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T!fULO I 

DAS FINALIDADES:~,&,;, 

GP9 
Art. 1~ - A Camissã~ de Pós-Graduação e ...Saí&' lf -Extra-

Curriculates da UFF ( COMPEX ), em cumprimento aos preceitos dos 
arts. 40, 41 , 42 e 57 do Estatuto da Universidade, tem por finali 
dade~ estimular, ooordànar e subvencionar a criação e o funciona-
mento de cursos de pós-graduação da UFF, incluídos o mestrado, o 
doutorado e o pós-doutoramento, assim como os cursos extracurricu-

camo os de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização. 

s plan~s de pós-graduação que porventura a COMPEX 
julgar conveniente elaborar devem ter por base os programas apresen 
tados pelas unidades vniversitárias,estimulBndo e apoiendo finance~ 
ramente o seu funcione~ento. 

TtTULO II 

JJA COHI:PE~1!:NCIA.. - _ ~ 
I ~ 

a) Aces::;orar o Reitor da UFF na decisão de tôdae as maté
rias relacionadas cam os cursos de pós-graduação a extracurricula--
res. 

b) Emitir pareceres em processos submetidos ao Conselho
.Universitário e que versem sôbre que stões relativas aos cursos de 
pós-graduação e extractlrriculares. 

· c) :Propor aos órgãos pniveraitários a e,doção de medidas -
que considere necessárias ao desenvolvimento dos cursos de p6s-gra
duaçijo e extracurriculares . 

d) Gerir e aplicar o ]Undo de Extensão da UFF a que se re 
fere ao art~do Estatuto da UFF de acôrdo com êste Regulamento~ 

~ -
0 

~e) Ex~~mitir parecer c aprovar os regulamento~d~~~ 
À p6i=grdlfuâ~aa · e.dea Universitária~~ ~~ ~ 
~-~~ .. ~) Tomar conhecimento e emitir sugestÕe!2,__!ilÔ"Bl?o ac xoc!il±Zftw 

7 ~ursos ~xtracurr~res 1/lfJrr subvenci~ COMPEX, 

g)~de~cação aos professores dos cursos 
pós-graduação e a seus assistenteso 

de 

~' ~ 
h)~ auxílios .-para pagame11tos de profesaôres conf~ 

rencistas dos c~rsos de Pós-graduação e Extracurriculares. 31~- 38 



i)~r auxílio financeiro a pessoal docente de pós
graduação para publicação de trabalhos. 

j) Conceder ou suspender as vantagens inerentes ao traba
lho em regime de "tempo integral para o pessoal docente e discente , 
doe cursos de Pós-graduação • . 

~ 

k) Determinar a suspensão das subvenções ou auxílios qque 
conceder, quando verificar a inobservância dos planos de aplicação 
aprovados. 

1) Apoiar e promover intercámbio de pessoal docente em 
atividade de pós-graduação, dentro da Universidade e com institui -
çõea congêneres. 

m) O_~acitar as t:,.st~ttn~':"· -e eeryiç08 da UPF ao funcio
namento dos Cursos de :P6s-graduação

1
m:!diaute concessão e.nual de au

xílio financeiro, bibliográfico e em material 9 não eó a requerimen
to doe interessados, mas também, obrl§atôriamente, ~-~o. 

n) 1~~ter o cadas~ro dos Cursos de Pós~graduação da UFF , 
do pessoal em atividades à dos eq~rlpamentos e aparelhagens reapecti 
vos. 

o) Promover a utilização, mo~entação é redistri~1ição ~ 

do equipamento q1.1e tenha sido adquirido pelo Fundo de Extensão. 

p) Promover ee"'Gudos a respeito da situação doe Cursos de 

Pós-graduaçã.o da UFF e de outras Universidade~~ t'txís e :i& e '1 ~ 

f':$5.~ ?(l' afim de que a pol Ít"i ca. institucional nesse particulallt possa 
aasentar-se em dadoo conc)t)ti os .Jl.... ser periodico:mente revista. · 

q) D~r parecer éobre realização de Pós-graduação de docen 
· tes da UFF no país ou no estrangeir.o. 

r) Baixar as :normas de :ftmciono.ment o da Secreta.r:i;a e da -

Biblio~~~JC~s auxílios obrigatórios anuais concedidos ex

ofício pela COJ.\ItPEX ~sere o.~ em pr:.nc.í:pio ; em quotas iguais e.oe dive.!: 
soe setôree de pós-graduação da UFFo 

Art~ 3º·- A COMPEX poderá baixar Ãformas complementares p~ 
ra seu funcionemento, desde que não contrariem o presente regulamen 

' -
to. 
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~ 

DA ORGANIZAÇ!O a-

Art. 4R - A COMPEX será constituída por 5 membros, com 
o de 3 anos. 

de 

dente 
rio. 

§ lg - Os membros da COMPEX S9.râo 
da Universidade. 

regentes 

2Q - A designação dos membros da COMPEX e do seu presi

" Reitor, sujeitas à homologação do Conselho Urriversit~ 

caso de vacância, será indicado um nôvo membro, 
que completará o dato. 

F14-~ 
. Art. ~'W - O :Presidente da COMP~ será aubstitu:!do 9 :na~ 

suas faltas e impedimentos, por um vice-presidente el eito por seus 
pares. 

Art.~ - Compete ao Presidente da COMPEX: 

a) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordi 
nárias da COMPEX. 

b) Remeter ao Ma~ífico Reitor os pareceres e decisões -
a"dotade.s pela COMPEX4' 

c) Entender-se com os órgãos federais, estaduais, munici
pais, públicos ou privados, para tratar de assuntos de interêsse da 
COMJ?EX; 

d) Despachar o expediento da COM:PEX 

e) A:px·esenta.r à Cür.fi-'EX o r elat 6ri o anual e encaminhá-lo à 
Reitoria. 

f) Movimentar o Fundo de Extensão, de acordo com ae deci~ 
sões da COM.PEX. 

Art~(7~ - A jecretaria d~ COMPEX é o órgão que tem por fi 
nalidade ' a l~ealizaçá·~· doa serviçor:• de Administração e de Expediente~ 

Art~ ~g - Secretaria competes 

a) Executar os serviços udminiatrativos vinculados às ati 
vidades do Presidente e da COMPEX. 

b) Colaborar com a Presidéncia na coordenação dos elemen
tos administrativos indispensáveis ao funcionamento eficiente dos 
servi ços da COI'/.D?EX 



• 

• 

c) ~funter am ordem e em dia os fichári~s do intereese n 

d) Receber, dis·~ribuir e arquivar a correspondenc~a á.'i.:.trN 
COMPEX_ 

Ar .... ;@il - Ao Secretário con~.pete~ 

a) Dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos ser\1 
çoe da Secretaria< 

b) Emi·tiir pe.reoez· côbre os e.s untos de administraçao 
tos à apreciação do Presidente e da CQ~~~. 

c) Preparar e despachar c~ c Preeid t o oxpedien~ 

d) Apresentar ao ~residente o rc atório aemeatra: ua~ 
vidades do respectivo 6rgão ~ 

e ) Lavn:~.:r 

zada uma coletânea 
dc .... s rouni oee ~ 

~luçc ·t < L -
ED e mc.nter Ltu., li 

·r · · ,. 7 

f) ]1 ornec l"' OS ele onu O tj f' :perar COJl O :fl" Sl Ó.'3i. O 

elaboração do relatório anual 

l'ITtfLO lV 

DO FUNCI ONA11El-i,.T O:-

Art. lOQ - A CO:Ml.J.i:i, rounir~s ~é, ora.i.Llàrinmente, dua~ r.: 

zes por mes, ou ext~aordinàriamdnte, e~ qualquer época, quando or 
vocada pelo seu Presidente~ percebendo seus m mores jetão po~ s r--

~ .S"u,; va~-...r> membtoa e suas c. e c· eoef.> e 1 '0 toz::r'lüas por ta ter Fi. 

presentes. 

Ar·C.. l2!t - De caaa eebeão da COMPE:... ....ré lavruaa. Ul!.a . 

com mençãô expreasa de tôdea as deciaÕ&s tomadaa. 

c 

Art. 13R - Pod~rao campar.acer ~s reuniõeo da COMPEX r. 4 

~essôres ou aspecial~stas convidados pPlo Pre ·dente, corr pr~vL 
s..t~.uência da COI\1Ph'1rç quando a atéria ero :puutrc eoomende.r con~.f...tl 

A::ot' .J..42 - ~ra C"'~éla e:a.co cL u ~ ... 1 ' ':' d') 4·..-c L"' os 

nancelros pP."!.a ema 89 .• .'á reen 0 if 
3Jq >O I' f 



• 
A COMPEX poderá emitir parecer sobre a conces-

são de regime de tellW9. j.~~~Ft;4. a professôres da UFF cujas a:ti Vida
das de ensino ou pe.squisa~jam consideradas de int.erêsse compleme_!!: 

tar aos trabalhoa~çã~~;t!i~}~!Sru!r!f~;P!~~ 
~ye=•S5?i?K - -- -

p .. ' ,, ' \) , , 

Art. 1(;~ - A concessão de tempo integral e de bÔlse.s pele-~ 
COWIPEX obedecert\ aos c.t ... itérios estabelecidos em Mormae {!Pmplementa
ree para Concessão de Tempo Integral e de Bôleae baixéi.C' .. o pelt=l 
COMPEX, que fixarão também os z•espec-ti vos valores . 

Art. l~'l - O professor em regime de tempo integral é obr.!. 
gedo a apresentar relat 6ri os semestrais sôbre a marcha dos :t-rabalhos 
CC·m a indicação precisa das etapas concluídas e dos resultados par

cj.ai.a e finais alcançaclos. 

Art. ~Q - O tempo in·tegral poderá ser suspenso, temporá
rio ou definitivumente~ por solicitação do interessado ou por ini
ciativa da CO:NLPEX 1 quando se comprovar o não cumprimen·co dos compr_2 

misses assumidos. 

§ l1nico - A suspensão ex-ofício do regiDle de -tempo inte •. 
gral somente· poder-ee-ü ef"etivar com a audiência do Departamento a 
que pertencer o profeaflor intel"'eseado e mediante homologação do Con 
eelho Universitário . 

Art ~ 20Q - O :1 pedidos de au..·•dli o para cursos de Pós--gra-6.

duação e Extracurriculat·es eerão djrigidos ao :Presldenta da CO~IP.~X 

devidamente fundamentados. 

TD~TJLO V -
DOS RECURSOS E DA SUA APJ .. ICAÇAO:-

Art ~ 21Sl - Para a :x.~ea.lização dos seus objeJliivoa, a COl'r.~.PEX 

manterá o Fu..ndo de Extensão que será constituído,dentre outras foll-
tes& 3!7-41 
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a) por quota·autamàticamente depositada 9 cada ano, pela 
UHF e cor~eapondente a 5~ (cinco ·por cento) de sua dotação global 

orçamentária; 

b) por subvenções, donativos e legados, regularmente acei 

tos, co.m ou sem encargos expressos; 

c) pelo produto de créditos especiais abertos por Lei; 

d) pelo produto da venda de publicações e eg_uipamentos; 

e) pelos recursos decorrentes da exploração comercial ou 
industrial de resultados de trabalhos sub"17'enci ona.dos pela COMPEX. 

Art" 22ri - O Fw.ldo de Extensão deattna.-se ao cttsteio daa 

atividades específicas da CONO?EX e somente poderá ae..r aplicado na 

realização dos objetivos que justificaram a sua in~tituiçãoa 

Art. 23g - A COMPEX decidirá aÔbre a distribuição doa 1~ 
.: cursos disponíveis e examinará-: :p(;.ra a devida comprovação :pert.>..nte 
os órgãos competentes da Reitoria, ae demQnstruçõee das despetas 

efetua.daa .. 

J~t. 242 - A movimentação dos recursos será feita m~dinn

te determinaçe.o do Pres:.tdente 9 à vista do deliberado pelo plenár::. o 

da CO:MJ?EX, em. decisões gerais ou específicas .. 

T!TULO YI 

DO REGIMENTO FINANCEIRO:-

Art. 259 - A proposta do orçamento anual será org~izada 
pela COMPEX, com base nos projetos e programas de trabalho que lhe 

forem encaminhados e no S61.1 próprio plano de ação • 

Art. 269 - Até 30 de ma~ço de cada ano, o Presidente da 
CO:MFEX encaml.nhará à Reitoria da UFF a discrir-.ínação daa despesas 

previstas. 

Art .. · 279 -No decorrer do exero!cios a COMPEX poderá aoli 
citar abertura de créditos especiais, que atendam a necessidades 
camprovadae e inadiáveis • 

.l\,J."'t" 28$1 - :Pare. a rea..~..iza.çe.o de pro,iet os 0v.j o p.\. ... azo de 
execv_ção :possa exceó.er o de um oxerc:ícic )~:i.1~anceirol' EU~ despeaA.a 

• 
previstas serão aprovadas globalmente s cons:L.gnando.~ae noe o.rç . .!l'H' .... 

tos seguintee as re~nP.ctivas dotacões. 
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DAS JJISPOSIÇO~S GERAIS E 2~RANSIT0RIAS: -

Art. 29R - O co.vpo docente de Poe-gr:1d1.:vação da UFF será 
constituído pelos profar~$Ôree regentes de cadeLre da Universidadeo 

§ 1~ - Poderãt) colaborar even·tualmente 11a docência 1 como 

conferenoistae, profeseóres categorizados da UFF e de. outras tlnive~ 
àide.daa, do país ou do est1·angeiro, indicados pelt's respectivos pr_2 
feesôree regentes. 

§ 22 - Em caso de necessidade ·poderão colaborar na docên
cia doe cureoE:I de pós-gl:'aduação também os profesaôres livres docen
tes da UFF; a critério e sob a orientação doa regentes. 

§ 3Q - Em cast.lS excepcionais 9 e sob a expressa responsabi 
lidade do professor regfmte da. cadeira-7 também t>oderão participar -
das atividades docentes de pós-graduação os prot'eeeôres da UFF,dou
tores com mais de 3 (·/;rés) anos de doutoramento. 

Art. 302 - 1\a atribuições conferidas a1~ president e da 
CO~~EX e contidas nos dispositivos do presente RGgulamento s erão 
exe1·cidae por delegação expressa do M?-gníf'ico Re:itor. 

Art'i )lQ - A COMPKX: continuará integrada pela sua .forma
ção atual confor.wG Portaria do Reitor da UFF, devendo seus mem--

bros completar o mandato, na forma do art. 42~ 

Art. 329 - Enquanto não dispuzer de qu1:>.dro Fie QEf'i o- de .fll,B 
cionári os, poderá a CO:MJ?EX convocA-r servidores da. UFF para prestar 
serviços, fazendo jus a gratific~~ão pro-labore ( por serviços pre~ 
tadoe), estabelecides pela C01APEX. 

Arto 332 - Não será admitida acumulação de bôlsas concedi 
das pela COMPEX e pela Comissão de Pesquisa da UFF~ 

-.-.-,-.-.- ... 
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M. E. c.- UNIVERSIDADE FEDI!RAL DO ESTÂDO DO RIO DE JANEIRO 

REITORIA 

.... Iana.l.aflo .. C..S. ... 

