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N O T A 

Esta bibliografia, preparada como documento de trabalho para a 

IV Conferência Nacional de Educação, tem por finalidade proporcionar aos pa~ 

ticipantes da reunião subsÍdios para o estudo de seus temas. 

Seu caráter nao é exaustivo já que a pesquisa bibliográfica limi 

tou-se à consulta de documentos existentes no Centro Brasil'ei:ro de Pesquisas 

Educacionais (livros, artigos de periÓdicos, legislação, pareceres do CFE) ~ 

daqueles do aoêrvo do Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciências Sociais 

(para documentos latino-americanos) e por fim a fontes secundárias, (biblio

grafias) notadamente para a literatura estrangeira. 

O critério de seleção obedeceu ao p:ropÓsi to de incluir sÔmettte I 
referências bibliográficas pertinentes aos seguintes assuntos especÍficos• 

1) O 2g ciclo do Ensino Médio. 

2) 

3) 

4) 

5) 

' 
Colégio Universitário. 

Orientação pré-universitária ou pré-profissional. 

Admissão ao ensino superior. 

Características sÓcio-econÔmicas do universitário. 

Na parte dedicada às normas que regulam os concursos de habilita 

ção às diversas InstituiçÕes de Ensino Superior nos diferentes Estados da Fe 

deração, adotou-se o critério de sÔmente inoluir aquelas vigentes. 

Os . trabalhos de fonte estrangeira servem sobretudo para o confro~ 
t .. 

to dos problemas com que se deparam alguns pa~ses no que diz respeito a'~a~ 

sagem" do ensino médio ao superior; problemas cada dia mais prementes face I 
às mudanças cientÍficas e tecnolÓgicas, e a conseq~entes necessidades de me 

lhor preparo de pessoal altamente qualificado, lev::.tndo à procura de soluções 

adequadas. 

O nosso agradecimento ao Serviço de Documentação do Centro Lati~ 

no· Americano de Pesquisas em Ciências Sociais que realizou o levantamento bi 

bliográfico para as fontes latino-americanas e a tÔda a equipe da Seção de 
~ 

Documentação e Intercambio e do Serviço de Bibliografia do CBPE. 

Regina Helena Tavares 

Chefe do Serviço de 

Bibliografia do 

CBPE 
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1. O 20 Ciclo e o Colégio Universitário. 

l.l. No Brasil. 

1.1.1. Livros e artigos. 

ABREU, Jaime - Ensino Médio e a Lei de Diretrizes e Bases. Correio do S~, 

R~o de Janeiro, 16 (274)s l O dez. 1965. 

A oonolusão do curso médio como um arremate da oultura geral e 

um preparo pré-profissional ministrados no 3° colegial dificulta a artiou 

lação entre o ensino médio e superior. 

Necessário se torna pois dosar o que mais cabe em determinadas / 

situações, a exemplo do ginásio "pluricurricular" do sistema de ensino pa~ 

lista, em que há um tronoo comum de disoiplinas obrigatórias, diversifican 

do-se entretanto as matérias optativas e prátioas educativas. 

1 

ABU~ERHY, Nair Fortes - Colégio Universitário. Diário de NotÍcias, Rio de Ja 

neiro, 29 dez. 1962. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional possibilita urna 

reformulação oo~pleta do ensino médio e superior ao prever o Colégio Uni

versitário. 

Qualquer reforma universitária entretanto, no sentido pedagÓgico, 

tem de começar pelo ensino primário e médio, pois o ensino superior 

mesmo tempo, causa e efeito do ensino que lhe antecede. 

. 
e,ao 

Baseando-se nessas perspectivas, equaciona o problema da criação 

de colégios universitários, cujos objetivos devem sers habilitar os estu

dantés a cursarem o ensino superior, orientando-os para os cursos que me

lhor correspondam às suas aptidÕes ; exercer direção sÔbre o ensino médio 

de tal modo que o Colégio Universitário acabe por exigir certas condiçÕes 

dêese ensino, introduzir, paulatinamente, o estudante no nfvel superior,/ 

mediante contato• oom o ambiente, que, sob diversos aspectos, deve dife 

renciar-se do nfvel médio. tsses objetivos conjugados forma o arcabouço / 

para a articulação do ensino médio com o superior. 

Concluindo, analisa em detalhes os requisitos para a organização 

do Colégio Uni verei tário, abordando problemas de "clientela", localização 

e instalações. 

1 



CONSELHO Estadual de Educação - problemática da terceira série colegial. Ar

quivos, Recife, (3): 93-120, mar. 1965. 

Refere-se ao caráter especial que encerra a 31 série colegial, 

ligada à problemática dos exames vestibulares, à preparação especÍfica pa 

ra c ada carreira, feito ora no prÓprio "colégio" ou ainda nos chamados I 
"cursinhos", com redução dos respectivos currÍculos. 

Diante disto, sue ere que os vários estabelecimentos entrem num 

acÔrdo de distribuição das di versas modalidades do currÍculo, especializa!!_ 

do-$e alcuns dêles na manutenção da 3' série pré-vestibular, oferecendo I 
melhores condições do ensino e maior disponibilidade de vagas. 

Acrescenta ainda a possibilidade de os colégios universitários 

oficiais articularem seus currÍculos ao ensino superior, apontando entre

tanto as dificuldades financeiras que acarretam. 

CUNHA, Nadia & Abreu, Jaime - Classes secundárias experimentais; balanço de 

uma experiência em quatro anos de vigência (1959-1962). 58 p. mimeogr. 

Focalizando os aspectos legais na instituição das classes expe

rimentais, mostra a sua extensão e crescimento no perÍodo de 1959-62, oomo 

se distribuem geogr~ficamente, entidades mantenedoras e número dos alunos 

e de professôres. 

Em seguida, aponta as características de estrutura pedagÓgica I 
das classes experimentais em S. Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

EspÍrito Santo, Paraná, Ceará, Pernambuco, Minas e Guanabara; analisa os 

programas, currÍculos, processos de verificação de aprendizagem e promo 

ção, métodos de ensino, permanência dos alunos na escola, coordenação e 

conselhos de classes, serviços de Orientação Educacional. 

Investiga a origem social dos alunos e a organ.ização das classes, 

formação predominante dos professÔres, experi~ncia profissional, seu regi 

me de trabalho, material didático, etc. 

Discute o significado das classes exp~rimentais secundárias, I 
considerando a sua necessidade para uma reforma no contexto cultural bra

sileiro. 

4. 

CUNHA, Nadia - Institutos Centrais e o Colégio Universitário da LDB Revis

ta Brasileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 49 (109)1 65-72, 
jan.lmar. 1968. 

A integração harmoniosa entre a preparaçao do homem pela cultura 

geral na escola média e a do especialista, pela cultura técnica na univer 

sidade, indispensável ao desenvolvimento do País, pressupÕe uma reestrutu 

2 



ração do nosso sistema de ensino em profundidade •. Nesse quadro, o Colégio 

Un.i verei tário e a 3 • série colegial indicados na LDB e experimentados em 

alguns Estados vêm demonstrando sua ineficácia com relação àquele objeti-

vo. 

Os Institutos Centrais, segundo o modêlo da U~iversidade de Bra 

sÍlia, poderiam representar um instrumento válido de integração, seja I 
quanto à escola média terminal, ou à propedêutica, de acesso ao nÍvel su 

perior. 

5 

DOCUMENTO básico do projeto de reforma da Universidade Federal da Bahia. ~

letim ~Informativo da Universidade da Bahia, Salvador, 11 (114-115)1 5-39 
mai.ljun. 1966. 

ConsideraçÕes sÔbre as funções da Universidade como baluarte do 

pensamento cientÍfico; como instrumento de cultura integrada no meio, l em

bora com problemas decorrentes de sua prÓpria estrutura no que se refere 

ao ensino, pesquisa, formação e aperfeiçoamento de pessoal, setor adminis 

trativo, "'te. 

Uma reformulação da estrutura didática se impÕe procurando man 

ter articulados os ensinos médio e superior através do funcionamento do 

Colégio Universitário, do ciclo básico propedêutico e de formação profis

sional conferindo flexibilidade ao processo de seleção para as Universida 

des. 

Refere-se à criação dos Institutos Centrais, da Faculdade de 

Educação e à mobilização dos recursos financeiros para aquela reforma. 

6 

FURTER, Pierre - Colégio Universitário, prob1ema universal - uma solução bra 

sileira. Revista Brasileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 45 
(101)1 145-154, jan.lmar. 1966. 

Focaliza o problema de articulação do ensino médio com o supe

rior, tecendo algumas considerações sÔbre o trabalho de Nádia Cunha I 
"Preparação dos candidatos ao vestibular de 1964 na Guanabara" -.no que I 
se refere à proliferação dos cursinhos face às exigências das universida

des,· deturpando-se de algum modo a finalidade das terceiras séries cole

giais. 

Defende o ponto de vista de que o ensino médio e superior devem 

ser simultaneamente reformados num planejamento comum, evitando problemas 

de ordem didática, administrativa e financeira. ApÓia a idéia dos .colégics 

universitários como responsabilidade das Universidades, a exemplo do que 

se observa na Bahia e em Mina s Gerais. 

3 



Não pretende entretanto levar à obrigatoriedade do curso sup~ 

rior ao estudante brasileiro, mas que tenha êste melhores possibilidades/ 

de especialização ao n!vel dos quadros médios, donde a necessidade do de 

senvolvimento dos ensinos técnicos, comercial e agr!oola e uma renovação/ · 

da estrutura pedagÓgica ' daquele nÍvel de ensino. 

Sugere para isto o desenvolvimento do ensino "pÓs-colegial" / 

' de um a dois anos, abrindo novos horizontes para aquêles que não devemfre 

qÜentar as universidades. 

1 
GONÇALVES, Maria de Lourdes Duarte - A terceira série colegial e o colégio / 

universitário nos têrmos do artigo 46 § 20 e artigo 79 § 30 da Lei de Di 

retrizes e Bases - Trab~lho apresentado a 2• Reunião Conjunta com os Con

selhos Estaduais de Educação - Belo Horizonte, MO. Documenta, Rio de Janei 

ro, (33)• 141-156, jan. 1965. (V.III). 

Faz uma interpretação do artigo 46 § 2° e do artigo 79 3R I da 

Lei de Diretrizes e Bases, que se referem respectivamente, à terceira sé

rie colegial e ao colégio universitário. A fim de fundamentar as conside

rações faz um estudo da artioulaç~o vertical, em que inclui os vários arti 

gos da Lei de Diretrizes e Bases que lhe são pertinentes, e da articulação 

horizontal em que situa a oriéntação educacional e vooacional e o concur 

so de habilitação. Em anexo, apresenta a legislação firmada sÔbre o assun 

to e dá exemplos de soluçÕes adotadas pelos estados de S.Paulo e Guanaba 

ra para diversificação do currículo da terceira série colegial. 

8 

MACIEL, Carlos Frederico - O ciclo propedêutiooc uma proposta. Revista Brasi 

leira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 39 (90)1 35-50, abr./jun. 

1960. 

PropÕe um ensino médio de 6 anos, ou seja, até a 2• série co

legial, seguido de um ciclo final com um ramo propedêutico e vários cur

sos profissionais, técnicos de nível médio ou .semi-superior. Sugere plan~ 

jamentos educacionais em tênnos de "extratos", possibilitando maior flexi 

bilidade e melhor atendimento dentro de um dado nível de ensino. Estende

se no estudo do que seria o ramos propedêutico de 2 anos justificando os 

argumentos e baseando-se para os aspectos legais na Lei de Diretrizes e 

Bases. 

9 

MACIEL, Carlos Frederico - Problemática d.a terceira série colegial. Trabalho 

apresentado à 2• Reunião Conjunta com os Conselhos Estaduais de Educação. 

Belo Horizonte, MG. Documenta, Rio de Janeiro, (33)1 133-135, nan.l965. I 
(V.II). 

- 4 



Ji:!'ltuda a problemática da terceira série colegial, analisando 

-a através da Lei d_e Diretrizes e Bases. Salienta seu caráter especial I 
vinculando-a ao tema do concurso de habilitação. At;m-se ao fator da flexi 

bilidade em prol do aluno, sugerindo algumas hipÓteses em relação à insti 

tuição da terceira série, tais como: a distribuição entre vários colégios 

·das diversas modalidades de Cllrrículo; a hierarquia e piramidação de esta 

belecimentos (os melhores qualitativamente) através da especialização na 

série pré-vestibular, oferecendo melhores condiçÕes e disponibilidades de 

vagas. 

