto de Artes, Arquitetura 
e Urbanismo. Na lei o instituto e definido como õrgão encar 
regado de ministrar cursos bãsicos, de ciencias, letras e 

(40) CHAGAS, op. cit., p. 14. 

(41) RODRIGUES,Milton"da Silva. 
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artes; e a faculdade e encarregada de ministrar cursos de 
graduação para a formação profissional e tecnica. Conside
rando-se Arquitetura e UrbanisMo como campos profissionais 
onde se formam o arquiteto e o urbanista, o Instituto, ora! 
nizacionalmente, se conflita com a Faculdade. 

2. A coexistência do instituto, do departamento 
e "H~ s 1'10 a p e r nJ a n ê n c i a à a f a c u 1 d a de, r e f1 e t i a d e c e r t a f o r m a 
uma timidez no processo inovat5rio. Como afir~a Milton da 
Silva Rodrigues, "Faculdade e Instituto são palavras que 
p o s sue (11 ta n tos se n t i dos que, a f i na 1 s 5 se d e f i n e 1'1 p e 1 a de s -
crição de suas organizações e fins". (42) E a indefinição 
de unidades Jentro de urila instituição leva esta instituiçm 
a um superdirnensiona~ento dos 5rgãos superiores. Neste caso 
o organograma freqUentemente conflita com o que ji foi cha 
rnado de "hunanograma", ou seja as disposiç~es de recursos 
humanos de uma organização. 

(42) RQDRIGUES,~lilton da Silva.Pronunciamento de Educadores 
sobre o projeto da UnB, RBEP, vol. XXXVI, ju 
lho-setembro,1961, nQ 83-;-P:- 206. -
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3.2 - J SISTE;\p, ,l\CADt~~ICO 

~ota-se um sentido inovador no Decreto que in! 
tituiu a Fundação da Universidade de Grasília, ideia trans
~itida sobretudo pelo seu artigo 14 que, ultrapassando em 
arrojo os dispositivos legais que sustentavam. o ensino SUp! 
rior ã epoca de sua criação, definiu o seguinte: 

1I~la organi zação de seu regi me di dáti co, i ncl u 
sive de currículo de seus cursos, a universl 
dade de Brasília não estará adstrita is exi= 
gências da legislação geral do ensino sURe
rior, ressalvado o disposto no parágrafo úni 
co deste arti90 e no artigo 15". -

J parãgrafo único do. citado artigo dispunha: 

IIPara que seus dip10nas profissionais possam 
conferir as prerrogativas legais aos respec
tivos titulares, deverão ser observados, pe 
la Universidade de 5rasilia, os seguintes 
princípios: 

1. a duração de seus cursos profissionais, in 
c1uindo a dos corresoondentes cursos .basT 
cos, ninistrados pe16s Institutos Centrais, 
não ~oderã ser inferior ao padrão mínimo, 
instituido pela legislação geral; 

2. não poderã ser eliminada disciplina que a 
legislação geral considere obrigatõria, o 
que não impede, tendo em vista a formação 
de profissionais especializados, que qual 
quer delas possa ser ministrada com exten 
são naior ou menor do que a prevista na re 
ferida legislação; 

3. não poderã ser dispensada a obrigatorie~! 
de da freauência dos alunos regulares as 
aulas teóricas ou práticas e aos demaisua 
balhos escolares, mas poderão ser abolidas 
quaisquer fórmulas admitidas pela legisla 
ção geral e que ir.portem, indiretamente,em 

45 



dispensa da freqUencia". (43) 

A legislação então procurou se restringir unica 
e tão somente ao estritamente necessirio para que a univer
sidade pudesse conferir dir10na profissional con as prerro 

. -
Qéltivas da lei. 

o sisteMa acad~nico da Universidade de Brasilia 
ronpeu con a tradição dos compartimentos acad~micos de reg! 
nc ~eriado, oferecendo urla flexilJilidade a todos que procu
raval~ na Universidade não somente "dietas pre-preparadas"p! 
ra as carreiras profissionais. 

Atcon considera perigosa a ideia dos institutos 
centrais e asseverou ~ue 8rasilia empregou com alguma seme
lhança a ideia da Universidade de Concepciõn no Chile,acre! 
centando que esta ideia não frutificou ai satisfatoriamente. 
A certa altura Atcon conclui: "devo supor que o presente 
entusiasmo encontrado nas universidades do pais em prol da 
criação dos Institutos Centrais provem, em linha direta,des 
tes dois esforços antecedentes, muito embora, ate o presen
te, não haja comprovado o real merito dessa inovaçio insti 
tucional". (44) 

o professor Florestan Fernandes tambem coloca du 
vidas quanto ã validade dos Institutos Centrais ã epoca de 
sua implantação e diz: 

"Nio sei se os Institutos Centrais irio funcio
nar com a devida plasticidade. Os alunos e os 
professores não encontram no atual sistema "uni 

(43) Lei nQ 3.998, de 15 de dezembro de 1961. 

(44) ATCON,Rudolph P. Rumo ã Reformulação Estrutural da Uni 
versidade Brasileira. Rio de Janeiro, 
eia. Grafica lux, 1966, p. 20. 
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versitirio" brasileiro, possibilidades de traba
lho interdisciplinar. Se nio se tomarem medidas 
decisivas, os Institutos Centrais poderão recair 
nesse estado de isolamento, impedindo uma comuni 
caçio frutifera ~ue nos melhores centros univer= 
sitirios atende ã curiosidade da mente humana e 
começa nos primeiros anos da vida escolar dos 
alunos". (45) 

A observação de Atcon e de raiz estrutural e ate 
certo ponto pragmitica. "Os Institutos Centrais como implan 
tados no Chile não apresentaram resultados realmente positi 
vos".(46) Portanto, a experiincia anterior mostrou que o 
lnstituto poderia isolar-se em condições iguais ou piores 
às em que funcionavam as faculdades, só que agora com mais 
serias conseqHências. 

Por seu turno, a observaçio de Florestan Fernan
des e de ordem operacional, levantando o problema de se os 
alunos teriam ou nio condições de executar trabalhos inter
disciplinares. E, ao que ele observou, a mobilidade dos alu 
nos era tão grande quanto suas aspirações diante de uma so
ciedade em constante mudança. 

Ao que parece, existe uma maio~ operacionalidade 
quando os Institutos, as Faculdades e os departamentos se 
conjugam num mesmo âmbito estrutural. 

O regime acadimico da Universidade de Srasilia 
foi planejado de forma que os Institutos Centrais ministras 
sem: 

(45) 

"- Cursos introdutórios de duas series para todos 
os alunos da Universidade, a fim de dar-lhes 
preparo intelectual e cientifico bãsico para 

FERNANDES;Florestan. Pronunciamento de Educadores so
bre o projeto da UnS. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, vol.XXXVI, Julhó-setem
bro, 1961, nQ 83, p. 201. 

(46) ATCON, op. cit., p. 20-21. 
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seguir os cursos profissionais nas faculdades; 

- cursos de bacharelado de três series (47) em 
qualquer disciplina departamental, para osalu 
nos que desejem seguir carreira de magisterio; 

- cursos de formação cient;fica de dois anos, a
pós o bacharelado, para os alunos que revelem 
maior aptidão para as pesquisas ~ estudos ori 
ginais; 

- programas de estudos pôs-graduação de dois anos 
para os candidatos ao doutoramento". 
(48) 

Assim o regime acadêmico estaria reduzido a qua-. . 
tro nlvels: 0 introdutório (duas series), que se pOderia es 

tender ate o bacharelado (três séries), o de formação pro
fissional ou especializada, conforme o caso de opção do alu 
no (cinco séries), e o de pôs-graduação (sete series), que 
se completava com o doutoramento. (49) 

A figura nQ 5-A dã uma visão do regime exposto,e 
a figura 5-B, da estrutura acadêmica da Universidade de Bra 
s;lia. 

(47) A série corresPQnde a um ano letivo.Foi o regime tradi 
cionalmente adotado pelas universidades brasileiras pã 
ra a integralização dos cursos por elas oferecidos. -

(48) RIBEIRO,Darcy. Universidade de Brasilia, in RBEP, vol. 
vol. XXXVI, julho-setembro 1961, nQ 83, 
p. 167. 

(49) Ibidem, p. 167. 
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3.3 - O SISTEMA DE ADMISS~O 

o concurso vestibular foi oútro aspecto cristali 
zador a caracterizar a universidade transicional. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação flacional não abordou o pr.2. 
blema em termos de solução, cabendo especific~mente ã uni
versidade de !3rasília levantar essa questão e· adotar nos 
seus exames vestibulares aspectos audaciosos que anterior
Qente vinham sendo, apenas de modo esparso e tímido, debati 
dos pelos idealistas da reforma universitãria no firasil. 

Desse modo, a admissão ã Universidade de Brasí
lia foi planejada de forma a ser feita atraves dos seus ins 
titutos centrais, o que representa outro aspecto inovador 
do modelo transicional. 

"No Instituto, os alunos realizarão cursos intro
dut5rios de dois a tr~s anos, o primeiro dedica
do a estudos gerais que completem a formação bã 
sica, dando-lhes nível universitãrio; o segundo
e o terceiro jã com tend~ncia ã especialização. 
Ap5s esses dois a tr~s anos, o estudante poderã 
permanecer no Instituto, se for aceito como alu
no para formação especializada- em um dos departa 
mentos, com o objetivo de fazer-se antrop51ogo: 
pSicõlogo, sociõlogo, analista-econômico,demõgra 
fo, historiador, etc. A maioria dirigir-se-â, nã 
turallilente, para as faculdades citadas, onde re 
ce~erã formação profissional atraves de dois a 
tres anos mais de estudos ll

• (50) 

Como se viu, o vestibular por unidade,caracterí~ 
tica da universidade tradicional, foi substituido pelo ves
tibular ~nico na Universidade de Brasília, permitindo-se ao 
aluno fazer opções ao longo do curso. 

(50) RIBEIRO, Darcy. op,. cit., .p. 168. 
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3.4 - O CURRíCULO 

A Universidade de Brasília levantou toda a rigi
dez curricular que afligia a universidade tradicional. Rom
peram-se os padrões fixos para a graduação, instituindo-se 
um sistema flexível de combinação horizontal interdiscipli
nar que não só proporcionava maior amplitude ao estudante 
dentro da prõpria carreira escolhida como oferecia amplas 
possibilidades de escolha dentro das carreiras oferecidas 
pela universidade. 

Em 1961 a Universidade de Brasília jã introduzia 
um sistema curricular que permitia ao estudante de engenha
ria, por exemplo, um leque de opções que poderia conduzi-lo 
ã especialização, pesquisa ou magisterio nos Institutos Ce~ 
trais de r1atemãtica, Física e Química, nos quais forçosame~ 
te teria que estudar como pretendente ã especialização de 
engenharia que originalmente escolhera. 

O que não parece muito claro na organização cur
ricular e a for~ação dos chanados estudos "gerais e bãsicos 
a serem cumpridos nos mesmos institutos que, por defin~ção 

legal, seriam encarregados dos estudos bãsicos, mas Darcy 
Ribeiro, no seu estudo, analisando a falta de clareza dos 
objetivos da Universidade de nrasília, menciona, como jã 

foi visto na citação de nGmero 50. que: "No Instituto, os 
alunos realizarão cursos introdutórios de dois a três anos, 
o primeiro dedicado a estudos geraiS que completam a forma 
ção bãsica, dando-lhes nível universitãrio; o segundo e o 
terceiro jã com tendência ã especialização. " O grifo ê nos 
SOe 

Sucupira adverte que existe uma tendência de as
sociar ciclo bãsico ã ideia de Estudos Gerais. (51) E Atcon 
considera que a carência de Estudos Gerais ê uma falha em 
todo o continente latino-a~ericano e, nos estudos formula-
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dos para algumas universidades brasileiras, e mesmo nas su
as publicações acerca de reforma universitãria, defende a 
posição de que a universidade deve incluir um estãgio uni
versitãrio: 

"como meio de aquisição de uma cultura geral, em 
conhecimento de nível superior mas não dirigidos 
a um determinado exercício profissional, senão 
i absorção de uma dieta intelectual' balanceada, 
que preparari o -individuo Eara funções de lide
rança e de produçao, atraves de estudos que, por 
mais específicos que sejam como mat~rias indivi
duais, no seu conjunto são gerais". (52) 

No mais o curriculo da Universidade de Brasilia 
foi flexivel at~ onde a centralizada legislação do ensino 
no Brasil permitiu. 

A variante do currículo visando às. demandas pro
fissionais foi outro aspecto importante da universidade 
transicional, e a implantação da "Congregação de Carreiras" 
(53) com participação dos representantes dos Departamentos 
e Institutos envolvidos, foi uma solução que ate hoje e em
pregada na reforma universitãria brasileira. 

(51) SUCUPIRA,Newton. o Ciclo aisico:sua tlatureza e proble
~as de sua Organização. O Ciclo Bisi
co, publicação do Conselho de Reito -
rês, CR-14, PE 7, 1969, p. 10. 

(52) ATCON,Rudolph P. Proposta para a Reestruturação da Uni 
versidade Federal do Espírito Santo. 
Imprensa da OFSC,1966, p. 26. 

(53) Congre2ação de carreiras ê o órgão de coordenação e in 
tegraçao diditica de um curso e onde estão representa= 
das as unidades que participam do ensino do mesmo. 

53 



CAPITULO IV 

4. A UNIVERSIDADE ATUAL 

A preocupaçao principal da reforma foi a de per 
mitir que a instituição universitãria, implantada hã alg~ 

mas decadas entre nós, pudesse funcionar realmente como Uni 
versidade. 

O Decreto-lei de nQ 53 de 18 de novembro de 1966 
(54), representa o marco inicial de uma vasta 1egis1ação,t~ 
da ela dirigida no sentido de proporcionar os fundamentos 
sobre os quais se deveria estabelecer a nova estrutura da 
universidade brasileira. Poder-se-iam indicar alguns docu
mentos legais que de certo modo podem ser considerados como 
tentativas de se proporcionarem melhores condições ao fun
cionamento da vida universitãria, tais como: a lei 488l-A, 
de 6 de dezembro de 1965, (55) que instituiu o regime jurf
dico do pessoal docente. de nfvel superior1 vinculado ã admi 
nistração federal; a Portaria Ministerial 159, de 14 de ju
nho de 1965, pUblicada no Diãrio Oficial da União, de 
23.06.65, referente ã duração dos cursos de graduação, e o 
parecer 977/65 (56) do Conselho Federal da Educação, que de 
finiu os cursos de Pós-Graduação. Estes documentos,entreta~ 
to, desde que foram publicados sob a egide da lei 4024, ap! 
nas se referiam a aspectos particu1ares,sem nenhuma imp1ic! 
ção no que diz respeito a modificações de ordem estrutural 
do ensino superior. 

(54) DOU de 21.11.66, p. 13.416 

(55) DOU de 10.12.65, p. 12.689 

(66~ Publicado nas Documentas 44,pp.67-86;48,p.~ e 56,p.109 



o Decreto-Lei 53, portanto, ao ser publicado, re 
f1ete uma nova concepção fi10s~fica de organização univers! 
tãria, nitidamente distinta daquela preconizada no artigo 
79 da lei 4.024. 

Estabelece o referido decreto-lei,logo no seu ar 
tigo 19, o princípio básico geral orientador dp reformula
ção estrutural da Universidade, ainda que dirigido especifi 
camente às instituições federais: 

"Artigo 19 - As Universidades Federais organi
zar-se-ao com estrutura e metodos de funciona 
mento que preservem a Unidade das suas fun= 
ções de ensino e pesquisa e assegurem a plena 
utilização dos seus recursos materiais e huma 
nos, vedada a duplicação de meios para fins 
id~nticos ou equivalentes." 

Esses princípios são consagrados e ampliados pe
la lei n9 5.540, de 28.11.68, (51) que em seu artigo 11 es 
tende a todooensino superior os mesmos princípios: 

"Artigo 11 - As Universidades organizar-se-ão 
com as seguintes características: 

(a) Unidade de patrim5nio a administração; 

(b) estrutura orgânica com base em departamen 
tos reunidos ou não em unidades mais am= 
p1as; 

(c) Unidade de funções de ensino e pesquisa, 
vedada a duplicação de meios para fins 
id~nticos ou equivalentes; 

(d) racionalidade de organização, com plena 
utilização dos recursos materiais e huma
nos; 

(e) Universidade de campo, pelo cultivo das 
áreas fundamentais dos conhecimentos huma 
nos ,estudados em si mesmos ou em razão de 
ulteriores aplicações e de uma ou mais 

(57) DOU de 29.11.68, pp. 10.370 - 2. 
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(f) 

areas técnico-profissionais; 

flexibilidade de métodos e critérios, com 
vistas às diferenças individuais dos alu
nos, às peculiaridades regionais e às pos 
sibilidades de combinação dos conhecimen~ 
tos para novos cursos e programas de pes 
quisa." -

Por outro lado, o artigo 29,do decreto-lei 53,i~ 

dica os principios e normas de reorganização .das universid! 
des federais,onde se pode depreender que a intençã0 5do le
gislador é a de imprimir um sentidollmatério-cêntri~o'~~s un-.!. 
versidades, pois que toma como ponto de referência para es-
sa reorganização os campos do conhecimento e não o 
profissional. 

ensino 

Assim é que 110 ensino e a pesquisa bisicos serão 
concentrados em unidades que formarão um sis~ema comum para 
toda a universidade ll , e ~ ensino 'de formação profissional e 
a pesquisa aplicada serão feitos em unidades próprias, sen-
do uma para cada irea ou conjunto de ireas profissionais 
afins dentre as que se incluam no plano da Universidade ll . 

Cabe ainda destacar no artigo 29 o principio da 
indissociabilidade do ensino e da pesquis~,ao se definir C! 
da unidade universitária como "órgão simultaneamente de en
sino e pesquisa no seu campo de estudos". Como se pode no
tar, ao referir-se ao ensino e ã pesquisa básicos, o decre~ 
to-lei 53/66 abordou o assunto de forma muito geral, sem se 
preocupar em delimitar essa ampla área do conhecimento, o 
que deveria trazer às universidades certa dificuldade de or 
dem prãtica no que diz respeito à melhor formulação estrut~ 
ral para atender a esse dispositivo legal. Dai porque o D! 
creto-Lei 252 de 28 de fevereiro de 1967 (59), que estabel! 
ce normas complementares ao 53/66, define mais detalhadamen 

(58) ATCOH, op. tit., p. 29-30 

(59) DOU de 28.02.67, p. 2.423 
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te o assunto (artigo 39 e seu parágrafo único),considerando 
como áreas fundamentais dos conhecimentos humanos as corres 
pondentes às ciências matemáticas, físicas, químicas e bio
lógicas, às geociências, às ciências humanas, bem como à fi 
losofia, às letras e às artes. Ao mesmo tempo possibilitava 
no artigo 49 a organização de unidades ou sub-unidades ( e~ 
tendidos como tais os departamentos) (60) para promover co 
nhecimentos fundamenta i s, uconforme a ampl i tucte do campo 
abrangido em cada caso e a quantidade dos recursos materi
ais e humanos que devem ser efetivamente utilizados em seu 
funcionamento ll

• 

Importante dispositivo encontra-se no artigo 49 
do Decreto-Lei 53/66, que indica claramente a intenção do 
legislador de proporcionar às universidades uma oportunid! 
de de efetivarem a reforma de mod~ mais autêntico e mais ra 
cional, determinando a fusão daquelas "unidades existentes 
ou parte delas que atuem em um mesmo campo de estudo". 

Não tão eficaz se apresenta o parágrafo único do 
artigo 79 do Decreto-Lei 252/67,reafirmado pela Lei 5540/68 
artigo 13, ~ 19: 

"§_19 - A Universidade poderá tambim criar ór
gaos setoriais, com funções deliberativas e 
executivas, destinados a coordenar unidades 
afins para integração de suas atividades." 

Uma análise deste dispositivo legal indica que, 
embora tendo havido uma preocupação de se evitar cada vez 
mais a dispersão de recursos humanos e materiais,a sua ap1i 
caça0 na prática não se mostrou muito adequada, pois que, 
mantidas as unidades tradicionais (faculdades, institutos 

(60) O conceito de departamento como sub-unidade foi modifi 
cado pela lei 5549, art.ll,alínea b, quando estabelece 
que os departamentos podem ou não estar reunidos em . 
unidades mais amplas. (o grifo e nosso) 
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BlBUOllCA 
FUllDACAo GETOuO VARIA_ 

ou escolas) o que ocorre ~ apenas o aparecimento de mais um 
nTvel decis5rio no processo administrativo da vida universi 
tãria. 

Ainda no Oecreto-Lei 252/67, cabe destacar a im
portincia atribuTda ao Jepartamento, que ~ aT definido como 
tia menor fração da estrutura universitãria para todos os 
efeitos de or~anização administrativa e didãtico-científica 
e de distribuição de pessoal". 

Conv~m assinalar que o departamento era ainda 
neste decreto concebido como sub-unidade estrutural, compr! 
endendo discinlinas afins e congregando "professores e pes
quisadores para objetivos comuns de ensino e pesquisa". 

Al~m disso, foi conferido ao departamento compe
tência para "elaborar os seus planos de trabalho,atribuindo 
encargos de ensino e pesquisa aos professores e pesquisado
res, segunda suas especializações". (61) Isso torna possí
vel um melhor aproveitaMento dos recursos humanos existen
tes num determinado departamento, o que não era possível 
quando havia uma vinculação direta do docente i cãtedra, ou 
seja a um campo especTfico do conhecimentg. 

o Decreto-Lei 252/67 instituiu portanto na Uni
versidade o sistema departamental, o que foi possível em 
virtude de não ter a constituição,de 1967, ao contrãrio da 
de 1946, feito referência i cãtedra no seu dispositivo esp! 
cifico - artigo l68,§ 39, inciso 59 - deixando tambem de a 
tribuir ao catedrãtico o privilegio de vitaliciedade. 