C.bal eo.teadon •• cw
aos de P&a-Gnd-.b ta ~I 

ven14a4e federal n•·--· 
Ao8 4ola üaa 4o llêa .. t....UO 4o •• .. 1111 

awec•to• • MaMata • ..te, àa ••• beaa, ao Ga'blaete 4e Belt•• Pro
feaaer laaael Bure"o 18\\o, foi !utal .... c.m.aão C.tral ~ 
dora •oa Cv- àe PÓ .. Gndupo da \id.Ydlitde Fetenl n•tm••tez1 
.. pela r.nar1a DI 486, te 28 ele 4e..-bn .. 1 '"' a SOI\d.J' Valulel'l• 
taa • O W'W 4a tld.•en1da4e Federal ~ DO 'UO 4e .U avl• 
lndtlea, etald.4enale u llspoeltlea 4a Le1 .. DiftVhea • •- ta .1-

aeapo -..t.-.1 aÔbN oa cw- •• P&.-Ontuatl-1 eeuit!eraMe u ~'MA 
--'at'-• Co C...lbo Fedcal de .eduoação ••• oa uaoa Cunoa1 •--.1 
a. .... a~· 4e lllplsnta~ • estabelece ue~aaa ca- üMipUa• 
e hMl•••nte ••• nfedha Cuaoat CdDid~o a cled.Ão 48 I&Nd• 
C• .. lll• lldwr•J.tárie, •• aprovM a eriac;ão 4a ·c-s...a. c.va1 C... 
......... ew... de P&a-GwacluatH. BBIOLVBa deai&Dal' H ProteaiWel 
BDAL OGlJI.IlU, JOROE IAIIB'llt, ORLA.'fDO CAWPOFI BI!O, GDALPO HQRIA / 
DB XIIBZBI e t)ti'tiDOB JIO)UR D<ll IAN!OS pua, 110b a preàU.la 4o I 
prueJ.ro, eeuU.~llirea a eetasiD ~entral COOJiden.Mora 4u cunoa 4e I 
PM-Gn~-.ão •• •• -.mates ab1ba1çleat a) •stUÜl" aa acllc.lt.çõea 
tu 41••••• lhldd••t e) -•J'U' pderüaH ,ara 4etenDdu ü.aeip~ 
u.st e) •••14er•~ a v1ab111•a4• dos CurHt, quanto à aec.as1á4e • "'i 
liclade toa .. ._., bea DeCeasár~ 11latala9le•, t•t" 4e lat_._c;l• I 
e1a\lt1ea, ete., 4) apn~~Ctar _ _.. q11ato ao ........ te a~ • 

tapo 4e detieaqão ••s al-.os e proteaaôreat e) ••~J.Me --- • IW. 
claeDtoa !Jlteno•J t) npr1r a ntr!b\li;ão doa prote..&rea. IIGIIDI-1 
•H, POILIQtm-0 e CtiiPU-U. Aaa. MB'Oil. BAIRiftO llft!O, BiiYoa.• C.. 
a palavra, o Map{ttco Reitor aauileu • ..,. ..... , Uael• 4a u,.nla 
e1a «• &reão er!ede e entatiaou a Déeesaiõ.acla •• ae al.arpJ' o iald.to I 
du aWtlndtlee ta Ctâulo, dado-• lhe e..,.Miae1a pua .-lUz, '-
béa, ,.,..._.. Mlwe C\11' ... Bxtra-Currinlarea. \l Pnfe8MI' -.t'-1 .._ 
pdn Z.S• .,...._ as pü.&Yras el.Odoau 4o Mepltteo ww, "'Jl 
laalo ..t!._M laGDI'a4o OQII a eseolba de seu n-. para ,n.Utr --. Ce

•••• .. de elnado aabar1t~ 4ostjnada a aa 111 ..... puM t.Ue
"- ,... a Uaiftl'd' .... -, para ..nu, .., Lld.a hl ..,. JISJ• .. 

Ollwln, .nSale te ~ .. lanet a Jftllde a'-t .- ftl -
da ,.1o •aJn.ee Bd.'~ • peloa an. x.Roe da cem.aslo C.bal COGGP-

...... •• c•- te ... Gnàatlt a'-'t, 2 .. fnutdN .. 1 "". '-' 
31 lf- yf 
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~ecre · ... ra do 
Con~ lho Universitário 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Prof. Rubens Mae1el 

INTROpUç1lq 

O desenvolvimento dos estudos de nivel superior no Brasil está 
propiciando o florescimento, espontâneo e não sistematizado, de cu.rsos re 

· caracteristicas variadas, aos quais se vem atribuindo a designação genéri 
ca de "Cursos de Pós-Graduação". Correspondentes a necessidade imediatas 
distintas, tais cursos divergem acentuadamente nos propósitos, na estrut~ 
ra, na duração, nas exigências de ingresso e de habilitação, e em muitos 
outros aspectos. O próprio conceito de "Curso de Pós-Graduação" não obe
dece a um entendimento uniforme e tanto é tomado em caráter estrito - cur 

"' so de ambito geral, para ampliar e aprofUndar conheciment~s - como cons~~ 
derado em sentido lato e aplicado a qualquer curso em que a graduaç~ pré
via seja requisito obrigatório de ingresso. 

Proporções atuais do problema Com a finalidade de caracter!-
~~r a realidade educacional brasileira, em relação ao assunto, procedeu a 
CAPES ao levantamento dos cursos p6s-graduados, dos de especialização e 
aperfeiçoamento e dos de extensão, existentes nnq pais. O trabalho se refe 
re a 1965 e reune informações de 157 das entidades a que se dirigiu a~PES, 
em todo o território nacional. Ficaram excluidos da enumeração cursos, em 
número que não é possivel precisar, cujos responsáveis deixaram de respon
der ao questionário ou fizeram-no de forma inteiramente insuficiente. 

Para classificar os cu~sos, foram utilizados os critérios estabe 
lecidos no Parecer 977/65, do Conselho Federal de Educação, de autoria do 
Conselheiro Newton Sucupira. Isso fêz com que deixassem de ser mencionados 
como de pós-graduação muitos cursos assim intitulados, mas que não corres
pendiam aos critérios estabelecidos naquele Parecer. Mesmo assim, estão e
numerados no levantamento 96 cursos de pós-graduação, dos quais 22 são 
de doutorado, 67 de mestrado e 7 de caracter1st1oas que não permitiram seu 
enquadramento rigoroso em um ou outro tipo. 

Se considerarmos que, dos 286 cursos que a CAPES inclui entre os 
de especia~ização e aperfeiçoamento, boa parte é apresentada pelos respon
sáveis como de pÓe:gr~duaÇõo,é provável que fiquemos aquém da realidade ao 
afirmar que, aos aproximadamente cem cursos com características de pós-gr~ 



2. 

duação, em sentide eetrtte, soma-se pelo menes uma eutra centena Ce cursos, 
também assim intitulades, e acei~s ~• tais per uma b~a parte ~~s int~~~ 
sados em assuntes e~oaeiena.is. tsse us&--1~· têrm• "Pf' gradua.çãe" 
se faz, na esmagad&ra maieria. do~ cas8!, e•m intei~ ~ ré, e ~ resulta 
do da impreeieã.o de eeneeit~ qu~ Noina eté agora sÔbre a ma.Wm! fJ que o 
M.ini~rio de Educaçãe e Cultura e, em oespeeial o ~&el~ Fe4u,..ll de Educa 
ção, visam precisamente a dissipar. 

Perspectivas futuras - Não é dificil prever o quant' os próximos 
anos in~luirão no aumento dessas cifras. Há um grande entusiasme pelo ass~ 
to, de parte das instituições de n{vel superior e mesmo das instituições pu 
ramente profissionais, e a simples emulação entre elas já seria suficiente 
para multiplicar o número de cursos de pÓs-graduação exist~ntes. A isso se 
somará, porém, a necessidade de virem tais cursos a ser organizados, para 
atender à demanda crescente de formação de professôres, indispensáveis à 
consecução de uma autêntica politica de desenvolvimento. Os sucessivos en 
saios de planejamento estatal e os planos es~ificos de expansão do siste
ma educacional de nivel superior concordam na ênfase emprestada à necessida 
de de ampliação acel&rada das matriculas dos cursos superiores e, conseque~ 

temente, na urgê~ia da formação de novos quadros docentes. O "Programa de 
ação eeonômica do Govêrno" para os anos de 1964 - 1966, editado pelo Minis
tério do Planejamento e Coordenação Econômica, a fixar a meta de 180.000 m~ 
triculaa novas, nos cursos superiores, até 1970, e admitindo a razão de 1 
professor para cada 10 alunos, estabelece os seguintes números de novos pr~ 
fessôres, a serem formados nos anos correspondentes . 

1965 600 "' 1 novos professores 

1966 2 100 11 11 

1967 2 600 11 11 

1968 3 300 11 11 

1969 3 900 11 11 

1970 4 500 " " 

Total até 1970 18 000 nevos professôres 

! evidente que uma tal expansão não pode ser relegada à iniciati 
va individual e ~ ao crescimento espontâneo dos quadros d8centes. Será forç~ 
so recorrer aos cursos de pós graduação,como o instrumento capaz de institu 
cionalizar, ordenar e acelerar a formaçãe de profess~res, reduzindo a um mi 
nimo os r18cos da improviaaç~o e do despreparo. 
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eutrn. razão, igualmente poderosn, para o desenvelviment .1 dos 
cursos de pós-graduaçãe, é a nec€ssidade de incrementnr a pes~uien eien
tifica e tecnológica, cem vistas no amadurecimento de nessas elites int~ 
lectuais e à criação de uma tecnologia vinculada aos pr~blemas naoionais, 
e capaz de atendê-los em condiçÕes adequadas de eficiênaia e custo,l~oe~ 
to qur os cursos de pós-graduação não resolverão por si sgs e problema, 
e que não bastará a criação de novos cientistas, quando ainda não conse
guimos reter os que já possuiamos, nem dar-lhes condições apropriadas de 
trabalho e p~ogresso. Mas é Óbvio que n~ poderá haver aumento signific~ 
tivo e autêntico dos nossos quadros científicos e de liderança intelectu 
al e politica, sem o impulso fornecido pelos cursos de pós-graduação. 

ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

A Pós-graduação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nat - A L.D.B. em seu titulo IX - Da Educação de Grau Superior ~ no ca
pitulo I, que trata do ensino superior, assim preceitua: 

"Artigo 69 - Nos est abelecimentos de ensino superior podem 
ser ministrados os se~ui~es cursos: 

á) de graduação, abertos à matricula de candidat os / 
que hajam concluido o ciclo colegial ou equivalente, e obt1 
do classificação em cor~urso de habilitação; 

b} de pós-graduação, abortos à matricula de candida
tos que pajam concluido o curso de graduação e obtido o res 
pectivo di~loma; 

c) de especialização, aperfeiçoamento e ext~nsão, ou 
quaisquer outros, a juizo do respectivo instituto de ensino, 
abertos a candidatos com o preparo e os requisitos que vio
r&m a ser exig}.dos". 

Não existem, em tÔda a LDB, maiores especificações referen~es 
aos cursos mencionados, nem qualquer previ5ão de gr~us acadêmicos corre~ 
pendentes aos mesmos. Do texto legal deprecnde-se, apenas,que o ~egisla
dor procurou distinguir entre "CUrsos de ':eós-Graduação", de um lado, e 
"Cursos de Especialização, Aperfeiçoo.mento e Extensão, ou quaisquer ou
tros", de outro. Não h6 definição precisa do que sejam tais cursos, nem 
qualquer dispositi~o que determine ou sugira sua regulamentação. 
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Zssa indefinição poderia ser vantajosa , permitindo à. i niciativa das 
instituições &ocentes mais cate~orizadas ir aos poucos experimentando e 
inovando na mat~ria , para que , .mais tarde, já sedimentada a experiência , 
se tentasse uma sistemat ização . 

O vulto assumido pelo problema , o risco de criação de situações de 
fato e as exigências do planejamento não peroitem, no entanto um adia 
mento da questão . ~ forçoso, pois , extrair da Lei o máximo que uma exe 
gese cr iteriosa nos per mita concluir . 

~nalisando o citado art . 69 da L. D.B. , parece indu bi tável poder
mos afir mar : 

l) que a lei distingue claramente os cur sos de 11 p6s- gr a 
duação ( i t em b ) dos de especialização , aperfeiçoa~ento e ext en
são , ou QUaisquer outr os 11 ( i tem _ç_ ) ; 

2) que ficar definidas as qualificações dos candidatos à 
matrícula em tais cur sos, quando dêles se exige 11 que hajam COA 

cluído o curso de graduação e obtido o respectivo diplom~ 

(item b , i n fine). 

Se atentarmos , como o fêz lucidamente o Conselheir o Cl6vis Salgado 
em sua indicação , para o fato de o l egislador referir-se aos cursos de 
graduação (item ª) e do p6s- graduação (iten b ) nos nesmos têrmos , dizen -
do- os 11 aber tos à m2.tr í cula do candidatos que hajam concluí do ••• 11 (seguin 
do-se a exigênci a de ciclo coleg ial ou equivalente , para ingresso nos pr i 
meiros , o do curso de graduagão, para acesso ·aos so0undos) - o que não é 
feito em relação aos danais cursos . - parece- nos lÍcito , acompanhando Clóvis 
Salgado e Nm·rton Sucupira , inferir : 

3) que a lei d~ a entender tratar - se do cursos regul ar es, 
assemelhávei s , en ní vel mais elevado e mutatis mutandis , aos 

cursos de gracuação . 
Considerando que , no Título IX da L. D. B. , o Capí tul o I I , que trata 

das Universidades , en nenhum momento r estringe a estas a faculdade enun ~ 

ciada , em caráter geaérico , no caput, do art. 69 , podemos ainda afirmar : 
4) que os cursos do p6s- grad''-ação podem ser ministrado'" 

em ostabelecinentos de ensino superior, sejam êstes isola 
dos ou inte~rantcs do universidades . 
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Finalmente , t endo em conta quo os cursos de pÓ-graduação , exce -
tuado, at6 o momanto, somente o de orientação educativa, não assegu .. 
r an privil~gios para o exercício de profissão liberal, podemos concluir: 

5) que não ~ aplicável aos cursos de pós-graduação , em 
suas condições atuais, o que preceitua o art. 70 da L.D.B • 

=.:... Pós .. graduacão no Estatuto do t :ar,istério Superior_ - ~ ~ Lei nQ 
4881-.:·., de 6-12~1965, que instituiu o regime jurídico do pessoal do
cente de nível superior vinculado à administração federal, em seu ar
tigo 25, determina: 

.. ~rt. 25 :. O Conselho Fed.:ral de Educa-:ão, no pra zo de 
60 (ses senta ) dias , a contar da data da publicação da pre ~ 
sento Lei, conceituar~ os cursos de pÓs- graduação e fixará 
as r espectivas características. 

~sse dispositivo, por si só, parece-nos fundamento suficiente Pf.\. 
ra alicerçar a conpetência do CFE na ~egulamontação dos cursos dA 
:pÓs-gradu:'.ção, entendidas como tal 11 a concoi tuação dos cursos ••• e a fi 
xação das r espectivas caractéristicas" • Hão bastasse, porém, essa in
terpretação, ter:!amos ainda o disposto nos arts. 14 e 16, que, rcstrin -
gindo as possibilidades do provil!!Gnto de metade dos car gos de ?r ::>f essor / 
Assistente e a inscrição ao concurso para o cargo de Professor : .. djunto, 
nos dois casos aceita o provimento ou inscrição 11 de doutor em discipli
na conpreendida nas atividades da sub-unidade 11 • Or a , a figura de 11 dou
tor em uma disciplina 11 não existe em nossa tradição nem na legislaçno an 
torior ao Estatuto do 1:agistério Super ior. 