Discotte sÔbre o colégio universi t .ário, baseando-se no da Uni 

versidade do Recife, nos seguintes aspectos' o de ser uma universidade I 
universitária peculiar; o da sua manutenção pelas Universidades; o do seu 

custo. Considera ainda os fatôres curricular e de articulação da teroeira 

série com as precedentes e apresenta um levantamento sÔbre como vem funcio 

nando em Pernambuco. 

10 

NAGLE, Jorge -Planejamento de classe especial para o curso cient{fico. Re

vista de Pedagogia, São Paulo, ano' 7, 7 (14)a 9-22, jul.ldez. 1961. 

/'\. 

Trata-se de um planejamento de classe especial de ciencias I 
naturais com a finalidade de formar cientistas em nível de pré-especiali

zação, isto é, objetivando. pe~itir aos alunos ~ormados nesta classe, in 

gressar nos cursos superiores com as qualificações necessárias para se I 
tornarem pesquisadoreaA 

11 
SILVA, Geraldo Bastos - Situa9ão do ensino médio. Revista Esso, Rio de Janei 

ro, (3)a 22-35, 1960. 

Comprova=t· por meio de dados numéricos, o crescimento do ensi

no médio no Brasil. Estimula a equi lênoia dos cursos de segundo ciclo 

em todos os seus ramos a fim de dar acesso ao ~ível superior. 

Sugere ainda a flexibilidade dos currículos para adaptá-los I 
aos objetivos dos interessados. 

12 
SILVEIRA, Hélio Siqueira da - Colégio Téonioo Universitário. Revista da Uni

versidade de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 3 (l)a 15-51, ago. 1965. 

Tendo em vista a conjuntura nacional em seus aspectos social, 

político e principalmente econÔmico, devem as Universidades suprir as co~ 

5 



seqÜentes deficiências técnicas, estabelecendo como objetivo imediato "a 

educação para o desenvo-lvimento". 

Delineando uma política educacional com base nesses objetivos, 

a Universidade de Juiz de Fora criou o Colégio T'cnico Universitário, ini 

ciativa com que se destaca como pioneira no Brasil. 

Visando à formação científica e tecnológica bem como humanísti 

ca, o Colégio Técnico Universitário formará técnicos de nível médio, a 

fim de eliminar o hiato entre nossa induatri~lização e a reduzida rêde es 

colar especializada, fato comprovado pelos dados estatísticos que acompa

nham o trabalho. 

13 

SUCUPIRA, Newton - Princípios da educação de grau médio na Lei de Diretrizes 

e Bases. Revista Brasileira de Estudos Pedagó~icoa, Rio de Janeiro, 40 / 

(91)1 45-47, jul./aet. 1963. 

Analisa as modif.icações introduzidá.s na educação de grau médio 

pela Lei de Diretrizes e Bases, destacando seus pontos fundamentais, que 

estabelecem1 formação básica comum, diversificação articulada e equivalên

cia de cursos com vistas ao ensino superior. 

14 

VALE, Valdo de Lima do -A terceira série colegial e o colégio universitário. 

Documenta, Rio de Janeiro, (42)1 108-118, out. 1965. 

Analisa a escola secundária brasileira,considerando-a acadêmi

oa,ressal-tando as tentativas feitas para. modernizá-la, tornando-a flex~vel 

e integrada, a fim de melhor atender ao princípio da igualdade de oportuni 

dadas educacionais. 

Frisa que a Lei de Diretrizes e Bases veio possibilitar as re

formas educacionais necessárias, em virtude de sua flexibilidade e tendên

cia. descentralizadora, como ' o caso do seu art. 46 que abre a possibilida 

de de uma diversificação curricular e na 3• sér ie do curso colegial, vi 

sando ao preparo de educando aos cursos superiores, podendo esta última sé 

rie ser ministrada na própria universidade e nos colégios universitários. 

15 

1. 1. 2. Legislação e jurisp:t•u d.ê~'\cia (em ordem cronológica). 

6 



ATO n. 50 de junho de 1962 - Aprova alterações e acréscimos no regimento in 

terno do Colégio Estadual de são Paulo. Diário Oficial do Estado de São 

PauloL São Paulo, 12 de jun. 1962. p. 24. 

Estabelece a organização dos cursos dando a constituição dos 

currículos do primeiro e segundo cicl.os.Dá a distribuição das matérias I 
bem como o número de aulas semanais de cada disciplina. 

Determina que na 3• série do curso colegial, os alunos que I 
pretendam ingressar nas escolas de engenharia ou afins, freqÜentarão as . 
aulas de Desenho em lugar de Biologia,que serão freqüentados por aqu~les 

que se destinam às escolas de Medicina e afins. 

16 

ALMEID! JUNIOR, A. - Currículo da 31 série colegial. Parecer no 53J aprovado 

em 11.5.1962. Documenta, Rio de Janeiro, (4)a 44-45, jun. 1962. 

Faz uma interpretação da escola secundária brasileira, tendo 

em vista o currículo da terceira série colegial. Adverte quanto ao cará -

ter pré-profissional, que poderá ~er dado às classes colegiais, sublinhan 

do a necessidade do incentivo A cultura geral. Transcreve o parágrafo 20 

do artigo 46 da Lei de Diretrizes e Bases que se refere especificamente à 

terceira s&rie colegial analisando-o A base de diversificação dos currícu 

los e da redução de disciplinas. 

17 

DECRETO n. 40.346 de 7 de julho de 1962. Aprova o estatuto da Universidade I 
de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 8 de jul. 

1962. p. 2 e retificado no Diário Oficial de 11 de jul. 1962 p. 4. 

O título III dispÕe sÔbre os diversos tipos de cursos a serem 

ministrados pelas InstituiçÕes Universitárias, permitindo a Universidade/ 

de São Paulo a instituir a 3• série do ciclo colegial. 

18 

K!F.FEI, F. J. -Curso propedêutioo- Parecer no 214 (Processo nO 22.348162). 

Aprovado em 19.10.1962. Documenta, Rio de Janeiro, (09)z 20-22, nov.l962. 

Mantém a Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio 

de Janeiro autorizado pelo Ministro da Educação, um Curso Propedêutioo,vi 

sando preparar os alunos para o Curso de Formação FundamentalJ e, de acô~ 
~ do com o Regimento Interno, os estudantes nele aprovados teriam direito a 

matrícula inicial da Escola em igualdade de condições com os estudantes 

classificados por concurso de habilitação. O Conselho Federal de Educação 
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-baseando-se na Lei de Diretrizes e Bases, mostra nao haver nenhuma justifi 

cativa legal que autoriza tratamento desigual entre os estudantes. Em OOJP 

plemento ao parecer, a ressalva de que no ano _oorrente seri reoonheoida a 

validade do ourso, observando-se certas normas para o aproveitamento dos 

seus alunos. 

19 
ALMEIDA JUNIOR, A. Terceira s'rie colegial e concurso vestibular. Parecer n. 

324 da Comissão de Legislação e WormasJ aprovado em 16.11.1962. Documenta, 

Rio de Janeiro, (lO) a 1959-160, · dez. 196~. 

Presta esolareoj.mento quanto aos Pareceres na. 53 (Documenta 

n. 4, p.44) e 58 (Documenta n. 4, p. 58), que se referemJ respectivamente, 

ao currículo da 31 série colegial e o concurso de habilitação para o in

gresso nas escolas superiores. 

20 

DECRETO n. 1.984 de 10 de janeiro de 1963 - Aprova o estatuto da Universida

de Rural do Br.sil. Diirio Oficial, Brasília, 15 de janeiro 1963,p. 471. 

Estab,leoe que a Uni~rsidade Rural do Brasil, entre . outros / 

grupamentos de unidades, se~ constituída pelo Collgio Universitirio que 

teri por f~nalirdade ministrar a 3• série colegial com cu~rículos àdapta

dos aos cursos de nível BUperior ministrados na referida Universidade,de~ 

tro das nórmas legais vigentes para tal ensinb e das :t'ixadas em seu regi

mento. 

21 

MAFFBI, P.- J. -Cursos pr4-universitários • . Parecer nO 76/63, Comissão de Ensi 

no Superior. Aprovado em 7•3.1963. ' Documenta, Rio de Janeiro, (13)a 54-55, 

abr. 1963. 

Anteriormente l Lei de Diretrizes e Bases, a Escola Politécn1 
' 

ca da Pontifícia Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro tinha sido auto-

rizada a organização pelo Conselho, que considerou o cariter. experimental 

'do curso e de não ser o mesmo equivalente à terceira série colegial. Em 

data posterior, a Escola dirige-se novamente ao Conselho solicitando uma 

a'prova9ão definitiva para o curso designado oomo "propedêutico" e destil'l.!, 

do a substituir o concurso de habilitação. O parecer é desfavorivel, por~ 

que a medida iria de encontro ao espírito da Lei de Diretrizes e Bases. 

22 
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DECRETO n. 52.292 de 24 de julho de 1962 - Aprova o estatuto da U~iversidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro. Diário .Oficial, :Brasília, 5 agôsto 

1963 P• 6.753. 

Estabelece o art. 45 § lG que a parte de seleção corresponde~ 

te à fase terminal da escola média poderá ser feita quando assim decidir 

o Conselho Universitário, em Colégio a ser mantido e orientado pela. pr6-

pria Universidade. 

23 

DECRETO "N" n. 78, de 18 de outubro de 1963 -Aprova o estatuto da Universi

dade do Estado da Guanabara. Diário Oficial do Estado da Guanabara, Rio 

de Janeiro, 28 jan., 1964. p. 1.345. 

DispÕe o capítulo V, seçao IV que a U.E.O. manterá curso de I 
formação básica através do Colégio Universitário. 

24 

DECRETO n. 53.372 de 31 de dezembro de 1963 autoriza a Universidade Fede-

ral de São Paulo a criar e instalar cursos pré-universitár ios. Diário Ofi 

~' :Brasília, 3 jan. 1964. P• 37. 

25 

DECRETO n. 53~885 de 13 de abril de 1964 - Revoga os Decretos ns. 53.372 e 

53.373 de 31 de dezembro de 1963 referentes à Universidade Federal de São 

Pa~lo. Diário Oficial, Brasília, 13 abr. 1964 p. 3281. 

Autoriza ao Diretor da Escola Paulista de Medicina a criar e 

inotalar cursos pré-universitários 

e ~ja estruturação será p1a.nejada 

da Diretoria do Ensino Superior. 

que deverão fUncionar a partir de 1964 
I 

pela referida escola com a cooperação 

Os recursos para o funcionamento doa referidos cursos serao 

retirados do Fundo Nacional do Ensino Médio. 

26 

LEI n. 8330, de 5 de outubro de 1964. Dispõe eÔbre ampliação do segundo oi

elo do ensino secundário oficial. Diário Oficial do Estado de São Paulo , 

São Paulo, 7 out. 1964. p.3. 

Determina que o segundo ciclo do ensino secundário oficial I 

9 



organizar-se-á de modo flexível e diversificado para atender, sem prejuí

zo de seus objetivos, às necessidades da preparação de pessoal técnico de 

nível médio indispensável ao desenvolvimento econÔmico. 

27 

KELLY, Celso- A Terceira série colegial e o colégio universitário, indica

çaoJ aprovado em 3.9.1964. Documenta, Rio de Janeiro, (30): 113-117,out. 

1964. 

Considerações em tôrno da terceira aérie colegial e do colé

gio universitário à base de interpretação da Lei de Diretrizes e Bases / 

sob dois aspectos• o ajustamento doa alunos do nível secundário ao supe

rior, através do sucesso nos exames vestibulares, e a base sólida de estu 

dos tendo em vista a natureza do curso superior a se .~uir, ao que atende

ria a diversificação de currículos. 

Discorre sÔbre o colégio universitário à luz de precedentes 

na legislação brasileira, reportando-se, entre outros, ao Decreto n.21.244 

de 19 32 que admitiu três variações em duas ·séries. 

Refere-se· a seguir ao aspecto de competências em relação à 31 

série colegial, que decorre da competência instaurada para o ensino médio. 