Hodificaçio de tal natureza, com implicaç~es as 
mais diversas, não poderia fazer-se sem produzir reaç~es an 
tagônicas. 

(61) Decreto-Lei 252/67, § 39, artigo 29. 
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"Logo se fizeram sentir (lembra Valnir Chagas) as 
resistências que eram de esperar, baseadas no argumento for 
mal de que o silêncio da Carta Magna não implicava a aboli
çio do regime anterior, que muitos pretendiam manter." (62) 

Uma anãlise da legislação da reforma nos indica 
que o Departamento engloba três aspectos: 

a. compreende disciplinas afins,isto ê,constitui 
"o conjunto daqueles sub-campos em que, pa~a 

efeito didático-cientificos, se desdobra o 
campo mais amplo com o qual se identifica"; 
(Decreto-Lei n9 252/67, artigo 29, § 29)e(lei 
5540/68, art. 12, § 39) 

b. congrega professores para obje~ivos comuns de 
ensino e pesquisa (Dec.lei 252/67,art.29,§29) 

c. ê uma unidade administrativa dotada de meios 
que possibilitem o desempenho integral de to
das as suas funções. 

o primeiro aspecto, em consonncia com toda a fi 
losofia bãsica da reforma universitária, visa a impedir a 
duplicação de meios p~ fins idênticos ou equivalentes, de! 
de que o departamento deve compor-se daquelas disciplinas 
que constituam um campo coerente de estudos. 

"Se assim ocorrer, qualquer divisão que nele se 
realize guardarã sempre a necessária afinidade. 
r, pois, como um imperativo de unidade do conteu 
do departamental que se deve interpretar o empre 
go do qualificativo "afim" na lei 5.540. Dai poF 
diante, outra coisa não serã a disciplina senão 

(62) CHAGAS, Valnir. o Departamento na Organização Uni ver-
sitaria •.. ' · 'Brasllia Oniver· 
s1dade de Brasilia - DF, p.2,'s.d. -
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um recorte daquele campo com objetivos exclusiva 
mente priticos, uma porção variivel do campo i 
ser ministrada' em determinado periodo". (63) 

~a verdade, a grande dificuldade na implantação 
da reforma tet,l sido a definição do que sejara disciplinas 
afins. Contudo, desde que sejam corretamente analisadas as 
i I i1 P 1 i c a ç õ e s deu In a J i s c i P 1 i n a num d e t e r m i na d o c a m p o dos a -
ber, pode-se atingir uma estrutura departamental onde fique 
eliminada a possibilidade de "duplicação de meios para fins 
idênticos ou equivalentes", assegurando-se a plena utiliza
ção dos recursos humanos e materiais disponiveis. 

o segundo aspecto elimina a possibilidade de de
cisões isoladas por parte de membros do corpo docente,muito 
comuns na viaência da citedra, o que trazia muitas vezes 
conseqUências desfavoriveis para o ensino e a pesquisa. A 
nova legislação determina que as decisões relativas aos in
teresses de um determinado campo do saber devem ser tomadas 
coletivamente,o que contribui evidentenente para o desenvo! 
vinento harmonioso desse nesmo campo.Por outro 1ado,a ;ndis 

, -
s o c i a b i 1 i da d e e n t r e o e n s i n o e a p esq u i s a c o n t r i b u i d e In a -
neira decisiva para a atualização constante dos conhecimen
tos ministrados. 

Finalmente,o terceiro aspecto, definindo o depa! 
tamento COldO unidade administrativa,confere-lhe um "status" 
que lhe permite desenvolver integralnente suas atividades 
como 5rgão-fim, ji que pOderi programar todas as suas nece! 
sidades de acordo com os planos de ensino, pesquisa e exte~ 
sao que deva desenvolver no seu campo de conhecimento. 

Desse modo, pode-se concluir que "o departamento 
e o unico 5rgão de existência real da Universidade; tudo o 

( 6 3) I b i d e lil, p. 4. 
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mais sao coordenações ou serviços criados,em ultima anãlise, 
para assegurar naior organicidade e eficiincia ao seu traba 
lho. 1I (64) 

Os princTpios de nao duplicaçio de meios e de es 
trutura departamental com base nos campos de conhecimento 
dão ao departamento uma dimensão inter-curricular, vez que 
se torna indispensãvel a sua presença em todos os planos de 
ensino e pesquisa onde se inclua qualquer das 
por ele abrangidas. 

disciplinas 

Sendo assim, deduz-se que na universidade de ho
je os planos curriculares dos diferentes cursos de gradu! 
ção ou põs-graduaçio por ela oferecidos se desenvolvem medi 
ante a oferta de disciplinas por parte dos diferentes depa~ 
tamentos envolvidos. Por conseguinte,torna-se indispensãvel 
a integração e a coordenação curricular. 

A legislação da reforma instituiu um õrgão defi
nido inicialmente no artigo 89 do decreto-lei 252/67: 

IIArtigo 89 - A coordenação didãtica de cada curso 
ficarã a cargo de um colegiado constituido de re 
presentantes_ dos departamentos' que parti ci pem dõ 
respectivo ensino, em atendimento ao que dispõe 
o art9 29, item IV, do decreto-lei n9 53, de 18 
de novembro de 1966". 

Posteriormente o § 2Q do artigo 13 da lei 5.540/ 
68 permitiu maior flexibilidade na composição desse órgão, 
pois não mais se refere especificamente a .. departamentos 
que participem do respectivo ensino", mas sim a 11 unidades 
que participem do respectivo ensino". 

Deve-se ressaltar que sirias dificuldades podem 
ser assinaladas em relação ao colegiado de cursos.Em prime! 

(64) Ibidem, p. 6. 
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ro lagarJ a própria natureza de órgão colegiado lhe impede, 
ao nosso ver, o exercício eficiente da coordenação que lhe 
ê atribída por lei. Em segundo lugar,parecem-nos inevitá
veis os conflitos que podem advir entre o órgão colegiad~,a. 
chefia do departamento e a direção da unidade, ainda mais 
que o § 19 (não reyogado) do artigo 89 do decreto-lei 252/ 
67, estabelece" a administração dos cursos ficarã a cargo 
de unidade ou de órgãos setoriais dentre os previstos no P! 
rãgrafo Gnico, do artigo 79 desta lei". 

Como,pois,conciliar a coordenação didática,a car 
go de um órgão colegiado, com a administração a cargo de 
unidade ou órgão setorial, com a agravante de que na nova 
estrutura a grande maioria dos cursos tem suas disciplinas 
oferecidas por mais de uma unidrle ? 

Uma outra preocupação ~a legislação da reforma ê 
a de criar para o ensino e a pesquisa um órgão próprio de 
deliberação superior. Essa preocupação já se fazia presente 
no primeiro documento da reforma (Decreto Lei 53/66) e foi 
confirmada pelo artigo 13 da Lei 5540/68.Pode-se considerar 
esta determinação como uma das inovações mais benéficas da 
reforma, uma vez que, na estrutura· anterior. essas atribui
ções estavam a cargo do Conselho Universitãrio (único ó~gão 
superior de deliberação coletiva) que, em função do acúmulo 
de responsabilidades, não tinha a possibilidade de proporci 
onar aos assuntos relativos ao ensino e ã pesquisa um trat! 
mento compatível com a importincia dessas atividades univer 
sitárias. 

Por ou~ lado, estabelece o artigo 15 da lei aci 
ma mencionada que nas universidades organizadas sob a forma 
de autarquia especial ,ou estabelecimento isolado de ensino 
superior, mantido pela união, haverá um Conselho de Curado
res, com a finalidade de exercer a fiscalização econômico
financeira da instituição. Dessa forma,pode-se deduzir que 
manteve o Conselho Universitário, como órgão de deliberação 
coletiva, a função de estabelecer as diretrizes da política 
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universitãria e da programaçao administrativa e financeira 
da universidade, podendo desimcumbir-se dessas tarefas com 
maior eficiência desde que estã liberado da atribuição de 
deliberar sobre assuntos de ensino e pesquisa e não lhe ca
be mais a função fiscalizadora da parte econômico-financei
ra. 

o presente trabalho procurou abordar alguns as
pectos da legislação da reforma universitãria'que se refe
rem mais diretamente ã parte estrutural da instituição.Pe19 
que se pode deduzir, nota-se que essa legislação permite 
grande flexibilidade de organização, desde que atendidos os 
principios bãsicos gerais de "não duplicação de meios para 
fins idênticos ou equivalentes" e da indissociabilidade 
do ensino e da pesquisa. 

63 



4.1 - OS DIFERENTES MODELOS ESTRUTURAIS PERMI 
TIDOS PELA LEGISLAÇAO. 

No seu estudo sobre liA condição atual da Uni 
versidade e a reforma universitária brasileira", (65)Ne~ 

ton Sucupira distingue cinco modelos posslveis dentro da 
1 e i : 

No primeiro modelo sao mantidas as unidades 
tradicionais ~faculdades, iscolas ou institutos), dividi 
das em departamentos. 

MODElO I 

(65) SUCUPIRA, Newton. 

64 

A Condição atual da Universidade e 
a Reforma Universitária Brasileira, 

Brasil Universitário, numero 
86-87, Ano XXVII, Sao Paulo: Anais 
Cientlficos, 1972, p.63 



No segundo modelo, alem da permanência das unida 
des tradicionais, distingue-se a existência de órgãos seto 
riais coordenadores dessas unidades. 

MOOfLOll 

No terceiro modelo,os departamentos de ãreas 
afins do conhecimento são integrados em unidades maiores, 
que são os centros, ocorrendo com isso a eliminação das 
unidades tradicionais. 

MOOELOm 

65 



No quarto modelo~o5 departamentos estio direta 
mente subórdínados a Administração Superior da Universida 
de, eliminando-se, neste caso, tanto as unidades tradicio 
nais (faculdades. iscolas ou institutos) como os orgaos se 
toriais de coordenação. 

MODELom 

o quinto modelo constitui um exemplo de organi 
zaçao mista,com a utilização de parte do modelo 111 (gera! 
mente para as áreas básicas de conhecimento), e parte do 
modelo I (para as áreas profissionais). 

Desse modo, encontra-se uma organização em que 
aparecem os Centros como 6rgEos que compreendem departame! 
tos afins da irea b~sica de conhecimento e as unidades tra 
dicionais (faculdades e e~cola5) compreefldendo departame! 
tos afins da 5rea profissional. 

MODELO Il 

A legislação permitiu, portanto, que as univer
sidades federais se estruturassem mediante a adoção do mo 
delo que melhor atendesse aos seus interesses particulares. 
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4.2 - AN~LISE E CRITICA DOS DIFERENTES MODELOS 
ADOTADOS PELAS UNIVERSIDADES FEDERAIS. 

A seguir e apresentado um levantamento que 
procura indicar a preferência das universidades federais P! 
los modelos de estrutura organizacional indicgdos anterior
mente, procurando-se estabelecer, em linhas gerais,os aspe~ 
tos positivos e negativos decorrentes de cada um desse mode 
los. 

o modelo I foi adotado pelas seguintes univer 
sidades federais: 

- Fundação Universidade de Brasília 
- Fundação Universidadé do Maranhão 
- Fundação Universidade de Uberlândia 
- Fundação Universidade Federal de Pelotas 
- Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 
- Universidade Federal da Bahia 
- Universidade Federal de Goiãs 
- Universidade Federal Rural de Pernambuco 
- Universidade Federal Rural do Rio de Janei~o 
- Fundação Universidade Federal de Viçosa 
- Universidade Federal de Juiz de Fora 
- Universidade Federal de Minas Gerais 
- Fundação Universidade Federal de Sergipe 
- Fundação Universidade de São Carlos 
- Universidade Federal do Paranã 

~este modelo, que foi adotado pela maioria 
das universidades federais, verifica-se de início a manute! 
çao das denominações tradicionais de institutos, faculdades 
e escolas para designar as unidades universitãrias, embora 
estejam elas departamentalizadas de modo a atender,evident! 
mente, aos princípios da atual legislação. Pode-se conside 
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rar que este modelo, teoricamente, permite o funcionamento 
adequado dos departamentos de acordo com os objetivos da re 
forma. Entretanto, podem-se citar como pontos negativos os 
s e9uintes: 

a) "A tradição de independ~ncia das faculda
des profissionais e os resíduos do sistema 
de cãtedra tendem a reforçar.as Faculdades, 
Escolas e Institutos em detrimento do de
partamento". (66) 

b) A permanência das unidades tradicionais p~ 
de impedir maior integração entre as dife
rentes ãreas afins do conhecimento, impos
sibilitando desse Modo os beneficos conta--tos entre os docentes dessas areas, e que 
seria~ altanente' proveitosos para o desen
volvinento do ensino, da pesquisa e da ex
tensão. 

c) O modelo perMite a organização de um n~me-

ro excessivo de unidades e sub-unidades, -acarretando, necessariamente,maior onus P! 
ra sua manutenção. 

d) A simples criação de um curso pode acarre
tar a necessidade de instalação de uma no
va unidade ou sub-unidade universitãria, 
pois que as existentes podem não abranger 
o campo especifico de conhecimentos ineren 
te ao curso. 

(66) SUCUPIRA,op. cit., acima nota 65. 
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Resta salientar que o. tipo de estrutura permi 
tido pelo modelo I, onde são mantidas as denominações tradi 
cionais, facilita o aparecimento mais numeroso de reaçoes 
contrãrias ã implantação da reforma. Em muitos casos os de 
rartamentos criados representam apenas uma simples mudança 
de denominação das antigas cãtedras. 

A título de ilustração apresent~mos, a seguir 
(figura nQ 6), a estrutura acadêmica da Universidade Fede
ral da Bahia. (67) 

(67) Estudo procedido com base no catãlogo geral da Univer
sidade Federal da Bahia - 1973. 
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o modelo 11 foi adotado pelas seguintes universi 
dades: 

- Universidade Federal Fluminense 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Os pontos negativos indicados para o modelo I a 
plicam-se totalmente ao modelo 11 com a agravante de que se 
cria, co~ a existincia dos centros, um novo nivel adminis
trativo que, inevitavelmente, dificulta o processo interno 
de comunicação vertical, o que pode ocasionar considerãveis 
prejulzos para o perfeito funcionamento da administração 
universitãria. "Uma decisão que se gera no âmbito do depar
tamento, para adquirir eficãcia terã, muitas vezes, de atr! 
vessar os planos da Faculdade e do Centro e ate que chegue 
a ser aprovada pelos órgãos superiores pode ter perdido sua 
oportunidade". (68) 

Assinale-se ainda que, com este tipo de estrutu
ra, dificilmente poderão ser evitados os conflitos de auto
ridade entre o diretor de unidade e o responsãvel pelo cen 
tro que, embora colocado, teoricamente, numa posição hie~ã! 
quica superior, não tem sua nomeação efetivada por ato pre
sidencial, ao contrãrio do diretor de uni~ade. Torna-se por 
isso bastante dificil ao responsãvel pelo centro exercer 
uma coordenação efetiva das unidades que o integram, em ra
zão do que esse órgão coordenador resulta sem sentido ou 
mesmo superfluo na estrutura da universidade, na forma em 
que se apresenta nesse modelo. 

A seguir e apresentada na figura nQ7 a estrutura 
acadimica da Universidade Federal Fluminense, (69) que foi 
uma das universidades brasileiras que implantaram a reforma 
com base no modelo II,ou seja, instituindo os órgãos setori 
ais de coordenação. 

(68) SUCUPIRA, Opa cit., acima nota 65. 

(69) Estudo realizado com base no catãlogo geral da UFF/73. 
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o modelo 111 foi adotado pelas seguintes Uni
versidades Federais: 

- Universidade Federal do Pará 

- Universidade Federal da Paraiba 

- Universidade Federal do Ceará 

- Universidade Federal do Espirito Santo 

- Universidade Federal de Pernambuco 

- Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

- Universidade Federal de Santa Catarina 

- Universidade Federal de Santa Nari a 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

- Fundação Universidade de Mato Grosso 
- Fundação Universidade do Amazonas 
- Universidade Federal de Alagoas 
- Fundação Universidade Federal do Piau; 
Neste modelo encontramos novamente os 5rgios 

de coordenação setorial - os centros.Contudo-pode-se assina 
lar uma diferença fundamental na concepção de Centro nos mo 
delas 11 e 111. No primeiro, o centro coordena as antigas 
unidades universitãrias (escolas, faculdades e institutos), 
enquanto que no segundo o centro coordena os departamentos 
correspondentes a uma determinada ãrea de conhecimentos. I! 
to significa que, no modelo lI!, o centro substitui inte-. 
gralmente as antigas unidades e seu dirigente tem possibili 
'dade de exercer efetivamente as suas atribuições. 

o modelo lI! parece ser aquele que melhor se 
enquadra dentro dos objetivos com que foi formulada a refo! 
~a universitãria brasileira, porquanto permite maior dinâmi 
ca ao funcionamento da estrutura departamental e atende 
Dais de perto ao principio bãsico da "não duplicação de 
meios para fins idinticos ou equivalentes". 

Desse modo, no modelo 111 o centro nao se cons 

titui apenas num siMples nivel administrativo, mas pelo 
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contrário constitui uma nova unidade universitária, mais 
abrangente, que substitui as antigas unidades tradicio
nais, coordenando nas SUeS áreas todas as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Dentre os pontos positivos desse modelo pode
mos destacar os seguintes: 

a) O desaparecimento das unidades tradicionais 
pode permitir maior integraçio entre as dt 
ferentes áreas afins de conhecimento, possi 
bilitando contactos mais permanentes entre 
os docentes dessas áreas, o que poderã tra
duzir-se em beneficios valiosos para os ob
jetivos das at;vidaé~s universitãrias. 

b) O modelo 111 dificulta a orga~ização de um 
número excessivo de unidades e subunidades, 
propiciando com isso uma maior racionaliza
ção da administraçio universitãria. 

c) O modelo lI!, com os centros abrangendo as 
diferentes áreas do conhecimento, facilita 
as iniciativas da administração universjtã
ria? como por exe~plo: cria;io de novos CU! 
50S e desenvolvimento dos programas de pes
quisa e extensão, sem a necessidade da cria 
ção de novas unidades. 

Os pontos positivos apontados parecem ter sido 
o motivo pelo qual várias universidades brasileiras, que 
implantaram sua reforma com base em outros modelos,rece! 
temente promoveram nova reformulaçio de suas estruturas a 
fim de adaptá-la ao modelo III. Citem-se como exemplo as 
Universidades Federais do Ceará, Rio Grande do Norte, Pe! 
nambuco e Piauí. Segue-se a estrutura acadêmica da Univer 
sidade do Parã. (70) como exemplo do modelo III.(~ig. 8). 
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o modelo IV nao foi adotado por nenhuma universi 
dade federal brasileira. Talvez o fato se explique em razao 
de que tal modelo só foi permitido em função do disposto na 
alínea ~ do artigo 11 da lei 5.540/68, quando a maioria das 
universidades já haviam desenvolvido estudos e apresentado 
as suas propostas de reformulação aos órgãos competentes. 

Entretanto,deve-se assinalar ainda que o modelo 
IV talvez pudesse aplicar-se somente a uma universidade de 
reduzidas dimensões, pois, em caso contrário, o numero ex
cessivo de departamentos criados para atender as necessida
des dos diferentes campos de conhecimento poderia provocar 
serios disturbios na administração universitária. Isto por 
que o afluxo de informações dirigidas ã administração supe
rior, em virtude da simplicidade da estrutura organizacio
nal, pOderia ocasionar dificuldades no controle e planeja . -
mento integrado das atividades universitárias. 

Possivelmente o modelo IV não apresenta uma es
trutura que se possa adaptar a nenhuma das universidades fe 
derais pelas dificuldades apresentadas. 

o modelo V resulta da combinação dos modelos I e 
111, aplicando-se para a área básica do conhecimento a· es
trutura de centros coordenando departamentos e mantendo-se 
para a área profissional a estrutura das unidades tradicio
nais. 

Evidentemente esse modelo misto apresenta os in
convenientes apontados para o modelo I e os pontos positi
vos do modelo 111. 

Embora este modelo seja um dos permitidos pela 
legislação da reforma não se encontrou nenhuma universidade 
federal que o tenha adotado para implantação de sua reforma. 
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CAPrTULO v 

5. SISTEM~TICA DE FUNCIONAMENTO DA NOVA ESTRUTU 
RA ACAD~MICA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASI 
LEIRAS. 

O que fundamentalmente caracteriza a estrutura 
atual da uaiversidade brasileira e a ~ecessidade do funcio
namento integrado das unidades que a compSem.Na verdade,nio 
mais existe na instituição I pOSSibilidade de que qualquer 
de suas unidades componentes desenvolva de forma isolada as 
suas atividades de ensino profissional, visto que a estr~t! 
ra curricular dos cursos se efetiva media"te o oferecimento 
de disciplinas por parte de departamentos organizados estri 
tamente em função de cada campo especifi~o.de conhecimento 
ministrado pela universidade. Analisando-se a mesma questio 
por outro ponto de vista, assinala-se que dificilmente pod! 
rã existir. na universidade atual, uma unidade cujo campo 
de ação acadêmica seja tão abrangente a p~nto de os seus d! 
partamentos prodUZirem, auto-suficientemente, toda a .gama 
de conhecimentos exigidos por um determinado curso. Consid! 
rando-se, de infcio, que em toda universidade federal devem 
existir necessariamente dois sistemas distintos de unidades 
acadêmicas, o SISTEMA B~SICO e o SISTEMA DE FORMAÇ~O PROFI~ 

SIONAL, e de se concluir logicamente que a estrutura curri
cular de curso algum pOderá ser atendida por menos de duas 
unidades, das quais uma terá a seu cargo ministrar o ensino 
de natureza bãsica e a outra o de natureza profissional. A! 
sinale-se, contudo, que, no caso dos assim chamados cursos 
de formação acadêmica, como o Bacharelado em Matemãtica,por 
exemplo, pode ocorrer que todo o conhecimento necessário se 
ja ministrado no âmbito de uma só unidade, que serã necess! 
riamente uma unidade de ensino básico. Isso se explica por 



que a essas unidades cabe não somente o ensino de caráter 
básico como também o ensino ulterior correspondente, que se 
caracteriza pelo estudo aprofundado de qualquer dos campos 
tidos por básicos do conhecimento, como Matemática, Física, 
Química, Biologia e outros. 