::.pareceu na versão final c definitiva deste - sabemo-lo quantos 
trabalhamos nos ante-projetos de que resultou a lei como r emanescente/ 
do menções r eiteradas c explícitas aos graus acadêmicos conferidos p~ 
la pÓs-graduação. Nesmo doi:x;ando de l ado êste esclarecimento, que os 
preceitos de hermenêutica não r ecusam, permanece o fato de quo 11 doutor 
em uma disciplina 11 só é possível em curso do pÓs-gr aduação. E como a 
tais doutores se está confer indo, embora som exclusividade, um privil~ 
gio para admissão a car gos pÚblicos, os diplomas r espectivos ficam su -
jeitos a registro no Hinistério da Educação e Cultura. O que t ambém se -
ria exigido, para quaisquer outr os efeitos legais, em face do que prece1 
tu~ o art. 102 da L.D.B. Ora, rillo seri a cabível viesse o }ffiC a r egistrar 
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diplomas de curso Superior cuj a s car a ctoris tica s não houvessem sido 
r egulamentada s pelo ~rgão.compotonte par a f azê- lo - isto ~ , o Con
selho Federal de Zducaçãol 

O Par ecer 977/65, do C.F , E_._- "Considerando a neces -
sida do de i mplantar e desenvolver o r egi me do cursos de p~s-gradur. -
ção em nosso ensino superior o t endo em vista a imprecisão .que r eina 
entre n6s, sÔbre a na tureza dGsses cursos", solicitou o Sr . 1-Unistro 
da Educação e Cul turr-. ·.o Consel ho Fec~c ral do Educação pronun 
ciamonto sÔbr o a matéri~ . Concomitant emente , o Conselheiro Cl6-
vis Salgado apr esentar a indicação soli ci t ando ao C.F,E , fossem .de
vidanonto conceitua dos os cursos de que trata o art. 69 da L,D, B • 
Dessas solicitações r esultou o par ecer 977/65 (Docunenta 44, pág • -
67 a 86 ), do que foi r el a tor o Conselheiro Newton Sucupira . ~sse 

not ável docuncnta historif'. a origem o de senvol vimento do p6s- gr~·. 

duação, discute-lhe a necessidade , o conceito c os fundamentos lg 
gais, define o caractoriz..-:·. Hostrado c Doutorado e consubstancia a 
parte conc eitual o do aplicação em deze s seis conclusõe s . · provado 
pelo C.F.E. em 3/12/65 (três di a s ante s da promulgação do Esta tuto 
do Magist6rio Superior ) , f oi êlc r ef er endado posterior mente pelo 
Conselho , que entendeu dar a ssim cumprimento ao disposto no ci t.'1.éb 

art . 25 do Estatuto . Passaram, a ssim, a s conclusões do Parecer a 
representar a manifestação ofici al do C,F ,E., no tocante ao concoi 
to c às car acterística s dos cursos do p6s-gr aduação. Vejâmv- la~ 
pois: 

1) A p6s-gr aduação de quo trata a alinea .Q do art ., 
69 d~ L, D. B, ~ constituída pelo ciclo de cursos rg 
gulares em seguimento ' N !. graduaça o e que visam a 

desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos 
cursos. de gr aduação e conduzem à obtenção de gr au ··c~ 

dêr.üco . 
2) ~~ p~~-graduação compr eenderá dois níveis de for
mação: Hos t r ado o Doutora do , Embora hierarquiza dos , 
o mostrado não consti tui r equisi t o indispensável à 
inscrição no cur so de doutorado , 
3) O mestra do pode ser encarado como e t apa pr elimi
nar na obtenção do gr au do doutor ou como grau ter -
minal , 
4) O doutora do t em por fim proporcionar formação ci 



~ntífica ou cul~ural rimpla o aprofundada , desenvol
vendo a capacidade dr pesquisa o poder criador nos~ 
f cr ontcs ra~os do saber . 
5) O doutor ado do pesquisa t erá designação das s~ 

guintos áreas: Letras, Ciências Naturais, CiênciGS 
Humanas c Filosofia ; os doutorados profissionais oo 
denominam segundo os ct~so s do graduação correspon -
dentes . O mestrado será qualificado pelo curso de 
gr adtmção, área ou matéria a que se r efere . 
6) Os cursos do oestrado e doutorado devem ter .a d~ 
ração m:Ínima do um e dois anos r ospectivamcnte . :üém 
do preparo da dissor ta~ão ou tese, o candidato devQ 
t é. estudar certo número de matérias r el ativa s à sx. 
área do concentração e ao dom:Ínio conexo, submeter
se a exames par ci ais c ger ais, e provas que verifi
quem a capacidade de Jcituras em l:Ígua s estr angei 
r a s . Pelo monos uma para o mvstrado o duas para o 
doutorado . 
7) Por área do concentr ação entende-se o campo eSP.; 
cífico de conhocireento quo constituirá o objeto do 
estudos escolhido pelo candi dato, c por domínio co
nexo QUalquer matéria não pertencente àquele campo 
mas considerada convenient e ou nccessári~ par a com 
plotar a sua formação . 
8) O estabeleci mento deve ofer ecer um el enco varie
do àc m~tór ias afim do que o candidato poss~ exer
cer sua opção . -' s matérias , de pr efer ência , serão 
ministraõ4s sob a f orma de cursos monográficos nos 
quais seja em preleções, se j a em seminários , o prQ 
fcssor desenvolverá , em profundi dade , um assunto~
t or minado . 
9) Do candi dato ao mestrado exige- se dissort nção ,sô 
bre a qual ser~ exaninado , em que revele dom:Ínio do 
t oma escolhido o capacidade de sistematização; para 
o grau do doutor r equer -se defesa do t ose que r e 
presente trabalho de pesquisa importadndo em r eal I 
contribuição par a o r econhecimento do t oma . 
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10) 0 programa de estudos do m~strado e doutor ado se 
caracterizará por grande flexibilidade do!xando- se 
anpla libordudo do iniciativa ao candidato que roc~ 
boré! assistência o oricntac_;ão de um diret or do ost:u. 
dos . Constará o prograna , sÔbre tudo , do seminár ios , 
trabalhos do pesquisa , atividade do laborat6rios com 
n participação ativa dos a lunos . 
11) O mosno curso do p6s-graduação poderá receber di 
plomados provenientes de cursos de 3raduação diver
sos , desde que apr eso:i.tom corta afinidade • . issirn, por 
exemplo , ao nostrado ou doutorado em administração -
pÚblica podcrian ser allilitidos bacharéis em direit o 
ou econornia;om Biologia , t"Ódicos ou diplomados em/ 
Hist6r i a Natural . 
12) Para matrícula nos cursos do pÓs-graduação , além 
do diploma do curso de gr aduação exigido por lei,as 
inst ituiçõe s poderão ostabaloccr r equisitos quo as~ 
gurom vigorosa soloção intel ectual dos candidatos .Se 
os cursos do 3r aduação devem ser abortos ao maior _;,~< 

moro , por nature za , o pós- gr acuação há do ser r cstr i 
t a aos nais aptos . 
13) Nas universidQde a pÓs- gr aduação de pesquisa ou 
acadÔnica devo ser obj ~to do coordenação central , ~ 

bran3cndo tÔda área das ciências c das letras , incl~ 
sivo cas quo f azem parte do ciclo básico das f a culda 
dos profi ssiona is . 
14) Conformo o caso , aos candidatos ao doutorado se 
rão confiadas tar efas docentes , som prejuízo do tcm
po.dostinado aos seus estudos c trabalhos do pcsqui -
s··. • 

1 5) .. _consclha- ao quo a pÓs-graduação so faç2. em regj. 
' mo do t cnpo into~ral , pelo monos no quo s e refere ri 

duração mínima dos cursos . 
16) Os cursos do pÓs- gr aduação devem ser apr ovados .. 
pelo Consel ho Federal de 0ducação para que seus di plQ 
mas sejam r egi strados no 1-iini s tório da Educação e 
possnm produzir efeitos legais . Para isso o Conse 
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lho baixar~ normas fixQndo os crit~rios de aprovação 
dos cursos 

Q.__Ç)HENT./{R I OS 

Breves conontários sôbre a l guns tópicos poderão ser
vir - assim o esporamos - de introdução aos dob~tes dÔste Seminário, 

Do_t_in.i.ção - ·. conclusão 1 C.efine os cursos de p6s-grª
duação, :·~.o fazÔ-lo, a ssinala com precisão suas caracteristicas fun -
damentais, 

1) São cursos r egulares , quo implicam, para as pes -
soas o instituições com Ôlos relacionadas, em atividade ordenadas e 
sisto::1áticas, análogas , neste particular, as dos cursos de gradua -
ção . Veremos, adianto , até onde convem levar a analogia . 

2) Como o sou nono indica, seguem-se à graduação e 
prossupõeo a passagem prévia por esta , 

3) Visam a desenvolver e aprofundar uma formação j á 

iniciada nos cursos do gra duação, mas que vai ganhar agora novas I 
proporções, não só quantitativa como qualitativamente, 

4) Conduzem à obtenção do un grau , ou seja ao rcco
Th,ccimonto do quo o candidato transpôs uma etapa definida , no osca -
lonarnonto dos valores acadêmicos , 

Nívo!s - ~ característica da p6s-graduação, em al
guns países, que a mesna abranja mais de um nivcl. O número do ni
vois vari a com a maior ou nonor complexidade dos sistemas, Na Uni -
5o Soviética, por exemplo, foram estabelecidos quatro niveis; a or
dinatura , a aspirantura, a c<J.ndidatura e o doutorado, sondo Ôstc o 
ápice da carreira, quo nosmo os mais brilhantes não atingem, em ge -
ral, antes de e a 10 anos do estudos o atividade ciontifica, O CFE, 
aceitando o modcl0 anglo-sax5nico , ostabolcccu fois nivoisc Mestra 
do c Doutorado, Nas conclusões 2 o 3, fica bom claro quo o l·fostra 
do pode ou não ser etapa indispensável para chegar ao Doutorado, 

. Essa dupla possibilidade ó, a nosso ver, a solução -
mais acertad~ . Em trabalho sÔbro o mesmo tema, apr esentado em no
vembro do. 65 ~ Comissão do Planojanonto da Forrnção de l"édicos ,pon 
dcrávamos: 11 Em alguns casost haver~ conveniências em que o inter~ 
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sado tenha título do Hostre antes c'o de Doutor, om outros, pode convir 
quo o candidato, bom dotado, encontre suas energias dir etamente na ob
tenção do segundo título, sobretudo lov~ndo em conta que nosso País, 
m~l provido do pessoas de nível superior, não deve criar entraves~ 
justificados à qualificação das mesmas. Será necessário, no entanto, 
usar de prudência, caso se admi.i..a o onc_amiDh_amonto direto ao dou,tor<:: 
do, Pat.~ evitar o osyaziamonto do m~~~~do, ou sua redução a um nível 
.subjü ter no. 11 

Num país e num tipo do convívio humano, eo que poucos ~ 
coitam discutir com os oficiais de gabinete as trivialidades com que 
roubam o tonpo aos Dir etores, c muitos r ecusam ouvir dos Diretores as 
soluções quo s6 a impertinência explica sejam pedidas aos l'~inistros, ['. 
tendência a buscar logo o grau mais elevado poderá constituir-se em c~ 
pulsão irresistível, se não forem tooadas providências definidas, que 
assegurem :: autenticidade das· características do cada nível e das dif.§. 

A 

rençus entre eles. 
Nomenclatura - Concoredos, de modo geral, om que a p6s -

gr~duação abranja dois níveis, divergem os nossos educadores na denomi 
nação a dar a cada um dÔles. Resistência especial suscitam "mestre" e 
seus derivados 11ncstrado 11 ou "nestria". Se é verdade que o tôrno "mes
tre" não apresenta tr adi ção entre nós, para uso em curso de p6s-gradug, 
ção , também o 6 que não disponos de nenhun outro que o substitua. O tê~ 
mo 11 bacharel", que significou om toopo, como na França, a conclusão de 
es tudos secundários, usa-se ta~bóm para os que concluíram o curso de rt 

r oito ou para os quo fizeram un curso da Faculdade de Filosofia sem as 
na·tór ias pedagógicas cor r ospondontos . O, têrmo "licenciado" é corrente 
em muitas repúblicas hispano-amoricanas. Etimologicanonte, envolve a 
noção de liccnça,que se podo deduzir seja uma habilitação para exercÍ
cio profissional e, efetivamente, corrosponde a isso no que diz respe1 
to ao exercício do nagistório. ~ míngua do melhor, talvez devamos r es~ 
nar-nos con o "mestre". 

Em relação ao título de 11 doutor", não será possível evi 
tar do todo uma corts confusão, dade. a conotação tradicional que já 
possui o sua extensão, pelo uso popular, a gradu~dos Que não o reivin
dicam (como~ o caso dos engenheiros). Doutra parte, não será conveni
ente substituÍ-lo, pois ó, do todos os títulos acadêmicos, o nais uni
versal. O melhor será qualificá-lo, criando os títulos de Doutor om Ci 
Ôncias, Doutor em Filosofia, etc. 
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No que diz r espeito à dosig~~ção dos dout or ados profi ssional~, 
v~loria t alvez a pena transcr ever, a título do oxenplo, conclusões do 
nosso já citado trabalho: 

11 2) O título 11 Doutor em Hodicim11 , pel a i npo ssibilidade de 
modificar-lho a conotaç~o tTadicional, deve ficar r cstr i 
to npcnas a seu sentido profissioru:.l, . designando os que 
tiverem concluÍdo o curso do Hedicina. Coerentencnt e com 
êsto ponto do vista, não dever ia ser admitida a obtenção 
do t ítulo, . com significado acudêr~ico , pela simples defe
sa do t.ése . 

3) :~ s natórias bio-n6dicas para cu jo estudo, em n!vel pós
graduado , não fÔr indispensável a gracuação e~ medicina , 
devem ser tratadas dentro do sisteoática uplicada às ci
ências om geral, o particularnonte às ciências biológica~ 
A circunstância do usarcn, COQO centro de f or mação, cá ~ 

t odras e dopart~ncntos das faculdades de medicina, de
pende do condigõos es 'ociais da conjuntur~ educacional d~ 

país o não deve ser motivo para introduzir nas Faculdades 
de Hodicina UI:1a distorsão cujas conscquências se nos afi 
guram prejudicia is. 

4) :. s áreas Cl.e conheciwonto nódico cujo estudo , c~ nível -
p6s-graduado, exija a graduação en r:odiciilf', como requisi 
to prévio, poderão ser desenvolvidas en duas direções: 

a) corno cursos do especialização - destinadas ao do -
sonvolvimcnto do conhecimentos, técnicas c habili
t açõe s de caráter profissional, c conducentes à 
obtenção de un diplona de cspecialistc , 

b) cono cursos do pós.:.graduação cn sentido a cadênico, 

destinados ao dcsonvolvioonto c afirn~ção das qua
lidades docentes o de pesquisa, c à anpliação do 
saber, c conducentes à obtenção do grau de 11 Dou -
t or on Ciências 1- 'édicas 11 • 

Ob.i_otivos - }~á pouca dÚvida quanto às finalidades do Doutor e. -
do , definidas na conclusão 4, completada on vários aspect os pelas dc
mis . 