Indica a jurisprudência firmada pelo ConselhÓ Federal de Eduo~ 

ção a respeito e termina por sistematizar as conclusões sÔbre o assunto. 

28 

PADIN, Cândido - Funcionamento da 3' série colegial. Parecer n. 271/64 de Co 

missão de Ensino Primário e MédioJ aprovado em 4.9.1964. Documenta, Rio 

de Janeiro, (30): 110-112, out. 1964. 

Considera estudo apresentado por aleuns colégios da Guanabara, 

sÔbre o funcionamento da 3• série colegial, em convênio com cursos de pr~ 

paração ao concurso de habilitação em escolas de ensino superior. O Cone~ 

lho reserva-se o direi to de emitir seu parecer no ano vindouro, que.ndo os 

resultados da tentativa estiverem melhor definidos e a Diretoria do Ensi

no Secundário enviar relatório pormenorizado sÔbre o assunto. 

29 

CLASSES colegiais anexas a institutos universitários. A iniciativa destina-se 

a proporcionar a jovens que pretendam ingressar em estabelecimentos univer 

sitários preparação mais adequada a cada caso, àbviamente respeitando os 

programas oficiais. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 30 

jan. 1965. P• 1. 

30 
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I ~/ 

VASCONCELLOS, José de, Padre -Terceira série colegial em regime de ~onvê 

nioss Parecer nD 402/64 da Comissão de Ensino Primário e Médio; aprovado/ 

em 4.12.1964. Documenta, Rio de Janeiro, (33)r 72-74 jan. 1965. (v.I). 

Encaminhada pelo ' Ministé~io da Educação consulta da Diretoria 

· de Ensino Secundá~io a propÓsito do Pareoer· na 271/64, da Comissão de En 

· sino Primário e Médio, .<Documenta no 30, p. 110), que tem sido interpre

tado como aprovando os convênios entre os estabelecimentos de ensino se-/ 

cundário e os cursos preparatÓrios para exames vestibulares em escolas su 

periores. O Conselho tece considerações sÔbre a desvinculação entre a es

cola média e a de nível superior, acrescentando, no entanto, que a expe -

riênoia não deve ser estimulada e que as autorizaÇÕes devem ficar a crité 

rio das Diretorias do Ensino Médio do MEC, que para isso se devem oeroar/ 

de tÔdas as cautelas quanto à fiscalização. Pondera que as maiores provi

dências devem partir das escolas superiores quanto aos exames de habilita 

ção antes de qualquer permissão nésse campo. 

31 

DECR:m'O nD 60.455-A de 13 dem ~arço de 1967 ..;. Aprova o Plano de Reestrutura

ção da Universidade Federal do Rid de Janeiro. Diário Oficial, BrasÍlia , 

13 abr. 1967. p. 4.321. 

Trat~ o título II dos Centros Universitários relacionando o 

art. 28 aos Órgãos e unidades entre os quais o Colégio Universitário ( a

gregado) que fomarão de inÍcio o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

32 

· DECRETO nCI 421, de 24 de novembro de 1967 - Aprova o Estatuto do Instituto / 

Ciências e Letras de Cuiabá. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Cuia 

bá, 6 dez. 1967. p. 3. Republicado no Diário Oficial de 11 jan.l968. p.5. 

Apresenta na Íntegra o Estatuto do Instituto de Ciências e Le 

tras de Cuiabá, que tem entre as suas f inalidades a de complementar a for 

mação secundária dos candidatos a ingresso nos cursos superiores e terá 

entre as suas unidades o Colégio Universitário. Estabelece, no entanto, / 

que nos concursos de habilitação não se fará distinção entre os candidatos 

que tenham cursado o Colégio Universitário e os que provenham de outros -

estabelecimentos de ensino médio. 

33 

CHAGAS, Valnir (~elat~) -Articulação da escola média com a superior.~

menta, (79)1 92-115, dez 1967. 

O relator da Comissão especial designado para estudar o probl~ 

ma da articulação da .. escola média com a superior apresenta trabalho di vi-
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dido em cinco tópicosa 1a) considerações preliminares onde focaliza a ma

téria de ua ângulo puramente teórico; 20) em relação à escada teÓrica de 

evasão escolar, apresentada no item 1, analisa o coaportamento de três I 
paÍses dentre os mais desenvolvidos no mundo atual (USA, Grã-Bretanha e -

União Soviética), e, por outro lado,a posição do Brasil. O que bàsicamente 

distingue os paÍses estudados é a sua maior ou menor seletividade a partir 

de quando se esboça a formação de elites culturais, cientÍficas e técnicas. 

Quanto ao Brasil, aponta o deseq1:.ilÍbrio na relação candidatos-vagas, de

sarticulação dos graus de ensino e decisão antecipada sÔbre o curso profi~ 

sional a seguir como causas que geram o vestibular pretensamente organiza

do por disciplinas e noções especÍficas resultandol a) deformação dos estu 

dos próprios da escola média em face da opção que o aluno é forçado a rea

lizar, b) proliferação dos "cursinhos"' c) excesso de procura nas carrei -

ras de maior prestÍgio com desequilÍbrio da rêde escolar de ensino superi-

' or; d) repetição indefinida de vestibular ou escolha pelo maior nUmero de 

vagas existentes. 3a) ~ necessário que todo sistema escolar se organize I 
com a dupla oaraoter:f.sticat de continuidade e terminalidade. 4g) Todo colá 

gio deverá incluir no seu currÍculo um nÚCleo geral de ciências e humanida 

des e uma parte profissionalizante que se estruture por meio de opçÕes tão 

variadas quanto o exijam as neoesàidades. do mercado de trabalho e o permi

tam as possibilidades de cada estabelecimento como prescreve a LDB. A solu 

ção para os "excedentes" seria criar um tipo de cursos menos ambiciosos I 
com um ou dois anos de duração, semelhante ao "Vocational Junior Colleges" 

americanos. 

Finalizando, apresenta uma série de conclusÕes e recomendaçÕes 

para melhor articulação do ensino médio, fixando a competência do Conse -

lho Federal de Educação na reorientação que se preconiza. 

34 

1. 2. No Estrangeiro 

1. 2. 1~ América Latina 

BARRANTES, EmÍlio - RelaciÓn entre la ensenanza média y ·la ensenanza superior. 

Universidad, Santa Fé. (46)a 293-295, oct.ldio. 1963. 

Aconselha maior articulação entre êsses dois níveis de ensino. 

Sugere, sobretudo nos paÍses onde o ciclo secundário compreen

de um nÚmero limitado de anos, a criação de centros pré-universitários. 

Aconselha, ainda, o funcionamento de um departamento psico-pe-
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dagÓgico e de orientação eduoaoional visando dar aos candidatos uma dire

ção quanto à ssoolha da profissão adequada, 

35 

LA EDUCACIÓN secundária y sue nexos con la educaoiÓn Bllperior. Filosofia 
I 

.Letras l ~duoaoión, Quito, 101 25, ene./dio. 1957. 
I 

SÔbre o ensino secundário e suas relações com o ensino univer 

sitário. tste trabalho acentua a importância da análise e avaliação dos / 

programas e métodos pedagÓgicos. 

ENSINO Médio, Declaração de Santiago do Chile (Conferência sÔbre Eduoação e 

Desenvolvimento EconÔmico na Amérioa Latina) In1 Conferências Interameri 

canas de EduoaoãoJ recomendações (1943~1963). Rio de Janeiro, MEC, Ipsti~ 
I 

tuto Nacional de Estudos PedagÓgicos, 1965. ~· 125-126. 

37 

OONZÁLES ROJAS, Eugenio - Los c.olégiQs universitários. Anales de la Universi 

dad de Chile, Santiago, 118 (119)t 138-142, 3 er. trimestre. 1960. 
l ' \ 

Recomenda o estabelecimento de colégios universitários nas pro 

v!no~as do Chile visando dar aos diplomados da escola secundária, um pr~ 

paro adequado e maior possibilidade de ingresso ao ensino superior. 

LAMARQUE DE ROMERO, Gilda - 1os colégios universitários de la Universidad de 

Chile, Universidades, ~uenos Aires, 1 (2)132-38, oct./dio. 1960. 

39 

OLIVEIRA, Ala!de Lisboa - Aspectos da Universidade do Chile. Kriterion, ~elo 

Horizonte, 16 (63)• 113-124, jan./dez. 1963. 

Salienta neste trabalho o estudo realizado pelo "Instituto / 

de Investigações PedagÓgicas", sob a direção dos professôresl Irma Salas 

e Eg{dio Orellana, sÔbre a articulação entre o ensino secundário e o cur

so su~erior. 

Ao apresentar uma resenha sÔbr~ o estudo feito, frisa a 

tância dêsse trabalho 'para o problema brasileiro. 

Discorre ainda sÔbre o bacharelado. As faculdades têm crité

rios variados para tais ex~es, para algumas, a aprovação do bacharelado 

13 



simples dá direito de fazer o vestibular, para outras a nota entra num / 

conjunto de notas para matrÍcula: média das notas do aluno no 4o, 5o e 60 
ano secundário da nota do bacharelado e da nota do exame vestibular, de 

acÔrdo com a nota do bacharelado, nao promovem vestibular. 

Essa atitude mÚltipla expressa a autonomia das Faculdades. 

40 

PtliEZ L~N, Teresa -Algumas consideraciones sobre el desarrollo orgánico de 

los estudios secundários y universit~rios. Temas de Pedagogia Universitá

ria; 40 série, Sante Fé, 1962. p. 463-468. 

Educação secundária comum em dois ciclos ou em um único ci

olo. A seleção dos alunos mediante um exame prévio ou durante os estudos 

universitários. 

SALAS, Irma s. - La educaoiÓn secundária en America Latina. La Educación, 

Uashington, 10 (39-40)1 45-47, 1965. 

' 

41 

Depois de focalizar em linhas gerais, a expansão e as finali-

dades do ensino s ·ecundário na ColÔmbia, Chile, Argentina e Brasil, aborda 

a questão da articulação com o ensino superi~r. 

Como solução, foi criado em 1960 o Colégio Universitário Re 

gional, sendo uma de suas finalidades, dar aos jovens maior oportunidade 

de acesso ao ensino universitário. 

42 

SALAS, Irma S. & ORELLANA, B. Egidio CorrelacciÓn entre el Liceo y la Uni-

versidad. Santiago, Universidad de Chile, Instituto de Investigaciones 

PedagÓgicas, Sección Estudios Espeoiales, 1958. 130 p. ·(Estudios educacio 

nales, 1). 

Estudo sÔbre a falta de entrosamento entre o ensino cientÍfi

co de base dado nas esC?o.las secundárias e aquê'le que os alunos devem ter 

para a admissão às universidades. Os dados estatísticos são baseados nas 

respostas ao questionário dirigido aos alunos que terminaram o curso secun 

dário. 

43 

SALAZAR ROMERO, Carlos - Estado aotual y reforma de los estudios secundários 

en el Peru. Lima, 1954. 115 p. 
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plemento a 

~ate trabalho, que o autor considera como um s~guimento e co~ 

"La esouela secundária adecuada a la realidad del Peru", (1941) 

expÕe e analisa as lacunas nos programas do ensino secundário. Esboça I 
' d , ainda um nôvo programa que melhor atende as necessidades atuais o pa1s. 

No Último capitulo, estu~o sÔbre a articulação entre o ensino secundário 

e superior. 

44 

LA UNIVERSIDAD y la reforma de la educación, en particular de la segunda en

senanz~. Revista de la Universidad de Costa Rioa, San José, (18)a 5-154, 

jun. 1959. 

Entre outros assuntos aborda o problema da necessidade, no n! 

vel secundário, de um programa visando à preparação dos alunos ao nivel I 
universitário. 

45 

1. 2. 2. Europa 

CHESHIRE, Eduoation Committee- The seconda51 modem school~ London, Univer-
' 

sity of London Presa, 1958. 15l.p. 

RelatÓrio de diretores de escolas e ·administradores examinan

do a du~la função da escola secundária. Os diferentes capÍtulos tratam,e~ 

tre outros assuntos, da passagem da escola à vida profissional, ou aos es 

tudos de n!v~l superior. 

EBNER, F. - Cyele terminal de l'enseignement seoondaire (pour les jeunes ages 

en moyenne de 15 à 19 ans). Synthese deá rapports nationaux. Bulletin In 

ternational de l'Enseignement Seeondaire Officiel, (99)• 8-20, déc.l965. 