Comparando-se a sistemática de funcionamento da 
nova com a antiga estrutura acadêmica das universidades fe
derais, nota-se radical transformação desde ~ sistema de i~ 
gresso uti 1 i zado numa e noutra. Enquanto na estrutura abol i-
da o concurso vestibular se constituia de exames aplicados 
pelas várias unidades para cada um dos cursos oferecidos.na 
nova estrutura o vestibular e idêntico em seu conteúdo e 
unificado em sua execução, sendo aplicado pela própria uni
versidade ou, em alguns casos, por organismos especializa
dos nelsa atividade, como o CESGRANRIO. Nio há que se negar 
a serie de vantagens do vestibu'a~ centraliz~do que, em te! 
mos filosÓficos, contribui para fortalecer o conceito da 
universidade em contraposição ao~4e unidade (aqui entendida 
como as antigas faculdades e escolas) e, em termos práticos, 
confere ao processo de admissão ao ensino superior, ressal
vadas as crftfeas que se lhe pOdem fazer, inegáveis condi
ções de racfonal1zação, concentração de t.mpo e esforços, 
confiabilidade e contfnuo .perfeiçoamento. 

Convim aqui historiar rapidamente um grave pro
blema com que se defrontaram várias universidades na impla~ 

tação do proces$o de vestib~lar unificado. A legislação da 
reforma universitária previu o concurso vestibular unific! 
do sem opção prêvia, ou seja, os candidatos seriam classif! 
cados em função da irea de conhecimentos para a qual tives
sem prestado vertibular, independentemente do ciclo profis
sional especifico que tivessem interesse em seguir. 

Nesse sentido prescreceu o Decreto-lei nQ 464,de 
11 de fevereiro de 1969, em seu artigo 5Q: (71) 

Art. 59 Nas instituições de ensino superior 
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que mantenhandiversas modalidades de habilitação, 
os estudos profissionais de graduação serão pre 
cedidos de um primeiro ciclo, comum a todos os 
cursos ou a grupos de cursos afins,com as seguin 
tes funções: -

(a) recuperação de insuficiências evidencia
das pelo concurso vestibular na formação 
de alunos; 

(b) orientação para escolha da carreira; 

(c) realização de estudos básicos para ciclos 
ulteriores. 

Ainda o Decreto nQ 68.908, de 13 de julho de 
1 971, em seu a r t i g o 3 Q, (72) P r e v i a o v e s t i b u 1 a r s em o p ç a o 
previa: 

Art. 3Q - O concurso vestibular será aberto por 
meio de edital em que, alem de outros elementos 
julgados necessários, se divulgarão as normas es 
tatutãrias e regimentais que o regulem e se anun 
ciarão as vagas abertas para o correspondente pe 
rlodo letivo, em toda a instituição ou em cadã 
ãrea do 1Q ciclo ou ainda quando for o caso, em 
curso único mantido por estabelecimento isolado. 

O mesmo conceito de vestibular encontra-se no ar 
tigo 2Q da Portaria Ministerial nQ 524, de 27 de agosto de 
1971. (13) 

('71 ) 

( 72) 

(73) 

Art. 2Q - A classificação em concurso vestibular 
dará acesso: 

Publicado 

Publicado 

Publicado 

(a) A 1Q ciclo de Universidade ou Federações 
de Escolas ou a áreas em que se divida es 
se 19 ciclo; 

(b) A 10 ciclo de estabelecimentos isolados 

no DOU de 12.02.69, p. 1.410. 

f\D DOU de 14.07.71, p. 5.413. 

n() 000 de 01.09.71., P. 7.079. 
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de organização pluricurricular; 

(c) A curso Gnico mantido por estabelecimento isola 
do. 

Assim, uma vez dentro da universidade, os alunos CU! 

sõriam uma série de disciplinas comuns, que constituiriam o 
seu primeiro ciclo, para então, após terminados esses estu
dos, serem distribú;óaspelos diversos ciclos profissionais 
incluidos em sua área especifica. Com isso pretendia-se so
bretudo que os alunos, no periodo que se estendia do vesti
bular até o final do primeiro ciclo, tivessem tempo e condi 
ções de escolher aquela carreira para a qual sentissem sua 
vocação. A realidade demonstrou,porem,a ineficácia de tal 
processo, uma vez que, na ocasião da opção pelas carreiras, 
verificou-se, em certas áreas, esmagadora e inevitável ten
dência por certos cursos como Medicina e Engenharia,criand~ 
se, com os alunos que pretendiam esses cursos mas a eles 
não tiveram acesso, a incômoda e estranha figura dos /I exce 
dentes internos". 

~ra evitar a renovação anual desse problema, as PO! 
tarias Ministeriais 575, de 20 de setembro de 1971, (74) e 
630 de 19 de outubro do. mesmo ano, permitiram a cl.ssifica
ção dos candi datas em função dos cursos para os quai s . se 
inscrevessem, antecipando para o vestibular o endereçamento 
dos alunos para cada curso. 

Portaria nQ 630-B5B, de 19 de outubro de 1971 (76) 

O Ministro do Estado da Educação e Cultura no 
uso de suas atribuições e com base no Decreto 
68.908, de 13 de julhO de 1971, 

Considerando a necessidade de ,egu1amentar com 
maior amplitude os dispositivos constantes no re 

(74) Publitada no DOU de 23.09.71. p. 7.136 

(75) PUb1ictda no DOU de 21.10.71, p. 8.502 
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ferido diploma, p&rticularmente o disposto no Ar 
tigo 29 e seu parágrafo ünico~ -
Considerando que se trata de periodo de transi
ção na implantação do novo tipo de vestibular; 
Consideranào f~$oluções favoráveis do Egregio 
Conselho Federal de Educação sobre questão de 
pre-opção de carreira na inscrição de vestibular; 
Considerando as solicitações de várias Universi
dades no sentido de que a concessão estabelecida 
exclusivamente para os concursos vestibulares,na 
~rea Bio15gica, Bio-Medica, ou da Safide,a se rea 
lizarem em 1972, consubstanciada na Portaria Mi 7 

nisterial 8S8-575, de 20 de setembro de 1971 ,f os 
se estendida às demais áreas de conhecimento, jã 
que vêm adotando esta prática há algum tempo, re 
solve: 

Art. lQ - Ficam estendidas às demais áreas de co 
nhecimento o disposto na Portaria Ministerial nV 
575, de 20 de setembro de 1971, a critério das 
instituições responsáveis pela realização dos 
concursos vestibulare~ para o ano de 1972. 

Art. 2Q - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Ressalte-se que este critZ~io continuou a ser 
mantido nas Portarias Ministeriais posteriores que regula
mentaram o processo vestibular.(76) 

Dessa forma, evitou-se o problema autorizando-se 
a opçao no vestibular, porquanto foi catastr5fica na práti
ca a instituição do primeiro ciclo como núcleo de estudos 
onde os alunos deveriam orientar-se para escolha de carrei
ra, o que exigiria pbviamente vestibular sem opção pri;ia. 

(76) Portarias BSB 413 de 27.05.72, p~b1icuda no DOU de 02/ 
06/72, p.4.841 e 113 de 21.02.73, publicada no DOU de 
26.02.73.,p.2.055-56 e 723 A, de 29.i2.73,publicada no 
DOU de 10.01.74 p.239-41, esta última diferenciando-se 
das demais por instituir o vestibular idêntico em con 
teüdo para todas dS ãreas baseado no núcleo comum dõ 
2Q grau, ( § SQ, art. 5Q). 
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Examinados esses aspectos relativos ao sistema 
de vestibular, cabe analisar em seguida os demais aspectos 
fundamentais da nova estrutura acadêmica das universidades. 

Após se ter submetido ã seleção do vestibular 
unificado, o candidato classificado parte para a etapa s~ 
guinte, que e a matrícula inicial, feita em função da opção 
manifestada no vestibular. Assim, o aluno faz sua matricula 
em disciplinas do currículo do curso para o qual foi classi 
ficado, disciplinas cuja oferta obedece a uma periodizaçio 
sugerida pela instituição, e que compreende disciplinas de 
primeiro ciclo e de ciclo profissional. Com relação ao pri
meiro ciclo, o aluno normalmente cursará disciplinas que 
sao comuns a vários cursos incluídos numa mesma área de co
nhecimentos, e que sao oferecidos pelos departamentos das 
unidades que ministram ensino básico. 

Semestralmente o aluno deve, para dar prossegui
mento a seu curso, renovar sua matricula em processo que e 
chamado r.emétricula ou matricula subseq'Uente e que e normal
mente desenvolvido, como a matrícula inicial, em órgão cen
tralizado específico que atendeatoda a instituição, substi 
tuindo as atividades sjmilares executadas separadamente nas 
secretarias das antigas unidades. 

Completados, finalmente, os creditos correspon
dentes às disciplinas do curriculo pleno do curso, o aluno 
requer o grau à -própria universidade, à qual cabe, no novo 
regime, conferir o~ diplomas aos graduados, e nao mais 
unidades, como na estrutura anterior. 

-as 

A titulo de ilustração e apresentado a seguir,na 
figura nQ 9, o fluxograma do funcionamento acadêmico da no
va estrutura das universidades federais, onde são ressalta
dos os aspectos mais importantes dessa sistemática. 
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o novo sistema de funcionamento acadêmico das 
universidades federais impõe a adoção de novos metodos de 
controle e registro escolar. Em primeiro lugar, para asseg~ 
rar o aproveitamento da flexibilidade permitida por essa· es 
trutura, a matrícula e feita por disciplina. Este sistema 
traz consigo algumas vantagens em relação ao regime seriado, 
dentre as quais pode-se destacar: 

1 - A duração do curso passa a depender muito 
mais das disponibilidades de tempo de cada aluno, desde que 
lhe ê permitida, em cada período letivo, a matricula num nQ 
mero maior ou menor de disciplinas, possibilitando desse m~ 
do que a integralização do curso se faça tambem em numero 
maior ou menor de anos, respeitados os limites fixados pela 
legislação em vigor. 

2 - Existe maior possibilidade de "matrícula em 
disciplinas que não sejam específicas do currículo de um de 
terminado curso de graduação, ficando com isto facilitado o 
processo de aquisição de conhecimentos complementares que 
digam respeito mais diretamente aos interesses de cada um 
dos alunos da Universidade. 

3- A flexibilidade do distema de matrícula por 
disciplina se caracteriza tambem pela possibilidade que tem 
o aluno de, após feita a matrícula, acrescentar disciplinas, 
substituir aquelas em que se tenha matriculado por outras, 
ou cancelar aquelas que não tenha possibilidade de conti -
nuar cursando, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo. 

4 - A reprovação em determinado numero de disci
plinas nao se estende, como muitas vezes no regime anterior, 
a outras disciplinas ,en que porventura tenha o aluno obtido 
aprovação. Sendo assi~, fica o aluno obrigado a cursar nov! 
mente apenas aquelas disciplinas ~m que foi reprovado. Alem 
disso, reprovado em uma ou mais disciplinas, tem o aluno a 
possibilidade de recuperar o tempo perdido, uma vez que,nos 
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períodos letivos seguintes, ele poderá inscrever-se em 
numero maior de disciplinas, desde que observadas as 
las de pré-requisitos. Ademais, as disciplinas têm a 

um 
esca
dura-

ção de um período letivo, tornando possível a organiz~ção 

de um período extraordinário (durante o verão), com matríc~ 
la facultativa. Aliás, sendo o regime semestral, o aluno 
que se veja forçado, por qualquer motivo, a abandonar os e! 
tudos durante certo tempo, terá sempre a oportunidade de r! 
tornar no semestre seguinte, enquanto no regime anterior, 
anual, qualquer afastamento implicaria virtualmente na per~ 

da de um ano letivo de estudos. 

Lado a lado com o sistema de matricula por disci 
plina, anteriormente descrito, implantou-se nas universida
des federais o sistema de créditos (de origem americana). O 
sistema de creditos destina-se particularmente ã contabili
zação do trabalho escolar realizado pelo aluno em cada dis
ciplina especifica, utilizando como unidade básica o credi
to, que e~portanto~a unidade de medida do trabalho escolar. 
Como unidade de medida, o crédito e estabelecido por conve~ 
ção. Assim,convencionou-se relacionar o crédito com a aula 
de preleção, ficando estabelecido que, a 15 (quinze) horas 
de preleção ministradas num período letivo, corresponderia 
(1) um credito. Entreta~to, co~a aprendizagem não se faz 
somente em aulas de preleção mas também por meio de outras 
atividades, tais como aulas de laboratório e exercicios,to! 
na-se necessário estabelecer uma equivalência entre essas 
atividades e as horas de preleção. Em razão disso o parecer 
nQ 331/71 do Conselho Federal de Educação determinou que lia 
cada 15 horas de trabalho "expositivo", ou a trinta ou mais 
de outra natureza, corresponderá um crédito, quando o aluno 
for aprovado na respectiva disciplina." Deduz-se,portanto, 
que, para se atribuir um credito a atividades escolares que 
nao sejam aulas de preleção, necessita-se pelo menos do do
bro do numero de horas. 

Cabe, porem, levantar a suposição de que, muito 
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provavelmente, a adoção das unidades de credito nas univer
sidades brasileiras - o que aliis não esti previsto em ne -
nhuma das leis da reforma universitiria - constitui medida 
sel:l grandes efeitos pt'iticos. rJa verdade, toda a estrutura
ção curricular de um curso nas universidades brasileiras de 
ve-se basear sobretudo na variivel horas-aula, visto que e 
em função de horas-aula que esti prevista a integralização 
dos currículos mínimos dos cursos, conforme fixados pelo 
Conselho Federal de Educação. Assim, estabelecer-se um num! 
ro determinado de creditas como necessirios i concessão de 
um grau deixa de ter muito sentido, ji que esse numero de 
creditos tem forçosamente de ser expresso tambem em horas
aula a fim de se poder verificar o devido cumprimento do mí 
nimo de horas exigido. 

Para se enfatizar ainda mais o deslocamento em 
que se encontra o sistema de creditos ,'na estrutura universi 
tiria brasileira, convem lembrar que uma das principais 
aplicações priticas do credito e sua utilização como peso 
para o cilculo do chamado"coeficiente de rendimento"(77) de 

(77)Coeficiente de rendimento,segundo o que consta do cati
logo de põs-graduação da PUC/RJ,1970/Zl,is fls. 26, e 
definido como:"Ao tirmino de cada período letivo seri 
atribuido ao aluno,em cada disciplina ou estigio super
visionado,um determinado nGmero de pontos igual ao pro 
duto da avaliação final do aproveitamento do aluno,pelõ 
correspondente de creditos oferecidos por essa discipli 
na ou estigio. -
Uma vez determinado o nGmero de pontos acima menciona
dos,seri atribuido a cada período letivo assim como ao 
termino de seu curso completo,um coeficiente de rendi
mento(CR)a ser expresso como o quociente entre o total 
de pontos acumulados e o total de creditos oferecidos 
pelas disciplinas em que ele se matriculou. 
Esse coeficiente de rendimento constitui uma media pon
derada das avaliações finais em cada período letivo e 
seri levado e8 consideração quer para efeito de classi
fi cação do a 1 uno dentro de sua turma ,quer como cri,teri o 
para avaliação do rendimento geral do mesmo aluno~ 
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um aluno num determinado semestre letivo. Por outro lado,p! 
ra que serve realmente o coeficiente de rendimento? Nas uni 
versidades americanas tem ilimitadas possibilidades de ap1i 
caçio, das quais a principal i servir de base a todo o pr! 
cesso de jubilação dos alunos, que sio desligados das in~t! 

tuiç5es quando nio mantim os nTveis desejiveis de rendimen
to e~ um ou mais perTodos letivos. Como,porim, atribuir,nas 
universidades brasileiras, essa importanttssima função ao 
coeficiente de rendimento, se a jubilação entre nós está s~ 
jeita ao limite mãximo de anos fixado pelo ~onselho 'Federal '. , 

de Educação para a realização de um determinado curso? 

Os aspectos aqui focalizados sio os mais caract! 
rtsticos do funcionamento da nova estrutura das universida
des. Pelo que se pode concluir,esse funcionamento distingu! 
se nitidamente do anterior, em virtude da integração entre 
as diferentes unidades exigida pela própria r.eforma univer
sitãria. 

A senuir, procura-se estabelecer um comparativo 
entre a antiga e a nova estrutura da universidade federal 
brasileira, resumindo aqueles aspectos funcionais e estrutu 
rais que traduzem de modo mais acentuado essas distinções. 
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5.1 - MODELO COMPARATIVO ENTRE OS SISTEMAS 
TRADICIONAIS E O ATUAL (78) 

A N T I G A 

1. A organização est~utural ti 
nha como base a catedra ou 
cadefra que era considerada 
a sua menor fração. ficando 
toda iniciativa da programa 
ção das atividades de enst~ 
no. pesquisa e extensão sob 
I responsabilidade direta 
do catedrático ou do respon 
sãvel pela cadeira.Conforme 
se verifica, este tipo de 
organização dificulta o pro 
cesso de integração entre 
os diferentes setores de um 
mesmo campo de conhecimento; 

2. Existia vinculação entre o 
cargo docente e a respecti 
va cadeira ou disciplina, õ 
que dificultava de modo 
acentuado a programação 910 
bal de determinado campo di 
conhecimento e mesmo da uni 
dade universitãria; -
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N O V A 

1. A menor fração da.es
trutura univers1tar1a 
e o departamento, que 
se reveste, como já 
foi visto nesta mono
grafia, de um trfplf
ce aspecto: congrega 
os docentes de um mes 
mo campo de conheci~ 
mento; compreende um 
conj un"to de di sei pl1-
nas afins e consti
tui·se numa unidade 
administrativa. Tem 
o departamento como 
finalidade a elabora
çio dos planos de tra 
balho e a d1stribui~ 
ção dos encargos 'de 
en~1no e pesquisa aos 
docentes que o com
põem, ficando desse 
modo facilitado o pro 
cesso de integraçãõ 
entre os mesmos; 

2. Não hã vinculação en
tre os cargos docen
tes e as disciplinas. 
sendo os professores 
lotados nos departa
mentos, que têm maior 
liberdade na programa 
ção. embora respeita! 
do a especialidade 
própria de cada docen 
te: -



A N T I G A 

3. O concurso vestibular era 
realizado por curso e em 
cada faculdade ou escola 
separadamente; 

4. Os cursos tinham por sede 
as faculdades, escolas e 
institutos, que se organiza 
vam para ministrá-los inte~ 
gralmente; 

5. Os cursos apresentavam - se 
diferenciados desde seu in; 
cio, tendo cada d1sclplinã 
um programa especifico para 
a habilitação corresponden
te ao curSOi 

6. O planejamento curricular e 
a pOlitica educacional, cor 
respondente a cada curso, ~ 
eertencem, exclusivamente, 
as congregações de cada uni 
dade em particular; -
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N O V A 

3. O concurso vestibular 
e unificado na sua 
execução e idêntico 
no seu conteudo para 
todos os cursos ou pa 
ra cad~ área de ens1= 
no da universidade; 

4. A sede dos cursos ê a 
própria universidade, 
sendo os mesmos minis 
trados mediante ã 
oferta de disciplinas 
dos diferentes depar
tamentos que integram 
os campos de conheci
mento abrangidos pelo 
respectivo curso; 

5. Os cursos de uma mes
ma área de conhecimen 
to podem ter disciplT 
nas comuns,com idênt! 
cos programas, corres 
pondentes ao primeirõ 
ciclo de estudos, com 
pletando-se pelo con= 
junto de disciplinas 
da área profisstonal 
ou especifica do cur
so; 

6. O planejamento curri
cular e a politica 
educacional correspon 
dente a cada curso e 
coordenado por coleg1 
ados constituidos por 
representantes das di 
ferentes unidades que 
participem do ensino 
do mesmo,obedecendo a 
normas gerais traça
das pelo órgão cen
tral de ensino e pes
quisa da administra
ção superior da uni
verSidade; 



A N T I G A 

7. A matrícula era feita por 
serie, ou seja, obrigava-se 
o aluno a matricular-se num 
determinado conjunto de dis 
ciplinas, independentemmte
das suas condições particu
lares. A rigidez curricular 
e estrutural não concedia 
ao discente a oportunidade 
de ampliação de conhecimen
tos fora da área específica 
de seu curso; 

8. A matrícula era feita em ca 
da unidade, tendo em vistã 
que a ela cabia a coordena
ção didática de todo curso 
e o respectivo controle aca 
dêmico. Por esta razao cadã 
unidade organizava seu pró
prio calendário; 

9. O regime de avaliação da 
aprendizagem estava funda
mentado em normas que varia 
vam de unidade para unidade, 
desde que cada uma delas 
possuia regimento próprio 
para regulamentar o assunto; 

10. O único órgão de . delibera
ção superior era o Conselho 
Universitário, que estabele 
cia normas para todos os as 
suntos da vida universitá= 
ria. 
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N O V A 

7. A matrícula e feita 
por disciplina, permi 
tindo-se ao discente 
maior flexibilidade 
de opção na integrali 
zação qe seu curso: 
considerando princi
palmente a sua dispo 
nibi1idade de tempõ: 
e possibilita-se ain
da maior oportunidade 
de aquisição de conhe 
cimentos fora da ãreã 
específica de seu cur 
50; 

8. A matrícula e o con
trole acadêmico são 
centrà1izados em ór
gao específico, desde 
que muito raramente o 
curso e realizado 
numa unica un;dade. 
principalmente em se 
tratando de cursos 
profissionais. Sendo 
assim, existe a possi 
bilidade de organiza= 
ção de um calendário 
geral unificado· para 
toda universidade, o 
que vem facilitar a 
programação das ativi 
dades universitárias; 

9. O regime de avaliação 
de aprendizagem e fun 
damentado em normas 
gerais para toda a 
universidade de acor
do com o estabelecido 
no regimento geral; 

10. Existe, alem do Conse 
lho Universitário, um , 
órgão superior de de
liberação específica 
para os assuntos de I 

ensino e pesquisa, o 
que eermite sem nenhu 
ma duvida a solução = 
dos problemas relati-



A N T I G A N O V A 

vos às atividades-fim 
da Universidade. 