3 J 1--f- J 33 
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Muito nais difÍcil ~ dotcr cinar cofl pr ecisão os ob ~ 
jotivos do t:estrado. Originário das universidade medievais, om 
quo Nostre c Doutor se confundian, o t:os trado tovo sua náxin..!:l.. .:t

coitação nos países anglo-saxÔnicos o, nestas, sobr etudo nos Es
tados Unidos. Isso não significa, no entanto, que, nosflo ap6s
tantos anos de uso do tôrmo o do conceito , haja unifornidade do 
ponsa!lwnto a r aspei to. ;Algumas insti tuiçõos norte-anoricanas con 
si deram o r.:ostrado um grau intor nediário, que habilite. para esig_ 
dos ulteriores. Outras o tonam cono pr eparação profissional dire
t a , principalnonto para o exercício do nagi stório. Una terceir~ -
acepção faz do Mostrado uma extensão dos objetivos culturais do 
bacharelado, se~ nonhum intuito prêgnático. Finalnonte, há os que 
o cosidoram, co~ propositada imprecisão, como um período do ostu 
dos avançados, quo poder/ ou não corresponder a qualquor dos pr.Q. 
pósitos anteriores, ou anais do un. Entro nós, par oco-nos quo a 
distinção prolininar ~ estabolocor 6 a noncionada na conclusão } 
etapa do transição ou objetivo único. Diferenças maiores, só ~ 

exporiÔncia ostabolecorá. 

DuJ:'~'\.Ç,.ã_o _ __g_ostrJ.U;lira_.Ao.s. _çur sos - as conclusões 6 a 
' 10, inclusivo abordam porncnor izadanonte o assunto, e o fazen a 

luz das oolhoros normas cstabolocidas, a respeito, pelos meios~ 
cionais quo tom vivência QO problona. 

Inu_osso - ;s. s conclusões 11 e 12 tra t an do ingres
so. Do particular . interôsso ~a noção do quo sotá forçoso criar 

~ ~ H ' limitaçao de vagas. r.S razoes sao as nesr~s quo levam a limita-
ção do matrículas co qualquer 0 1ltro grau dc. ensino: fa l ta de re
cursos materiais o hUQanos. Apenas, a ~lra qualificação dos dQ 
contes necessários e a nocossidado de individualizar o onsino,to~ 
nan mais evidente o óbvio. 

Q.g_o_r_qq_nação~~~t_~vià.ade docente • São t6picos vor -
sados nas conclusões 13 e 14, o dispcns~m cooentários. 

Tonpo .--~togral - é condição indispensável de pÓs
graduação , nos ostúgios iniciais. ConcluÍdos os cursos pr6pria
nonto ditos, ó aceitável quo o candidato possa cuidar de alguma 
E!tivido.do a ln.tore, enquanto preparo. a dissertação ou tese ...... 
rcali c-:.ade econÔmico-social do País não pormi to outra alternativa. 

~ evidente que o tonpo integral dovo extender -
se, antes do nais ninguém, aos professôres. Un curso de 1f or oação 11 

não so coaduna com un profossorado QUo apenas contribui, e de fo~ 

3 J i.f-]3~ 
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ma episodica, com "informaçao". 
" \ exigencia de tempo integral para, pelo menos ,uma 

, -maioria significativa dos docentes dos cursos de pos-graduaçao, li-, , , 
mitara em muito as possibilidades de instala-los em numero adequado 
~s necessidades de desenvolvimento do PaÍs. Tal limitaçio, no en 

- A tanto, nao pode ser contornada, sem que se falseie a assencia dom~ 
, -tema. Em seus apectos materiais, tera de ser atendida co~ dotaçoes 

, , , 
orçamentarias adequadas, pois e necessario compreender que as necel!, 
sidades materiais de um projeto educacional são tão concretas e le
gÍtimas como quaisquer outras- e desatendê-las significa condenare 
projeto a um insucesso real, mesmo que seus aspectos formais conti-... , , 
nuem a manter a ficçao de ensino a quem em tantas areas, ja nos te-
mos resignado. 

Apro"{aJ:_ã.Q.....P.~.iCLQ.J' ._~!. - Nas condiçÕes atuais de eÇJJ. 
juntura educacional brasileira, a necessidade de aprovação dos cur-

, ... A 

sos de pos-graduaçao pelo C.F.E. parece-nos medida de prudencia e - , , 
segurança a que nao e conveniente fugir . Ela significara um elemen - , 
to ce orientaçao e disciplinamento que cremos indispensavel nesta ~ 
se inicial, quaisquer que sejam a s restriçÕes porventura opostas aoo 
seus fundamentos legais . Do modo como a entendemos, e tendo em vis~ 

- A .,. ta a atuaçao do Conselho, em seus quasi cihco anos de existencia,nao 
representará qualquer ameaça ~ autonomia universitária, mas antes CQ 

... 
operaçao com as Universidades e estabelecimentos isol ~dos, 

Cabe ao Conselho,nos têrmos d~ conclus~o 16, baixar 
, - A normas que fixem os criterios de aprovaçao dos cursos, Tal providen 

cia não foi ainda tomada, nem houve tempo para sua concretização. Não 
nos parece descabido, entretanto, que, a titulo de sugestão, discu -

I , 

tamos neste Seminario algumas ideias concernentes ao tema. 
' ... A primeira delas diz respeito as relaçoes entre c~ 

~ , N ~ , 

sos de graduaçao e cursos de pos-graduaçao. ~ pacifico que o funcio_ 
namento, em uma instituiçEo,de curso de determinado nivel,não const.t 
tui, por si sÓ, credencial paro. o estabelecimento de cursos de nivel 
imediatamente superior. N~ ~rea do ensino médio, por exemplo, a ma-

... - , nutençao de curso ginasial nao e r equi sito suficiente para que se ay 
torize um curso colegial. ··Nessa mesma ordem de idéias e a tentando ... 
para as caracterÍsticas éspecificás de m.~, nÍvel, · aumpre fixar quea 

1) a existência, em uma faculdade ou escola, ou em 
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una lli!ivcrsidadc , do cursos do gra duação , não 6 , por s i s~,.roqui

s1to suficiente pur a a instala ção de cursos de p~s-graduação . 

Os crit~rios para autorização dos cursos seguirão, 
forçosunonte , a ncsD~ l inha do ponsanonto quo norteou a Portaria n~ 

4, de 4/4/1963 , do Sr . Pr esidente do Conselho Federal de Educação • 
Tonadas on conta , por ém, as exigências peculiares à natur cz~ e ob
jetivos dos cursos p6s . gr aduados, caberá adapt ar aquele s cri t6rios 
à nova situação • . ss i n c 

2) .~s condições natoriuis de instalação , equip~

ncnto , et c . , dever ão ser vorificndas Únicancntc pel as Cooissões de 
Especialistas da DESU , nos noldcs do q~a j~ von sendo feito, con~ 
colantes resultados , na ~roa de graduação . 

3 ) .. , capacidade financoira não será julgada en 
função do patrinÔnio da entidade nantcncdor a , nas da existência de 
r endas o recursos pr~prios , nco vinculados a qualQuer outro conprQ 
nisso , c suficiontos pura o utcndiccnto cabal das de sposas de nan~ 
tonção do curso . 

4) 1· idoneidade técnica dos dooontes ser~.' julga da 
à luz das exigências do cursos para docentes e investi gadores, con 
as ~ualificaçõos quo tal responsabil idade inpõe . Caber~ , para tag 

to , quo o Conselho so faça assessor ar pelas figuras mais destaca -
das do nosso nundo acadênico , do nolde a .assegurar a excel ência d~. 
escolha on cada ~roa especializada . 

5) Não poderá ser adnitido, on cursos do formação , 
quo cxiecn contatos roitcrcdos c fáceis entr e profcssôres e aluno~ 
a preponder ância de profcssôros de t cnpo par cial , ou que atcndan si 
nul tnneancnt c a out :: os cstabolccincntos do ensino , ou quo r esidan fq 
ra da área geográfica da instituiç5o. 

~lén disso e atendendo ao sistcna de p6s- gr aduação 
cano uo todo , cunpr e fixar desde o iní cio quo : 

:·.) Dcvortf ser previsto un nccanismo adninistrativo 
o t6cnico que asseguro aferição pori6dic~ dos padrões nantidos pelo -
curso . 

b) Dever~ existir un processo contí nuo o efici ente 
do seleção c cncani nhancnto dos nelhorcs candidatos e de.assistôncia 
aos ~asnos no decurso de suas atividades de p6s - graduação . 

c)· Devorá ser articulado un sist ema de ap~oveitanato 

"314-136 
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regular , dos egressos nais destacados de p6s-grnc~~ção, nas insti -
tuições nacionais do ensino o pesq_uis-., on têrros que onsojen o d§. 
sonvolvinonto individual e o aprovei t nr!onto coletivo . 

d) EQbora atendendo ao contigoncianonto inposto pe
las liMitações nacionais, a p6s-graduação dever~ nanter - se o nais prQ 
xina possível dos padrões intornncional nonto aceitos. 
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DEFINIÇÃO DOS CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO 

C O R R E Ç 0 E S 

PARECER n2 977/65, C.E.Su •• aprov.em 3-12-1955, 
publicado em Documenta 44 com algumas incorreções, 

Página 5, linha 11, onde diz "a Universidade 
americana",diga-se "na Universi dade americana". 

Página 6, linha 4, onde diz "ou na formação oul 
tural", diga-se "de formação cultural". 

Página 10, penÚltima linha onde di~ "trivium a 
quadrivi"t;m 11

, diga-se " t rivium e quadrivium". 
Página 13, linha 15, onde diz "quatro domínio", 

diga-se "quatr o domínios". 

Página 14, linha 15, onde diz "distingue", di
ga-se "di stinguem". 

Página 15, linha 3, onde diz na matr ícula s" di
gR.-se "à matrícula". 

Página 17, linha 20, ::mde diz "que autoriza", 
diga-se "que autorize". 

Página 18, linha 18, onde diz "freqüência ks", 
diga-se ''freqüência às aulas". 

Idem, linha 24, onde diz "podem se consideratt ... 
dos", diga-se "podem ser considerados". 

Página 19, linha 20, onde diz "Como é possível~ 
diga-se "Como é impossível". 

Página 20, linha 8, onde diz "poder criados", 
' diga-se 11 poder criador". 

'7 1 -
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DEFINIÇÃO DOS CURSOS DE PóS-GRADUAÇÃO 

Pa.recer n.• 877 /6:>, C.E.Su., aprov. c-m 3-12-J 96:>. - O Sr. Ministro 
da Educação e Cultura, considerando a necessidade de- Implantar e 
desenvolver o regime de curso!! pO!!-graduação <'rn nosso ensino superior 
e tendo em vista. a Imprecisão, que reina entre nOs, sObre a natureza 
dªsses cursos, solicita ao Conselho pronunciamento sObre a. mat~rla que 
defina e, se fOr o caso, regulamente os cursos de pós-graduação a que 
se refero a letra b do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases. 

A iniciativa do Sr. 1\IInlstro vem, assim, ao encontro da Indicação 
jã apresentada pelo Conselheiro ClOvis Salgado no sentido de que fOssem 

devidamente conceituados pelo Conselho os cursos de pós-graduação, 
especialização, aper(eiçoamento e extensão de que trata o artigo citado. 
Justificando a Indicação alegava. o eminente Conselheiro que a de!lnlção 
legal "está um tanto vaga, prestando-se a Interpretações dlscOt"dantes." 
Ressaltava, ainda, que além da maneira equívoca pela qual as escolas 
têm d('finido aquêles cursos no"s estatutos e regimentos, o poder pllbllco, 
ao elabo1·ar projetos de auxillos financeiros para o aperfeiçoamento de 
pessoal de nível superior, "serve-se dêsses têrmos d('fxando certa per
plexidade aos administradores e- Interessados". Daí concluir que "tanto 
do ponto de \'lsta escolar, como administrativo, seria louvãvel uma con
ceituação mais pre::Lsa, de carãter mais operacional que doutrlnâria.. ·• 

Com efeito, o exame dos estatutos e regimentos nos tem mostrado 
que, de modo geral, falta às escolas uma concepção exata da natureza 
e !lns da pOs-graduaçü.o, confundind0-8(' freqüentemente seus cursos com 
os de slmpll's especialização. 

O Sr. Ministro, que se propõe a desenvolver uma política eficaz de 
l'Stimulo à 1·callzação dos cursos pOs-gr?-duados, encarece a de!lntc;:ão do 
Cons('lho por entender, com razão, que se faz necessãrlo clarear e disci
plinar o que "o legislador deixou expresso em forma a lgo nebulosa". 
Allâs, o Aviso ministerial niio se limita. a solicitar uma Interpretação, 
mas Indica certos pontos bâslcos em função dos quais seria disciplinada 
a. pOs-g1·aduac;:ão. Entende o Sr. Ministro que- êsses cursos, destinados à 

formação de pesquisadores e docentes para os cursos superiores, deve
riam fazer-se em dois ciclos sucessivos, "l'Quivalente aos de DU\.Sler e 

·doctor da slstemê.tlca norte-americana", fixando o Conselho "as exigên
cias mínimas para sua realização e expedição dos respectivos diplomas". 

I 
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estudante pós-graduado ê o ciue possui o grau dE' bacharel e continu.l 
a fazer estud<!_S regulares com vista a um grau superior. 

Mas o deRenvolvimento sistemá.tlco da pós-graduação nos Estados 
Unidos pode ser considerado como produto da influência germll.nlca. e< 

coincide com as grandes transformações da universidade americana nas 
Ciltimas três dt<cadlls do século passado. l!: quando a universidade deixa 
de ser uma Instituição apenas enslnante e formadora de profissionais, 
para. dedicar-se às atividades de pesquisa científica e tecnológica. Na 
verdade, a pós-graduação adquire seu grande Impulso com a fundação 
da. Universidade J ohns Ilopklns em 1 876, criada especialmente para de
senvolver e!'tudoR pós-graduados c ln>~plrada na Idéia da crcativ<! 
~.ebolarsblp. Isto ê, uma universidade destinada não sOmente à. transmis
são do saber já. constituído, mas voltada para elaboração de novos co
nhecimentos mediante a a tividade de pesquisa criadora. 

Como salienta Walton C. John, em seu livro Graduat.c Study Unher
sitie!> and Collegcs in Unit.ed Statcs, o movimento pela pós-graduação "re
prese-nta a culminação da fníluêncla germânica no ensino superior norte
americano. A Graduate S<·hool ê o equivalente da Faculdade de Filosofia 
da. Universidade alemã ·•. Com efeito, correspondcndo o.s estudos realiza
dos no oollege amt>ricano aos <lo Glná.slo alemão em suas classes supe
riores, sOmente- na pós-graduação seria alcançado o autêntico nível uni
versitário. Característica dessa influ{'ncia é, por exemplo, o Ph. D. , doutor 
e-m fllosofia, o qual, embora conferido em qualquer setor das ciências ou 
das letras, t< a!!slm chamado porque a primitiva Faculdade das Artes 
tornou-se, na Alemanha, a Faculdade de Fllosofia. Inspirando-se nesta 
faculdade, a Graduatc Scllool, Isto é, o instituto que. se encarrega dos 
cursos pós-graduados, sertl. a. Universidade americana o lugar, por exce
lência, onde se faz a pesquisa científica, se promove a alta cultura, 
se forma o shcolar, se treinam -os docentes dos cursos universitârios. 