47 

FRA.NCE, Ministêre· de l'Educ.ation Nationale. Institut Pédaeogique National. I 
La reforme du eeoond cycle long. (a. 1. sld.) 24 p. 

Em 1964 foi aprovado projeto que completa a reforma do ensino 

francês promulgada em 1959. 

A . • -Preve uma reorgan1zaçao do segundo ciclo do ensino de 20 grau 

baseada não somente ~~ preocupação de conservar o caráter formador do en

sino seclUldário ·mas também na ~ecessidade de conferir conteÚdo pós i ti vo 
,· . -a or1entaçao oferecendo ·aos alunos vias diferenciadas correspondendo para 

lelamente à diversidade de aptidÕes e às principais formas de cultura. 
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O 20 ciclo em três anos de estudos compreende cinco seçocs: I 
Seção A: orientada para os estudos literários, linguÍsticos e filosÓficos 

comportando uma opção: artes; Seção Bl orientada para as ciências econÔmi 

cas e sociais e comportando iniciação à Matemática pura e aplicada neces

sária ao estudo das Ciências Sociais; Seção C: orientada para as Ciências 

Matemáticas e FÍsicas; Seção Ds orientada para as Ciências Naturais e para 

· a Matemática aplicada; Seção E: aliando o ensino cientffico o ensino téc

nico industrial. 

Procurando dar à orientação um caráter flexÍvel e progressivo 

e permitir que os alunos possam corrigir sua escolha inicial no término I 
do 10 ano de estudos do 2ll ciclo, as seçÕes só serão plenamente desenvol

vidas à partir do 20 ano, enquanto no lll oferece-se apenas 3 opçÕes: uma 

classe literária uma classe cientÍfica e uma classé técnico-industrial·. 

GREAT-BRITAIN. Ministr,y of Education. The sixth Forros In: 15 to 18: a re -

port of the Adviso;r Council for Education (Eneland) 

V. 1 report,(presented õy sir Geoffrey Crowther). London, Her Majesty's 
' 

Stationer,y Office, 1962. part. 5 p. 199-308. 

Analisa o notável desenvolvimento do "Sixth Forro", apÓs a 

guerra, e faz considerações sÔbre a estreita interrelação dos problemas I 
da especialização com o acesso às universid.ades. 

49 

SAINCLAIR, Jean - Refonne d.u second cycle et nouveau baccalauréat. Pédagogie, 

Paris, (7): 601-605, jul. 1965. 

50 

VANDEIW..ERSCH, Edmond - La réforme des seconds cycles. Pédagogie, Paris, 20 

( 6): 571-576, jun. 1965. 

51 

1. 2. 3. Estados Unidos 

AIKEN JUNIOR, L. R. - Rank in high school graduating classes of various sizes 

as predictor of Colleee grade. Journal of Educational Researoh, Washington, 

58 (2)l 56-60, 1964. 

Um dos fatôres predicativos mais válidos de sucesso no ensino 

superior é o nível de sucesso nas classes terminais do ensino secundário. 

Estudos anteriores procuravam constatar se a correlação entre os d.ois ní-
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veia de sucesso, dependia do número de a.lunos nas classes das escolas se

cundárias. ~ate estudo retoma o problema. 

52 

ARKOFF, Abe- Ethnio and personality patterns in oollege entrance, Journal ·/ 

of Experimental Eduoation, Madison, ('Wis) 35, (1) 79-83, 1966. 

53 

BERDIE, Ralp F & HOOD, Alpert B, - Changing plane of high school Graduates. 

The Pereonnel and Ouidance Jour.na.l, Washington D.C. 42 (l)a 43-46, eept. 

1963. 

SÔbre as mudanças operadas nas escolas secundárias norte-ame

ricanas nos Últimos dez anos. Aborda planos de estudantes com vistas ao 

ensino superior. 

54 

COPLEY, Frank o. - The American high sohool a;nd the talented. student, Ann 

Arbor, the Univereit,y of Mi~higan Presa (1966) 92.p, 

SÔbre as possibilidades dadas aos estudantes 
-

superiormente do 

tados nas escolas secundárias. ·são elas a aceleração dos estudos, amplia-

çao doe programas, agrupamento dos alunos conforme aptidÕes, 

Há, desde 1953, um programa especial que apresenta a vantagem 

de oferecer a êsses alunos a :voseibilidad.e de seguir certos cursos de ní

vel superior dentro da escola secundária, 

55 

CROWLEY, Franois J.- The goals of male high school seniors, The Peraonnel / 

and Ouidance Jóurnal, Washington, 37 (7): 488-492, mar. 1959. 

Analisa a indecisão de alguns alunos ao térmi~o das "Senior 

schools". Atribui essa indecisão não sÔmente ao desejo de atividades para 

um futuro imediato como também a falta de visão do adolescente. Examina o 

papel que deseznpenham os pais e a prÓpria escola nêsse problema, 

O presente trabalho apresenta dados visando solucionar o pro-

blema, 

56 

HOLLINOSHEAD, Br,yon s. - Who should go to College?Nev York, Columbia Univer

sit.y Presa, 1952. 

57 
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HOUSTON, Victor M. - What about artioula.tion of secbndary school and College. 

Dulletin of the National Association of Secondar;y Princi'pals, Washington 

D. c. (169) ma.i. 1950. 

JONES, R. L. & BAXTER, J. R.- Pa.rent views on the a.celeration of superior/ 

high-school students. Bulletin of the National Association of Seconda;z~ 

Bchool-Principals, Washington, D. c. 46 (272)t 24-28, 1962. 

Inquérito sÔbre o ponto de vista dos pais em relação à acele

raçao dos estudos na. eeoola secundária. como estimulo à carreira universi

tária.. 

59 

KOOS, Leonard V. - Integra.ting high school and College. New York, Ha.rper I 
and Brothers, 1946. chapa. 1,2 and 10. 

60 

LATTA, Howard -A high school viev of rela.tionships with college. Ina CRASE, 

Franc ia S. & ANDERSON, Harol·d A • . eds. The High school in a. new era.. Chica. 
' 

co, The Univereity of Chicago Presa, 1958, p. 337~348. 

Mostra o po)'lto de vista. da escola. s·ecundária. com relação à ar 

ticulação com o ensino superior. 

61 

LEE, J. M. -A new role for }he high sohool. Bulletin of National Asaociation 

of Seconda;y Sohool Principa.ls, Washington, D. c. 43 (25l)a 102-105, 1959. 

O número de candidatos às universidades é superior ao número 

de vagas de que elas dispÕem. Cabe às escolas secundárias ter um progra

ma que permita selecionar os alunos levando em conta as suas aptidÕes I 
" . proprl.as. 

62 

MORRISON, D. O. - Artioula.tion of h~gh sohool a.nd the Publio Community Junior 

High College. Bulletin of the National Assooiation of Seoonda;y - School 

Principals, Washington, D. C. 43 (248)a 102-107, sept. 1959. 

Mostra oomo a "Community Junior College" vem tentando remover 

alguns obstáculos visando à articulação entre a escola secundária e o en

sino superior. 

6) 
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RAMSY, N. R. - College recruitment and high schcol ourriculums. Sooiolcgioal 

Eduoation , Washington, D. C. 38 (4)• 217-309, 1965. 

Atualmente as escolas secundárias americanas oferecem um pro

grama preparatório com vistas ao "college". 

64 

SEAY, c. v. - High sohool, college articulation. Bulletin of the National 

Association ?f Seconda;y- School Principals, Washington, 48 (293)•57-61, 
1964. 

SECONDARY School and College relation- Int EDMONSON, J. F. (et a~ii)- ~ 

Administration of the Modem Seoonda;r school. 4 th. ed. New Ycrk, The 

MacMillan, 1953. p. 477-502. 

Os vários métodos de admissão ao "college" e os problemas de 

articulação entre a esoola secundária e o "oollege". 

66 

SENIOR High Bchool Teaching- Int WIOOINS, Sar.n. P. - Secoessful High School 

Teaching. Cambridge, (Mass.), The Riverside Presa, 1958. p. 91.110. 

!:ste capÍtulo tem oomo objetivo dar aos professôres das "se -

nior-high schools" um maior conhecimento sÔbre êsse tipo de escolas e tam 

bém oomo realizar integralmente a sua missão. 

67 

TRAXLER, Arthur E. & TOWNSOND, Agatha eds. - lmproving transition from to / 

college. A stu~ of oollege admission b,y the Committee on school and Co

lleges Relationa of the Educational Record »ureau. New York, Harper & B~ 
there, 1953. p. 115-117. 

68 

VROMAN, Clyde- A college view of relationships with the high~chool. Ins 

CRASE, Franois & APDERSON, Harold A. eds. The high school in a new era. 

Chioago, The Universaty of Chicago Presa. 1957. p. 349-361. 

Analisa os seguintes itenst 1) "college" e universidades nos 

Estados Unidos, 2) problemas comuns da escola secundária e do "college"J 
3) o processo .de cooperação. 

69 

WILSON, E. s. - Criteria for college admiesion; experimente at Amherst Co -
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llege. School and SociesY, New York {89)• 137, march, 1961. 

70 

2. Admissão à Universidade 

2. ·1. Orientação e escolha. profissional 

2. 1. 1. No Brasil 

ANGELLINI, Arrigo Leonardo - Quais os cursos preferidos pelos alunos dos nos 

soa ginásios? Arquivos Brasileiros de Psicotéonioa, Rio de Janeiro, 6(3) 

11-25, 1954. 

Apresenta urna pesquisa realizada entre o·s alunos do 4g ano de 

um ginásio pÚblico de São Paulo, com o intuito de verificar seus interês

ses profissionais. 

Faz preliminarme~te a descrição da composição das amostras I 
utilizadas no estudo dos dados col'igidos, bem oomo do questionário empre

gado. 

A primeira amostra compreendia 309 rapazes e 492 môças de 

14 a 19 anos. Para tratamento dos dados foram retiradas dessa população I 
duas amostras (pela tabela de ·Fi8her ), estratificadas quanto ao se~o I 
cem indivÍduos de cada sexo). 

... 
Os resultados indicam que a maioria das moças escolhem a car 

reira do magistério e que os rapazes preferem os cursos de engenharia. A 

concentração das escolhas em uma, ou algumas carreiras apenas, representa, 

ao que parece, uma situação anÔmala decorrente talvez de fatôres sociais 

d.o momento e da falta de orientação voca.cional. 

Verificou-se que há identidade dos dois sexos quanto à motiv~ 
ção mais freqÜentei a profissão escolhida por gostarem dela. A influência 

da famÍlia na decisãó dos adolescent~s revelou-se quase nula. 

Os resultados dessa pesquisa concordam com outras realizadas 

no Pa.Ís. 

71 

BEIDER, Malca Dvoira - A orientação profissional no Colégio Nova Friburgo. 

Currioulum, Rio de Janeiro, 4 (8): 26-34, 2Q semestre, 1965. 
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Mostra os passos seguidos na orientação pré e profissional I 
prÕpriamente dita, as técnicas e instrumentos utilizados, fazendo a raspe 

ctiva ilustração mediante acompanhamento de caso da 4' série ginasial ao 

2D colegial. 

72 

BRANDIO YILHO - Vocação para o ensino superior. Formação, Rio de Janeiro, 16 

(189)• 51-54, 1954. 

Advoga a necessidade de avaliar a vocaçao do individuo, sua I 
aptidão, a fim de orientar seu encaminhamento nas profissões. Até agora,o 

que reina na escolha das profissões é o arbÍtrio dos pais ou o acaso. No 

entanto, as· profissões requerem aptidão vocacional, e só atendendo a essa 

exigência melhoraremos as elites do Pa{s. 

73 

CALDEIRA, · o. Veraiani (et alii)- Formação pré-médica. Ina Novos rumos para 

o ensino médico no Brasil. Belo Horizonte, A. B. E. M. 1964. p. 67-75. 

74 

CRUZ, Edna Chagas - O exame de português no concurso de habilitação à Facul

dade de Medicina da Universidade de São Paulo. Revis-ta de Pedagogia, 'são 

Paulo, 1 (1)1 39-55, 1965. 