(78) Modelo adaptado de VIANNA, Luiz Duarte. A nova estrutu 
ra acadêmica da UFRGS. Porto Alegre, Universidade Fede 
ral do Rio Grande so Sul, 1971, p. 50-52. -
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5.2 - ASPECTOS LIMITATIVOS DA REFORMA UNIVER
SITJl:RIA 

A reforma das universidades federais brasilei 
ras formaliza-se a partir do decreto-lei 53/66, que e'stabe 
tece' as normas gera i s de reformu 1 ação es t ru t.ura 1 . 

Quanto aos aspectos administrativos, as modt
ficações introduzidas decorrem do que estabelece o decreto
lei 200, de 25 de fev'ereirode 1967 (19), que dispõe sobre a 
organização da Administração Federal, traça diretrizes para 
a reforma administrativa e di outras providências. Este de
creto foi alterado pelo decreto-lei nQ 900, de 29 de setem
bro de 1969 (80), pelo decreto-lei nQ 991, de 21 de outubro 
de 1969 (81) e pelo decreto-lei riQ 1.093, de 17 de março de 
1970.(82) 

Apesar do legislador ter procurado estabelecer 
as melhores condições para que se pudesse implantar a refo! 
ma em termos ideais, alguns aspectos demonstraram na aplic! 
ção prática certas limitações ,de nrdem e~trutural e funcio
nal. Alem disso, devem ser acrescidas aquelas limitações n! 
turais resultantes de um contexto cultural sedimentado por 
longa tradição de escolas profissionalizantes. 

A seguir são apresentadas algumas dessas 1imita
çoes de ordem estrutural, acadêmica e de recursos humanos. 

(19 ) Publicado no Ow. de 27.02.67, p. 4-15 - sup. 39. 

(SO) Publicado no DOU de 29.07.69, p. 8.201. 

(81 ) Publicado no DOU de 21.10.69, p. 8.938. 

(22 ) Publicado no DOU de 18.03.70, p. 2.081. 
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5.2.1 - LIMITAÇOES ESTRUTURAIS 

5.2.1.1 - A variedade de modelos estrutu
rais permitidos pela legislação, que poderia representar um 
fator positivo, possibilitou muitas vetes a organização de 
modelos, como já foi visto, onde são mantidas várias parti 
cularidades e aspectos do sistema anterior, impedindo nes
ses casos que a implantação da reforma se fizesse com tota1 
aproveitamento dos beneficios dessa legislação. 

5.2.1.2 - A criação de dois órgãos cole
giados (23) no âmbito da administração superior, com as 
atribuições de, respectivamente, deliberar sobre assuntos 
de ensino e pesquisa e exercer as tarefas de fiscalização 
econ~mico-financeira, e nas quais' estão repr~sentadas as di 
ferentes unidades componentes atraves de elementos com 
maior competência nos assuntos a eles afetos, representa um 
fator positivo em termos de administração universitária, já 
que, anteriormente, essas atribuições se concentravam num 
único órgão, o Conselho Universitário. 

Entretanto, a Lei 5.540/68, em seu Ar.tigo 
14, manteve o órgão "colegiado a que esteja afeto a adminis 
tração superior da universidade", ou seja, manteve o antigo 
Conselho Universitãrio com prerrogativa de órgão superior, 
sem contudo adiantar uma definição precisa quanto ã amplit! 
de e abrangência das responsabilidades desse colegiado.Essa 
falta de definição tem muitas vezes, na prãtica, ocasionado 
conflitos de competência que, por sua vez, provocam embara-
ços ã administração universitária. Na realidade, em razão 

(83) Criados pelo artigo 29, inciso V do Decreto-Lei 53/66, 
ratificado pelo artigo 13 da lei 5.540/68 (Conselho de 
Ensino e Pesquisa); e artigo 15 da lei 5.540/68 ( Con
selho de Curadores). 
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disso ficam os administradores das instituições de ensino 
superior muitas vezes indecisos quanto ao encaminhamento 
correto de determinados assuntos, tendo em vista a multip1l 
cidade dos aspectos abrangíveis pelos Conselhos,gerandocom 
isso longa e lenta tramitação de processos na universidade. 

5.2.1.3 - O dispositivo legal contido no 
parigrafo Gnico do artigo 79 do Decreto-Lei ~52/67,ratific! 
do pelo § 19 do artigo 13 da Lei 5.540/68, permite a crit
ção de » 5rgãos setoriais, com funções deliberativas e exe
cutivas, destinadas a coordenar unidades afins para integr~ 
ção de suas atividades." Isto possibilitou, em alguns ca
sos, um modelo de organização em que se distinguem quatro 
nfveis administrativos: a) o departamento; b) a escola, fa
culdade ou instituto; c) a coordenação setorial e d)a adni 
nistração superior. Ora, a coordenaçec setorial parece ~er 
5rgão inteiramente supirfluo na estrutura da~ universidades 
que a adotaram, considerando-se que, do ponto d~ vista prã
tico, dificilmente poderi exercer de forma efetiva suas fun 
ções como 5rgão de coordenação das atividades das unidades 
universitirias, isso em virtude da importar.te distinção e
xistente na forma de designação dos res~ons5veis por uma e 
por outras; enquanto a .designaçãc-dos re~onsãveis pelas c~ 
ordenações setoriais i feita no âmbito da pr5pria univer5i
dade, a designação dos diretores de un~~~~:~ (~5colas,fa~u! 

dades e institutos), conforme determina a pr5pria legisla
çio, i feita por ato presidenci~, o que lhe confare um 
"status" mais elevado na hierarquia universitiria. 
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5.2.1.4 - Coordenação Didãtica dos Cursos 

Na estrutura atual da universidade federal 
brasileira, os cursos profissionais oferecidos não se 11m1 
tam ao âmbito de uma única unidade mas se organizam com ba
se na oferta de disciplinas por parte de departamentos dis 
tintos, pertencentes, na maioria das vezes, a unidades dis 
tintas. 

No Decreto-lei 252/67, no seu artigo 89, e no 
§ 2Q do Art. 13 da lei 5.540/68, procurou-se dar uma solu
ção ao problema criando-se" um colegiado, constitufdo de 
representantes das unidades que participem do respectivo en 
sino". 

Entretanto a implantação desse órgão tem pro
vocado problemas dos mais variados no âmbito' das universid!, 
des, dentre os quais deve-se assinalar sobretudo o do con
flito de autoridade que, não sendo solucionado, pode repre
sentar uma das mais serias limitações da reforma, impedindo 
ate mesmo que os seus mais altos objetivos sejam atingidos. 

Em primeiro lugar, deve-se~egistrar o confli 
. -

to que pode ocorrer entre a coordenação didãtica (órgão co-
legiado) do curso e a direção de uma unidade que participe 
do respectivo ensino em função do que estabelece o § 19 do 
Art. 89 do Decreto-lei nQ 252/67: liA administração dos cur
sos ficarã a cargo de unidade ou deórgios setoriais,dentre 
os previstos no parágrafo unico do art. 79 desta lei". Res 
salte-se que, na maioria dos casos, os cursos abrangem dis
ciplinas pertencentes a mais de uma unidade, o que poderá 
tornar ainda mais grave o conflito. 

Em segunda lugar, torna-se inevitável ~ inter 
ferência do chefe de departamento de ensino no processo di 
dãtico, pois aos departamentos cabe oferecer as disciplinas 
que integram o currículo de um determinado curso. 
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Cabe ainda destacar que, conforme dispõem o 
parãgrafo único do art. 21 da lei 5.540/68 e o art. 59 do 
Decreto-Lei 464/69, o ingresso na universidade, através do 
concurso vestibular, não se faz especificamente para um de
terminado curso, mas sim para um primeiro ciclo de estudos 
"comum a todos os cursos ou a grupos de cursos afins",e que 
precederia a opção profissional. E aqui se encontra novo 
ponto passível de atrito, tendo em vista que o § 29 do Art. 
89 do Decreto-Lei 252/67 estabelece que" na hip5tese de um 
ciclo de estudos que preceda a opção profissional, ficará 4 

critério da universidade dispor sobre a respectiva coordena 
ção didática e administrativa". 

Conclui-se,portanto.que, a rigor, cada curso 
estaria sujeito a duas coordenações, uma para o primeiro ci 
clo e outra para o ciclo profissional, ocasionando com isso 
a criação de mais um ponto de divergência no'que se refere 
principalmente ã perfeita integração entre os ciclos básico 
e profissional. 
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5.2.2 - LIMITAÇOES ACADtMICAS 

5.2.2.1 - Vestibular 

o concurso vestibular, tal como esti definido 
na legislação, sem exigir a opção previa do candidato por 
um dos cursos profissionais, deu como resultado, na sua 1m 
plantação prática em algumas universidades, os chamados"ex 
cedentes internos". O problema foi parcialmente solucionado 
pelas portarias ministeriais que permitiram a pré-opção. EQ 
tretanto, parece que seria conveniente, enquanto não se mo
dificassem as condições do mercado de trabalho e não ocor
resse a valorização de certas profissões, que a prõpria lei 
previsse criterios que definitivamente impedissem a repeti 
ção do problema do vestibular classificatõrio sem opção pré 
via. 

Um fator que está a merecer serias estudos no 
âmbito do processo de vestibular classificatõrio e o baixo 
nível dos candidatos que são forçosamente admitidos ao ensi 
no superior, em certos cursos de menor procura, enquanto, 
por outro lado, centenas de candidatos excelentemente prep! 
rados não obtêm classificação den~ro do ljmite das vagas 
dos cursos onde a deman~a ~ explosivamente grande, caso em 
que a solução e difícil. No primeiro caso, entretanto, apr~ 
senta-se aos educadores uma alternativa que pode parecer e! 
tremamente radical, mas que talvez constitua, na pior das 
hipóteses, a escolha pelo menor de dois males. Explica-se 
essa alternativa na seguinte suposição: nioseri~ preferível, 
nesses cursos de menor demanda, que não se preenchesse o nu 
mero de vagas previsto no vestibular a preenchê-las com ca~ 
didatos que não têm um mínimo exigível de preparo e, muitas 
vezes, tampouco a m~turidade necessária para realizarem CU! 

so em nível superior 1 ~ uma questão discutível quanto a 
ser justificável ou não; e,porém,simples na sua exeq6ibili 
dade, já que se poderia implantar no processo do vestibular 
um criterio que transformasse o ~, unico resultado que 
desclassifica o candidato, numa possibilidade estatistica-
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mente menos remota. Isso seria efetivado computando-se PO! 
tos negativos para cada grupo de n respostas erradas do 
candidato. Da mesma forma esse processo contribuiria para 
seguramente reduzir as chances dos candidatos que assinalam 
as respostas a esmo, contando com a sorte e a lei da proba-

'bilidade para conseguir pontos muitas vezes essenciais para 
sua classificação sobretudo em cursos menos concorridos. 

r certo que esta é uma solução, co~o foi dito,de 
méritos discuttveis. Não se pode negar, todavia, que seja a 
mais simples. Uma solução mais complexa para o problema de" 
cursos menos procurados seria a revisão dos objetivos da 
universidade e, consequentemente, de seus currículos 
atender is demandas dos candidatos e da comunidade. 

para 
Isso e 

possível porque embora a legislação proiba (a não ser em C! 
sos exepcionais) (84) a redução das vagas de uma institui-
ção no total, admite o seu remanejamento entre as 
carreiras oferecidas. 

~ . varlas 

Esses alguns dos senões constatãveis no processo 
do vestibular classificat5rio baseado em testes de m~ltipla 
escolha destinados a correção eletrônica. Com relação espe
cificamente ã utilização dos testes de múltipla escolhatpr~ 
cesso que é exa~eradameote criticado em t~do o país por ca! 
didatos e imprensa em geral, e que jã foi ate mesmo cognomi 
nado de "Vietnam intelectual", não sabemos, nem eles suge
rem, outro processo que possa de melhor maneira efetivar s! 
leção, em tempo desejãvel, dentre um numero de candidatos 
que, na Guanabara, por exemplo, ultrapassa os 50 mil.Quando 
poderemos adotar no Brasil o processo de seleção semelhante 
ao adotado nas universidades americanas, que se baseia pri~ 

(84) Decreto-Lei n9 574, de 08.05.69, publicado no DOU de 
09.05.69. 
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cipalmente nos históricos dos alunos no ensino do 
grau ? 

5.2.2.2 - Ciclo nãsico 

segundo 

A principal limitação que se pode assinalar no 
que diz respeito ao chamado primeiro ciclo de estudos deve 
ser identificada e analisada intrinsecamente em relação às 
suas funções estabelecidas na legislação. 

Esse primeiro ciclo de estudos deve preceder a 
opçao profissional. Entretanto, originado o problema dos 
"excedentes internos", resultado do concurso vestibular sem 
opção previa, requisito indispensãvel ao primeiro ciclo co
mo definido em lei, foi necessãrio que se permitisse um re
cuo na implantação desse ciclo, facultando-se às universid! 
des um meio-termo entre a tradição e a renov~ção, isto i, a 
implantação do concurso vestibular Gnico mas com opção. Des 
sa forna, o conceito original de 19.c1clo de estudos, com 
sua tríplice linha de objetivos, conforme definidos a se-
guir,sofreu violento impacto em seus fundamentos, e o que 
subsiste na prãtica,hoje em dia,i inegavelmente uma figura 
que n a o c o r r e s p o n d e a o c o n c e i t Q e x.P o s to n q 1 e g i s 1 a ç ã o • 

Em primeiro lugar, o concurso vestibular com 
opçao previa, como foi visto, anulou uma das funções do pri 
meiro ciclo, a "orientação para escolha de carreira", uma 
vez que o aluno jã se vinculava a um curso específico des
de que manifestada a sua opçao no vestibular. 

Em segundo lugar, a necessidade de " recuperaçao 
de deficiências verificadas no concurso vestibular" ê sem 
duvida difícil de ser constatada e mais difícil ainda de 
ser atendida. Assinale-se que a tãcita observância desse 
conceito implicaria inclusive, se considerarmos a hipótese 
do vestibular Gnico para toda uma instituição, na necessid! 
de de alunos de Engenharia, por exemplo,recuperarem na uni-
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versidade deficiências verificadas em Biologia ou História. 
Talvez por sua vaga caracterização, poucas universidades se 
dedicaram a essa função do primeiro ciclo. Algumas se lim! 
tam a ministrar cursos de nivelamento, em disciplinas fund! 
mentais para os respectivos cursos, aos alunos classifica
dos para ingresso no segundo periodo letivo, durante o de-
correr do primeiro periodo, em que estariam oCiosos 
alunos. 

esses 

Em terceiro lugar, a própria funçio primordiil 
do 10 ciclo, que i "a realização de estudos bisicos para os 
ciclos ulteriores", fica prejudicada na hipótese do vestibu 
lar com opção privia. Explique-se: no caso dos alunos que 
ingressavam na instituição atravis do vestibular sem opção, 
i evidente que deveriam necessariamente cumprir todo o pri
meiro ciclo de estudos antes de poderem curs~r uma discipl! 
na profissionalizante, já que, nã"o tendo definida sua opção 
profissional, não estariam aptos a matricularem-se nessa 
disciplina. Entretanto, no caso dos alunos que ji ingressa
ram no ciclo básico com sua opçio profissional definida no 
vestibular, a situação se altera radicalmente. Considerando 
se que o regime de criditos confere ampla flexibilidade ã 
matricula dos alunos, Rraticamente ·nada ~derá impedir que 
os alunos de certos cursos possam inclusive requerer matri
cula em disciplinas profissionalizantes - que não tenham 
pri-requisitos - já no primeiro semestre de seu curso, des
prezando nesse s~mestre a mat~ícula nas disciplinas comuns 
do primeiro ciclo e, por conseguinte, destruindo pelo menos 
em parte a terceira função desse ciclo. A menos que a insti 
tuição adote rígidas medidas normativas, como estabelecer 
todas as disciplinas. do primeiro ciclo como pri-requisitos 
para as demais profissionalizantes, os alunos poderão, em 
certos casos, cumpri·~ as disciplinas básicas - senão todas, 
algumas delas - nos ültimos semestres de sua permanincia na 
instituição. 

As grandes limitações do primeiro ciclo são, sem 
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dúvida, as seguintes: 

a) a sua conceituação inoportuna e 
realidade educacional brasileira; 

-inadequada a 

b) a sua implantação precipitada em várias uni
versidades federais, sem opção previa~que oc! 
sionou gravíssimos problemas internos para ad 
ministradores e alunos; 

c) a sua manutenção na p~ática totalmente desfi
gurado em relação ao conceito original prevt! 
to na legislação. 

Cabe salientar a posição contrária do autor da 
monografia, com relação a virias aspectos previstos na le
gislação sobre o primeiro ciclo de estudos. Entretanto, e 
tambem contrária sua posição a alterar-se na prática um di! 
positivo legal sem uma correspondente retificação na legis
lação em que estã contido, imprevidência que contribui, no 
presente caso, para tornar o primeiro citlo implantado um 
arremedo do que foi teorizado em lei e, em termos gerais,p! 
ra favorecer entre os administradores universitários uma to 
mada de posição de crítica e descredito em relação à legi! 
lação do ensino superior. 

o que se deve recomendar, portanto, e a elimin! 
çao do primeiro ciclo de estudos como ciclo, mantendo-se em 

, 

seu lugar a alternativa, muito mais simples e realista, de 
disciplinas de caráter bãsico sujeitas tão somente às re~t!i 

ções impostas pelas correspondentes linhas de pre - requisi 
tos. Em suma, o primeiro ciclo não seria necessariamente um 
ciclo estrito de estudos mas sim o conjunto de disciplinas 
básicas do currículo de cada curso. Isto, claro está, desde 
que seja mantido o·sistema de ingresso com opção previa. 



5.2.3 - Limitações de Recursos Humanos 

Uma das principais limitações que apresentam 
as universidades federais brasileiras diz respeito ã parte 
de recursos humanos, e pode ser identificada como o diffcil 
problema de atrair e manter pessoal qualifica~o na institui 
ção. Na realidade, as universidades federais - moldadas ~ 

brigatoriamente suas estruturas funcionais dentro de r'gi~ 

dos limites fixados por coibitiva legislação - não têm con
dições de oferecer a seus servidores um mfnimo de incenti
vos que lhes permita almejar e alcançar sua auto-realização 
no emprego. Aqui, parenteticamente, cabe contestar certa po 
sição crftica que muitas pessoas usualmente adotam cqm rel! 
ção ao servidor publico, ressaltaádo a sua inoperância, PI!. 
sividade funcional e resistência -a inovações e aperfeiçoa
mentos. Entretanto, poucos admitem que, se tais caracter;s
ticas negativas se patenteiam no serviço público - e deve
se reconhecer a veracidade desse fato - isso resulta muitas 
vezes de defeitos estruturais da própria instituição. Exis 
te uma série de características psicológicas, notadamente 
apliciveis ao contexto.funcional,· que se~o~em encontrar em 
qualquer indivfduo, tais como motivação, potencialidade de 
realização, capacidade para assumir responsabilidades e ca
pacidade para dirigir equipes com vistas a se atingirem as 
metas da organização. Em todo servidor público é também pro 
vivel que se encontrem tais características, em forma late! 
te, cabendo especificamente ã instituição fazer com que 
eles as identifiquem e desenvolvam até onde seja desejãvel, 
e ao mesmo tempo assinalar e corrigir os defeitos que por
ventura impeçam a integral realização dos servidores em ter 
mos funcionais. Assim sendo, de um lado,as universidades 
nio despertaram ainda para esse problema,reconhecendo a pa! 
te que lhes cabe na responsabilidade pela eventual inefici-
ência de seus servidores e partindo em busca de 
adequadas; do outro lado, não puderam ainda - e em 
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porque restringidas pelas imposições legais em contrário
estabelecer aqueles incentivos que lhes permitam atrair e 
manter pessoal qualificado e, dessa forma, assegurar o con 
tinuo e efetivo desenvolvimento de seus objetivos. 

A seguir procuram-se analisar os principais as-
pectos dessas limitações na área de recursos humanos nas 
universidades federais. 

5.2.3.1 - Remuneração 

A baixa remuneraçao, especialmente para fun
çoes técnico-cientificas, assessoria e direção, tem provoc! 
do a evasão do potencial humano do serviçopablico para a 
empresa privada. 

Com relação especificamente ao pessoal ~ocen

te, o Decreto-Lei 1086,de 25 de fevereiro de 1970 (aS), e o 
Decreto nQ 66.258, de 25 de fevereiro de 1970, {B6)reajusta 
da pela Portaria nQ 27, de 05 de março de 1974 - DASP, pu
blicada no DOU de 11.03.74, pp. 2599-2615, fixam os venci-
mentos básicos de acordo com os niveis constantes da tabela 
abaixo: 

Em Cr$"l.OO 
C A R G O 5 12 24 40 Tempo 

horas horas horas Integral 
Prof. Titular 1 .982 3.964 6.607 7.928 
Prof. Adjunto 1 .760 3.520 5.867 7.040 
Prof. Assistente 1.539 3.068 5.131 6.156 
Auxiliar Ensino 1 .317 2.634 4.390 5.268 

Esses""niveis, entretanto, já nao correspondem 

(85) Publicado no DOU de 25.02.70, p. 1401 

(86) Publicado no D6U de 25.02.70, p. 1417 
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ã realidade salarial do mercado de trabalho, o que novamen
te sujeita as universidades a uma desigual concorrência por 
parte das empresas particulares, cujas tentadoras ofertas 
salariais provocaram a saida de grande parte dos melhores 
docentes das universidades federais. O que se deve salie! 
tar é que, muito provavelmente, não teria sido necessãrio 
que as universidades oferecessem salãrios proporcionais aos 
das empresas privadas, o que seria talvez demasiado difi
cil; todavia, é de se acreditar que ofertas salariais mesmo 
inferiores às das empresas, mas suficientemente condignas, 
poderiam ter contribuido para reter nas instituições un;ver 
sitãrias boa parte de seu pessoal docente, desde que as uni 
versidades têm muito a oferecer, em termos de ambiente de -
trabalho, objetivos institucionais gerais e potencialidades 
de realizações, com que poucas empresas podem competir. 