NECESSIDADE DA PóS-GRADUAÇÃO 

Independente dessas origens, o sistema de cursos pós-graduadQS hoje 
se impõe e SE' difunde em todos os países, como a conseqUêncla natural 
do extraordlná.rio progresso do saber em todos os setores, tornando lm
POMível proporcionar treinamento completo e adequado para multas car
reiras nos !Imites dos cursos de graduação. Na verdade, em face do 
acOmulo de conhecimentos em cada ramo das ciências e da crescent• 
especlaliza~;ão das técnicas, o estudante moderno sOmente poderé. obter, 
ao nível da graduação, os conhecimentos bl!..slcos de sua ciência e de sua 
profissão. NE'Ste plano, diflcllmente se poderia. alcançar superior com
petência. nas especializações cientificas ou profissionais. A contentarmo
nos com a. graduação, teríamos de .aumentar a duração dos cursos, o 
que seria anU-econOmlco e anti-pedagógico, pois suporia que todos oa 
alunos tOssem Igualmente aptos e estivessem todos interessadolJ na. espe-

• 

J. 
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Sugere, ainda, que "tais cursos constituam atribuição das universidades, 
antes que de estabelecimentos isolados. Quando, em carã.ter excepcional, 
o estabelecimento Isolado, deva realizar curso de pós-graduação, eSS3 
Iniciativa deverá. ficar sujeita. à prévia autorização do Conselho". 

Como se vê, o que nos propõe o Sr. Ministro Importa, não apenas 
em definir, mas em regulamentar a pós-graduação. Ora, no regime Insti
tuído pela Lei de Diretrizes e Bases, a competência. do Conselho para 
regulamentar cursos superiores estende-se sOmente àquêles que .se en
quadram nos têrmos do art. 70, Isto é , os que habilitam à. obtenção de 
diploma capaz de assegurar privilégios para o exercício de profissão 
libet·al. Dellde que a lei não distingue, segue-se que tais cursos podem 
ser de graduação ou pós-graduação. Por enquanto, existe apenas um curso 
de pôs-graduação que satisfaz a essas condições, estando, por Isso mesmo, 
sujeito à regulamentação por parte dês te Conselho, que é o curso de 

ot·ienta~ii.o educativa. 

Nos têrmos da Lei de Diretrizes e Bases não poderia o Conselho 
regulamentar os cursos de pôs-graduação em geral, condicionando o 
funcionamento dêsses cursos à sua pr(!vla au-torização ou determinan
do-lhe a forma e estrutura. 

No entanto, com ·a aprovação do Estatuto do Magistério é possível 
rt>gulamentar-se a pós-graduação, desde que o art. 25 do Estatuto confere 
ao Conselho a competência para definir os cursos de pós-graduação e as 
suas características. 

Atendendo à solicitação do Sr. Ministro e cumprindo desde já. 11. 

determinação do Estatuto do Magistério, procuraremos neste parecer 
definir a natureza e objetivos dos cursos de pós-graduação, à. luz da 
doutrina e do texto legal, concluindo por apresentar as suas caracte
rísticas fundamentais na forma da exigência legal. 

ORIGEM HISTóRICA DA PóS-GRADUAÇÃO 

A pós-graduação - o nome e o sistema - tem sua origem próxima 

na. própria. estrutura da universidade norte-americana, compreendendo o 

coUege como base comum de estudos e as diferentes escolas graduadas 

que geralmente requerem o titulo de bacharel como requisito de admis

são. Assim, em virtude dessa. organização a Universidade acha-se dividida 
em dois grandes planos que se superpõem hleràrqulcamente: o under

gradunro e o g rnduate. No primeiro encontram-se os cursos ministrados 

no college conduzindo ao B. A. e ao B. Se., e o segundo abrange os cursos 

pós-graduados, principalmente aqúêles que correspondem à. estudos avan
çados das matérias do oollegc visando os gt·aus de Mestre e Doutor. 

A grande Cyclopedia. or Educatlon , editada. por Paul 1\fonroe nos começos 
dêste século definia pós-gradua do como têrmo comum, usado nos Estados 
Unidos. para designar estudantes que jti. !lzern.m o ooUege; ou seja, o 

l 

estudante 

de ser uma 

senvolver 

~ti~ and 

presenta a 
americano. 

versitário. 

tornou-se, na 
faculdade,. a Gru 
cursos pôs-graclu 
lêncla, onde se 
se forma o Sbcol 

lndependento 
se impõe e st- dl 
do extraordlnârlc 
possível proporei 
relras nos limito 
acomulo de con 
especlalizatão dl 
ao nível da grad 
profissão. Ne~te 

petência nas est 
nos com a grad 
que seria anti-e 
alunos-fOssem lg 
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cialfzação intensiva e na formação científica avançada. Ou deveríamos 

multiplicar os cursos graduados para. atender o número cada vez maior 
dl.' e"pecfalfdades dentro de uma me!'ma pt•offgs."lo ou ciência, o que 
tmpnrtarl:~ na especialização antecipada em prejuízo de uma preparação 

rtâstca e geral; ou haveríamos de sobrecu.rregm· o currículo, com o resut
t.a.do de se conseguir fQrmação enclclop(ldfca e superficial. Tudo isso nos 
mostra que sendo ilusório pretender-se formar no mesmo curso o pro

fissional comum. o cientista e ô tl't'nico de nllo pa.driio, e tornando-s11 
cada vez mais lnviâvel a figura do tl'cnico pollvalente, temos de recorrer 

nece'<Sàrlamente aos estudos pós-graduados, seja. para completar a for
mação do pesquisador, seja para o treinamento do especialista altamente 
qualffictido. 

Com Isto não se pretende dlmmulr a Importância dos cursos de 

ATaduação no preparo de profls!'ionals e na formação bâsica dos pes
quisadores. O pt•óprio Conselho, em estudos especiais (Documenta, 3) teve 

ocasião de acentuar a necessidade de Iniciar o estudante na pesqui!'ta 
científica jâ. ao nfvel dêsses cursos. Xão se trata, portanto, de transferir, 
pura e simplesmente, par:t o ilmblto da. pós-graduação todo esfOrço de 
treinamento científico. :Mesmo porque a gnwda maioria se contenta com 
n. graduação para. os seus objetivos profissionais ou na formação cultu
ral. 1\1"\s por outro la.do seria rrustrat· n~ n.spirações daqueles que buscam 
ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos se não lhes proporclonãssemo!l 

um ciclo mais elevado de estudos onde pude~<~em set· aproveitados seu!l 
talentos e capacidades. Al~m disso as exigências da formação cientfffc'l 
ou tecnológica em grau avançado núu poderiam salisfazet·-se com OI! 

cursos de gradu~ção, como infelizmente pat·et'e- ser a regra geral na 

universidade brasileira. res~alvada.s as clli.\lsict~s. mas bem escassas. 

exceções. 

De •qualquer n10do, o desenvolvimento do saber e das tl'cniCAf 
aconselha Introduzir na universidade uma espécie de diversificação ver
tical com o escalonamento de níveis de estudos que vão desde o ciclo 
bâ.sico, a graduação até a pós-graduação. Haveria. desta forma. uma 

olnfraestt·utura correspondente ao plano do ensino, cujo objetivo seria . 

de um l::l.do a instrução científica e humanista. para servir de base a 

qualquer ramo, e doutra parte teria por fim a formação profissional; P 

uma superestrutura destinada à pesquisa, cuja. meta seria. o desenvolvi
mento da ciência e da cultura. em geral, o treinamento de pesquisadores, 
tecnólogos e profissionais de alto nível. 

Sem usar os têrmos de graduação e pOs-graduac;:ão o ensino supe
rior francês vem adotando llltimamente o escalonamento em ciclos su

cessivos. O primeiro ê o mesmo do ano propedêutlco e o segundo é o 
dos anos da licença; é o ciclo clâ.ssjco. O terceiro ciclo ê o do doutorado. 
Mas, como esclarece o Pro!. Gllbert Va.ret comentando as evoluções re
ct>ntes d!l ensino superior na. Frnnc;:a., trata-se de um doutor ado nOvo que 
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ee pre:s>ara em dois ou três anos, nã.o mais na solltude da. pesquisa lndi· 
vldual, mas no quadro apropriado de uma Instituição nova: o Instituto 
de terceiro ciclo, habilitado a oferecer um doutorado em cada espe
cialidade e permitindo, por certos cursos de nível superior, uma prepa

ração coletiva ao doutorado. 

A pós-graduação torna-se, assim, na universidade moderna, cúpula. 
dos estudos, sistema especial de cursos exigido pelas condições da. pes
quisa científica e pelas necessidades do treinamento avançado. O seu 
objetivo Imediato ê, sem dúvida, proporcionar ao estudante aprofunda· 
mento do sabet· que lhe permita alcançar elovado padrão de compe
tência científica ou têcnlco-proflsslonn.l, Impossível de adquit·lt· no âmbito 
da graduação. Mas, além dêstes interêsscs prãtlcos imediatos, a pós
graduação tem por fim oferecer, dentro da universidade, o ambiente e 
os recursos adequados para que se realize a livre investigação clentí!ica e 
onde possa afirmar-se a gratuidade crlotlora das mais altas formas da 

cultura unlversltãrla.. A Universidade de Princeton, por exemplo, in!'iste 
particularmente sObre êsse aspecto da pós-graduação proclamando . .que o 
desígnio central de urha educação pós-graduada é promover o contínu() 
nmot· ao saber. Por todos êsses motivos é que se vem atribuindo especial 
ílnfase aos estudos pós-graduados em todos os países, sendo que nos 
Estados Unidos jA se Introduziu um ciclo mais avançado, o dos estudos 
I>O!-t cloNoral. 

~o que conccrne à. Unlverl'ldade brasileira, os cursos de pós-gra· 
duação, em funcionamento regular, quase não existem. Pet·manecemo~ 

até agora aterrados à. crença simplista de que, no mesmo curso de gra
duação, podemos formar Indiferentemente o profissional comum, o cien

tista e o tecnólogo. O resultado é que, em muitos setores das ciências e 
da!! técnicas, o treinamento avançado de nossos cientistas e especlalist.'l.s 
hã. de ser feito em un!vérsidades estrangeiras. Daí a urgência de se pro
JIIlOVer a Implantação s!.stemâ.tlca dos cursos pós-graduados a fim de qua 
possamos formar os nossos próprios cientistas e tecnólogos sobretudo 

tendo em vista que a expansão da lndüstrla brasileira requer nümero 

crescente de profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técni
cas e processos, e para cuja formação não basta 11. simples graduação. 

Em nosso entender um programa eficiente. de estudos pós-graduados ~ 

condição bAslca para se conferir à. nossa universidade carAter verda.c!eira

mente universitário, para que deixe de ser Instituição apenas formadora 

de profissionais e se transforme em centro criador de ciência e de cul

tura.. Acrescente-se, ainda., que o funclonamen~ regular dos cursos de 
pós-graduação constitui Imperativo da. formação do professor unlv<>rsl

tâ.rlo. Uma das grandes falhas de nosso ensino superior estA precisa· 

mente em que o sistema não dispõe de mecanlsmoa capazes do assegurar 
~ produção de quadros docentes qualificados. Daí, a crescente expansão 
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dêsse ramo de ensino, nestas Qltlmas d~cadas, se te~ feito com professO

res improvisados e conseqüentemente rebaixamento d& seus padrões. Por 

isso mesmo o programa de ampllação das matrículas dos cursos supe
riores supõe uma política objetiva e eficaz de treinamento adequado do 

professor universitário. E o instrumento normal dêsse treinamento são 
os cursos de pós-graduação. 

O Aviso Ministerial, ao solicitar a regulamentação, aponta, em síntese, 

os três motivos fundamentais que- exigem, de imediato, a instauração do 
tllstema. de cursos pós-graduados: 1) formar professorado competente 
que possa atender à expansão qUantitativa de nosso ensino superior ga

rantindo, ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis de qualidade; 

2) estimula~ o desenvolvimento da pesquisa cientlfica por meio da pre

paração adequada de pesquisadores; 3) assegurar o treinamento eficaz 

de tfcnlcos e trabalhadores Intelectuais do mais alto padrão para fazer 
face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. 

CONCEITO DE PóS-GRADUAÇÃO 

Assim concebida a pós-graduação, e reconhecida sua fundamental 
importância para a formação universitária, vemos que constitui regime 
especial de cursos cuja natureza devemos precisar. 

Em primeiro lugar Impõe-se distinguir entre pós-graduação sen"ll 
strlcto e sensu lato. No segundo sentido a pós-graduação, conforme o 
próprio nome estâ a indicar, designa todo e qualquer curso que se segue 
à graduação. Tais seriam, por exemplo, os cursos de especialização que 
o médico, nos Estados Unidos, deve freqUentar a fim de poder exercer 
uma especialidade da Medicina. Embora pressupondo a graduação êsses 
e outros cursos de especialização, nece>'!>àrlamente, não definem o campo 
dn pós-graduação !'eDSU stricto. 

Normalmente os curt~ob de especiallzacii.o e aperfeiçoamento têm 
objetivo técnico profissional especifico sem abranger o campo total do 
saber em que se Insere a especialidade. São cursos destinados ao treina
mento nas partes de que se compõe um ramo profissional ou cientifico. 
Sua meta, como assinala o Conselheiro Clóvis Salgado em sua indicação. 
f o domínio cientifico e técnico de uma certa. e llmitada â.rea do saber 
ou da profissão, para formar o profissional especiallzado. 

Mas, a distinção importante estA em que especialização e aperfeiçoa.
mE:nto qualificam a natureza e destinação específica de um curso, en
quanto a pós-graduação, em sentido restrito, define o sistema de cursos 
que se superpõem à graduação com objetivos mais amplos e aprofunda
dos de formação científica ou cultural. Cursos pós-graduados de espe
cializac;fLO ou aperfeiçoamento podem ser eventuais, ao passo que a. pós
J;raduação em sentido próprio (> parte Integrante do complexo universl-

lá~io. 
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tãrio, necessâria à realização de fins essenciais da universidade. ~üo l'il' 

compreenderia., por exemplo, n exi~H'incia da universidade americana !le!n 

o r·eglme normal de cursos pós-graduados, sem a Gt-adua.te School. corno 
não se compreenderia u~vcrsidade europl'ia sem o programa de dnuw

ra.mento. 
Certamente a pós-graduação pode Implicar eSi>Cclalizaçiio c operar· 

no s.-tor técnico-profissional. Mas neste caso a especialização é sempr(' 

e..;tudada no contexto de uma Arca completa de conhecimentos e quando 

se trata do profissional o fim em vis~ é dar ampla fundamentação c ien
tífica à. aplicação de uma técnica ou ao exercício de uma profissão. 