Focaliza o critério estabele_cido para exame dos candidatos ao 

curso médico; transcreve provas escr~tas de português e comenta sua corre 

ção, indicando a natureza das dificuldades enfrentadas pelos alunos, com 

o objetivo de colaborar com aquêles que ensinam a lÍngua portuguêsa em 

nossos colégios. 

75 

~VANLOO, R. c. (et alii) - Estudo-pilÔto de inteligência no exame de sele

ção à Faculdade de Medicina de Ribeirão Prêto. Revista Paulista de Medici 

!!!!:,t São Paulo, (65): "111-123, .1964. 

76 

DI LASCIO, Arnaldo & DI LASCIO, Cec{lia Sanioto- Das relações entre _pais e 

filhos. Um estudo sÔbre a escolha das profissões. Neurobiologia, Recife, 

18 (3)1 183-209, 1955. 

Estudo de 50 famÍlias de diferentes condições econÔmicas, so 
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oiais e culturais, em Recife, tendo em vista a análise das relaçÕes entre 

pais e filhos para a escolha das profissões. Conclusões: a) os pais desem 

penham papel , influente; b) os filhos tendem a assumir para .ós pais o signi 

ficado de meio para obter auto-expressão e reconhecimento social; c) as I 
profissões que gozam de maior prestÍgio social tendem a ser as preferidas; 

d) as profissões de maior prestÍgio ~xigem preparação de nÍvel superior; 

e) profissões preferidas para o sexo masculinos médico, engenheiro, advo

gado, militar, ém ordem decrescente; f) sexo feminino: professôra, médica, 

comércio, prendas domésticas; g) as profissões para o sexo feminino não I 
foram indicadas por famÍlias -de nível econÔmico inferior; h) a profissio

nalização da mulher é encarada como meio de ascensão social. 

77 

EYSENCK, H. J.- O emprêgo dos testes na seleção de estudantes. Inz Usos e 

abusos da Psicologia, 2 ed. (são Paulo) Ed. Inst. Bras. Dif. Cult. S.A. I 
(1964) p. 89-102. 

78 

FORACCHI, Marialice M. - A Universid~de oomo opção; as condições sociais da 

carreira. Pesquisa e Planejamento, São Paulo, 7 1 102-116, jun. 1964. 

ExpÕe as tensões dialéticas existe~tes entre sociedade e . edu

cação, entre a arrancada para o desenvolvimento e a~ instituiçÕes sociais. 

Acentua a importância do pensamento crÍtico em relação às rotinas da soei! 

dade global e aponta as reformas institucionais como uma das exigências 

prementes da dinâmica social_ 

Faz análise dos fatôres sociais que levam o estudante a esco

lher ou a endossar a escolha de uma ~arreira. 

Estuda a limitação de expectativas quanto ao papel que vem a 

Universidade desempenhando no processo do desenvolvimento e têm o mecanis 

mo de afirmação e acomodação que levam a classe média a buscar a Universi 

dade não como uma opção mais como um imperativo. 

79 

FROTA, Paulo Aguia~ - Que carreira pretendem seguir os ginasianos de Fortale 

za? Pesquisa de interêsse profissional. Cultura e Educação, Fortaleza, 3 

(3)• (37-52), 1957. 

Cita uma pesquisa de interêsse profissional, realizada com os 

alunos da 4• série ginasial dos colégios secundários de Fortaleza, no ano 

de 1955. 
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ExpÕe o questionário usado na pesquisa e os resultados colhi

dos numa amostra de 1060 estudantes, ~endo 403 do sexo masculino e 657 do 

feminino. 

Apresenta tabelas elucidativas da distribuição dos diversos I 
dados obtidos, concluindo o trabalho como resultado final da pesquisa: a 

carreira de eneenharia, numa freqÜência de 9~, com a percentagem de 23,6% 

foi a preferida pelos adolescentes e a filosofia numa freqÜência de 149, 

percentagem de 22,~, pelas adolescentes. 

80 

OIORDANO, Ernestina- Conhecimentos que os adolescentes possuem a respeito I 
dos cursos necessários à sua formação profissional, São Paulo, Universida 

de de São Paulo, Instituto de Administração, 1954. 19 p. (Contribuição ao 

estudo da orientação educacional e profissional na escola secundária~!). 

Inquérito realizado pelo Inst. de Adm. da Univ. de São Paulo 

para oonhecer as aspiraçÕes profissionais dos alunos de ginásios da cida

de de s. Paulo. 

Fbram ouvidos 1455 adolescentes da_4o série ginasial sÔbre I 
quais os cursos que deveriam fazer para seguir sua profissão preferida. O 

inquérito.traz conclusões e ensinamentos interessantes sÔbre vários aspe~ 

tos da vida do adolescente mas, sobretudo, revela que a escolha da rrofi~ 

são se faz com grande dose de ignorância a respeito dos estudos necessá -

rios para a formação: ou os adolescentes não sabem exprimir-se ou ignoram 

por completo o caminho a seeuir. A grande maioria indicou uma só profis

são (87,52%), uma minoria duas ou mais profissÕes (5,30%), poucos ficaram 

indecisos ou se abstiveram de responder. Isso patenteia a tarefa que se I 
impÕe aos serviços de orientação do adolescente na escolha da profissão e 

dos estudos adequados à sua formaçRo. 

81 

------------ - Conhecimentos qúe os adolescentes têm das ouortunidades edu-

cacionais .que se lhe oferecem no término do ginásio. ·são Paulo, Universi-

dade de São Paulo, Instituto de Adminictração, 1955. 18 p. mimeogr. (Publ. 

Inst. Adm. 153). 

A 

Apresenta um novo resultado de sua pesquisa: nossos adolescen 

tes conhecem menos de 5% das oportunidades que lhes oferecem, quando ter

minam o ginásio. Atribui êsse fato a falta de um serviço eficiente de I 
orientação educacional e profissional em nossas escolas secundárias. 

82 
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--------- - Ginasianos e prof:j.ssões agrÍcolas. São Paulo., Universid!, 

de de São Paulo, 1956. 59 p. multilit. (Public. Adm. 156). 

Trata de uma pesquisa entre alunoã do curso secundário reali

zada pelo Instituto de Admin.istraçã.o da Faculdade de Ciências EconÔmicas 

e Administrativas da Universidade d.e ·São Paulo, ao êrca d.a importância. que 

atribuem à. profissão. 

Relata a.s ca.ra.cterística.s do grupo pesquisado, a. origem e a. I 
finalidade do estudo, a solução de questionários, etc., assim como o res~ 

mo e as conclusões da pesquisa, as quais evita generalizar devido à limi

tação dos casos analisados. 

---------------- Importância das profissões no julgamento de adolescentes. 
São Paulo, Universidade de São Paulo, Inst_ituto _de Administração, 1956. 
60 p. (Public. avulsas do Inst. de Adm. 160). 

Consiste o trabalho ná apreciação de uma pesquisa iniciada em 

1948, feita através de um questionário respo~dido por 798 meninos e 637 me 

ninas da 41 série ginasial na capital de São Paulo. 

Traz, pormenorizadamente, o planejamento e a expansão e a exe 

cuçao do trabalho relatando algumas opiniões emitidas pelos adolescentes 

sÔbre a igualdade da importância das profissões e ilustrando com quadros 

estatísticos e relação geral das profissões mais importantes, de importâ~ 

cia, além de outras. 

GIORDANO, E - PrevisÕes dos ad.olescentes sÔbre a realização de seu ideal pro 

fissional. São Paulo) Uni ve i'::1 idade de São Paulo, Instituto de Administra

ção, 1954. 13 p. (Contribuição ao estud~ da orientação educacional e p~ 
fissional na escola secundária, 2). 

Baseados em . inquérito realizado pelo Inst. de Adm. da Univ. de 

São Paulo, entre alunos secundários, com o fim de conhec_er as suas aspir.!, 

ções profissionais, dá as conclusões quanto a previsão da mudança de pro

fissão livremente escolhida pelos adolescentes. Do resultado infere-se I 
que grande maioria (77,21%) dos alunos está certa. de seguir a profiss~ I 
preferida, um grupo com facilidade, outro com dificuldades. Apenas 15,06% 
pensam que não seguirão a profissão preferida, enquanto 7,73% deram res

postas incoerentes ou vagas. Embora a escolha da profissão esteja sujeita 

a numerosos fatôres cabe ao Serviço de Orientação Educacional demover os 

obstáculos à. realização do ideal profissional. 
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/. / / 

------------------ - Profissões do ag~ado dos pais e profissÕes preferidas I 
1~r pais e filhos. São Paulo, Universidade de São Paulo, Instituto de Admi 

nistração, l957. 47 p. multilit. (Public. avulsas Inst. de Adm. 166). 

O presente trabalho faz parte de um inquérito entre 1435 I 
.adolescentes (798 do sexo masculino e 637 do sexo feminino) que, em 1948, 
freqÜentavam a 4' série ginasial de São Paulo. 

Na 1• parte vem apres entando um estudo das profissões que os 

pais preferem para seus filhos e na 21 um outro referente à.e profissÕes I 
do agrado doe pais e filhos simul tâ.neamente. 

Considerando os resultados totais, verificou-se que as segui~ 

tes profissões ocupam os primeiros lugares na preferência simultânea dos 

pais e dos filhosa engenheiro, médico, professor, advogado, qu{mico, musi 

oista, cientista, dentista, farmacêutico e escritor. 

86 

GOUVEIA, Aparecida Joly - AspiraçÕes ~m relação ao futuro doe filhos. Educa

çao e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, ano 2, 2 (6)a 210-292, nov. 1957. 

Relata os resultados de uma investigação a respeito das aspi

raçÕes dos pais em relação aos filhos de dar informações sÔbre a orienta

çao e os ideais que estão sendo sugeridos às novas gerações. Frisa que 
... 
esses resultados poderi&n contribuir para um melhor conhecimento de outros 

aspectos como o prestÍgio das diversas profissÕes, até que ponto os pais 

estão conscientes das alterações do mercado de trabalho ou até que ponto 

reagem a essas mudanças. Examinando as escolhas verifica-se que a profis

são preferida para o sexo masculino é a medicina (17%), vindo engenharia 

em 2" lugar com uma percentagem de 11% de pais entrevistados. (~uanto às 

aspirações para o sexo feminino, ve rifica-se que 40% escolheu o magi s té

rio, notando-se o fato de apenas 9% dos pais da amostra total terem-se I 
mostrado partidários do padrão tradicional da mulher "boa dona de casa". 

87 

GOUVEIA, Aparecida Joly - Professôres de amanhã: um estudo de escolha educa

cional. Rio de Janeiro, MEC, INEP, Centro Brasileiro de Pesquisas Educa

cionais, 1965. 169 p. (Publ. C.B.P.E. ser. 6, Sociedade e Educação, 7). 

Estudo sÔbre as decisÕes vooacionais da mulher em uma socieda 
A 

de em rápida industrialização, baseando-se em respostas de 1.148 moças I 
ti 

que frequentavam, em 1960, 23 escolas normais nos Estados de São ~aulo e 
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Minas Gerais. 

A hipÓtese de estudo é de que a escolha de ~rabalho estaria I 
pr~sa a um tradicionalismo e ao caráter essencialmente feminino atribuÍdo 

' aquela profissão. 

Considera, entretanto, os vários fatôres que interferem naqu~ 

· la opção e a relação entre os mesmos, desde os aspectos profissionais e 

econÔmicos do Pa!s, às habilidades e características individuais para o I 
trabalho escolar tipo de comunidade e região em que vivem. 

Observa que a entrada no ourso normal não significa necessària 

mente o desejo de ser professôra, e ainda, que o bom rendimento escolar I 
não é Índios de inclinação para o magistério. No decorrer do curso, mudan 

ças de interêsses podem levar o aluno numa direção contrária ou não ao 

ensino, independentemente de suas condiçÕes sociais e do clima estudantil, 

tradicional ou moderno, das diferentes escolas. 

,.., • A liA • 

Das oonsideraçoes fe1tas sobre a frequenc1a da vocaçao para o 

magistério em diferentes tipos de escolas normais, concluis 1) que o lar 

constitui ainda poderosa fonte de ,influência no .que se refere às decisões 

ocupacionais; 2) que a inclinação para o magistério encontra terreno mais 

' favorável em certas escolas que em outras, possivelmente devido às influ

ências do·s professôres, ao desenvolvimento de uma cultura prÓpria da moci 

dada, etc. 