Recentemente, entretanto, mas somente depois 
de perdas irrecuperãveis para as universidades, o Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras, em sua XVIII Re! 
nião, realizada em Belém, em janeiro do corrente ano, e da 
qual participaram 51 reitores de todo o pais, prop~s ao Mi 
nistério de Educação e Cultura a tabela de vencimentos para 
o magistério superior ~baixo ~isc~iminad;: . 

Em Cr$ 1,00 

C A R G O S 20 .40 Dedicação 
horas horas Exclusiva 

Prof. Titular 5.300 10.070 12.084 

Prof. Adjunto 4.700 8.930 10.716 

Prof. Assistente 3.900 7.410 8~982 



Ainda assim, apesar de elevados os nfveis sal! 
riais de docentes, persiste a padronização desses venci.en 
tos para todo o território nacional, impedindo dessa form. 
que as universidades fixem vencimentos de acordo com a r! 
gião onde se situa cada uma delas e com o seu corresponde~ 
te mercado de trabalho. Esta limitação poderia ser minim! 
zada se às universidades fosse concedida suficiente auton~ 
mia que lhes permitisse fixar seus padrões salariais de 
conformidade não só com o salirio mfnimo da sua região e o 
seu mercado de trabalho mas também com fatores diversos 
que poderiam ser identificados dentro da própria institui 
çio e/ou dentro da própria unidade de ensino. Na verdade , 
tanto numa como noutra hi necessidade de se d1ferená1are. 
os vencimentos de ocupantes de um mesmo cargo. com base 
no desempenho. responsabilidade, produção, instrução e O! 
tros fatores. 

Atualmente. a remuneração do pessoal ad.1n1str! 
tivo e.inferior ã do mercado de trabalho, sendo o princ! 
pal motivo para a evasão dos servidores já existentes nas 
universidades. 

Os novos planos ~e e~tfmulo~ salariais para o 
pessoal administratiio e técnico foram b~ixados pelas s! 
guintes leis: 

I) ~ei n9 5.843. de 6 de dezembro de 1972 (8r). 
que fixa os valores de vencimentos dos Ca! 
gos do Grupo DIREÇ~O E ASSESSORAMENTO 5UP!. 
RIORE5 do Serviço Civil da União e das, Auta! 
quias Federais. conforme tabela de n9 I: 

(~7) Publicada no DOU de 6.12.72, pp.l089l-92 e 
da no DOU de 28.2". p.2211~ 
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N;veis 

TP - 5 

TP - 4 

TP - 3 

TP - 2 

TP - 1 

Nl'veis 

Art. 5 
Art. 4 
Art. 3 

Art. 2 
Art. 1 

111) lei n9 5886, de 31 de maio de 1973 (a~)que, 

fixa os valores de vencimentos dos cargos 
do GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL e 
PORTARIA, do Serviço Civil da União e das 
Autarquias federais, conforme tabela abaixo: 

T A B E L A 111 

Em Cr$ 1,00 

Vencimentos mensa1~ S de 
1973 1974 acrêsc1~0 

1.200 1.290 7,50 
1.000 1.080 8,00 

900 950 5,55 
700 140 5,71 
500 540 8,00 

IV) Lei n9 5914, de 31 de agosto de 1973 (90)que 
ffxa os valores de vencimentos dos cargos do 
Grupo ARTESANATO, com os seguintes vencimen-
tos: 

T A B E l A .IV 

Em Cr$-l,OO 

VencimeRDs mensais S de 
1913 1974 acrescimo 

2.000 2.100 5,00 
1.500 1. 630 8,66 
1.200 1.290 7,50 

800 880 10,00 
500 540 8,00 

(89) Publicada no DOU de 04.06.73, p. 5353 e reajustada no 
DOU de 28.02.74, p. 2212. 
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Niveis 

PCT - 5 

PCT - 4 
PCT - 3 
PCT - 2 
peT - 1 

Niveis 

NS - 7 

NS - 6 

NS - 5 

NS - 4 
MS - 3 

NS - 2 
NS - 1 

V) lei nQ 5916,de 05 de setembro de 1973 (D«-)que 
fixa os valores de vencimentos dos cargos:GRQ 
PO-PESQUISA CIENT!FICA e TECNOLOGICA de acor-
do com os valores abaixo: 

T A B E L A V 
Em Cr$ 1,00 

Vencimentos mensais % de 
1973 1974 acrescimo 

5.700 5.980 4,38 
5.100 5.310 5,29 
4.300 4.480 4,18 
3.800 4.010 5,52 
3.500 3.670 4,85 

VI) lei nQ 5921, de 19 ·de setembro· de 1973 (92)f1 
xa os valores de vencimentos dos cargos do 
grupo OUTRAS ATIVIDADES de NTvEL SUPERIOR.co~ 

respondentes aos seguintes valores: 

T A B E L A IV 
Em Cr$ 1,00 

genclmentos mensa1s i de 
1973 1974 acréscimo 

5.300 5.570 5,09 
4.700 4.960 5,53 
4.400 4.620 5,00 
3.900 4.080 4,61 
3.700 3.870 4,59 
3.300 3.460 4,84 
3.000 3.120 4,00 

( 90) Publicada no(}O.:tJ de 03.09.73, p. 8793 e reajustada no 
DOU de 28.02.74, p. 2212. 

(91 ) Publicada no DOU de 10.09.73, p. 9017 e reajustada no 
DOU de 28.02.74, p. 2211 . 

( 92) Publicada no DOU de 20.09.73, p. 9450 e reajustada no 
DOU de 28.02.74, p. 2212. 
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N;veis 

DAS - 4 

DAS - 3 

DAS - 2 

DAS - 1 

Niveis 

SA - 6 

SA - 5 

SA - 4 

SA - 3 

SA - 2 

SA - 1 

T A B E L A I 

Em Cr$ 1 ,00 

Vencimentos mensais % de 
1973 1974 acrescimo 

7.600 7.880 3,68 

7.100 7.480 5,35 

6.600 6.930 5,00 

6.100 6.390 4,75 

11) Lei nQ 5.845, de 06 de dezembro de 1972 (88) 
que fixa os valores de vencimentos dos car 
gos do GRUPO-SERVIÇOS AUXILIARES, da seguin
te forma: 

TABELA rI 

Em Cr$ 1,00 

Vencjmentos mensais % de . 
1973 1974 acrescimo 

2.300 2.380 3,47 

1 .900 2.040 7,36 

1.500 1.630 8,66 

1.000 1.080 8,00 

900 950 5,55 

600 610 1 ,66 

(88) Publicada no DOU de 07.12.72, p. 10945 e reajustada de 
acordo com o Decreto-Lei nQ 1.313, de 28.02.74, publi
cado no DOU de 28.02.74, p. 2211. 
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A media geral estabelecida para cada tabela está 
disposta da seguinte forma: 

T A B E L A S M~DIAS % 

I 5,0'4 

11 . 5,78 
111 6,95 
IV 7,83 
V 4,84 
VI 4,80 

M~DIA GLOBAL 5,87 

O novo plano de classificação de cargos instituI 
do pela Lei nQ 5645, de 10 de de~embro de 1970, que se pro
p5e "harmonizar plenamente com os declarados prop~sitos da 
noya política administrativa governamental, no sentido de 
dignificar o exercicio da função pública, de delimitar em 
termos precisos a ideia de profissionalização do servidor e 
de prover a administração de pessoal r~almente capacitado 
para o desempenho de suas tarefas" (93) deixa de cumprir s~ 

.. . 
as metas predeterminadas com o advento do Decreto-Lei 1313/ 
64, que reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
civis da união em 20%, se enquadrados na sistemática da Lei 
3780/60 e de 5,8J% se classificados no sistema da Lei nQ 
5645/70, conforme demonstrado nas tabelas anteriores. 

Com esta medida, o novo plano de classificação 
de cargos sofre um aviltamento de salários que contraria os 
principios de profissionalização dos servidores públicos, 
mantendo os órgãos publicos sem condiç5es de concorrer com 

(93) Exposição de motivos nQ 168, de 22.10.70, submetida ã 
aprovação do Presidente da República,propondo o estabe 
lecimento de diretrizes para a classificação de cargos 
do serviço civil da união e das Autarquias Federais. 
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o mercado de trabalho. 

Comparando-se ainda estes novos niveis salariais 
definidGs nas tabelas de I a VI, verifica-se que, para os 
cargos de direção superior, os vencimentos dos reitores das 
universidades federais seriam reduzidos de Cr$ 9.060,00 pa
ra Cr$ 7.480,00, caso tivessem sido implantados os que esta 
belece a Tabela I (DAS-3). 

Por outro lado, esta Tabela I conflita com a pr.~ 

posta do Conselho de Reitores para o aumento de vencimentos 
do pessoa 1 docente, segundo a, qua 1 um professor ti tul ar, em 
dedicação exclusiva, passaria a ganhar mais do que um Minis 
tro de Estado. 

Outra limitação com relação ã remuneração é a ' 
inexistência de um grupo especifi.co para os técnicos de ni
vel superior, como por exemplo, mecânico, eletrdcista. lab~ 
ratorista e outros, uma vez que a reestruturação de grupos 
de atividades de nivel superior limitou-se ~s profissões 
já regulamentadas por lei. 

Estas distor~6es fazem com que o pessoal de Dire . ~ .. . -
ção e o pessoal do MagistériO não se sintam estimulado~ com 
esses novos niveis salariais. 

Saliente-se que, devido ao fato de estes novos 
niveis salariais ainda não terem sido implantados nas uni
versidades, os servidores atuais, principalmente o pessoal 
administrativo, que tiveram promessa de um aumento de venci 
mentos considerável em relação ao atual, sintam-se desesti
mulados e com pouca 'esperança de que este fato se concreti
ze em futuro imedia~o. 

Em seguida procura-se focalizar a distribuição 
dos recursos humanos dos estabelecimentos de ensino superi
or do Ministério de Educação e Cultura, nestes três últimos 
anos. A distribuição detalhada por unidade poderá ser visua 
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Deve-se assinalar que, a cada ano que passa, o 
numero de docentes que solicitam licença para tratar de in 
teresses particulares e/ou que passam ã disposição de ou 
tros órgãos e bastante significativo. No ano de 1973 veri 
ficou-se o afastamento de um total de 155 professores esta 
tutãrios e de 70 ~lT, ocasionando com isto serios probl! 
mas para as instituições de ensino superior do MEC. 
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1izada no anexo de numero 1. 

Conforme demonstra a figura nQ 10, o numero de 
docentes no regime estatutário diminuiu sensivelmente em 
1973, enquanto tende a crescer o numero dos vinculados ao 
regime CLT. Deve-se assinalar,porêm,que este crescimento 
não se justifica pela operacionalidade que a Consolidação 
das Leis do Trabalho oferece, mas sim pela incorporação, ao 
regime CLT, dos docentes anteriormente pagos mediante reci
bo, sem vJncu10 empregatJcio, beneficiados que foram pel~ 

Portaria nQ 108-B58, de 16 de fevereiro de 1973 (94), decor 
rentes das conclusões dos pareceres nQs H-865 e 1-149, res 
pectivamente, de 13 de agosto de 1969 e 18 de outubro de 
1971, do Consultor Geral da República. Esta caracterJstica 
paternalista da legislação vem estimular a admissão de do
centes atravês da remuneração mediante recibo, sem que haja 
nenhum sistema cientJfico de seleção, o que e evitado sobr~ 
tudo em razão da morosidade do processo de concurso público. 
Assim, ê de se concluir que o regime CLT, que veio atenuar 
a rigidez do regime estatutário, não foi entretanto rea1men 
te eficaz. Poder-se-iam enumerar vantagens e desvantagens 
assinaláveis em ambos os sistemas; nem um nem outro, contu
do, satisfazem atualmente as reais necessJdades das insti
tuições universitãrias. Seria talvez conveniente que se a
proveitassem as vantagens oferecidas pelos dois regimes e 
que se adotasse um regime unico para todos os 
das universidades. 

servidores 

(94) Publicada no DOU de 27.02.73 - Parte I, p. 2.097. 
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Bastante significativo tambem é o numero de 
servidores administrativos que solicitam licença para tr! 
tar de interesses particulares e/ou que passam ã dispos! 
ção de outros órgãos. No ano de 1973 constatou-se o afasta 
mento de um total de 303 servidores estatutãrios e 124 
servidores CLT. 
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BIBUOTECA 
fUJlDACAo GETOuo VARe" 

As mesmas características apresentadas para o 
oessoal docente são aplicáveis ao pessoal administrativo. A 
Portaria Ministerial nQ 609-B58, de 11 de outubro de 1971, 
(95) face às conclusões dos pareceres nQ H-865, de 13 de 
agosto de 1969 e nQ 1-149, de 18 de outubro de 1971 do Con
sultor Geral da República, enquadrou no regime CLT pessoal 
precariamente admitido como recibados. O fator social mais 
uma vez limita a possibilidade de aplicação do sistema do 
mérito e desestimula os servidores concursados. 

Mesmo com a implantação do sistema de automação 
nas universidades federais, a carincia de pessoal adminis
trativo habilitado e patente, o que vem prejudicar em mui
to o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa. 

Conforme demonstra a figura nO 12, o aumento de 
alunos nestes últimos anos tem si'do considerável, o que vem 
exigir dos corpos docente e administrativo maiores encargos. 

(95) Publicada no DOU de 1110.71, p. 8.247. 
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5.2.3.2 - Regime de Trabalho 

As divergências que existem entre os dois re
gimes, o estatutário e o da Consolidação das leis do Traba
lho, têm prejudicado gravemente o desempenho, nas universi
dades, sobretudo do pessoal administrativo. O horário unico 
de seis horas e trinta minutos num s~ turno, ~xigido dos 
servidores estatutários, representa evidente incentivo pa~a 
que e x e r ç a li i o u t r o em p r e ~ o f o r a das uni ver s i d a de s, a 1 em de 
conf1itar com o horário de oito horas exigido dos servido
res eJ" regime CLT. Esta divergência no horário de trabalho 
poderia ser solucionada com a aplicação do regime de resex 
(96) caso fosse possTve1 sua aplicação,indistintamente, a 
todos os servidores estatutários. Entretanto, a adoção de 
tal medida, que viria equiparar.: o,s horários de trabalho, g~ 
raria por outro lado disparidades salariais, uma vez que a 
legislação não permite a aplicação de resex aos servidores 
CLT. 

o regime de tempo integral e dedicação exclu-

(96)0 Decreto-lei nQ 81/66 em seu arti20 6Q,fixa o máximo 
de 50% dos vencimentos dos funcionarias que estão no re 
gime de resex. Resex e o regime de serviços extraordini 
rios-previsto no § 49 do artigo 79 da lei 4863,de 29/1T/ 
65,publicado no DOU de 29.11.65-a que podem ser submeti 
dos pessoal burocrãtico ou suba1terno,cujo serviço seji 
indispensãvel ao funcionamento do retide. O Decreto-lei 
81/66,de 21.12.66, publicado no DOU de 22.12.66, em seu 
artigo 69,fixa a gratifica~ão em um mãximo de 50% sobre 
os vencimentos dos funcionarios que estão no resex. 
Retide e o regime de tempo integral e dedi:cação exclusi 
va-previsto nos artigos 11 e 12 da lei n9 4345 de 26/77 
64 e na lei 3863 de 29.11.65-a gue podem ser submetidos 
os ocupantes de cargo de magisterio;de cargos com atri
buições tecnicas,cientTficas ou de pesqu;sas;a ocupan
tes de cargos ou função que envolvam responsabilidade -
de direção, chefia,assessoramento e secretariado; e a 
ocupantes de cargos que compreendam funções tecnicas de 
nivel medio,com direito a percepção de gratificação que 
varia de 401 a 100% do valor do ~encimento do cargo efe 
tivo. 
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siva,regu1amentado pelo Decreto nQ 60.091 de 18 de janeiro 
de 1967 (97)~ não abrange todos os cargos de comissão e fu~ 
ções gratificadas atualmente existentes nas universidades -
federais. O decreto nQ 64.925, de 05 de agosto de 1969 (98) 
por sua vez, força a administração a limitar a concessão de 
tal regime, com 5bvios e danodos prejulzos para o efetivo 
funcionamento das atividades-meio das universidades. t evi-
dente que, sem apoio administrativo, as universidades 
podem alcançar plenamente os objetivos a que se propõem 
a que se deveriam propor, principalmente nesta fase de 
dernização das instituições de ensino superior. 

-nao 
ou 

mo· 

Deve-se ainda salientar que o Decreto-Lei nQ 
1.073 de 09 de janeiro de 1970 (99), em seu artigo 10, con 
gela as gratificações de retide e resex nos níveis,símbo1os 
e valores fixados na Lei nQ 5552, de 04 de dezembro de 1968 
(100), o que vem representar mais'um patente "desistímu10 p.! 
ra o servidor público, tradicionalmente mal remunerado. 

As limitações que atingem o pessoal adminis
trativo das universidades federais têm também suas repercu! 
sões sobre o pessoal docente. 

A seguir na figura 13 apresentar-se-i a ~is

tribuição percentual dos docentes das unidades de ensino su 
perior do MEC nos quatro regimes de trabalho, relativamente 
aos anos de 1971, 1972 e 1973. 

(97) Publicado no DOU de 19.01.67, p. 770 

(98) Publicado no DOU de 05.08.69, p.6650 

(99) Publicado no DOU de 13.01.70, p. 241 

( 100) Publicado no DOU de 05.12.68, p. 10.529. 
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DISTRIBUIC~O PERCENTUAL DOS DOCENTES DAS UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DO MEC 
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40 HORAS 

O RETIDE 

1973 
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GERAL: MEC 1974 



Conforme demonstrado na figura nQ 13, a distri
buição oercentual dos docentes de ensino superior, nestes 
tr~s anos, nos quatro regimes de trabalho, permanece cons -
tante, verificando-se somente um leve e insignificante ! 
crescimo no regime de 24 horas, decorrente da implantação 
dos departamentos de ensino na nova estrutura universitária. 
Na re1ida~e, alias, os chefes de departamento deveriam ne
cessariamente exercer suas funções não limita~amente em 24 
horas mas sim em 40 horas ou em dedicação exclus;va,consi~! 
rando-se a importância do departamento como órgão diretame~ 
te responsável pela produção do ensino na nova estrutura 
acadêmica; é pouco provável que quatro horas diárias,normal 
mente no turno da manhã, em que se concentram maciçamente 
as atividades didáticas, sejam suficientes aos chefes de d! 
partamentos para a execução não só de suas tarefas rotinei
ras de administração mas tambem de suas funções de planeja
mento e programação das múltiplas atividades que o departa
mento pode e deve realizar em sua área especifica de atua
çao. 

Os regimes de 40 horas e retide, destinados a 
professores que desenvolvam atividades de pesquisa, alem de 
atividades didáticas e,muitos deles, por Torça das circuns
tâncias, até funções administrativas, não têm sido devida
mente enfatizados e intensificados, do que se pode depree~ 

der que o desenvolvimento da pesquisa nas universidades fe 
derais não tem sido significativo. Não se pode justificar 
que, a esta altura dos acontecimentos, as atividades de en
sino e· pesquisa sejam prejudicadas por um regime de traba
lho tão inoperante. Por essa razão as universidades se vêem 
forçadas a adotar ,em carater excepcional, o regime espe
cial para determinados docentes que também exercem funções 
de planejamento, assessoria e determinados serviços adminis 
trativos. 

Enquanto perdurarem estas limitações de regime 
de trabalho, as universidades não terão condições de execu 
tar adequadamente as atividades impostas pela reforma uni-
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versitãria, que exige dos seus agentes uma participação ati 
va e, na maioria dos casos, em dedicação exclusiva. 

5.2.3.3 - Recrutamento e Seleção 

o serviço publico apresenta uma nítida tradição 
paternalista, possivelmente resultantes da baixa remunera
ção. Uma rápida análise do Estatuto dos Funcionários Públi
cos, lei nQ 1.711 de 28 de outubro de 1952 (l~1,demonstrarã 

a grande ênfase que aí existe sobre os direitos e vantagens 
dos servidores, sem ênfase correspondente sobre os seus de
veres e obrigações de desempenho e produtividade. 

Ainda assim, as universidades encontram dificul
dades eM atrair elementos qualificados para integrar o seu 
quadro de pessoal. Atualm~e, o próprio processo de recrut! 
mento adotado nas universidades federais constitui mais um 
fator a dificultar a admissão de pessoal com um mínimo de 
qualificações. Em primeiro lugar, porque a baixa oferta sa
larial não justifica a abertura de concurso, em razão sobre
tudo do seu pequeno poder de atração. Em segundo lugar, por 
causa da excessiva burocratização e da morosidade que atual 
mente caracterizam todo o processo. desd~ a publicação do 
edital de inscrições ate a admissão dos candidatos cla~sif! 
cados. Agrava-se ainda mais o processo porque. invariavelme~ 
te,se aproveitam as empresas privadas dos resultados do co~ 

curso para atrair ao seu âmbito. com ofertas que facilmente 
superam as do serviço publico, os melhores classificados 
nos concursos. A título de exemplificação, apresenta-se a 
seguir a tabela dos concursos renlizados pelas universida
des federais em 1973:-

(101) Pub 1 i cada no DOU de 1.11.52 e reti fi cada no DOU de 
04.11.52. 
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CONCURSOS REALIZADOS EM 1973 POR DIVERSAS UNIVERSIDADES DE 
ACORDO COM O DISPOSTO NO DECRETO-LEI NQ 797/69. 