Existe, ainda, outra caracterfs~lca não menos importante. Se, em 
certos casos, a especialização pode ter cará.ter r;Pgular e permanente, 
como sucede no campo da Medicina, seus cursos apenas oferecem certi
ficado de eficiência ou aproveitamento que habilita ao exercício de uma 
especia;lidade profissional, e que poderão ser obtidos até mesmo em insti
tuições não unlversltArla..s, ao passo que a pós-graduação scnsu strlcto 

confere grau acadêmico, que deverá. ser atestado de u ma alta compe

tência cientifictt em determinac.lo ramo do conhecimento, sinal ~e uma 
autêntica scholan.hip. 

Em resumo. a p()s-gradu,.ção !-l'IIMr Jo-h'i('(O apresenta as seguintes' 

características fundamentais: é de ntttur·eza acadêmica e de pe!'õquisa ~ 
mesmo atuando em setores prufis><lona.ls tem objetivo e!'sencialment(' cien
tifico, enquanto a espeC'iallzação, \"ia de regra , tem sentido eminentemente 
prático-profissional; conCer·e grau a<-adêmlco e a especlallmçã.o conct-dt• . 
certificado; finalmente a pós-graduo.çã.o possui uma slstemê.tica formando 
estrato essencial e superior na hierarquia dos cursos que constituem o 
complexo universitArlo. Isto nos permite apresentar o se~uinte conceito de 
pós-graduação scru.u 'llrl<.'IO : o ddo d l' <·ur><O'- I'('gulares l.'m S<';nJimento 
à gradua{'iio, ~lstemilll<·runent(" organi7JUIO!ol, ,·isando desemOh<'r I.' npro

fundar a. rornuu;ão adqulridt\ nu úmhlto da grndunç-iío e conduzindo à 

obten!,;ão de grau acadi.'miC'o . 

UM EXEMPLO DE POS-Cli~ADUAÇ'ÃO: A XORTE-AMERICANA 

Send o, a inda, Incipiente a no,.sa. experiência em matéria de pó!l
gr·ad uação, teremos de recorrer lnevltàvelmentc a modelos estrnngelroH 
para criar nosso próprio sh:1tema. O importante é que o modê lo não sej:.l. 
objeto de pura cópia, mtts sirva apenas d e orientação. Atendendo ao quo 

n os foi s ugerido pelo aviso mlnistel'ial, tomaremos como objeto d~ aná
lise a. pós-graduação no r te-americana, cuja sistemá.tica jâ. Jn·ovada por 

uma longa experiência tem Rervido de inspiração a outros países. Vale 
assinalar que na Ingla.lerra, recentemente, o já famoso Robblns Report, 
que estudou as condições de expan~ã.o e aperfeiçoamento do ensino supe

rior britãnlco, não hesitou em recomendar às universidades britânicas o 
uso de certas técnicas e processos da. pós-graduação norte-americana. 
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!'\os ~~~tados Unidos n pOs-gra.duac;:flo constitui o sistema de cursos 
que se seguem ao bacharelado conferido pelo collegc, normalmente coor
denados pela Escola de Pós-Graduação (Graduate Scbeol ou Graduatc 

.Pacult:r, como é designada pela Universidade de Columbla) e com o poder 
de conferir os graus de Mestre (1\1. A. ou 1\f. S.) e de Doutor (Ph.D., 

Philosophiae Doctor). 

:M:cstrarJo e Doutorado. Mestrado e doutorado rE'presentnm dois níveis 
de estudos que, se hierarquizam. Distinguem-se o doutorado de pesquisal!, 
o Ph. D. que é o mais importante dos graus acadêmicos conferidos pPhl 
universidade norte-americana, e os doutorados protil<!<ionais, como, pot· 

exemplo, Doutor em Ciências Médicas, Doutor em Engenharia, Doutor em 
Educação, etc. O Mestrado tanto podE' ser de pesquisa como profissional. 
O tipo mais comum é o Mestre das Artes (Master or Arts), expressão 
que é uma sobrevivência medieval, onde Artes designava as matéria!< 

constitutivas do trh•iurn a quadrl'\ium, Isto é, as disciplinas liter~rial! ,. 

científicas, contetído da Faculdade das Artes. 

Embora hierarquizados, são dois graus relativamente autônomo!' 

Isto é, o Ph.D. não exige necessàrlamente o M. A. como requisito indU.
pcnsávtl. Existe universidade, como a de Pt·inceton, cujtt Graduate School 

opera quase que exclusivamente com programa de doutorado. Em certas 
profissões, como a de Medicina, não se verifica o mestrado, nesse pont•> 

diferente da Inglaterra onde ocorre o mestrado em Cirurgia. Numa ml'sma 

Universidade h i\ Departamentos que não trabalham com programas dr. 
mestt·ado. Na Graduatc l •'u.<•ulty da Universidade de Columbla, por E'XE'm
plo, existe o Doutorado em Anatomia., Bioquímica, Farmacologia, Pato

logia., Fisiologia, Microbiologia. tOdas, como se- vê, mat(lrias do ciclo 

básico de Medicina. 

O titulo de Me~tt·e, peculiar às uni\·ersidades amet·lcanas e bril.ânical'l 
tem sua origem. como grau awldl-mico, na Univer!'ldadC' Ml'dieval. Com 
efeito, na ldadl' 1\Iêdla C'hamavam-se Mestres todos os licenciados que 
faziam parte da corpot·acão dos profesHOres em tOdas as Faculdade!<. 

com l'XCe<;ão da Faculdade de Direito (Dect·eto ou Civil) ondl' os pro
fessOres se intltulavam doutores. O licenciado adquiria o titulo de llle-.<:tre 

no ato solene da inoeptlo, pelo qual era recebido na corporação dos ml's
tres com todos os direitos c privlll"glos. Na verdade, Sl'gund o nos diz 
Rashdall em seu livro Thl' Unh·crsttlcs or Europc ln thc lllddlc Age~. 

vol. I, na universidade medieval os três títulos, ml'strl', doutor e pro

!t>ssor eram absolutaml'nte sinônimo!<. Para o fim da Idade 1\fêdla o~ 

profl'ssOres das Faculdad!'s, dit:\s supt>rlorl's, tendeu a :u.sumh· o. título 
d(' Doutor em sub:;:tituição ao dl' Mestre, ficando êste para a Faculdade 

das Artes. 

ApOs o Renasciml'nto. com as transformações sofridas p ela univer· 
sidade, o gt·au de Mestre tende a dl'~aparecet· nas instituições eut·opéia". 
M>ndo con~ervado até hoje no mundo anglo-saxõnico. Em Oxford e f:am-
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hridge o g1·au de ::'lft>strc tl:tl' Arte,: (! concedido sem qualquer exame a 

todo aquêle que. haja ohti<ln o grau de Dacharel numa destas Univerl'i
dad<'l' e tenha ,:eu nome no!! lh-ros de uma sociedade (Isto ê, tenha pago 
as taxas correllponuente!; ela l.'nlver!<ldade ou de um Colégio) por um 

prazo de vinte e um período de estudos. Nas Universidades esCO$Sê~<as 

o M. A. é o grt\U concedido ao· término do curso de graduação. XolS 
J::stados Unido!', por fOrça da Influência inglesa permaneceu o grau de 

M<'stre, sendo, pClr multo tempo, conferido sem maJores exigência~< no !lm 
da graduac;ão, como era o ca~o do chamado :uastcr's l>E'gree In <·m-..u. 

Pelos fins do ~é<·ulo pas!>.'ld<>, com a lnstitulc;ão do doutorado l'e~undo o 
modêlo germânico, !oi re!ormulado o M. A. para obtenção do qual se 
exigem, cur~os e ex::.mes, tornando-"e êle um grau inferior ao Ph. D. 

Ultimamente, segundo acentua Waltet· S. Eells no seu Jlv1·o D<.-gn.•c ... 
lu lligher Educatlon, muito se tem discutido sObre a significação c vall)r 
do 1\lestrado. Os relatórios das A""'ociações de Escolas de Pól:I·Gra duaçüo 
têm se ocupado do problema recomendando a revitalização do grau de 
l!e!'tre. Discute-se, por exemplo, se o M. A . .: um grau final, com auto
nomia funcional ou apenas uma etapa no caminho para o Ph.D.; Re ê 

importante apenas paro. a formação do professo•· do E>nslno secundârio 
ou também para o profE>Ssor do College; se deve exigir-se para o mestrad•> 

uma tese e ser aumentada sua durac;ão. 

O Mestrado adquire slgnlflcaçã.o própria como grau terminal para 
aquêles que desejando aprofundar a formação cientl!ica ou profissional 

recebida nos cursos de graduação, não possuem vocac;üo ou capacidadl' 
para a atividade da pesquisa. de que o Ph. D. deve ser o atestado. A~slm, 
em Johns Hopkins, no Departamento de Física, embora ordinàt•iamente 
sejam aceitos apenas candidatos ao doutorado, admite-se mudança de 
programa para o M. A. se, por qualquer razão, o estudante se julga incapaz 

de completar os estudos necessâ.rios ao Ph. D. Nos Estados Unido!< ,, 

gra~ de Mestre é dt> grande utilidade como sinal de competência profis

sional, a exemplo do que ocorre com o Mestrado em Engenharia, Arqui
tt>tura ou Ciências ela Administração POblica ou de Emprêsas. ~ impor

tante igualmente para. o magistério secundârio, sobretudo porque em 
muitos Estados o Mestrado é garantia de melhot· remuneração. ~o ensino 
8\Jperior é de menor valia, pois o Ph. D. é titulo necessãrlo para o 
acesso na carreira dt> pt·ofessor universltârio. Dlflcilmente se poderia 
ntlngir o posto de Professor ARsoc!ado e, muito menos, de Professor· sem 

o doutoracw. De qualquer modo o Mestrado se justifica como grau autO
nomo por ser um nh•t>l da pós-graduação que proporciona maior com
petência científica ou profissional para aquêles que não desejam ou não> 
podem dedicar-se à. carreira clentifica. 

Dm·açüo dos cursos <' método>~ CDlJlregados. O doutorado norte-aml'
ricano representa multo mal" do que a defesa de uma tese. Doutorado e 
:t.fel'trado são o re~>ultado de e!'ltudos regulares e rigorosos em determinado 
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campo do sabe-r podendo prolongar-se por tempo maior do que o neces
sârio à graduação. TeOricamente se requer um ano para o M. A. e dois 
anos para o Ph.D. Na realidade es.'<a duração principalmente no caso do 
doutorado, pode estender-se- por vl\.rlos anos conforme a capacidade do 
aluno e a natureza da matéria. Em geral exige-se um ano acadêmico de 
re!'idêncla para ambos os graus. Por êste ano de residência entende-se a 
fre-qüência regular aos cursos pós-graduados com a obtenção dos t·es
pectivos ct•éditQS. Muitas vêzes determina-se o limite mltximo de duração 
dos ('Studos. Assim, a Universidade de Columbin exige que o candidato 
apresente a tese de doutorado dentro do prazo de setE' anos, admitindo-s(' 
E'xceçõcs em circunstâncias espe-ciais quando recomendadas pelo Depar

tamento. 
Estudo publicado em 1 951 revelou QU(', de 20.000 candidatos qu(' 

obti\'eram o Ph.D. em ciências de 1 936 a 1 948, o tempo rnt'dlo decorrido 

entr(' o Bachat·elado e o grau de Doutor foi de 6, 2 anos, com a metade 
dos gt·aduados dispendendo de 5 a. 6 n.nos cada um. A média de idad~ 
em que receberam o grau foi de 30,5 anos variando de 19 a 65 anos. 

Em geral, segundo el'ciarec(' Waltn C. Eells, após o candidato ao 
Ph.D. haver completado dois anos de estudo em residência e escolhido 
o t('ma da tesE', por motivos econômicos abandona o tempo Integral, fre
qUentando cursos de vet·ão ou per(odos inegulnres ntt' a conclusão de 
tese. 

Quanto A maneit·a de se processarem Oll cursos, aos métodos dP 
Instrução e il.s condições estabelecidas para. a obtenção do grau, notam-11e 
sensivE'iS vat·lações de universidade para unlv('t'Sidade e, até mí'Smo, dP 
d«martamento para departamento na mesma Instituição. Todavia, apesar 
de grande diversidade de métodos e t·equisitos é pOS!Iível falar-se de- uma 
slstem!Hica comum. Característica fundamental da pós-graduação norte- • 
americana é que o candidato ao Mestrado e ao Doutorado, aHim da 
te!le, di!;lsertação ou ensaio, deverA. seguir certo n(tmero de cursos, parti
cipar de seminârios E' trabalhos de pesquisas, e submeter-se a uma sérl~ 
de exames, incluindo-se as provas de língua ('strangeira. 

Entí'nde-se, por outro lado, que a pós-graduação, por sua naturt'Za, 
Implica rigorosa seletividade intelectual, estabelecendo-se requisitos de 
admissão tanto mais severos quanto mais alto é o padrão da univt>rsidade. 
E, urna vez admitido, o candidato enfrentará. rigorosos exames elimina
tórios, exigindo-se dêle Intenso tt·nbalho intelectual ao longo do curso. 
Como faz ques!ii.o de acentu:w a Unl\'ersidade Johns Hopkins,a pós-gra
duação de modo algum pode ser "consld('rada t>ducação de massa. Daí a 
filtragem elos eandldatos. A UmvN'!!idade dl' (>rlnceton, por exemplo, dos 
dois mil pedidos de inscriçi'lo que lhe chegam anualmente, não aprovelt..."\ 
mais do que trezentos e cinqüenta. 

l'\ormalmenle os cursos de Mestrado e Doutorado compreE>ndem uma 
áre~~ d(' conc('ntt·ação (major) à escolha do Cll.ndldato e matt'rias conex:t 

• 

(minor). Xo c: 
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(mino!"). No caso do Ph. D. a exigência !111. tese (, unlvt'r>·al, enquanto 
' para. o M. A. Ot'll se- requet· uma dls.\!e•·t~Lçi'to, memória ou rnHaio, ont s~ 

consitleram suficiente:-; os exame:! prestados. 

Os proce~:!Os de aprendi?.agem :;e ctu·actel'izam pela gt·ande flexibili
dade atribuindo-"e ao candidatt) lar~a margem de llbet·dade na seleção 
dos cursos embora nl'slstidps e orientados por um diretor de estudos. São 
utilizados de prerert-ncia· mêtodos. tais como seminârlos. programas de 
pe>!(luisa, trabalhO!! de laboratórios, ele., que visem estimular a Iniciativa 
criadora do aluno. O método de Instrução, por excelência, nrstrs cursos. 
principalmente na ârea das humanidades e ciências sociais, é o !!emi
n!'i.rlo. O propósito !los seminát'los, considerados coletlvamrnte, ê hn-es
tig-ar um detrrminado tópico, combinando amplitude e profundidade e 
possibilitando ao aluno participação atl~a no desenvolvimento dos temas. 
De qualqurr modo o que se tem em vista nos cur:!Os de pós-graduac:ão 
(, menos fazer o candidato absorver p:ucsivamente conhecimentos jâ feitos, 
do que deeenvolver sua capacl~ade criadora e juízo crítico, levando-o a 
exercer, pot· si mesmo ou em colaboração com mestre, a atividade de 
pesquisa. 