88 

GUIDI, Maria Lafa Mousinho - (et alii) -Expectativas profissionais e educa

cionais doa estudantes do segundo ciclo de nÍvel médio no Estado da Guana 

~. Rio de Janeiro, MEC, INEP, CBPE, DAM, 1968. 82p. mimeogr. 

A pesquisa pretende revelar como se comportam os adolescentes 

que estudam num grande centro urbano - o Rio de Janeiro no que tange à es 

colha de profissão futura e do curso de nível superior que porventura I 
queiram seguir. Tenta conhecer, relacionar e interpretar diversos elemen-

' 
tos explicativos da situação de vida de cada aluno. 

A amostra foi constituÍda por sorteio de classes, sendo esco

lhidos 372 estudantes da 2• série do olássico e cientÍfico, englobando os 

estabelecimentos de ensino que funcionam como centros de treinamento de li 

cenciados e de experimentação pedagÓgica: as várias unidades do Colégio I 
Pedro II, escolas da rêde estadual e estabelecimentos privados. O levanta 

mento foi efetuado por meio de um questionário. 

Distribui os dados obtidos anallticamente em função de cada I 
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tema tratado~ notando-se na exposição do material, claramente os ne~os cau 

sais que existem entre o n!vel sÓcio-econÔmico das famÍlias dos alunos e 

muitas outras características apontadas, tais como os níveis de intrução 

dos pais as faixas etárias dos alunos, o exercÍcio ou não de atividades re 
I 

muneradas, os nÍveis ocupacionais dos responsáveis, o turno frequentado e 

o tipo de escolas. 

A pesquisa constatou igualmente o relativo despreparo dos jo

vens no tocante ao conhecimento satiafatÓrio de oportunidades futuras de 

trabalho e estudo, bem como a preservação de tendências tradicionais no 

tocante ao prestÍgio de certas ocupaçÕes de n!vel universitário. Anexos -

apresentam modêlo do questionário aplicado e instruçÕes para codificação 

além doe endereços das diversas zonas administrativas da Guanabara. 

JOB, J. M •. (et alii) - Preparo e seleção de alunos. Int Anais da 31 Reunli.ão 

da Associação Brasileira de Escolas Médioas, Rio de Janeiro, ABEM, 1965. 

p. 145-170. 

90 

LAGO, Paulo Fernando - Inquéritos entre ginasiano~ de FlorianÓpolis sÔbre as

piraçÕes eduoaoionais1 origem social e outros dados •.. (s.l.) Centro de Es

tudos PedagÓgicos, 1959. 2l.p. 

RelatÓrio dos resultados de inquérito realizado pelo Centro de 

Estudos PedagÓgicos de FlorianÓpolis sÔbre fatos ligados à vida dos alu -

nos do 4a ano ginasial, notadamente no que diz respeito às suas aspirações · 

ooupaoionais e a sua origem social. 

91 

LOFREDI, La!s Esteves - A orientação educacional na.s olasses experimentais. 

Esoola Secundária, Rio de Janeiro, (13) a 25-29, jun. 1960 .• 

Descreve as atividades do Serviço de Orientação Educacional / 

do ' Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia junto às clas

ses experimentais em funcionamento nêsse colégio. Coube ao S. o. E. esta

belecer estreita ligação entre as famÍlias dos alunos e todos os elementos 

da escola. 

92 

LOPES, J. Leme -Expansão demográfica e ascensão dos jovens. (Documento apr~ 

sentado à. XIV Conferência Internacional da Fa.m!·lia) s.l. e. ed. 9 p. mimao. 

gr. 
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Analisada a situação educacional brasileira no nível SUP,!_ 

rior, verifica-se a predominância do "estudo das letras" em contraste com 
A I A .. ... t"' as exigencias da estrutura nacional, com referenoias a formaçao de eoni-

oos profissionais para a superação do subdesenvolvimento pela aplioa-

9ão dos recursos cientÍficos e tecnolÓgicos. 

Para isso é de vital importância o critério de seleção de jo

vens às universidades, quando o "colégio universitário" poderá. substituir 

o vestibular por um conhecimento maia perfeito dos candidatos, quanto ao 

preparo e qualidade vooaoionais. 

93 

------- - (et alii) -Motivação da escolha da carreira médica, resul 

tando de um depoimento prestado por 142 estudantes do 30 ano da Faculdade 

Nacional de Medicina da Universidade do Erasil. Jornal Brasileiro de Psi

quiatria, Rio de Janeiro, 9 (2)s 79-91, abr./mai./jun. 1959. 

Em 142 alunos da 3' série da Faculdade Nacional de Med~cina, 

foi procurado conhecer, por .meio de depoimento livre, os motivos que os 

conduziram a procurar o ensino médicoa 1) Os motivos pr~ncipais foram a 

grupados em três classess fatôres afetivos, intelectuais, e vooaoionais; 

2) as influências dos pais, da famÍlia e do ambiente foram as mais cons

tantes, 3) o inte·rêsse pelas ciências biolÓgicas foi assinalado de manei

ra significativa, 4) a possibilidade de encontrar na profissão médioa / 

oportunidade para a satisfação !ntima de pendÔres profundos apresentar-se 
# etA 

no inquerito com relativa frequencia. 

94 

MORAES, Miriam Brindeiro Vasconcellos de (et alii) - O estudante secundário 

do segundo oio1o no Recife. Cadernos Região e Educação, Recife, 5 (9) 2-

133, jun. 1965. 

• 
Para melhor atender às necessidades da população escolar do 

20 oiolo secundário de Reoife e propiciar-lhe uma formação adequada, foi 

feita pela aplicação de questionário em 2.543 alunos de 38 colégios, uma 

sondagem de suas oaraoter!stic·as sob aspectos demográficos, econÔmioos,p<> 

l!tioos, sociais, religiosos e pedagÓgicos, oujos dados estatísticos re 

tratam as condiçÕes dos estabelecimentos de ensino, interêsses e ocupações 

de seus alunos, suas aspirações, eto. 
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NOVAm, Maria Helena - Estudo comparativo das aspiraçÕes p:rofin :!'\.onais dos 
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Rio de Janeiro, 14 (2)s 13-23, abr~ljun. 1962. 

Pesquisa realizada em um grúpo de -adolescentes que procuram 

o I.S.O.P. para orientação pré-profissional (4'_ série ginasial) e profis

sional (21 e 31 séries colegiais) durante os anos de 1961 e 1962. 

Os resultados da pesquisa, estatlsticamen~e apresentados, pe!. 

mitem comparações inter-sexuais, quer na motivação e escolha, quer na pr~ 

blemática tipica do adolescente; predominância das carreiras técnicas para 

os homens aoad;micos para as mulheres. Nota-se a falta~e informação pro

fissional entre os componentes do Erupo. 

RIBEIRO_, Catarina de C. &: BESSA, N!oia M. - Estudo das preferências de um I 
grupo de orienta.ndos do Colégio Nova Friburgo. Arquivos Brasileiros dePsioo 

técnica., Rio de Janeiro, 12 (2): 20-30, abr.ljun. 1960. 

-Tece consideraçÕea em tôrno da orientação profissional dos al~ 

nos do quarto ano ginasial -e do curso cientÍfico do Colégio Nova Fribur-

go. 

Enumera. os objetivos do estudo levàdo a efeito, com o fim de 

examinar as preferências profissionais e os planos de curso apresentados 

pelos alunos, em relação aos resultados obtidos nos testes de aptidão e 

de interêsses. 

Termina expondo os resultados em quadros estatisticos e fazen 

do sua análise. 
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SILVA, Atheyde Ribeiro da -Multiplicidade de aspirações profissionais e I 
aptidÕes restritas. Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Rio de Janeiro, 

19 (2)a 83-86, jun. 1967. 

Apresenta. caso ilustrativo de imaturidade profissional cara~ 

terizado na indefinição de interêsses. Procura também mostrar o critério 

básico na orientação profissional com base não apenas em uma aptidão ou I 
num só interêsse, mas levando em conta os fatôres globais da personalidade. 

100 

- TAVARES, Luis Henrique Dias - Origem social e aspiraQÕes ocupacionais de gi

nasianos e #colegiais da. cidade de Salvador; sondagem em sete educandár'ios. 

Educação e Ciências Sociais, Rio -de Janeiro, ano 3, 3 '8): 75-91, ag.l958. 
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jovens e das profissões aconselhadas pelo Instituto de Seleção e Orienta

ção Profissional. Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Rio de Janeiro,l5 

(3): 11-25, jul./set. 1963. 

Oferece o roteiro do trabalho realizado pelo r.s.o.P. numa . / 

amostra de 200 casos tomados randÔmicamente, cobrindo as idades de 18 a 

22 anos de ambos os sexos, 

Registra e analisa estat)sticamente o {ndice de coincidência 

entre as aspirações profissionais desejadas e as aconselhadas aos jovens 

orientados. 

Em conclusão, observa certa estereotipia de interêsse e aler

ta para as limitações do orientador nos seus aconselhamentos, ora prêso 

aos resultados da clássica bateria de testes de aptidão e de interêsses , 

tendendo a uma certa padronização, ora à feita de conhecimento de novos 

campos profissionais. 

96 

PFR~m NETO, Samuel - O adolescente e o trabalho. Ins Psicologia de adoles

cência. São Paulo, Ed. Pioneira, 1968. p. 361-403. 

Mostra as preferências ocupacionais do adolescente no Brasil, 

a influência dos pais sÔbre os interêsses e escolhas profissionais dos 

filhos apresentando dados estatísticos de pesquisas procurando oorrelaoio 

nar as ocupações profissionais e o nível intelectual. Pesquisas real,iza -

das no Rio, S.Paulo, Recife, demonstram de um modo geral a escolha por 

motivos vocaoionais, · ~ltrulstas, pessoais (desejo de libertação) e vanta

gens que a profissão assegura. Os questionários respondidos assinalam uma 
-

maior tendência para engenharia e medicina entre os homens e para o magis-

tério entre as mulheres, baixando a classe social, decresce a pereentagem 

dos que indicam medicina e aumenta a doa que optam por Faculdades de Fil~ 

sofia. ~ também na classe mais al t a que se. faz sentir a influência pater

na na escolha profissional e com maior intensidade j.unto aos filhos de se 

xo masculino. Por outro lado, evidencia a importância do papel orientador 

educacional facilitando ao adolescente uma opção . mais segura, prestando

lhe informação sÔbre as exigências profissionais e oportunidades de tra

balho. 

97 

PRIETO, Maria Carmen (et alii) -Estudos sÔbre a escolha profissional dos a

dolescentes e problemas correlatos. Arquivos Brasileiros de Fsicotécnica. 
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Mostra que nos educandários onde foi feita a sondagem, pred~ 

minam os elementos da classe média, vindo em seguida os da burguesia, da 

pequena burguesia e proletariado urbano. No que concerne às aspirações~ 

oupacionais o primado das preferências ficou com as profissões liberais I 
na seguinte ordem: engenharia, medicina, advocacia, enfermagem e, no se

gundo plano, arquitetura, odontologia, geologia e agronomia. 

101 

WEIL, Pierre - Psicodrama de antecipação em or~entação profissional. Arqui -

vos Brasileiros de Psicotécnioa, Rio de Janeiro, 18 (l)a 51-57, jan.labr. 

1966. 

Focaliza o psicodrama oomo uma necessidade e técnica de infor 

mação ocupacional para despertar vocaçÕes mostrando as instruções, formas 

de realização e debates posteriores à base de experiências concretas . no 

Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Universidade de Minas I 
na Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Prêto, colégios de Belo Horizonte 

e do Uruguai. 

102 

2. 1. 2. No Estrangeiro 

2. 1. 2. 1. Amérioa Latina 

CIFUENTES, Mar,y - Orientação e seleÇão profissional universitária na ColÔm -

bia e os ex~es de admissãp. Arquivos Brasileiros de Psiootéonioa;Rio de 

Janeiro, 14 (3)a 79-Bl,jul.lset. 1962. 

Focaliza o que tem feito a Associação Colombiana de Universi

dades por meio do Serviço de Orientação Profissional, no sentido de uni-
- ----

ficar o critério de admissão a tÔdas as Faculdades. Adotam estas o sistema 

de exames .do tipo psicolÓgico e baterias de testes de inteligência, apti

dão, interêsse, personalidade, entrevistas, sem esquecer os questionários 

para as provas de conhecimentos. 