Instituição Ca rgos Inscritos Aprovados 

Universidade Federal ~~oto ri s ta 328 49 
RlIral do o . 

,·.10 de Ja 
neiro Datilógrafo 437 46 

Universidade Federal Escriturário 457 71 
do Espirito Santo Datilógrafo 177 50 

Bibliotecãrio 12 03 

L'niversidade Federal Bibliotecário 82 18 do Rio ~rande do Sul 

Fonte: Pesquisa feita junto ao OASP, fev. de 1974. 

Deve-se salientar que o nível de conhecimento 
dos candidatos tende a baixar, a cada ano que passa, mesmo 
anesar de se vir atenuando a co~plexidade das provas. Em 
~esquisa levada a efeito junto ao DASP verificou-se inclus! 
ve que, sobretudo para cargos de escritur~rio e datilógrafo, 
grande porcentagen dos candidatos ~ composta por empregadas 
domesticas que procuram uma nova ~rofissão. Observe-se, na 
tabela, o numero irrisório de aprovados em relação ao de 
inscritos, assinalando-se que, na maioria dos casos, esse 
numero de aprovados não ê suficiente para preencher as va
gas dos cargos. Acrescente-se ainda que outros tantos cand! 
da tos submetem-se aos concursos apenas com o objetivo de 
obter títulos. 

Por outro lado, não existe possibilidade de o 
chefe intervir nem na seleção nem na lotação do candidato. 
Ao contrário do sistema americano, que permite ao chefe co~ 
dições de escolha ef'llis'ta tríplice, o sistema brasileiro e 
rígido e não admite escolha alguma. Historicamente isso p~ 

deria ser explicado COMO tentativa de eliminar as influin-
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c í a s dos i s tem a de" p ; s to 1 ã o I.: o c h e f e n a o e s c o 1 h e, mas a p! 
nas recebe o elemento já designado. 

Talvez o reduzido n~mero de concursos realizados 
ultimamente nas universidades federais se explique pelas li 
mitações acima apontadas. t imperioso, portanto, que as uni 
versidades tenham autonomia para efetivar o recrutamento de 
pessoal através de U!':la sistemática flexivel, sem excesso de 
burocracia, o que somente poderá refletir beneficamente na 
instituição. Afinal, as universidades, podendo ser contadas 
entre as mais complexas organizações existentes, não podem 
condicionar o seu sistema de admissão de pessoal - fundamen 
to primordial para o seu desenvolvimento como um todo - a 
critérios e fatores estabelecidos por uma legislação anacro 
nica. 

Somente através de concursos e que se podem atin 
gir resultados objetivos quanto ao aproveitamento da poten
cialidade de cada servidor, procurando-se integrar e ajus
tar o individuo no seu ambiente de serviço e no seu traba
lho, através de programas de treinamento, que permitam o de 
senvo1vimento da competência tecnica e da capacidade de me 
lhor relacionamento interpessoal. 

5.2.3.4 - Aspiração e realização individual dos 
servidores nas Universidades Federais. 

A ausência de carreira e a precária aplicação do 
sistema do merito são algumas das causas que explicariam o 
baixo prestigio associado ã função pública. As caracteris 
ticas que se podem apontar hoje são exatamente as mesmas 
que seriam apontadas em 1940, quando se iniciava a introdu 
ção, na administração publica, do sistema do mérito, cuja 
efetivação ate hoje não foi concretizada. 

A estrutura do sistema de classificação de car
gos da Lei nQ 3780/60 compreendia exatamente o mesmo numero 
de niveis - 18 - do sistema classificatôrio norte-americano, 
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o que, segundo Beatriz :'!ahrlich (102), nao teria sido mera 
coincidência. O sistema atualmente em vigor, estabelecido 
pela Lei n9 5645/70 (103), não satisfaz às aspirações dos 
servidores, nem, consequentemente, às das instituições, de
vido ã padronização de sua classificação de cargos, que nao 
prevê critérios e graus de autonomia diferentes para reaju~ 
tamento salarial. 

No serviço p~blico o processo de promoçao, nao 
observou os aspectos definidos pelo sistema do merito, ~o 

qual o progresso funcional deve ser efetivado em relação di 
reta com as qualificações dos servidores e com as exigênci 
as do cargo. Ao contririo disso, a avaliação para promoçao 
ê feita em função da antiguidade na classe e do merecimento, 
desconsiderando-se tacitamente a competência tecnica. Do 
ponto de vista tecnico esse processo ê um contra senso. A 
pritica tem inclusive demonstrado- que a eficiência na fun
ção tem pouca relação com a permanência no cargo. Sabe-se 
que no sistema norte-americano ê normal o acesso por promo
ção, a cargos de direção e chefia, excetuados àqueles de 
mais alto nível, cujas responsabilidades envolvem a formul! 
ção da política institucional. :'10 Srasil, em contraposição, 
a sim p 1 e s c h e f i a de se ç ã o p a s sou, de s de o. a no de 1 936 , a 
ser exercida eM confiança, o que ve~ tornar a carreira, ex
tremamente aleat5ria, permitindo o comodismo e estimulando 
a transigência dos ocupantes de chefia, temerosos, quer por 
questão de prestígio, quer por questão financeira, de perd~ 

rem seus postos. 

A carreira de pessoal administrativo tem sofrido 
muitas limitações, seja por parte da legislação, seja por 

oo~ WAHRlICH,Beatriz M.S. Uma reforma da Administração de 
Pessoal vinculada ao Processo 
de desenvolvimento.: Revista 
~~ Adm.pGblica, Rio; FGV,vol.l, 
"'~7d, ·0. 7-30 

(103) Publicada no DOU de 11.12.70, p. 10.537. 
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parte das próprias universidades,' que em sua nova organiz! 
ção tê~ sistematicamente instituído a figura de sub- reito
res, pró-reitores e superintendentes, possivelmente com o 
desígnio de transplantarem para nossas universidades as fu! 
ções dos vice-presidentes das universidades norte-america -
nas. Isso, porem, em primeiro lugar, contribuiu para uma mi 
nimização conotacional e conceitual do nome do reitor e, em 
segundo lugar, para a decepção funcional de muitos direto
res de departamentos de atividades-meio, que, sentindo ou 
ressentindo sua nova dependência hierárquica, evitam ou re 
pelem suas responsabilidades, estabelecendo-se na institui
ção como elementos improdutivos. Ao inves de se instituírem 
essas novas funções, com denominações tão sofistícadas,para 
os professores que exercem determinada atividades por dele 
gação direta dos reitores, dever-se-iam prestigiar as fun
ções de assessoria e valorizar os cargos de diretor, ao qual 
e unicamente a ele - competeria tomar decisões em suas a
reas de competência. 

Outra limitação de ordem administrativa que pode 
ser mencionada foi a imposição do DASP no sentido de que,p! 
ra se criar o cargo de Vice-Reitor das universidades fede
rais brasileiras, se conferisse, alem das-atribuições esta
tutárias e regimentais, a responsabilidade pelo contrQle e 
coordenação de ireas administrativas da instituição. Esta 
atribuição específica de controle e coordenação, porem, não 
deixa de conflitar com as atribuições do próprio Reitor,uma 
vez que a este compete responder por toda a administração 
da universidade. O problema se agravará ainda mais no caso 
de haver alguma divergência de opinião e orientação entre 
Reitor e Vice-Reitor, o que poderá ocasionar graves probl~ 

mas para a administração. O cargo de Vice-Reitor e sem duvi 
da de grande importância no ãmbito da organização, e seu 
ocupante deverá estar aoto a substituir o Reitor em quais-
quer eventualidades, sem que haja solução de continuidade 
no processo administrativo da instituição. O que se deve 
procurar, por todos os neios, e evitar o conflito de autori 
dade e não institucionalizá-lo. 
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t imperioso portanto que as universidades contem 
com servidores que participem das tomadas de decisões, com 
conhecimento e compreensão da importância das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, integrados na estrutura hierã~ 
quica de acordo co~ sua competência técnica, pois quanto 
mais fntima e intensiva f5r sua participação e atuação, ta! 
to mais efetivo será o processo de desenvolvimento da refor 
na universitária. 
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CAPfTULO VI 

6. TENTATIVA DE ESTABELECIMENTO DE UM MODELO ES
TRUTURAL PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASI 
LEIRAS. 

Ao apresentar-se a sugestão de um modelo estrutu 
ral para as universidades federais brasileiras, não se tem 
a pretensão de que esse modelo represente um padrão r;gido 
que pudesse ser adotado por todas as universidades, porque 
cada instituição universitária deverá, na sua organização, 
levar em conta necessariamente determinados fatores,tais co 
mo: 

- numero e nivel dos cursos oferecidos. Não se 
podem comparar as necessidades de uma organiz! 
ção que mantenha cursos em n;vel de põs-gradu! 
ção com as de outra que não os oferece. 

- numero de departamentos instalados, vari·ável 
que decorre do número e n;vel dos cursos .ofere 
cidos. 

- numero de professores por campo de conhecimen
to, o que depende diretamente do numero e n;
ve 1 dos cU.!50 S o f e r e c i dos e das p esq u i s as d e se!!. 
volvidas, do que decorrerão as possibilidades 
de atração da universidade na área de extensão. 

- numero de centros, instituidos de acordo com 
as áreas de conhecimento abrangidas pela uni
versidade, sendo desejável que não se ultrapa! 
se o numero de dez centros. 



- Enfoque de determinadas ãreas face ã políti -ca da universidade, visando a atender areas 
tecnico-profissionais específicas. 

6.1 - OBJETIVO 

A sugestão do presente modelo tem por 
objetivo procurar apresentar uma estrutura in~titucional P! 
ra as universidades federais que atenda a todas as carrei
ras que se possa oferecer e que propicie maior funcionalid! 
de global, permitindo maior integração e melhor coordenação 
e supervisão das atividades acadêmico-administrativas e 
mais efetivo atendimento a todas as ãeras de atuação da uni 
versidade, ou seja: o ensino nos níveis de graduação. põs
graduação, aperfeiçoamento e especialização, a pesquisa e a 
extensão. 

6.2 - OPÇAO PELO MODELO 

O modelo proposto corresponde ao modelo 
111, apresentado no capítulo IV. que, segundo o tem demons
trado a experiênCia prática, e o modelo que mais completa e 
adequadamente atende aos objetivos da reforma universitãria. 

Assinale-se.inclusive,que várias univer 
sidades que, inicialmente, haviam optado pelo modelo I,como 
por exemplo as universidades Federais do Cearã, de Pernamb~ 

co, do Ri o Grande do florte e outras,· reconheceram posteri 0r. 
mente a necessidade de uma reformulação estrutural nos mol
des do modelo 111, o que jã foi efetivado nessas institui
ções. A adoção do modelo 111 por essas universidades, apõs 
terem aplicado e experimentado o modelo I, vem comprovar as 
sensíveis vantagens do modelo 111 sobre os demais. acrescen 

. -
tando-se o fato de que em nenhuma universidade ocorreu caso 
inverso, isto C, de substituição do modelo 111, adotado,por 
alauns dos outros. 

Essas vantagens se evidenciam de início 
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pela divisão da estrutura administrativa em tr~s nfveis dis 
tintos: 

a) Administração superior; 
b) - Administração do centro; 
c) - Administração dos departamentos. 

r verdade que, sob esse aspecto, existe 
uma sem e 1 h a n ç a de n f v e i s a d m i n i s t r a t i vos e n t r.e o mo d e 1 o I II 

e o modelo I. Entretanto, como jã foi assinalado,o modelo I 

mantem as denominações tradicionais de faculdades,escolas 'e 
institutos e, conseqüentemente, mantem via de regra as mes
mas unidades existentes na estrutura anterior, enquanto no 
modelo 111 encontra-se o centro como unidade coordenadora 
de departamentos, o que contribui, desde a mudança de deno
minação, para evitar que se preservem quaisquer resistên
cias remanescentes da universidade tradicional. 

Essa divisão em três nfveis administra
ti vos vem proporei o n a r m a i o r f u n c io na li da d e e e qui 1 i b r i o ao 
fluxo de informações e controle das atividades universitã
rias, o que não ocorre nas estruturas que apresentam quatro 
ou dois nfveis administrati10s, posto que, no primeiro, o 
fluxo de informação setcrna'ria mais comp1-exo, sem conside
rar os conflitos de autoridade já evidenciados, e, na segu~ 

da haveria um excesso de i~furmações conce~tradas ao nrvel 
da administração superior. 

o modele sugerido nesta monografia com
preende, como determina a legislação, dois sistemas dis
tintos: um destinado ao ensino básico e ã pesquisa pura e o 
outro destinado ao ensino profissional e ã pesquisa aplica
da. 

Essa dicotomi~ representa um dos pontos 
mais positivos da reforma e tem como objetivo proporcionar 
às ciências bãsicas maior possibilidade de desenvolvimento 
aut5nomo, uma vez que, no sistema tradicional da universida 
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de brasileira, elas sempre funcionaram subsidiariamente,ser 
vindo exclusivamente aos centros profissionais. Deste modo, 
parece certo que a existência de dois sistemas na universi
dade, o bãsico e o profissional, poderã produzir a curto 
prazo os seus beneficios, que se deverão traduzir sobretudo 
pelo avanço da interdisciplinariedade praticamente inexis-
tente ate então entre nós. 

6 .• 3 - APRESENTAÇ~O DO MODELO' 

No modelo proposto o sistema de unidades 
bãsicas e constituído ~or três centros: 

a} - Centro de Ciências Biolõgicas 
b) - Centro de Ciências Exatas e rIa tura i s 

c)· - Centro de Ciências hunanas e Sociais e de 
Artes. 

Centro de Ciências üiolõgicas 

A necessidade de utilização de metodos e pr~ 
cessos peculiares a cada um dos setores da Biologia, tendo 
em vista a complexidade dos problemas abr~n9idos nessa ãrea, 
e o fato de que as ciências Biológicas têm como objetivo o 
estudo da materia viva,o que por si só representa ãrea de 
conhecimentos de vastas proporções, justificam a criação de 
um centro onde se possam adequadamente desenvolver as ativi 
dades de estudo relacionado com os seres vivos. 

Deve-se destacar inicialmente que hã necessi
dade de intensificar as pesquisas desenvolvidas na ãrea da 
Biologia para possibilitar a melhor utilização dos inesgot!. 
veis recursos natur~is correspondentes a essa ãrea. Portan 
to, a existência de um Centro de Ciências Biolõgicas parece 
tornar-se imprescindive1 na estrutura acadêmica das univer-. 
sidades federais brasileiras, a fim de permitir e fomentar 
o desenvolvimento das pesquisas bãsicas que conduzam a um 
melhor conhecimento e aproveitamento das riquezas nesta 
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área, e ao mesmo tempo impedindo a submissão de suas disci
plinas e atividades a um determinado centro da área profi! 
sional. 

Deve-se ainda lembrar a acentuada demanda de 
candidatos ã área de Ciências Biológicas, onde são realiza
dos os estudos básicos do curso de Medicina, que assume ai~ 
da uma posição de incontestável destaque no contexto de no! 
sa sociedade. Assim, a instituição do Centro de Ciências 
Biológicas, sUbdividido em departamentos correspondentes 
aos diferentes campos da Biologia, viria permitir que esses 
estudos básicos fossem oferecidos através de uma metodolo-
gia mais adequada, tornando sem dúvida mais eficaz 
sultados do ensino oferecido. 

os re-

Ressalte-se ainda que a reuniãQ das ciências 
biológicas numa unidade de ensino~ com representação nos ó! 
gãos superiores da universidade, permitiria que os assuntos 
por eles abrangidos fossem examinados e debatidos com a 
mesma atenção que os das outras áreas de ensino e 
sa da universidade. 

Centro de Ciências Exatas e Naturais 

pesqui 

o Centro de Ciências Exatas e Naturais corres 
ponderia, alem das ciências matemáticas, aos campos de co
nhecimento da matéria não viva e dos fenômenos naturais a 
ela correspondentes. 

Parece que a separação dos campos do conheci
mento que abrangem a matéria viva e matéria não-viva,consti 
tuindo dois centros distintos na estrutura do sistema bási 
co da universidade, somente viria contribuir para 
da um deles fossem empregados os melhores e mais 
métodos de ensino e de pesquisa. 

que em C! 
adequados 

Ressalte-se ainda que, ã semelhança das Ciên-
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cias Bio15gicas, as Ci~ncias Exatas e Naturais,colBo consid! 
radas nesta ~onografiat se~pre estiveram na estrutura da 
universidade tradicional mais diretamente vinculadas a um 
determinado campo profissional especifico, a Engenharia, o 
que de certo modo impediu um maior desenvolvimento nas pes
quisas nessa arca bãsica. 

Dai porque a constituição de um Centro de Ci
~ncias Exatas e ~aturais serviria para promover o desenvol
vimento dos programas de pesquisa dessa ãrea o que i suma
mente importante na promoção do desenvolvimento nacional. 

Centro de Ci~ncias Humanas e Sociais e de Artes 

o Centro de Ci~ncias Humanas e Sociais e de 
Artes se justifica, na estrutura do sistema bãsico do mode
lo proposto, porque abrange campos de conhecimento de extre 
ma complexidade, quais sejam os que estudam o relacionamen
to do homem com o homem e com o meio ambiente, envolvendo 
var{ãveis controladas e não controladas. Deve-se salientar, 
alim disso, que nos fen5menos sociais a gama de variãveis 
nao controlãveis i infinitamente maior do que o observado 
nos fen5menos que ocorrem nas Ci~ncias Exatas e Naturais. 

Por outro lado, dentro desse Centro s~riam 

abordadas as manifestações desinteressadas da cultura.Assim 
sendo, com muito maior razão justifica-se a existincia do 
Centro ora proposto para permitir o desenvolvimento das pe! 
quisas que conduzam a um melhor conhecimento das variãv~is 

acima referidas que interfereM no processo dos fenômenos 50 

ciais e humanos. 

Justifica-se a inclusão do estudo das Artes 
neste Centro porque, embora sendo discutível a utilização. 
de bases cientificas para o seu estudo, não se pode negar o 
seu carãter de manifestação antropológico-cultural. 

A subdivisão do sistema bãsico em tr~s unida-
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des parece ser a que melhor atende aos interesses da uni ver 
sidade tanto do ponto de vista estrutural quanto 
facilitando o atendimento das metas que Rudol~h 

funcional, 
P. Atcon 

preconiza para o sistema das unidades bisicas: 

"1. Servir a todas as carreiras - curtas,de forma 
ção ou de pôs-graduação - que a universidade 
proporcione e que necessitem dessas materias. 

2. Estabelecer um número de carreiras 
do respectivo campo - profissional. 
profissionais - que levem i obtenção 
grau acadimico de nTvel superior. 

prôpri!s 
ou nao 

de urn 

3. Estimular a ampliação do n~mero de carreiras 
proporcionadas pela universidade,a fim de que 
ela se mantenha sempre em tom com as reais ne 
cessidades da sociedade. 

4. Economizar os recursos materiais e humanos da 
universidade, atraves da integração e concen
tração de: 

a) Todos os serviços afins num sô lugar; 
b) Todos os professores do mesmo campo numa 

sô unidade universitiria; e 
c) Todos os estudantes que irão cursar uma de 

terminada disciplina, na unidade correspon 
dente ao seu campo. -

5. Criar um ambiente propTcio ao nascimento e de 
senvolvimento da pesquisa c~entTfica e da bus 
ca de nov·os conh ec i mentos, a t ra vês da concen-=
tração de seus recursos humanos e materiais 
num sã lugar. 

6. Fomentar e manter cursos de especialização,de 
aperfeiçoamento ou de extensão, em materias e 
tecnicas relacionadas ao respectivo campo~~04) 

Com referincia ao sistema profissional, o mesmo 
seria constituTdo por 5 centros: 

a) Centro Agropecuário 
b) Centro de Educação 
c) Centro ~e Ciincias da Saude 
d) Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
e) Centro Tecnológico 

(104) ATCON,Rudolph P. Pro~osta para a reestruturação 
OFE t op. cit., p. 18. 
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A proposta de 5 centros tem como objetivo permi
tir o oferecimento 7 por parte da universidade, de todos os 
cursos profissionais de suas respectivas áreas, bem como 
proporcionar condições de desenvolvimento da pesquisa apli
cada. 

Saliente-se que os cinco centros abrangem todas 
as areas do conhecimento aplicado, permitindo com isso mai
or integração e funcionalidade da estrutura, desde que o 
oferecimento de carreiras não dependeria da criação de no ~ 
vas unidades, bem como possibilitando a investigação cientI 
fica em qualquer dos campos aque corresponda o maior inte
resse da instituição e da comunidade. 

Com relação ã organização departamental, deve-se 
considerar que cada centro em particular procurarã definir 
aquela organização que melhor atenda aos seus objetivos es
pecificos. Convem advertir que o numero de departamentos 
por Centro não deve ser elevado a ponto de provocar distor 
ções quanto ã funcionalidade administrativa e quanto ao 
aproveitamento dos recursos humanos e materiais. 

A figura de .numero14 caracter.iza nos seus aspeE 
tos acadimicos o modelo proposto. 

A estrutura proposta parece delimitar de modo 
mais adequado a ãrea de conhecimento de cada centro. Este 
aspecto contribui de maneim decisiva para proporcionar me 
lhores condições de desempenho das tarefas acadimico-admi 
nistrativas, uma vez que o dirigente,atuando numa área de 
seu conhecimento especifico, com maior facilidade poderia 
encontrar a solução que melhor atentasse para os interesses 
da própria unidade e, consequentemente, melhor poderia re
presentã-la na defesa de suas reinvindicações. 