Fara melhor ilustração, usat·emo!l de um exemplo tirado tle nossa 
e:lpecialidade del<crevendo, em suas linhas gerais, os requisitos necessãrios 
ao M. A. e J>h D. em Fllosofin, na Unlve•·stdnde de Chicago. Aliâ.,., nesta 
Universiuade o e~tudante tem a ~:'!<colha entre dois M. A. de Filosofia : 
um M . .A. especializado, para aquêle que têm a. inten<;ão de- dedicar-!!e i\ 

Filosofia e projetam preparar, em so?guida. o doutorado; e um M. A. de 
C'l.rAter geral drstinado principalmente aos candidatos que têm o pro
pósito de aplicar os seus conhecimentos filosóficos a domínio e pro
bit-mas outros que os da Filosofia prOpriamente dita. 

Para obter o 1\f. A. especializado em Filosofia o aluno de\'E' subme
ter-se a três exames, aos quais s r act·e.!:!centa a p1·ova de lfngua estr~n 
geira : a) um exame prellminat· eliminatório sObre quatro domínio da 
Filosofia, indicado~ prlo Depm·tamrnto: b) um grande exame sObre o do
mínio de opçiio; c) um exame sObt·e campo conexo e!.'tranho à Filosofia. 
No..que se t·efert> ao Ph.D .. o candJdato, além das provas que verifiquem 
sua competênC'Ia de leitura em duns lfnguas estrangeiras. deve subme
ter-se a : a) um exame prellmlnat· ellmlnat6rlo escrito sObre quatt·o 
domínios da l''lio!IOfia estabelecidos pelo Departamento, assim como sObre 
a obra de um tlióf;Ofo escolhido pelo candidato de acOrdo com !!eu dire
tor de estudos: b) um grande exame (comprehensh·e examlnalion) em 
três partes : pro\·a escrita sObre a especialidade de opçiio, prova 01·al 
sôbre a história da Filosofia e prova escrita sObre o domínio conexo; 
c) um exame oral final sObre o assunto de que trata a tese de- douto
rado e o campo em que se situa. Para o M. A. especializado exige-se 
dissertação que drmonst•·e aptidão para a pesquisa; pan~ a M. A. geral 
basta um en!!alo •· ot·gnnizando e lntet·p•·etando dados relativo!\ a um pro-

j JLf-J !L, 
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blE'ma ~eral. ··Quanto ao Ph.D. ê nece~<.~ário o preparo de tese que 

con::titui "contr·ibuição de conhecimentos n'ovos ROlwe um tema aprovado 
pelo Departamento ... 

De cer·to Que êsses requisitos e mHodos de E'Studo variam em maior 

ou .m{'nor medida entre os Departaml'ntos a fim de atender, principal

mente, às peculiaridades de cada ramo de conhecimentos. Todavia, apesar 
da diver·sfdade de processos, existe uma slstemA.tlca da pós-graduação 
norte-aml'ricana que compreende, em sua. ef<sêncla, duração mínima de 
residência, cursos regulares, exames pm·ciais e gerais, incluindo língua« 
estntngeh·as, a lém da tese, quando se trata do Ph. D., resultado dt> 
pe~Quisa. e devendo apresentar contribuição no,·u para o saber. 

O mêt·lto do sistema, expressamente reconhecido pelo nohins neport, . 
está. em que a pós-gt·aduação não se limita ap{'na!'l ao preparo de uma 

tt>se doutoral ou dissertação de me~trado. Compr{'t>nde um t série ui' 
cursos a que está. obrigado o aluno, eobt·indo ampla exten:<ão do campo 
de conht?cimento escolhido. Tt·ata-se, portanto. de tt·einamt?ntu intt>n,.h·o 

com o objetivo de proporcinar ~ólida formação cientíCica, encaminhandn-s!' 
o candidato ao trabalho de pesquisa de que a t<'Sl' st?r(L a l'X!Jrl'ssào. r:;,.,.,a 
organização sistemática da pós-graduação tem ainda a vantagl.'m dE' 

oferecet· o máximo de assistência e orientnçãu ao aluno em !'t>u" E'stwlo,., 
"em Jll'ejuízo da liberdade deo Iniciativa qup lht> ê essPnclal. 

A PóS-GRADUAÇÃO NA LEI DE DIRB'rRIZES 1~ BASES 

Admitida a doutrina da. pós-graduação cujos princípio!> apena,; cleli
tn•amc,s, passemos agora ao estudo do prohlema à luz da Lei de Dire
trizes e Bruses. 

~e consldet·armos o destaque E'Sl>ecial QUe a lei concede à pó!:'-gra
duaç;ã.o ao das~ificar os dlfer·entes tipos de cut·sos superiot·e~. podemos 
aflt·mat· que a doutrina aqui exposta corresponde à Intenção do t•.'Xlv 

legal. t o Que- pretendemos mostt·ar com anl\li,.e do nrt. ti!l onde se di."
tinguE' trf>1 grandes categorias de curso!< : 

a) de gTaduação, abertos à matrícula de candidatos qup hajam 
concluído o ciclo colegial ou equh·alcnte, e obtido classificação 
t:m concurso de habilitação; 

h) de pós-gr·aduação, abertos à matl'icula. dl' <'<tndidatos que haj,tm 

concluído o curso de graduação e obtido o re,pt>ctlvo diploma; 
c) de especialização, aperfeiçoamento e <'xtensão, ou quaisquer 

outros, a juízo do r<'spcctlvo ln!:!tltuto dt> t>nsino abertos a can
didatos com o preparo e os requisitos qut? \'lerem a ser exigido!>. 

O dlsposith·o legal, como l'e vê, não chega a determinar a natureza 
da J•ós-graduaçã.o. Se por um lado, e!!sa lndeflnlçüo, que corresponde ao 
próprio espírito da lei, rE'prE'!'enta !ator positivo ao d:l.r m:~.rgem à In!-
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ciativa criadora das unlvenldades, doutra. part~ tem gcrauo certa con-· 
fusão, por nos faltar traulc;ão e experlêncLt na matl!ria. Daí a neces,.idade 

de uma interpretação oficial capaz de definir a natureza da pól<-gra
duaçfto a que se refere a lett·a b do art. G9 e que sin·a de balizam ento 

para a organização dos cursos pós-graduados. A exegese do artlt;o pndE'ríl. 
discernir elementos bâ..slco~< que nos permitem determinar o .,nncelto 
I e:; ai. 

Em primeiro lugar, dc"tnca-s~C' o fato importante de qut> a pó,.;
,g-raduação (; mencionada IC'm alín~C'a. especial, como categoria IH"ó)lr!u,. 
A maneira de espécie de que o g~net·o t- o curso. Existe, assim, uma dlft•
r~C'nça específica entre a pós-graduação e O!l cursos de especialização e 
,-,perfeiçoamento. Isto nos autori7.a a pensar que a lei con,.id••rou a 
Jlós-g-ra.duação Bl'n<m ~otrlcto tu! ~:orno a definimos neste trabalho. 

Em segundo lugar, coJ·roiJorando e!<sa interpretação, é slgnlficath·u. 
que a lei estabelece exprcs..Qamcnte requisito de matrícula para os curso,;. 

de pós-graduação, deixando os de especialização, aper!eiçoamrmtn ,. 
extensão ao critério dos estnheleclmentos. Assim como a conclusão do 
ciclo colegial ou equivalente é o requl!<lto indispt>nsável à. mutrí<'ulas no,., 

cursos de graduação, o diploma dê10tes últimos é requisito impJ·e:s<'indivl'l 
para. a matrícula em cursos pôs-graduados. E desde que a lei não exl!;e> 

diploma d~C' graduação para os cur!lns da alín~C'a c segue-s~ qi..e nem ttid :~ 
especialização (; nec~C'ssà.rlamcnt~C' curso pôs-graduado. !: pol;>'ível, pot· 

exemplo, pensar-se numa especialização de nível superior par.._ técnico~ 
de grau m~dlo. Por out1·o lado, ainda. que a especialização pre~suponh.l 
~xpressamente o diploma de graduação ela não constitui, só por h"o. 
pós-graduação em St>ntldo e!<trlto. 

Outro po~t() digno de ~ota (· que a lei an tratar dns cur~us de 
gt·aduação e pós-graduação fala d~C' matrícula, usando para amJ.o!'l rJs 

casos da mesma expriC'RSâ.o : "ahertos (os cursos) A matrícula de cancll

datos que hajam concluído ... ··. Cnm r~C'!erência aos cursos da alínea ·~· 
limita-se a dizer slmple8mente: ·· ~ bertos a candidatos ... ··, omitindo n 

palavra matrícula. Não se pode considerar essa omissão como !ortult..-'\. 
t', portanto, irrelevant~C'. Com E'!IC'Ito, o fato de figurar a palavra mntt·í

c·ula tôda vez qu~C' o artigo ~c refere aos cursos de graduação e póM · 
gra.duação e omitindo no caso dos cursos da aline& c, para os quais não 

l!e exige qualquer requisito, d~C'nota uma Intenção especial da IE'i. Comv 
bem rt>ssaltou o Conselheiro Clóvis Salgado em sua indicação, quando 

a lei fala da matrícula pa1·a a pós-graduação dá. a entender QUIC' !'E' 
trata de cursos regulnr~C's. Vl>-s~C'. d!'l'te modo. que a lei estabelece uma 
cena paridade, quanto ao ca•·li.t~C'r sistemâtico dos cursos, entre a gra

duação e a pós-graduação. Poderia observar-se que não requer a)(;m do 

diploma de graduação, nenhuma prova de habilitação aos cur!:'os pó!'

J..'l'aduados. Mas daí não s(' in!IC'r~C' quE' o~ ~stabeleclm~C'ntos fiquem lmpe:

didos de fixar crlt~rln>< de H'!er,;ão, poli', !'E'gundo foi visto, a pOs-!.p·aduação 

j, ..... Jt; 
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por sua própria natureza Implica alta st>letlvldade Intelectual. Muito 
acertadamente deixou a lei que as escolas, conforme os casos concrE-tos. 
decidissem da conveniência e da !orma da seJ~ã.o. 

Desta brevE< anâ.Iise do at·t. 69 podemos concluir, com fundamento, 
que a Intenção ela lei foi atribuir status especial à. pós-graduação, distin
guindo-a doS' cursos de simples especialização. Se esta interpretação ~ 
exata Pllt'E'ce-nos legítimo apllcat·-se aos CUI'SOs de que trata a alínea b 

o conceito que formulamos de pós-graduac:ão . . Rensn st.rlcto, isto é. o 
sistema de cursos regulares quo se superpõem à. graduação, visando de

sen\'t>lver, em amplitude e profundidade, os estudos feitos nos cutsoa 
de graduação e conduzido à obtenção de grau acadêmico. 

Mas, se o Conselho, Interpretando a lei no uso de suas att·ibuiçõeiJ. 
pode definir oficialmentE>- a pós-graduação, faltar-lhe-la, por enquanto. 
<:ompE>têncla, como já acentuamos de Início. para !azer a regulamentaçã.<.~ 
geral dos cut·sos pós-graduados. SOmente cabe-lhe regulamentar o curso 

de pós-graduação capaz de assegurar prlvll~glo para o exercício de pro
!lssão liberal, nos têrmos do art. 70. Isto significa que, no atual regime 

ela Lei de Diretrizes e Baseb, qualquer E'Staheleclmt>nto, 'Jnlversidadt' ou 
faculdade Isolada, poder·la instalar cur·sos de pós-graduação conferindo 

grau, na forma da dE>finição proposta pelo Cons!'lho, mas sem depender. 

par<~. Isso, dá atitorlza.ção ou reconhechnE'ntu. Tal é a situação dos curMs 
pós-graduados na Lei de Diretl'izE's e Base~. 

A POS-GHADUAÇÃO E O ESTATUTO DO MAGJST.t:IUO 

C"om a promulgação do Estatuto do MugiHêt·io, o Conselho di:<põe. 
agora, de poderes para submeter os cur:<Of4 pós-graduada a uma cE>-rta. 
t·egulamentaçiio. 

~ certo que o Estatuto n>to confet·e privill>glo a êSS('s cursos pat·a o 
exercício do magistério. Ora, sem conterh· privilégios não S('ria o caso 

de se Invocar o art. 70 da L.D.B. para suhm<'ter os cursos pós-~raduado!< 
il regulamentação. Todavia, entendemos que a competência atribuída ao 
Conselho para d('finh· êsses cursos e d('t('rmlnat·-lh('S as caractel'fstfcas. 
outorga-lhe, ao mesmo tempo, certo pod('r para rl'gulamentâ-los. Doutra 

forma como o Conselho poderia tet· segurança de que os E'Sta.belecimento" 
~t>guE>m as características fixadas? O contrOle dos cursos poder·â ser !cito 
por melo de reconhecimento, pelo mE'nos à man('fl•a dl' ncrcdllatlon. O re

conh('cfmento, ou qualquer outt·o meio de contrOlt> que venha dlsciplinat· 
o processo dE' Implantação dos cUI·sos 11l• pós-~r·aduaçiw. parecl•-nos de 
todo lndlspensâ.vel se considerarmos as condições ele funcionamento de 

nos.• ... as escolas superiot·es. A ser cx·iatln indiscriminadamente, a. pós-gra

duação. na maioria dos casos, se llmitar!i rt l'<'J>tltlr a graduação, já de 
si pr('câria, com o abastardamento lnevitlivcl dos gr·aus de Mí'Stre Doutor. 
O simples fato de que um e!ltabt>lccimento t<'nha. seus cursos de gra
duaçiio reconhecidos, niio significa que !-:e encontra realmente habilitadr> 
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para instituir a pOs graduação. Pot· isso mesmo, se quisermos evitar que 
a pós-graduação brasileira - essencial à renovação de nossa universi
dade seja aviltada em seu nascedouro, devemos estabelecer não sOmente 
)lrincípio~> doutrinârios mas critérios operacionais e normas que dirijam 
e controlem sua Implantação e desenvolvimento. Dai a necessidade de 
que os cursos de pós-graduação sejam reconhecidos pelo Conselho . 

PropõE.' o Sr. Ministro que a pós-graduação seja pren·ogatlva da.'l 
Universidades e que apena.'l em condições excepcionais venha a ser 
permitida aos estabelecimentos Isolados mediante autorização do Con
selho. Considerada a proposta do ponto de vista legal, verifica-se que, 
tanto na Lei de Diretrizes e Bases como no Estatuto do Magistério 
nenhum dispositivo existe que autoriza restringir a pós-graduação às uni
versidades. O caput do art. 69 é bastante claro quando dispõe que podem 
ser ministradas nos estabelecimentos de ensino superior os cursos por 
êle discriminados, isto é, de graduação, pós-graduação, etc. Por outro 
lado, se é verdade que em muitos setores da pesquisa cientí(!ca sOmente 
a Universidade possui recursos, em pessoal e equipamento, para desen
volver com eficiência programas de pós-graduação, noutras â.reas é per
feitamente admissível que uma faculdade Isolada possa manter cursos 
pós-graduados. A Faculdade de Filosofia, por exemplo, que abrange todos 
os setores das ciências e das letras, e que operando com todos os seus 
cursos é uma espécie de universidade, estaria teOricamente em condições 
d'e atuar satisfatOriamente no campo da pós-graduação. E se subme
termos os cursos pós-graduados ao reconhecimento do Conselho poder:!. 