O diagnÓstico e o prognóstioo do candidato são feitos em face 

da sua ourva , de rendimentos ~valiando-se dêsse modo, a possibilidade de/ 

seu progresso ·na respectiva Universidade. 

103 

CORTADA DE KOHAN, Nuria -Atividades e trabalhos do Departamento de Orienta-

31 



ção Vocacional da Universidade de Buenos Aires. Arquivos Brasileiros de 

Psicotécnica, Rio de Janeiro, 16 (4)1 77-79, out./dez. 1964. 

Sumàriamente mostra corno êsse Depártarnento desenvolve ativida 

de no plano assistencial, docente e de investigação, atendendo de prefe

rência a universitários através de informações, exames psicolÓgicos e en 

trevistas. 

104 

FREITAS, Eurídice - A orientação profissional e seus aspectos na Venezuela. 

Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Rio de Janeiro, 17 (2)1 57-70,abr./ 

jun • . 1965. 

A orientação profissional surge na Venezuela como uma necessi 

dada decorrente do desenvolvimento econÔmico-industrial do país. 

Visando à mão-de-obra qualificada, as Universidades bem como 

outras instituições, voltam-se para êsse campo, promovendo cursos básicos 

para melhor informação ocupacional, cuja flexibilidade do currículo favo

rece o amadurecimento do aluno sÔbre a escolha da profissão, e cuidando / 

do aperfeiçoamento do próprio magistério. 

105 

Mtxrco, Secretaria de EducaciÓn PÚblica. DirecciÓn General de Segunda Ensenan 

za. Departamento Técnico, Oficina de OrientaoiÓn Vocaoional - Como elejir 

oarrera; sugestiones para los estudantes de segunda ensenanza. México,l963. 

70.p. 

106 

Mtxrco,' Universidad Nacional Aut6noma de México - La seleción de estudantes 

universitários. México, 1963. 

107 

NOGUERA MENDOZA, AnÍbal - Primeira encuesta sobre la orientaciÓn profissio -

nal de los alunos de sexto ano de baohirellato. 1956. Bogo~á, Departamen

to Administrativo Nacional de Estatística, 1957. 

108 
PICENA, Juan P. - SÔbre la necessidad y la urgencia de orear um Departamento 

de OrientaoiÓn pré-universitária. Universidad, Santa Fé, (43)a 229-232, 

ene./mar. 1960. 

Tendo em vista o preparo deficiente na escola secundária, su

gere a criação de um Departamento de Orientação pré-univerâi.tário que nos 
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Últimos dois anos oriente os alunos na escolha da profissão. 

109 

ROIIUGl.J1:Z, Miguel Angel - VooaciÓn e ingreso. en la UniversidadJ, por que fra 

.casa el estudante universitário. Universidad, ·santa Fé, (57)• 339-343, I 
jul.lset. 1963. 

Em outubro de 1962 realizou-se na Faculdade de Engenharia de 

Buenos Aires, uma mesa redonda sÔbre vocação e ingresso na Universidade e 

as causas do fracasso do estudante universitário. 

Faz comentários sÔbre o pensar de vários professôres o tema I 
da reunião. 

110 

TAVELLA, Nioolás M. - El departamento de orientaoiÓn vooacional de la Uni -

versidad de Buenos Aires. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Bue

nos Aires, 6, 5' épooa (4)1 769-774, 1961. 

~ate Órgão oumpre a tarefa de desenvolver nos jovens a capac! 

dada de escolher adeq~damente a sua carreira futuraJ ·compreende como se

ções• exame PsicolÓgico, ent·revistas, publicações, infonnações e pesqui-

sas. 

111 

2. 1. 2. 2. Nos Estados Unidos. 

GOODRICH, Thomas A. & PIERSON, Row1and R. - Pre-oollege oounseling at Miohi

gan State University. The Personnel and Guidanoe Journal, Washington, D. 

c. 37 (8)a 595-597, Apr. 1959. 

Visando facilitar a transição da escola secundária para o en

sino superior o "Counseling Center" da Universidade do Estado de 1-Uohigan 

realizou em 1949, três "pre-College Counseling Clinica". Foram atendidos 

diversos alunos que objetivavam ingressar na Universidade. Dado o êxito I 
da experiência, novos planos foram feitos para a expansão dessas reuniões. 

Termina descrevendo car~cterfsticas do atual Programa d;ste 

Centro. 

112 

RAUSRENBUSH, Esther - The student and his studies. Middletown (Conn.)Wesleyan 

Univereity Presa, 1964, 185 p. 

Qual o uso que o estudante faz do que lhe oferece o colégio -

universitário? Tendo interrogado m~ças e rapazes em oito colégios univer 

sitários americanos, o autor,colocando-se sob o ponto de vista doa entre

vistados,faz a biografia de 4 dêles. Descreve a sua evolução e mostracomo, 

no curso de seus estudos, um adolescente muda ou não suas idéias, a atitu

de em relação aos estudos e escolha de carreira. Faz ainda considerações 

sÔbre programas. 
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2. 2. Concursos de Habilitação. 

2. 2. 1. No :Brasil. 

Artigos e Livros. 

ABREU, Jaime - Nota prbvia sÔbre a preparação de candidatos a cursos supe

riores na Guanabara. ( Rio de Janeiro ) 1963. 18 P• mimeogr. 

Observa a desarticulação entre as possibilidades e exigên -

cias para o ingresso nas escolas de nível superior ou secundário, onde 

a reprovação 6 feita em função do número de vagas. 

Ressalta alguns. aspectos da preparação de candidatos a cur

sos superiores da Guanabara em 1963, conforme pesquisa elaborada pelo 

C.:B.P.E., mostrando a estrutura material e didática dos "cursinhos". 

Os depoimentos coletadoe no inqu6rito entre alunos, profes-
A A I 

sores e diretores, acusam a ineficiencia do atual exame vestibular como 

instrumento de seleção. 

Conclui pela necessidade de aumentar as oportunidades de e~ 

oolarização em nível superior, do funcionamento dos serviços de orien

tação educacional e profissional e de cursos preparat6rios ministrados 

nos ool6gios universitários. 
114· . 

------ - SÔbre um problema em pautai preparação e ingresso de cand.i-

datos a cursos superiores. Revista :Brasileira de Estudos Pedag6gicos , 

Rio de Janeiro, ~ (95) a 85-104, jul./st. 1964. 

Focaliza o problema da articulação entre o ensino m6dio e 
A 

superior, com defioiencia dO preparo para ingresso nas Universidades • 

Dados preliminares da pesquisa "sÔbre os vestibulares em 1964 na Guan_! 

bara", sob a responsabilidade de Nádia Cunha, documenta aquela si tua -

ção, mostrando o ndmero de candidatos às diversas faculdades, o total 

de inscritos, aprovados e matriculados, considérando-se a possibilida

de de vagas que os estabelecimentos de ensino oferecem. 
115· 

ABU-KERHY, Nair Fortes - O vestibular e a lei. Revista :Brasileira de Es 

tudos Pedag6gicos, Rio de Janeiro, 39 (90)1 233-239, abr./jun. 1963. 

Traça um hist6rico da instituição do vestibular com as e~ 

gênoias desde as leis de Rivadávia Correia em 1911, Carlos Maximiliano 

em 1915, a limitação dos preparat6rios em 1917, a lei de Rocha Vaz em 

1925, de Francisco Campos em 1931, a reforma de Capanema em 1941-46 e 

outras leis sucessivamente promulgadas inclusive de "Diretrizes e :Ba -
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888 da Educação", como uma resposta à necessidade de uma melhor articulação 

horizontal e vertical entre o ensino m~dio e superior. 
116. 

ALMEIDA JUNIOR, A. - Concurso vestibular de 1954· Revista Brasileira de Estu -

dos Pedag6gicos, Rio de Janeiro, 22 (56)a 3-26, out./dez.l954• 

Ao analisar causas que influenciam a baixa percentagem de apro

vação no exame vestibular da Faculdade de Direito de São Paulo, faz um exa

me da formação prê-vestibular dos candidatos. 

Entre a s6rie de sugestões apresentadas salienta-se aquela ref~ 

rente\ criação de cursos pré-universitários. 

117· 

------------ - Exames vestibulares. Ina Problemas do ensino superior, São Pau-

lo, Ed. Naoional (1956) P• 229-315· (B.P.B.Atualidades Pedag6gioas, ser. 3 

~). 

Entre outros problemas do ensino superior, passa em revista os 

exames vestibulares. 
118. 

BARROSO, Manuel AntÔnio - A grande batalha do vestibular para 1969. Correio da 

Manhã, Rio de Janeiro, 24 nov. 1968. (la caderno). 

Para cada mil alunos do primário, o Brasil possui 17 universi

tários. De acÔrdo com o Statiscal Yearbook and Demographic Year Book ·- 1966 

faz um confronto com diversos países, para uma ligeira amostragem. 

Traça um hist6rico do vestibular desde 1911 quando êste foi in~ 

tituído at6 as perspectivas para 1969. 

Apresenta as exigências para a inscrição dos candidatos à ves -

tibular nas mais diversas faculdades assim como o roteiro das mat6rias, h~ 

rário de provas e número de yagas . 

119· 

BAUZER, Riva - Formação para a Administração Pública II, vestibulando, Ebapi -

anos e bachar~is em Administração Pública. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio 

Vargas, 1966. 169 P• (Cad. Adm. Pública, 63). 

Evidencia os esforços da EBAP (Escola Brasileira de Administra

ção Páblica) no sentido de revisão curricular, a partir dos exames vestibu

lares oom t~cnicas de seleção mais adequadas, face 1 heterogeneidade de seus 

candidatos. 
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Recorreu a estudos comparativos dos resultados vestibulares de 1964 

e 1965 com os dados de aproveitamento dos elementos classificados, encorajando 

o acompanhamento dos alunos, numa constante avaliação aperfeiçoadora das técni

cas utilizadas no ensino e exames. 

Recomenda uma programação intensa de padronização de testes e pro -

vas de conhecimento para vestibulares como exames finais do curso. 

120. 

BRANDIO, Maria de Azevedo - Observações e medidas sÔbre o problema de admissão ao 

ensino superior. Boletim Informativo da Universidade da Bahia, Salvador, .!!. -
(114-115)• 73-80, maio/jun. 1966. 

O vestibular como mecanismo de seleção, a maneira como se realiza, 

o problema das vagas, a natureza das provas constituem um problema educacional 

brasileiro. A demanda crescente dos cursos universitários revelam a aspiração 

à mobilidade social, mas o processo de admissão a êsses e o saldo de não ~pro

vados mostram uma certa desarticulação entre o ensino secundário e o superior. 

A Universidade parece fugir\s suas finalidades de dar ao mesmo tempo formação 

human!atioa, formação para a pesquisa e mão-de-obra especializada, exigindo 

portanto uma revisão quanto ao ensino 'que oferece, em têrmos quantitativos, até 

mesmo nos cursos preparatÓrios. Sugere a criação de um departamento central de 

admissão e registro para tÔda a universidade, unifi.cando-se o procedimento de 

registro e contrÔle administrativo e pedagÓgico·. 
121. 

CAMARXO, Jacy -Estudo sÔbre os concursos de habilitação. Revista da Universida

de de Minas Gerais, Belo Horizonte, (ll)a 27-46, 1955. 

Descrição de aplicação do teste psicolÓgico de OTIS aos oandida -

tos do concurso de habilitação da Fac. Fil. de M. Gerais. 

A experiência revelou resultados satisfatórios a respeito do n! -

vel mental dos 102 candidatos testados, sÔbre as falhas e êrros dos concursos 
' 

etc. Acompanham o trabalho quadros com a curva de freqüência dos resultados , 

· a relação das notas dadas pelos examinadores e a correlação entre essas e os 

pontos obtidos no teste. 
122. 

CAMPANHA Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de NÍvel Superior, Rio de Janei

ro- Admissions to Universities and isoleted institutios of higher eduoation 

in Brazil .• Rio de Janeiro, CAPES, 1965. 91 p. multilit. 
123. 
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CAMPOVILLA, M. - Raio X dos vestibulares. Revista Brasileira de Estudos PedagÓ

gicos, Rio de Janeiro, Jl (97)• 136-141, jan./mar.l965. 