Convem ainda assinalar que o modelo proposto per 
mite maior integração das atividades universitãrias,uma vez 
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qle as diferentes ireas do conhecimento estariam forçosamen 
te representadas nos 5rgios colegiados superiores das uni
vürsidades, onde esta integração seria facilitada pelo fato 
d~~ os represententes terem um conhecimento mais específico 
dos diferentes problemas s podendo encontrar de comum acordo 
as melhores soluções. 

Para complementar as atividades d~ ensino,pesqui 
sa e extensão, dos centros Agropecuirio, de Ciincias da SaQ 
de, de Ciências Sociais Aplicadas e Tecnológico, propõe-se 
a criação de quatro anexos vinculados aos respectivos cen
tros e que são-; a fazenda modelo, o hospital das clínicas, 
o núcleo de pesquisa sociais aplicadas e o instituto de tec 
nologia. Esses órgãos viriam proporcionar melhores condi
Çaes de ensino e pesquisa nas ireas mencionadas,al~m de per 
mitir um atendimento das necessidades da comunidade em as-. 
pectos que resultassem num fred back para o ensino e a pes-
qu·sa e ocasionassem maior integração da universidade na 
sua ccmunidade. 

Complementando a proposta de organização estrutu 
ral pJrJ as universidades federais brasileiras, sao sugeri
dos sete órgãos suplem~ntares: 

?) Biblioteca Central 
b) ~1!Jseu 

C) ~ucleo de Processamento de Dados 
d} Nucleo de Recursos Audio-Visuais 
e) Praça de Desportos 
f) Imprensa 
g) CRUTAC (105) 

Alen desses órgãos citados poderiam ser criados 
out"os com a finalidade de dar suporte a todas as ativida-
des desenvolvidas pela universidade. A implantação desses 
órgãos ê fundamental para pro~over maior dinamização nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades. 
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Finalmente assinale-se que, ao se estruturarem 
- -os orgaos de atividades-meio, deve-se evitar o seu hiper-di 

mensionamento, com excessos de chefias, o que somente viria 
provocar maior complexidade no processo decisõrio. Contudo 
deve-se reconhecer a importância dos õrgãos-meio como fator 
de apoio para que a instituição universitária possa atingir 
os seus objetivos. Da; a necessidade de se estabelecerem c~ 
ordenações nos diferentes setores administrativos, que se
riam ocupados por técnicos devidamente capacitados para 
exercerem as suas funções, pois inegavelmente o êxito da or 
ganização depende primordialm~e da qualidade de recursos 
humanos de que dispõe a instituição. 

A fim de dar corpo ao modelo teõrico optou - se 
por ajusta-lo tentat;va~te a uma estrutura universitária 
que o autor conhecesse mais de perto para que pudessem ser 
observados os resu1 tados concl us i-vos da pres"ente monografi a 

(fig.15) 

(105) CRUTAC - Centro Rural Universitãrio de Treinamento e 
Açio ~omunitãriatcriado atravis do Decreto
Lei 91~,de 7.10.69,visando a propiciar condi 
ções r4ateriais e técnicas para implantaçãõ 
nas universidades brasileiras do programa 
CRUTAC,tendo como órgio interministerial a 
CINCRUTAC com a finalidade de estimular essa 
expansao em arnbito nacional. 
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CONCLUSOES 

Pela anãlise das universidades federais brasilei 
ras, e possivel chegar-se a conclusão que serviriam de ori
entação para estudos posteriores, visando a analisar variã 
veis que não foram objeto especifico"deste trabalho. As con 
clusões seriam as que se seguem: 

1 - A adoção do modelo 111 por parte das universidades fede 
rais, uma vez que pelas su"as caracterlsticas gerais e 
aquele que parece melhor atender aos objetivos da refor 
ma universitãria. 

2 - Seria recomendãvel uma revisão dos dispositivos legais 
que t ra tam do prob 1 ema dos órgãos co 1 eg i a'dos superi ores, 
a fim de que sejam definidas com precisão a amplitude e 
abrangência de suas responsabilidades e de que se evite 
o conflito existente na tramitação dos processos. 

3 - Os órgãos de atividades-meio não deveriam ser hiper-di 
mensionados, com exçesso de chefias, o que somente pr! 
vocaria maior complexidade no processo decisório. Dai 
a necessidade de se estabelecerem coordenações e sub
coordenações nos diferentes setores administrativos. ao 
inves de depa~tamentos. divisões. seções e setores. 

4 - Seria recomendãvel a implantação de três centros, para 
constituição do sistema bãsico, e que seriam: Centro de 
Ciências Biológicas, Centro de Ciências Exatas e "Natu
rais e Centro de"Ciências Humanas, Sociais e de Artes. 

5 - O numero de departamentos por centro não deveria ser 
elevado a ponto de provocar distorções quanto ã funcio
nalidade administrativa e quanto ao aproveitamento dos 
recursos humanos e materiais. 
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6 - As universiaades federais deveriam desenvolver estudos 
integrados no sentido de serem estabelecidas normas g! 
rais de departament?lizaç~o a fi~ de possibilitar a C! 
da universidade a adoção de uma estrutura departamental 
mais adequada. 

7 - Seria recomendivel a implantação dos anexos vinculados 
a cada centro do sistema profis~ional para permitir uma 
melhor integração da universidade com sua "comunidade e 
consequentemente o .desenvolvimento do ensino, da pesqu1 
sa e da extensão. 

8 - r de fundamental importância a implantação de todos os 
órgãos suplementares previsto5 neste estudo, para permi 
tir o pleno funcionamento e desenvolvimento das ativida 
des universit~rias. 

9 - E necessário o desenvolvimento de estudos no sentido de 
se estabelec~r a conveniincia ou não da coordenação di
dática de cursos. 

10 - Seria recomendãve1 i1 i'H.,oç:~c. (; \ir; Gni::;; íe~;ime para to
dos os servidores das unive~sidadest a 1im de se evit! 
rem os conflitos existen~es entre o ~egime estatutirio 
e o regime da Consolida~~n d~~ lai~ ~o Tr~~~lho em vi-

goro 

11 - As universid~d~s f~derais ~cveriam possuir suficiente 
autonomia para estabelecar. dentro de uma faixa determi 
nada, os vencimentos de seus servidores, principalmente 
de seu pessoal docente, de acordo com o seu correspon
dente mercado de trabalho, sal'i\';o m,'nimo da região e 
outros fatores identificados dentro da própria institui 
çio. Para tanto seria aconselhável a adoçio da forma j! 

rtdica de fundação emtodas universidades federais. 

12 - Seria recomend~vel a eliminação do primeiro ciclo de e! 
tudos como ciclo, mantendo-se em seu lugar a alternati-
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va~ muito mais simples e realista, do conjunto de disc! 
piinas de carãter bãsico do currículo de cada cursO. 15 
to. claro está, desde que seja mantido o sistema de in 
gresso com opção prévia. 

13 - E imperiosa a extensão do plano de regimes especlals de 
40 horas e dedicação exclusiva a todos os docentes com 
curso de mestrado e/ou doutorado, permitindo-se a sua 
participação, dentro da sua especialidade; em projetos 
e consultorias para a comunidade, com direito a remune
raçao. 

14 - t necessãria a inclusão dos chefes de Departamentos no 
plano da Concretide, no regime de 40 horas e/ou dedica
ção exclusiva. 

15 - t necessãria a implantação, de imediato, "dos cargos de 
direção e assessoramento superiores nas universidades 
federais, com o devido reajustamento de salãrios basea
dos no plano novo e não no antigo como foi estabelecido, 
sem contrariar os principias de profissionalização dos 
servidores publicos. 

16 - Seria recomendãvel a criação de um grupo de atividades 
tecnicas de nivel superior, tendo em vista a sua impor
tincia para as universidades federais. 

17 - Seria recomendãvel a adoção de orçamento-programa a ni
vel de departamento e a flexibilidade na transposiçio 
de verbas nos elementos de despesas, com a devida apro
vação do Conselho Universitãrio. 

18 - t de fundamental importância a aplicação efetiva do dis 
posto legal que _previ a participação dos estudantes nos 
órgãos de deliberação coletiva das universidades fede
ra i s. 

19 - t necessãrio o estabelecimento de um plano de treinamen 
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to de pessoal docente, principalmente ao nivel de dout~ 

rado t para permitir às universidades a implantação dos 
programas de p5s-graduação. 

20 - Da mesma forma i necessirio o estabelecimento de um pla 
no de treinamento para o pessoal administrativo e t~c

nico, a fim de vitalizar as atividades-meio. 

Nas conclusões aqui expressas procuraram-se en
globar as necessidades sentidas pela estrutura universitãria 
bem como pelos seus componentes humanos nas ãreas:administr! 
tiva. docente e discente. 

o presente trabalho pretendeu apresentar solu-
ções concretas numa tentativa de resolver os problemas estru 
turais analisados, para permitir que a universidade brasilei ... 
ra stja capaz de desenvolver o ensino, a pesquisa e a exten-
são •• fim de dar cumprimento ã sua verdadeira missão na so
ciedade brasileira. 

141 



ATCON,Rudolph P. 

BIBLIOGRAFIA 

Orl ano-

Rumo i reformulaçâo da universidade brasi
leira. Rio de Janeiro,MEC, Dtretoria do En 
sino Superior, 1966. -

AZEVEDO,Fernando de. A Cultura Brasileira. Brasília,Editora 
Universidade de Brasília, 4a Ed.,1963. 

BOAVENTURA,Ediva1do. Universidade em mUdanla. Bahia, Impren 
sa Oficial da Bahia, 971. -

CALMON,Pedro. A repGblica e o desenvolvimento nacional. In: 
História do Brasil. Rio,Jose 01ympio, 1959. 

CAMPOS,Ernesto de Souza. História da Universi.cJade de são 
Paulo, SP.,Saraiva S/A, trabalho 
para a Reitoria da Universidade de 
São Paulo, 1954. 

CARNEIRO,David. Educação-Universidade e História da Primei
ra Unlversidade do Brasil. Parana, Imprensa 
Universidade do Parana, 1971. 

CARNEIRO,LE~O A. The Evolution of Education. In: Brazil 
Portrait of half a Contirrent, editado por 
f.Lynn Smith e Alexander Marchant,New York, 
the Dryden Press, 1961. . 

CHAGAS,Valnir. Conferência para o Forum da Cu1tura.Transcri 
tO,no Jornal do Brasil, de 06.06.1972. -

A Luta ~ela Universidade no Brasil.Porto Ale 
gre, UF GS,Comissao de Planejamento. 1967. -

O Deeartamento na oraaniza~ão Universitãria. 
Brasl1ia, Oniversida e de rasilia, s.d. 

EAPES. Relatório da E9ui~e de Assessoria do Planejamento do 
Ensino Superior. io de Janeiro, Ministerio da EduC! 
çao e Cultura~1969. 

EBY,Frederick. The Develo~ment of Modern Education. 
Englewoodliffs, NY,Prentice,2a Edição,1953. 

FERNANDES,Florestan. Pronunciamento de Educadores sobre o 
projeto da Universidade de Brasília,Re 
vista Brasileira de Estudos Peda õ i-= 
COSo o setem rO,n. 61. 

142 



FLEIUS,Max. História Administrativa do Brasil, 2a Ed~ são 
Paulo, Relhoramentos, '9~5. 

FREVRE,Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio. Jose 01ympio 
Editora, lO Tomo, 13a edição, 1966. 

Ministerio da Educação e Cultura. Seminário sobre ensino 
universitario. R;o, Conse 
lho Federal de Educação: 
1966. 

I I Semi nár-i o sobre as&un
tos un1versftarios. Rio, 
Conselho Federal de Educa 
ção t 1967. . 

A Educa~ão em Debate. Bra 
s.,ia,eparta.ento de Dõ 
cumentação e Divulgação~ 
1973. 

Ministerio do Planejamento e Co
ordenação Geral. Programa Estrategico de 

Desenvolvimento. (1968-
.1970) R.J.,·íBGE, Valo L 

Ortega Y Gasset,Jose. Missión de la Universidad, Madri, Re 
vista do Occidente, 4a edição, 1965. 

RODRIGUES,Milton da S;lva. Pronunciamento de Educadores so
bre o projeto da Universidade de 
Brasília. Rey.ista Brasileira de 
Estudos Pedagogicos, Vo1. XXXVI, 
jUlho/setembro, nQ 83. 1961. 

. -
ROSAT,Malvina M. Guidelines to problems of education in. 

Braz,l. Review Sib1iogra phU. New York, 
Teachers Col1ege.Columbianiversity,1970. 

SENADO FEDERAL. O Parlamento e a Evolução Nacional. Obra co 
memorativa do sesquicentenario da Idenpen= 
dência, organizada por Jose Honório Rodri
gues e Leda Boechat, com a colaboração de 
Octavio Nogueira. Bras;lia, Senado Federal, 
1972, Volo 2, Tomo 1. 

SOUZA CAMPOS,Ernesto .de. História da Universidade de São 
Paulo. Sao Paulo, OSP, 1954. 

SOUZA NEVES,Carlos de. Ensino Sueerior no Brasil. Rio de J! 
neiro, 011mplca Editora, 1954-1955, 
4 Vol. 

SUCUPIRA,Newton. Reestruturação das Universidades Federais: 
Tema apresentado no 11 Seminãrio de Assun
tos Universitãrios. Separata de Documenta, 
nO 31,MEC.Conselho Federal de Educaçao, . 
1967. 

143 



SUCUPIRA.Newton. o Ciclo Bãsico: sua natureza e problemas 
de sua organização. O Ciclo Bãsico, publi
cação do Conselho de Reitores. CR-14, PE 7, 
1969. 

• A Condição atual da Universidade e a Refor 
-------------- ma Universitãria Brasileira. Brasil Univer 

sjtãrio. nQ 86-87, Ano XXVII. sao Paulo, 
Anais Científicos, 1972. 

TEIXEIRA,Anísio. Educação no Brasil. são PauJo, Companhia 
Editora Nacional, 1969. , 

:.",-, .' 

• A Un i ve rs i dadede Br-l's:llTi. Êdíaca t fori': ForulR. 
------- março J96,?\" "",'" • 

• ~'ronunci amento de Educadores sobre o pro
------- :J,t"o,, da Univ'ersidade de Brasília, Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, Vo1. 
xxxVi, jUlho/setem6ro, n~ 83, 1961. 

Universidade de Bras11ia. Assim é' a Universidade de Brasí
lia, pu611caçao da Un1iers1dade 
~Bras;lia, serviço grifico do 
Senado F.edera 1. 196"9 • 

• Plano Orientador da Universidade 
----------------------- de Bras;l;a. Brasflia,unB, 196Z. 
WAHRLICH,Beatriz M.S. Uma reforma da Administração de Pes

soal vinculada ao processo de desen
volvimento. Revista de Administracio 
Publica. Rio- FGv. Vo1. 1, '970. , 

144 

-. 



L E I S 

Lei nQ 1.711, de 28 de outubro de 1952, publicada no DOU. de 
OlJ1.52 e retificada no DOU de 04.11.52 - Es 
tatuto dos Funcionários Públicos. 

Lei nO 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), publicada no 
DOU de 27.12.61. 

Lei nO 3.998, de 15 de dezembro de 1961, publicada no DOU 
de 20.12.61 - Criação da Fundação Un1vers1da· 
de de Brasília. 

Lei nO 4881-A,de 06 de dezembro de 1965, publicada no DOU 
de 10.12.65 - Estatuto do Magisterio Superior. 

Lei nO 5.540, de 28.11SB, publicada no DOU de 29.11.68 - Fi 
xa normas de organização e funcionamento dõ 
ensino superior e sua articulação com a esco
la media, e dã outras providências. 

Lei nO 5.539, de 27.11.68 - Modifica dispositivos da Lei nQ 
4881-A, de 06.12.65, que dispõe sobre o esta 
tuto do Magistério superior e di outras provT 
dências. -

Lei nQ 4.440. de 20.12.61 - Institui o Salirio-Educaçio e 
dã outras providências. 

Lei n9 5.843, de 06.12.72, publicada no DOU de 06.12.72 -fi 
xa os valores de veritimentoi dos CArgos di 
Grupo Direção e Assessoramento Superiores. do 
Serviço Civil da União e das Autarquias Fede
rais. 

Lei nO 5.845. de ~6.12.72, publicada no DOU de 07.12.72 e 
reajusta de acordo com o Decreto-Lei nO 1313, 
publicado no DOU de 23.02.74 - fixa os valo
res de vencimentos dos cargos do Grupo-Servi 
ços Auxiliares. -

Lei nO 5.886. de 31.05.73, publicada no DOU de 04.06.73 -fi 
xa os valores de vencimentos dos cargos do 
Grupo-Serviços de transporte oficial e Porta
ria, do Serviço Civil da União e das Autar
qui as . Federa i s. 

Lei nQ 5.914, de 31.08.73, publicada no DOU de 03.09.73 -fi 
xa os valores de vencimentos dos cargos dõ 
Grupo Artesanato. 

Lei nO 5.916, de 05.09.73, publicada no DOU de 10.09.73 -fi 
xa os valores de vencimentos dos cargos:Grupõ 
Pesquisa Cientifica e Tecno16gica. . -

145 



Lei nQ 5.921, de 19.09.73, publicada no DOU de 20.09.73 -fi 
xa os valores de vencimentos dos cargos dõ 
Grupo 8utras atividades de nível superior. 

DECRETOS - LEI 

Decreto-Lei nQ 53, de 18 de novembro de 1966, publicado no 
~OU de 21.11.66 - fixa principios e nor 
mas de organização para as universida~ 
des federa i s,e dã outras 'provi dênci as. 

Decreto-Lei nQ 252, de 28 de fevereiro de 1967,pub1icado no 
DOU de 28.02.67 - estabelece normas com 
pelementares do Decreto-Lei nQ 53, de 
18. 11. 66,. e dã outras prov i dênci as. 

Decreto-Lei nQ 464, de 11 de fevereiro de 1969, publicado 
no DOU de 12.02.69 - estabelece normas 
complementares ã Lei nQ 5.540, de 28 de 
11.68, e dã outras providências. 

Decreto-Lei nQ 465, de 11.02.69 - estabe1ec& normas comple
mentares ã lei nQ 5.539 de 27.11.68 e 
dã outras providências. 

Decreto-Lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1967,pub1icado no 
DOU de 27.02.67 - dispõe sobre a organi 
zação da Administração Federal ,traça dT 
retrizes para a reforma administrativã 
e dã outras providências. 

Decreto-Lei nQ 405, de.31.12.6-8 - provê s·obre o incremento 
de Matriculas em estabelecimentos Qe en 
sino superior em 1969. 

Decreto-Lei nQ 900, de 29 de setembro de 1969, Dublicado no 
DOU de 29.07.69 - altera o Decreto-Lei 
nQ 200/67. 

Decreto-Lei nQ 991, de 21 de outubro de 1969, publicado no 
DQU de 21.10.69 - altera o Decreto-Lei 
nQ 200/67. 

Decreto-Lei nQ1093, _de 17 de março de 1970,publicado no DOU 
de 13.03JO - altera o Decreto-Lei nQ 
200/67. 

Decreto-Lei nQ 574, de 08D5.69, publicado no DOU de 09.5.69 
- Dispõe sobre o aumento de matriculas 
em estabelecimentos de ensino superior. 

Decreto-Lei nQ 228, de 28.02.67 - reformu1a a organização 
da representação estudantil e dã outras 
providências. 



Decreto-Lei nQ 574, de 08.05.69 - Dispõe sobre o aumento de 
matriculas em estabelecimentos de ensi
no superior. 

Decreto-Lei nQ 665, de 27.06.69 - Estabelece normas transi
tó"i as pa ra a execução da Lei n9 5.°540 
de 28.11.68. 

Decreto-Lei nQ 749, de 08.08E.9 - Estabelece normas transi
tórias para a execuçao da Lei nQ 5.540 
de 28.11.68. 

Decreto-Lei nQ 842, de 09.09.69 - Altera a redação do arti
go 47 da lei n9 5.540, de 28 de novem
bro de 1968 e di outras provid~ncias. -

Decreto-Lei n9 916, 

Decreto-lei n91086, 

Decreto-lei n91121, 

D 

Decreto n9 19.851, 

Decreto n9 452, 

Decreto n9 62.937, 

Decreto nQ 68.908, 

de 07JO.69 -Cria a Comissão incentivado 
ra dos Centros Rurais Universitirios de 
Treinamento e Ação comunitiria 
- CINCRUTAC - e di outras providências. 

de 25.02.70 oublicado no DOU de 25.2.70 
- Fixa os vencimentos bãsicos do pes
soal docente do ensino superior federal 
e di outras p~ovidências: 

de 31DB.70 - Dispõe sobre os vencimen
tos básicos dos cargos de direção das 
universidades federais, das unidades 
universitárias e de Estabelecimentos 
isolabs de ensino superior, mantidas pe 
la União. -

E C °R E T O S 

de 11 de abril de 1931 - Dispõe sobre en 
sino superior no Brasil, publicado no 
DOU de 15.04.31. 

de 05 de julho de 1937. 

de 02 de julho de 1968. 

de 13 de julho de 1971 , publicado no DOU 
de 14.0711. 

Decreto n9 55.551, de 12.01.65 - Regulamenta a lei n9 4440, 
de 27 de novembro de 1964 que institui o 
salirio~ucação e di outras providências. 

Decreto nQ 58.093, de 28La.66 - modifica o dispositivo do 
Decreto nQ 55.551, de 12.01.65. 

147 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
! 

I 
I 
I 
I 
I 



Decreto nQ 63.281, de 25.09.68 -Dispõe sobre o planejamento 
dos recursos humanos para o desenvolvi
mento. 

Decreto nQ 64.086, de 11112.69 - ::lispõe sobre o regime de 
trabalho e retribuição do magistirio' su 
perior federal, aprova programa de ince~ 
tivo i implantação do regime de tempo i~ 
tegral e dedicação exclusiva e dá outras 
providências. 