êle fixar normas para o funcionamento dêsses cursos, cabendo verificar 
em cada caso se o estabelecimento, universidade ou faculdade isolada, 
apresenta as condições exigidas. 

DEFINIÇAO E CARACTER1STICAS DO MESTRADO E DOUTORADO 

Cabe-nos agora, atendendo à solicitação do SJr. Ministro e, ao que 
deteFTDina o Estatuto do Magistério, deílnir e fixar as características dos 
cursos de Mestrado e Doutorado. 

Entendemos que Fe trata. de caracterizar ê.stes cursos em seus 
aspectos fundamentais, evitando-se estabelecer padrões rígidos que viessem 
prejudicar a flexibilidade essencial a tOda pós-graduação. Daríamos apenas 
as ballzas mestras dentro das quais a estru turação dos cursos pode sofrer 
variações em fun<;ão das pccullarldades de cada setor de conhecimento 
e da margem de Iniciativa que se deve atribuir à instituição e ao 
próprio aluno na organiza<;ão de seus estudos. 

Em primeiro lugar, de acOrdo com a doutrina exposta nesse 
parecer, propomos o escalonamento da pós-graduação em dois níveis : 
mestrado e doutorado, não obstante certas objeções, surgidas, entre nOs, 
contra o titulo de Mestre. A alegação, tantas vezes Invocada, de que 
êsse titulo não faz parte de noMa tradição de ensino superior não no• 

?,jLf .. J}~ 
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parece constituir razão suficiente para ser rejeitado. A verdade é que 

em matéria de pôs-graduação ainda estamc" por criar uma tradição. 

E. se a pôs-graduação deve ser estruturada em dois ciclos, como a expe

riência anglo-americana demonstra. e a própria natureza dêsses estudos 

-~cr.nselha não vemos porque teríamos e!ICI'(lpulo em adotar a designação 

de lle<'tre se, como bem acentuou o Conselht>lro Rubens Maciel nãn 

dispomos de outro nome:- que a substitua. A!His, algumas de nossas insti

tulçõc:; já. vêm adotando, com êxito, o titulo de Mestre para designa.r o 

;.;rau aca.dêmico correspondente ao primeiro nível da pôs-graduação. 

:,:f'!;uindo-se o critério de maior flexibilidade, em vez de duraçãQ 

uniforme e inva.riâ.vel julgamos mais adequado fixar duração mínima em 

têrmns de ano letivo. Com base na experiência estrangeira podemo:~ 

determinar o mínimo de um ano para o mc,;trado e dois para o douto

rado. O programa de estudos compreender(, um c:>lenco variado de maté

ria"' a fim de que o aluno possa exerce•· opção orientado pelo diretor 

de e"tudos. 

Em sut~ árE-a de concentra~,;ão o candidato escolherA certo nümern' 

de matérias, complementadas por outra ou outrns escolhidas em campo 

conexo. O total de estudos exigido para completar o curso poderâ. ser 

avaliado em créditos ou unidades equivalentt>s. Sistema, que, aliás, já 

vem t<cndo adotado no curso de Mestrado mantido pelo lnBtituto de 

•Química da Universidade do Brasil. Neste curso requer-se um mínimo .de 

30 créditos, correspondendo o crédito a cadrt 1 7 horas de aulas teOrlcaH 

ou equivalentes. Por não existir ainda, unidade dl' crédito co'lvenclonada 

1 ara no;;"so ensino superior deixamos de empreg-ar êsse critério de ava

liação. MlU!, considerando-se que na pOs-gradu<tÇ[~o se há. de concede:

a.o aluno certa margem de tempo para seus estudos e trabalhos de pes

quisas Individuais, calculamos que seria. suficiente, para o mestrado e 
doutorado, o total de 360 a 460 horas de trabalhos escolares, aulas, 

"'emlnã.rlos ou atividad(,S de laboratórios. por ano letivo. 

O programa de estudo comportará. duas fases. A primeira. fase:- com

preende principalmente a freqüência ks aulas, semlnâ.rios culminando 

eom um exame geral que verlfiqul' o aproveitamento e capacidade do 

candidato. No segundo período o aluno se dedicará. mais à. Investigação 

<}e um tópico especial da matérl3. de opção, preparando a. dissertaçãu 

•u tese que exprimirá. o resultado de suas pesquisas. 

Embora o mestrado e o doutorado representem um escalonamento 

da pôs-graduação, êsses cursos podem se considerados como relativamente 

.._utOnomos. Isto é, o mestrado não con!~tltul obrlgatõrlamente requisito 

prév!() para Inscrição no curso de doutorado. :f.: admissível que em certos 

campos do saber ou da profissão se ofereçam apenas programas d~ 

doutorado. De qualquer modo, seguindo tradição generalizada em todos 

•Oll paíl'es, não se ac·onselharla a instltulçiio do mestrado em Medicina. 
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Outro po•llo i1npm·tantr· í· n ueteL' mlnação dos tipos de doutorado 

o r€'spectiva designação, 1·ecomenuando-se certa s istemática e uniformi

dade dos graus. f; comum se distinguirem os graus acadêmicos ou d1· 
pesquisa e os graus profi!'!lionai.;;. Xos Estados Unidos, conforme vimo~. 

o doutorado de pesqui~a é o Ph. D., ou seja, PhiiOSOphlac Do<'tor, se.~undo 

o modêlo germânico e que se aplica a qualquer setor de conheclml'nto. 

As8im temos o Ph. D. em Física, !'ociologia, Letras, Biologln.. etc. ou t>m 

Fiio;,ofia. prõpriamentt> dita. Xn l•'r~ nçn., cobrindo tõda a ât·ea das clt-nela" 

e Humanidade!', temos o DO<'LL"UI' ('-. S<'l<'ll<'l's e o Do<'teur c>~ I,<'ttre., equi

, ·n.lendo às matérias estudndns. rt'spectivamente. na Facult(, dt'-, Sdt'n<'l."

e na Fac ultl' d<"l:: LcttJ·e-. (hoje Fltt'ull(, d('<J Lettre;, ct S<'icu('i<',. llurn.:tlm•,.,) . 

X a .\.lemanha, al~m do Dt·. Phi!o>,Qphiae relativo às din•rs:L" "~'<:Ões d tt 

F a culdade de Fllo;;of!a, l.'xisll.' o Dr. R<'J'trnt Xuturalium, que abt·angt> n 

·campo das ciências naturah'l ou <'x:ltul;, o Dr. Rerum Politi<'urum. QUE' 

compreende o campo das clt'nclas sociais e econômicas, all'm dos di

versos doutorados relativos às prüflsRões Jll,erais tradicionais. 
Se atendermos a que n. n os..<<a Faculdade de Filosofia. cobre todo ,, 

campo das ciência!; e das lett·ns e tem como um de seus objetivos N<sen

cials n. formação de pesquisadorE-s. poderíamos adotar a expressão Ph. D . 

p'l.ra de!'!ignar o doutornrlo dl.' pt>squif'a.. Neste caso entende-se que a 

llOs-graduação de- pe.squ!s.'lS ou aeademlcn. seria objeto de uma coot'd<'

nac;ão central Incluindo as di~<''JIIinas cit>ntíficas ou litEOr(Lrlas do ci<'lo 

bál;ico das faculdadt>!' prof!~l;lonnls. Os problemas intrincados <' ins:>lúvl.'!t; 

lle classificação dos difl't·enil's tipos de conhecimento n.consE>lharlam .1. 

!'Oiuçã.o cOmoda do Ph. D. ConsldE'rando-se, todavia, que êste título não 

t e ria ressonância. em nosso nmhil.'nte univet·sitârio, havendo jâ univet·s i

dades como a de São Paulo. onde se concfi'de regul:>.rmente o doutorado 

em ciências, (' prefe rível niio adotar-se o Ph. D. A dicotomia doutor <'m 

dêocias e dOutor em l<'trns suscita v(lrias dlficuidadt>S quanto à Inclusão 

de cet·tas matérias em Qualquer uma dessas categorias, d esde que não 

possuímos a tradição francesa dns duas faculdades de ciêncl11s e de

letras. Poderíamos acrl'scentar um tl'rce!ro campo, o das ciências huma

nas, que também não e!ltaria. ao abrigo de t Oda objeção em matéria dt> 

claSsificação das ciências. Como l' posslvel lograr-se uma c lassiflcaçào 

s istemâtlca livre de qualqul.'r ohjec;:ão s u gerimos que o doutot·ado sl.'ja 

articulado com as qull.tt·o grandes ãrE>as seguintes : Letras, Ciências Na

turais, Ciências Humanas e Filosofia. Quanto aos doutorados profissio

na is teriam a designação do c u rso corresp ondente como, por exemplo, 

D outor em Engenharia, Doutor em Medicina, etc. 

No que concerne ao Mestrado deparam-se-nos idênticas di!lculdade!i. 

Seria de todo inconveniente adotar a expressão ~lostre das Artes (M A. ) 

uma vez que o têrmo Artes perdeu, entre nOs, a significação primiti~'<t 

de artes llb<>r·ai>', Isto é, o conjunto das disciplinas científicas e lltl'rári~s 

que Cormavam o contE>(ido da Faculda de das Artes du Universidadt> :\Ie-

7 I I I I r-
i J -
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dit>val. Justifica-se o uso da expressão nos Estados Unidos e na Ingla
terra porque ainda hoje, nestes paises, se conserva a denominação, de 
origem medieval, de Colégio das Artes Liberais e Faculdades das Artes. 
Para evitar maiores complicações propomos que o mestrado seja quaU
flcndo pela denominação do curso, ârea ou matéria correspondente. 

A luz da doutrina aqui exposta sObre a natureza e processos da 
pôs-graduação, podemos formular as seguintes conclusões sObre as ca
t•acterísticas fundamentais dos cursos pós-graduados correspondentes aos 
doia níveis : 

1) A pós-graduação de que trata a alínea b do art. G 9 da Lei de 
Diretrizes e Bases é constituída pelo ciclo de cursos regulares 
E'rn seguimento à. graduação e que visam a desenvolver e apro
fundar a formação adquirida. nos cursos de graduação e condu
zem à. obtenção de grau acadêmico. 

2) A pós-graduação, compreenderA. dois nfveis de formação : Mes
trado e Doutorado. Embora hierarquizados, o mestrado não conl!
Utui requisito indispens!Lvel à. Inscrição no curso de doutorado. 

3) O mestrado pode ser encarado como etapa preliminar na obten
ção do grau de doutor ou corno grau terminal. 

~) O doutorado tem por fim proporcionar formação científica. ou 
cultural ampla e aprofundada, def<envolvendo a capacidade de 
pesquisa e poder criados nos diferentes ramos do saber. 

5) O doutorado de pesquisa terâ a designação das seguintes âreas: 
Letras, Ciências Naturais, Cl~nclas Humanas e Filosofia; os dou

torados profissionais se denominam segundo os cursos de gra
duação correspondentes. O mestrado serâ. qualificado pelo curso 
de g-raduação, área ou matéria a que se refere. 

G) Os cursos de mestrado e doutorado devem ter a duração mínima 
de um e dois anos respectivamente. Além do preparo da dis
sertação ou tese, o candidato deverà estudar certo n(imero de 
matérias relativas à sua Area de concentração e ao domínio 
conexo, submeter-se a exames parciais e gerai!<, e provas que 
verifiquem a capacidade de leitura em lfryguas estrangeiras. Pelo 
menos uma para o mestrado e duas para. o doutorado. 

7) Por Arca de concentração entende-se o campo específico de 
conhecimento que constitulrâ. o objeto de estudos escolhido pelo 
candidato, e por domínio conexo qualquer matéria não perten
cente àquele campo, mas considerada conveniente ou necessâria. 
para completar sua formação. 

f>) O estabelecimento deve oferecer um elenco variado de matérias 
a. fim de que o candidato possa exercer sua op(;âo. As matérias, 
de preferência, serão ministradas sob a torma de cursos mono
grâficos nos quais, seja. em preleções, l'eja. em seminârios, o 
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prores..-.or desem•olverá, em lli"O(undlda.de. um assunto determi

nado. 

9) Do candidato ao 1\Iestrado <>xlge-!le dissertação, sObre a qual 

será examinado, <>m qut> re\'<'IC domínio do tema. escolhido e 
capacidade dl' slFtematiznção; para o grau de Doutor 1·cquer-se 

defesa de te~e QUl' repre~ente trabalho de pe!!Qulsa Importando 

em rt>al contribuição para. o conhecimento do tema. 

10) O programa de <>studos do l\tel:!tra.do e Doutorado se cnro.cterl

zu.rã por grunde !IE'xibiUda<le. clelxando-"l" ampla liberdade de 

Iniciativa uo candidato que l'<'C<'be1•â as~<lstência c orientação de 

um diretor de estudos. Constará o programa, !<obretudo, dt> Reml

nãrloR, trabalhos de pe;;qulsa, atividades de- laboratório com a 
participação t\tlvn dos alunos. 

11) O mesmo curRo de pós-grarluacão poderá receber dlt>lomadol!' 

provenientes de cursos de gruduacüo diversos, desde- que apre

sentem certa afinidade. AS!'!im, llOr exemplo, ao mcstl·ado ou 

doutorado em Administrac:ãn PObllca poderiam ser admitidos • 
bnchnrt;is em Direito ou Economia; «>m Biologia, l\f~dicos ou 

diplomados em História Nuturn I. • 

12) Para matricula nos cursos d<' pó:-~ graduação, altlm do diploma 

de curl'o de graduação exJHido por lei, as lnstltulçõt>s podE'I'ii.O 

estahelece-r rE>qulsltos que al'S<'l~Url'm rigorosa !<eleção Intelectual 

dos candidatos. Se os cursos de gt·aduac;:ão devem ser abertos 

:10 maior nOmCI·o, por sua nntur<·za, a pós-graduação hâ lle set· 

restrita aos mais aptos. 

13) Nas Universidades a. p6!1-grndunc;:ã.o de pesquisa ou acadêmica 

deve S!'r objeto de coordenuc;:ão central, abrangendo tOda A.rea 

das ciências e das letra.<o, lncluslvl' das que razem parte do ciclo 

b(!.Rico das Caculdades profissionais. 

H) 

15) 

Conforme o caeo. nos candidatos ao doutorado st>rüo confiadas 

tarefas docentes, sem prt>jufzo do tE'mpo destinado nos 11eus estu-

dos !' trabalhos de pesquisa. 

Aconselha-se qut' a pós-grudtmc;:iio se fac:a em regime de tempo 

Integral, pelo menos no QUE' se refere à duração mínima dos 

cursos. 

16) Os cursos de pO!!-graduacão devem ser aprovados pelo Conselho 

Fedl'ral de Educação para que seul!l diplomas sejam r·eglstmdo!< no 

Mln!.stêrlo da Educação e possam produzir efeito!! legais. Para 

'tsso o Con!'elho baixarA norma!< fixando os critérios de apro

vação dos curRos. 

(na.) A. Almeida Júnior, Presidente da C. E. Su. - .Nl'wton 

Sucupira, relator. - C lOvis Salgado, .Tosê Barreto Filho, Maurício Rocha 

e SHvn., Durmeval Trlgueh·o, Alct>u Amot'08o Lima. Anísio Teixeira, Valnlr 

Chaga.s e Rubens Maciel. I I 
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