Decreto nQ 66.258, de 25.02.70 - Dispõe sobra o regime de 
trabalha e retribuição do pessoal docen
te de ensino superior federal. 

Decreto nQ 67.125, de 31!E]o - Dispõe sobre a aplicação e a 
forma de r~tribuição dos regimes de tem 
po integral e de dedicação exclusiva dos 
ocupantes de cargos de direção das uni
versidades federais, das unidades univer 
sitãrias e de estabelecimentos isolados 
de ensino superior mantidos pela União~ 

Decreto nQ 68.908, de 13.7.71 - Dispõe sobre concurso vesti 
bular para admissão aos cursos superio= 
res de graduação. 

Decreto nQ 67.349, de 06.10.70 - Dispõe sobre a instituição 
de program5 de implantação progresslva 
do regime de tempo integral e dedicação 
exclusiva para as atividades de pesguisa 
da administração e dá outras providenci
as. 

PORTARIAS DO NI~ISTrRIO DE EOUCAÇ~O E CULTU~A 
E CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO. 

Portaria Ministerial nQ 3.585, de 27.10.70 - Fixa instruções 
sobre a realização de vestibu 
lares unificados ã matrlcu1i 
inicial nas áreas de Tecnol0 
gia e Saude. 

Portaria do DAU nQ 39-GB, de 17.02.71 - Institui a Comissão 
Nacional de vestibular unifi
cado. 

Resolução do CFE nQ 3, de 06.10.71 - Fixa o valor da taxa de 
inscrição para os concursos 
vestibulares de todo o pais. 

P o r t a r i a ~'n i s t e r i a 1 n Q 4 1 3 .ffi B, de 27. 05 • 72 - E s ta bel e c e a 

148 

sistemática a ser seguida p! 
las instituições de ensino su 



~erior em todo o país na rea
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ANBXO I 

BIBLIOTECA 
FUNDACAo GETOuo VARB" 

DADOS FISICOS RELATIVOS A PESSOAL DOCENTE DAS UNIDADES DE 
E~SI~O SUPERIOR D~ MEC. 

1971 1972 1973· 
UNIDADES 

E CLT R E CLT R E CLT 

Fed.Escolas F.I.Guanabara 184 130 90 175 210 26 166 192 

Fundação Univ. Amazonas 15 354 - 15 390 - 17 401 

Fundação Univ.de Bras í1 i a - 645 - - 595 - - 552 

Fundacão Univ.do l'.laranhão 24 226 11 39 434 4 41 '03 

Funàação Univ.Rio Grande 31 35 - 39 41 - 43 37 

Fund. Univ. de Uberlândia - 53 - - 62 - - 50 

Fund. Vniv. de Ouro Preto 23 98 4 23 117 23 24 131 

Fundação Univ. de Pelotas 111 131 - 117 244 40 116 306 

Fundação Univ. do Piauí 8 181 0- 6 198 - 9 211 

Fundação Univ. de Sergipe 9 195 - 9 221 - 6 249 

Univ. e-
I • de Ala00as 155 130 - 158 200 - 128 369 

Ilnivtlr_sidade F da Bahia 723 481 93 735 523 66 771 640 

Universidade F. do Ceará 386 466 - 368 477 - 346 598 

Universidade F. Esp.Santo ·2111 190 - 27! 224 - ~62 291 

Universidade F. de Goiãs 122 514 - 131 600 - 120 648 

Universidade F.Fluminense 581 418 189 581 129 - 584 825 

Univ. F. Juiz de Fora 234 166 - 335 180 - 332 221 

Univ. F. ;~i nas Gerais 165 1.057 - 741 1.124 - 720 li 40 

Universidade F. do Parã 254 439 - 261 586 - 259 680 

Universidade F.da Paraíba 275 475 - 322 436 - 306 515 

Universidade F. do Paraná 492 707 17 574 789 22 737 614 

Univ. F. de Pernambuco 855 585 - 870 598 - 824 aK) 

Un i v F. Ri o Grande do Norte 295 2C1T ·47 281 305 - 268 402 

Univ.F.Rio Grande do Sul 832 703 - 782 834 - 685 967 

Univ.F.do Rio de Janeiro 1.397 2.358 .227 1.374 1.937 8 1.164 L2~ 

Univ.F.de Santa Catarina 149 422 - 150 488 - 150 488 
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UNIDADES 
1971 1972 1973 

E OLT R E CLT R E CLT R. 

Univ. F. de Santa [ia ri a 495 267 3 505 348 17 619' 292 -
Univ. F. Rural Pernambuco 67 82 - 63 99 - 91 164 -
UniY.F. R. Rio de Janeiro 69 143 28 76 166 34 91 204 10 

Esc. Paulista de t'tedicina 269 113 - 286 113 - 280 156 -
Esc.S.de Agric.de 110550rõ - 23 2 - 32 2 - 37 -
Fund.UniY.de ~ato Grosso - - - 20 236 - 20 236 -
Fund.Univ. de são Carlos - 39 4 - 91 2 - 112 -

" 

Fund.Un;Y.F. de Viçosa - 188 2. - 202 l - 226 -
Esc.Farm. e Odont.Alfenas 27 16 - 2!S 19 - 24 40 -
Esc.F. de Eng.de Itajubá I~ 70 - 15 .70 - 15 85 -
Esc. S. Agric. de Lavras I~ 57 - 14 60 - 14 63 -

Fac.Ciências Agrar. Pará 28 12 - 23 16 - 23 37 -
F a c • Me d. Tr i a n 9 . r: i n e i r o 56 19 - '5l 20 I 57 30 I 

Esc.Farm.Odont.Diamantina 18 10 2 15 12 2 15 14 - -- (I) i (2) 

T O T A L 9.262 12.465 719 ~458 14033 248 9.117 14.193 185 . 

. 
Fonte:Levantamento feito junto ao MEC - Secretaria Geral-jan.1974 

(1) 1973 - Estatutário possui 155 elementos afastados 
(2) 1913 - CLT possui 70 elementos afastados 
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AlEXO 11 

DAD0S FISICOS r(ELATIVaS (l, PESSot~L ,\::LH'!ISTR.l\TIVO DAS U~II;)ADES 
~') rIEC. 

UlUll\1ES 

Fed.Escolas F.I.Guanabara 

Fundação Univ. l.mazonas 

Fundação Univ.de Brasília 

Fundação üniv.do :;1 a ranh ão 

Fundação Univ.~io Grande 

Fund. Univ. de Uberlãndia 

Fund. Univ. de Ouro Preto 

Fundação Univ. de Pelotas 

Fundação Univ. do Piauí 

Fundação Univ. de Sergipe 

: J • r de ,,\ 1 agoas ..,n 1 V. c • 

Universidade F. da Bahia 

:Jniversidade F • do Ceará 

Universidade F. Esp.Santo 

~nivcrsidade F. de Goiãs 

JniversidaJe F.Fluminense 

Jniv. ,.. 
Juiz de Fora í • 

u niv. F. :Hnas :_lerais 

u niversidade 
! 
'.J :niversidaàe 

In i vers idade 

u niv. F. de 

F. do Pará 

F.da Paralba 

F. do ?aranã 

?ernarr:buco 

E 

195 

7 

-
20 

11 

-
36 

169 

4 

6 

243 

1704 

.1235 

159 

449 

302 

134 

1120 

356 

724 

1100 

1816 

u niv.F.~io Grande do ~:orte 461 

L • n i v F. t~ i o Grande do Sul 1065 

'niv.F.do Q • 
.. 10 de Janeiro 2837 

u niv.F.de Santa Catarina 130 I 
152 

1971 1972 
\ 

1973 
CLT R E CLT R E CLT 

562 - 178 652 - 146 59b 
15 14 

280 - 7 3C17 - 6 314 

1791 1470 1552 - - - - -17 

378 45 20 420 47 19 432 

Z7 - 11 67 - 11 117 

40 - - 51 - - 73 

181 17 36 240 67 33 
257 

5 

133 86 180 2OJ. 154 
171 

391 4 

114 - 4 162 - 3 200 

215 - 6 241 - 6 205 , 
48 49 222 154 3 19'1 222 

131 803 596 760 
1782 

783 1m .37 

680 )86 uSG 659 362 
1096 985 

43 21 
281 218 106 496

1 
3~ 

1.33 481 1 9 

131 
! 

876 12 473 853
1 

495 848 ' 

1291 446 799 Z70 1505 2.67 1899, 

41 
I 

78 46 132 lOS 130 97
1 

1225 - 1064 1979 - 1100 1970 

365 21 4Zl 387 25 483 )86 
i 

32 735 726 29 763! 743 72 

1246 8 1056 1257 92 1156 IZlll 

400 862 1784 1110 214 1731 947 

605 231 445 816 368 4f:h 1317 

395 171 lOS 1 485 134 1110 598 

- 197 2753 - 25 2476 1816 

659 - 132 762 - 132 729 

----

R 

15 

-
115 

16 

-
-
13 

-
-
-
26 

51 

-
6 

5 

IH 

-
-
21 

763 

55 

175 

117 

-
97 

-



UNI'MIES 
E 

" . c- de Santa -;a ri a 338 JÔlV. I . 

l';l i v. r: 'ural r) , 466 • . ; crnaruucO 

:.~ n i v. r . -, 
. i o " . de Janeiro 384 

,:5 c. ~aul;sta 
, 

,. '.l 
~, ... ::edicina 4Tl 

:::sc.:).de .'',- r i c . J e .'ossarõ -~. 

r\1;H': .lni v. d~ ato ~rosso -
Fund .1.11 i v. de :;ão Carlos -
:=ur.d.Univ.F. de '!ir.osa -
E se. F a r;-~ . e ('I d o n t . j!. 1 f e nas 5 
": C' de :::1C].de Itajubã 28 :.. S C. i . 
Esc. S. A9ric. de Lavras 30 

Fac.Ciências :'I,c;rar. Par5: 17:} 

f a c • ,·1 e d • T r i a n 9 . :; i n e i ro 13 

::: se. F él ri: . ;~ d o n t . :) i a r:, a n ti na 16 

16121 T 0 T ~. L To 

Fonte '~EC - Secretaria geral 
CDOCOR 

1971 

CLT R 

803 7 

85 35 

213 12 

266 -
60 10 

- -
123 9 

1172 40 

- 7 

93 1 

- 116 

- 38 

117 7 

2 9 

14122 4m 

(l) 1972 - CLT 28 elenentos afastados 

1972 

E CLT R 

329 652 44 

694 111 55 

380 236 39 

362 266 -
- 59 15 

15 299 2 

- 202 1 

- 1203 66 

5 - 7 

7:} -109 -
32 1.02 6 

109 26 35 

13 117 1 

16 2 32 
~ 

(1) 
16042 3466 18391 

(2) 1973 - Estatutário possui !03 elementos afastados 

(3) 1973 - CLT com 124 eleMentos afastados 

153 

1973 

E CLT 

349 628 

703 139 

'572 335 

417 318 

- 106 

15 299 

- 255 

- 1197 

4 63 

7:} 128 

31 99 

99 154 

13 155 

18 28 
(2) (3) 
16048 22500 

R-

-
30 

154 

-
5 

2 

1 

73 

-
-
6 

9 

1 

15 

1881 

1 
1 



II!I(lDlI tE TRABAUIO IE OOCOOES PElA CCMCRETllE 

AIlEXO 3 
.-----.-.----I-----.------·---;;~----·--- .. -'·---'r----·----·~·,-·--·--I 1<17 . .::0

3 
_____ ---" 

lIaIDADES 

PIF1IC •••••••••••••••••••••••••••••••• 
F\lDda.çio ta i .. .,.aida de de ~:ron.u 
'lAdA.rio t .. 1<> .... idade de !::-&.ai lia •••••• 
P'1.Dda.;;" t!a i .. .,. .idade do ....,. aa~ ...... .. 
rua.dti.;'" C'Diyeraidade R:.o 'i-.-aade ••••••• 
,. ... cI;o.yw C .. io .... a1diode <'e lber lladia •••• 
,.d.a.:&'" 'C:ai.,ersid. Fed. Olr-o Preto •••• 
'qn";i:. :'!'\.l't'er.id....d. de P~:::tt ......... . 
rUllda.ç:i.o r.iyeraidade de p::.. .... u.i ••••••••• 
, ... &..;';" :: .. iYuaidade de Ser@ipe ••••••• 
Oa.i.erslsde Federal do ,,::. .. .10& ••••••••• 
U.i~.ldade Federal d~ :.~~ •••••••••• 
C'ai.,. .... ldade Federal do :..e.....ri •••••••••• 
Uni ....... âde Federal do ;:.:'~l~O Sala ..... 
CQi •• r~l~ ?e&er.l Je 4e,~ ••••••••••• 
Uni .. er6:,Qade Federal fl .. ~en.se •••••••• 
Uni.-er .. .doode Feda-al ~ : L:'Z de Fara ••• 
Ulliyer61.!i.de Federal de ,:....Ja,. Ce.raia ••• 
Ulliyer.lda.de Federal do -; &.:"'Á ........... . 

UzU.."'.l~doa Federa 1 d~ :--~al.bA •••••••• 
1JQi.tr.:..~.A.de Federal de -I.-"n.i ••••••••• 
tJlIiTC'rl~t1.de Federal de ':'~~.abUC'O * •••• 
th.íY."..s,dadoo F_d. Rio Cn..bM cio Norte •• 
Onif'u, .. !Itl'!' Fed. Rio C:-"ol.l. ~ do 5u1 •••• 
DniYu u ....... de Federal ~ ~ ~:. de Ja.nei.ro •• 
UJl.i •• r&~.'!.de Federal <!e :: ..... rt. C ... t~u. •• 
Unif'er54iil-de Feder~l de : .... :nt. Maria •••• 
Uft1Yer.i~~6e Rural d~ p~~~uco ••••••• 
Unbe01~ .. d .. Feder .. l lh ... ~: f .... o de l __ in> 
E~o.la eau:l. de liIedic i.~ ................. . 
Eeco.!.. $'l?l!ríor Agrle. ~~ ~,:..~?ro •••••• 
Pund. -:~~ .... Fed. de 'h.t,~ G!"':)6.0 •••••••• 

Fund. ~~lY. Fed. de S;o ~loe ••••••••• 
'Vlld. r ~l.,eT.l'.de Fed. ~'" i--1;-O ........ . 
!K. f"a...-.. Cdont. Alfe!"'.Ã-I ................. . 
E.c. FI"~. ~;en. d. It_.4 '.a-.............. . 
E.ee. s.~ .. 'v{c .. 6e La~-.._ ................. . 
Fac. c~~x ..... ~rar. ""ilr1 ................... . 
Fac. ~t~:.Cl...'u. do TriS:"IZC,do • l.MU'O ••••• 
F.~. dIe C~to1 .. 01a,,~'t~ •••••••••••• 

f01':l ........... ~ ....... s ............. . 

Font.e; .-=::' f~EC - 1971.: 

24 

180 

141 

5 
23 
54 

115 
143 
287 

47 
J3:-
172 
117 
S80 
200 
337 
451 
171 
199 
42:'> 
SB6 
184 
Z70 
67 
~ 

198 

16 
8 
1 
5 

4I 

5. ]92 

II li! llOCEIftES 

40 I RETIrE 

3 

12 

1 

48 
19 

l87 

i20 

2 

3 

10 
12 
67 

4 
II 

210 
2SO 

22 
7j 

l15 
31 

)22 

23 
21 

104 
167 

261 
2JZ 
75 

223 
!3 
74 
45 

131 
11 
31 
64 
lil 

T-;:~;' 
1·--··_··-

fOCAL 

182 

144 

18 
35 

121 

16 
1)6 
353 
537 
69 

409 
385 
148 
902 
223 
358 
555 
JJB 
m 
70s 

1. lOS 
259 
493 
110 
110 
243 

131 

Z7 
~'9 
65 
2) 
41 

B.579 

"I IE DlX:EIITES 111 llE DOCOOES 
·--..,.--40-----r;;;;;-~·~- i 

24 24 40 RETln:: TOrAl 

173 

81 
141 

6 
5 

21 
58 

2 
48 

119 
176 
281 
73 

333 
184 
119 
592 
191 
391 
451 
420 
202 
420 
60S 
184 
285 
70 
55 

208 

2 175 167 2 169 

140 221 Z7 108 1)5 
3 lU 139 5 9 153 
1 1 8 5 - 2 7 
5 9 19 5 6 9 20 

11 32 16 2 11 29 
1 64 12.) 61 1 60 122 
3 3 8 6 8 14 

~ ~ ~ 
21 140 114 21 1)5 

209 JB5 212 202 414 
2.32 513 m 170 467 

29 W2 n )6 1W 
75 409 291 74:#:> 

2JB 422 199 239 4JB 
29 148 137 JZ 169 

323 915 561 3.34 895 
3 Z7 221 241 55 296 

21 412 317 JB 355 
107 558 461 103 567 
166 S88 446 160 606 

99 )01 205 1137 312 
22 222 664 473 122 148 743 

292 242 1.139 SCf7 356 141 1.094 
66 2SO 192 4 69 26S 

220 505 305 220 525 
U lU n u rn 
86 141 46 92 138 

2 43 253 2137 3 ~ 258 
1 2 1 4 

5 5 5 10 t3 
5 65 70 62 62 

131 1.31 131 131 
18 1 9 2B 18 9 28 
8 40 48 8 )O JB 
1 64 6S 64 64 
6 21 Zl 25 7J 45 

41 41 40 40 
5 5 5 5 

-~~;a;--r';:;·~-r 2.962 ---;:;8-- 6.028 513 ,-- 2.858' - 9.-3-99--.. --.-.,- , .. -.. ~ .... ,.--.. -- - -~--.---~,._J-., I .. ____ ._. ___ ... _ 

_/ 



D.\OOS FISlCOS RElATIVOS A PE5SOi.L TiISCENTE DAS OHln\DES 

DE ENSINO SUPERlOO 00 ME(; 

Anexo 4 

1971 I 19"/2. : 1973 

_____ u :\ 1 !) A D E S ___ -tI_D_I_.SC_EN_T_E-tI'_DI_SC_EN_TE_t-!_TJ_I_SC_Dt_TB __ 

FederA2ão Esc. Fed. Isol. Est. Guan. J 3.310 3.689 I 3.879 
Fuadaçao Uni ver.idade do AlllazonAs... 3.612 3.765 4.470 
FUDdação Universidade de Brasilia.. 6.045 7.524 7.952. 
FuadaçÃo Cn4veraidade do Maranhão.. 3.298 3.818 4.233 
FUDd&9ão Universidade do Rio Grande. 343 478 478 
Fuada.;ão Unl.Versidade de Uberllndia. 4:13 592 792 
Fund. ~Ili ver.id. Fed. de Ouro preto." 616 646 712 
FUDdaçao Universid. Fed. de Pelota.. 2.470 2.700 3.153 
Fuadação Universid. Fed. do Piaui ••. 1.101 1.280 1.650 
FUIldação Universid. Fed. de seraipe.1 1.504 1.996 2.695 
Univer.idade Federal de Alagoas •••• 2.650 2.964 3.60J 
UDiver.~dade Federa~ da ~.hi~ •••••• I 11.368 12.137 15.132 
Univers1~de Federa4 do Ceara •••••• I 7.162 7.471 8.595 
Univer.idade Fed. do Espirito S~to. I j.9<J7 4.317 4.J10 
Univ .... idade Federal de Goiás •••••• \ 4 • .$b 5.015 5.5n 
Univ .... idade Federal Fluminense •••• i 11.402 12.353 14.267 
Univer.idad~ Fed. Jui:t. de For •••••• I 4.179 6.704 8.624 
UDiverB~dade ~ed. d~ ~in~ ~eraia •• '12.716 13.201 14.293 
OD1ver.ldade Federa 1. do P.ra ••••••• i b.339 7.591 9.666 
Univer.idade Fe~er.l d. Par.ib ••••• I Ó.390 7.303 9.339 
Universidade Federal do Pãra.ná. ••••• ' d.940 9.509 10.054 
Univer.idade Federa.l de Pern4Llllouco •• I 7.m 9.069 12-395 
Universidade Fed. Rio Gr.nde Norte •• I' 3.175 3.76S 4.839 
Univeraid&de Fed. Rio Grande do Sul 8.993 10.509 11.809 
Universidade Fed. Rio de Janeiro ••• ! 19.876 21.082 22.681 
Universidade Fed. s-nt. Ca.tarina ••• I 4.282 4.983 5.594 
UDi.er.idade Fed. Sa.nta Maria •••••• ! 5.751 7.010 8.245 
Univeraidade Fed. Rural de Pern .... buc i 892 1.353 1.762 
Universid. Fed. Rura.l Rio ce Janeiro I 1.988 2.332 2.597 
18001a Paulista. de Meclic1nioí •••••• H i 1.146 1.234 1.]30 

I 186 88 Eaoola Sup. Agriculturil. de Woasoró •• i 134 2 
Fundação Universid. de M.to Grosso •• ; 1.979 2.677 
FUIl~ ........ ão Universid. Fed. sio Carlo8~ : J50 590 850 ~_ I 

FUIldaçao Univernd. Fedo de Viçosa •• i 1.046 l .. Z71 1.484 
Bacola Farlllá.c1& e Ocbntolog. A lfenas ! 488 595 fS73 
Baco1a Fed. de Engenhari. de ltajubá i 715 789 332 
1*»4 Sup. de Agricultura de L.vras' 359 4f;ij 479 
Faculdade Ci~nci.a Agrária.. do Pa.ri. y8g 488 571 
Faculdade Medicina. Tr1~ngulo Mineiro 403 396 468 
Eeoola Fara. e Odont. de Di~~a.ntina.. 137 157 200 -----.. -.-.. -- .- .. . -'" .- ---"-'---+-----"'-'----t------
T O T A L •••••••.•..• ~ .••••••••••• J159.S20 183.247 213.448 

Font.: Levantalllent:o feito junto .0 ME(; - Secretaria Geral- Jan. 1974 
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