Comenta sÔbre os processos atuais de exames vestibulares que em 

lugar de selecionar os melhores, apenas discrimina a maioria e anula valÔres 

e vocagões conforme ilustram dados numéricos sÔbre a Universidade de São Pa~ 

lo. Mostra as vantagens de unificação dos exames executada pelo Centro de S~ 

leÇão de Candidatos às Escolas Kédioas e BiolÓgicas (CESCEM), com critérios 

oie~t{fioos de avaliação e seleção, ampliando as possibilidades de aprovei -

tamento dos candidatos em outras unidades, quebrando talvez o conflito cons

tante em que se encontra o estudante brasileiro na sua dependência econômica 

e polftioo-social. 
124. 

CHAGAS, Valnir. - A admissão à Universidade e a Lei de Diretri~es. Revista Bra

sileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 37 {85)a 81-19, jan./mar.l962. 

/})/~I 

Analisa o problema dos exames vestibulares aos cursos superi~es, 

na vigência da Lei· de Diretrizes e Bases, sob duplo aspectos competência para 

sua regularização e formas de realizá-las, conforme a finalidade que se lhes 

atribua. 

O concurso de habilitação constitui matéria de estatutos e regi -

mantos, em decorrência da autonomia q~e a Lei de Diretrizes e Bases assegura 

às Universidades. 1: êle abert'o 'aqueles que oonclu{ram o curso colegial ou~ 
valente para preenchimento de vagas pré~estabelecidas. Considerando-o um pro

cesso de selegão e longo prazo, julga ser conveniente estruturar os cursos s~ 

periores em oiolos sucessivos, o primeiro dos quais seria básico e seletivo 

para especializagão profissional. 

' Refere-se, ainda, as provas que devem avaliar, sobretudo, o grau 

de integração de conhecimento dos candidatos. 
125. 

------------· - Admissão à Universidades análise de um projeto. Revista Brasilei

ra de Estudos Pe4agÓgi~os, Rio de Janeiro, 40 (92)a 46-51, out./Dez. 

O Projeto de Lei 753/63 propÕe a extinção dos exames vestibulares 

nas escolas superiores, acarretando dêste modo a obrigatoriedade do Poder Ex~ . 

outivo de criar estabelecimentos de ensino superior, em nÚmero que permita -

atender indistintamente a todos os que venham a concluir os estudos de nível 

médio. 

Várias medidas vêm sendo adotadas sucessivamente no sentido de a~ 

ticulação entre o ensino médio e o superior, dando origem aos famosos ''cursi

nhos". Pesquisas elaboradas pela C.A.P.E.S. revelam, entretanto, coeficiente 

pouco significativo de aprovação dos que os têm frequentado. A Lei de Diret~ 
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zes e Bases veio levantar o critério de "classificabilidade", no limite de va

gas em cada estabelecimento. Manifesta-se contràriamente ao projeto por consi

derar que para a extinção do vestibular seria necessário um ciclo básioo que, 

à falta de vagas para todos, assegurasse a passagem de um degrau de ensino ao 

outro e a orientação dos alunos para ciolos profissionais. A criação de novas 

escolas superiores supÕe por,sua vez,pessoal técnico competente, magistério 

qualificado, e que aquelas unidades sejam convenientemente distribuÍdas confo~ 
me as necessidades regionais. 

126. 

COLLINS, Dwane S. -Pesquisas e propÓsito da seleção de alunos para o I.T.A.(Rio 

de Janeiro) Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1954. 22p. 

Exposição documentada sÔbre o uso do método de equação de regra~ 

são ~ltipla aplicado no estudo apresentado. O método indicou os alunos quem 

revelariam incapazes e os que encontrariam facilidades nos estudos. Aconselha 

a aplicação do método e uma classificação subseqüente dos alunos como fator 

de precisão dos graus em escolas de engenharia. 

CONCURSO de Habilitação - Nota. Documenta, Rio de Janeiro (46)a 7-9, fev. 1966 

Transcreve a título ilustrativo, indicação da Professôra LÚcia ~ 

galhães, membro do antigo Conselho Nacional de Eduoação, sÔbre o concurso de 

habilitação Único para as diversas faculdades do mesmo ramo de ensino. Basea

do na Indicação, o Conselheiro Josuê d'Affonseoa, da Comissão de Legislação e 

relator da matéria, lavrou o Parecer 623/61 que, apÓs longo debate, retornou 

à autora, para nova redação. Com o advento da Lei de Diretrizes ·e Bases foi 

extinto o Conselho Nacional de Educação, mas a idéia ·lançada foi posterior

mente considerada. 
128. 

COORDENAÇIO do APerfeiçoamento de Pessoal de NÍvel Superior, Rio de Janeiro,EXa 

mes vestibulares de 1966. CAPES Boletim, Rio de, Janeiro, 1967, (17l)a 7-9 , 

fev. 1967~ 

Levantamento de dados referente aos exames de admissão ao ensino 

superior no inÍcio de 1966. 

Entre os aspectos mais significativos mostra quez para 60.l37 ·va 

gas na 11 série em todo paÍs foram examinados 138.669 candidatos,dos quais 

101.797 de sexo masculino e 36.872 do feminino, ressaltando o alto Índice de 

inabilitações, aP&nas 51.223 aprovados,ou seja,36,99% do total de concorren

tes. 

CUNHA, Nadia Franco da - Vestibular na Guanabara. Rio de Janeiro, Centro Brasi-
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leiro de Pesquisas Educacionais, 1967. 406 P• (Publ. CBPE sér. 8 Pesquisas e 

Monografias- V.4). 

ApÓs uma análise da situação legal doe vestibulares no Brasil de~ 

de 1911 nas suas caraotér!sticas e exigências, dettm-ee especialmente eôbre o 

assunto tio Estado da Guanabara em 1964. Trata-se de uma pesquisa do tipo "no.!:_ 

mative survey", no sentido de apurar-se as condiçÕes existentes. 

Utiliza uma amostra de 2.338 candidatos, escolhidos aleatoriamen

te, sem distinção de sexo, n{vel social, ramo de ensino e na faixa etária de 

16 a 50 anos. Investiga-lhes, mediante questionário ou observação direta jun

to aos professôres e alunos, o preparo para os exames vestibulares adquirido 

nos colégios particulares ou estaduais, individualmente, ou, ainda, nos "cur

sinhos" J análisa desde a opÇão e inscrição para uma ou mais faculdades de acêr 

do oom os· interêsses ou problemas das vagas, aos programas, apostilas, formu

laçÕes de provas, etc. 

Dos dados obtidos, considera a falta de articulação entre os cur-
, ... , , I 

soe medio e superior, merecendo maior atençao os Colegios Universitarios onde 

a preparação é feita natural e simultâneamente â seleção para os cursos supe

riores, livre doa exames vestibulares. 

Dados estatísticos constituem o 20 volume, comprovando em anexo a 

realidade constatada. 
130. 

FREITAS JUNIOR, José Otávio de - Seleção de estudantes ao' curso superior. Reei 

fe, Secretaria de Educação e Cultura, 1957. 50 p. (Cad. Pernambucano, l)• 

Analisa uma bateria de testes utilizados no exame·vestibular do 

Ensino Médio da Fao. de Medicina do Recife em 1955 e as notas obtidas nas q~ 

tro matérias de exame. 

Propõe modificação dos métodos de seleção visando maior objetivida 

de e validez no aproveitamento de aptidÕes. 

Pesquisa psioométrica e estatística realizada como exame vestibu -

lar da Faculdade de Medicina do Recife em 1955. 
131. 

INSTITUTO Cearense de Pesquisa e Educação, Fortaleza Pesquisas sôbre os exam~ 

vestibularest projeto E/C 1959. (Fortaleza, 1959) 4 p. mimeogr. 

Colaborando para uma pesquisa do Instituto Cearense de Psioologiae 

Educação, ·o prof. Lauro O. Lima si tua a influência do vesti bula r na vida esco

lar anterior, dizendo que tal concurso funciona como poderosa motivação , uma 

vez que o vestibular representa, pràticamente, a conquista de urna profissão. 
132. 

39 



JORDÃO, AristÓfanes -A uni~icação dos concursos de habilitação. Boletim Univér

eitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 5 (2)a 81-86 , 

maio/set. 1967. 

Tece considerações eôbre a disposiçãn do ensino médio e superior no 

Brasil, o problema dos exames vestibulares com a limitação de vagas e exigên 

cias diferentes quanto à programação de .disciplinas comuns e seus reflexos eô

bre a orientação dos candidatos às Universidades. 

O vestibular único permitirá o aproveitamento total das vagas pe

los aprovados, de acÔrdo com as suas opçÕes, além de evitar prematura especia

lização doe alunos no preparo para aqueles exames, e de propiciar, dom um cri

tério seletivo mais objetivo, a escolha dos realmente mais competentes. 

Sugere por isto a criação de uma comissão especÍfica, centralizan

do todos os trabalhos de organização e execução dos vestibulares no âmbito da 

Universidade. PropÕe que de inÍcio êstes sejam realizados por grupos de unida

dess 1) Odontologia, Farmácia, BioquÍmica e MedicinaJ 2) Direito e Serviço So

cial, Pedagogia, História, Geografia e LÍnguas NeolatinasJ 3) Engenharia~ Mat~ 

mática. 
133· 

LEÃO, Manuel LuÍs - Escola de Engenhari~, Concurso de habilitação.A Análise e Co~
relaçÕes. (PÔrto Alegre) Departamento de Difusão Cultural da Universidade do 

Rio Grande do Sul, 1961. 23 P• 

Procura analisar os critérios de aprovação nos cursos vestibulares 

daquela Faculdade. 

A partir da distribuição das médias dos aprovados e reprovados e 

sua discriminação por matéria, pode-se observars 1) que nem sempre êstes apre

sentam notas separadamente, muito baixas, sendo por isto talvez, "apresentá 

veis"J 2) que as reprovações nem sempre coincidem nas mesmas matérias, tentan

do estabelecer uma correlação entre elas, e ainda, entre os resultados da 16 e 

2• ohamadas da mesma cadeira. 

Não encontra diferenças significativas, entre as médias e coloca -

ções no curso colegial e exames vestibulares, como discriminando os candidatos 

vindos de colégios particulares ou pÚblicos. 

Conclui propondo que apÓs seleção inicial com média 4 por matéria, 

sejam os reprovados classificados conforme a ordem de pontos obtidos, conside

rando-se aprovados, dentre êstes, os que apresentarem soma igual ou superior 

aos primeiros 10% dos apTovados, quando classificados êstes por ordem crescen

te no seu total de pontos. 

134· 
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LESER, Walter - ConsideraçÕes gerais sÔbre a seleção de candidatos à matrícula 

nas escolas médicas. Revista Brasileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janei 

ro, 37 (85)s 20-54, jan.~ar.l962. 

Tendo em vista que as Faculdades são obrigadas a realizar exames 

vestibulares, dada a limitação do nÚmero de vagas, examina quais os melhores 

critérios para a escolha de candidatos e os tipos de provas de seleção adequ~ 

das para recrutamento dos futuros médicos. 

Apresenta, por fim, um projeto de organização de provas de sele

ção para o curso médioo, compreendendo teste de inteligência, provas de co -

nhecimentos, prova de aptidão fÍsioa, provas para estudos das caracter{ati -

cas nao intelectuais. 

Sugere uma modalidade de vestibular comum para as várias Faculd~ 

des médicas do Estado de São Paulo. 
135· 

------------ - Preparo e seleção de candidatos. !na Anais da 3• Reunião da Asso

ciação Brasileira de Escolas Médicas, Rio de Janeiro, ABH~, 1965. p.l71-233· 

136. 

MACHAI.() NEn'O, Zahide -Observação sÔbre 'concurso de habilitação. Boletlm Infor

mativo da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 11 (117)s 21-31, agÔsto, 

1966. 

A partir de questionário respondido por 87% dos candidatos à Uni

versidade da Bahia incluindo itens sôbre identificação, formação, preparo pa

ra o vestibular e motivos de escolha da carreira, focaliza o problema da rei~ 

cidência naqueles exames e mostra o crescente número de inscriçÕes em geral 

em 1965 e 1966 e espeolficamente nas áreas de. ciências biolÓgicas exatas, hu

manas e de letras e artes acrescentando ainda as respectivas taxas de aprova-
... 

çoes e vagas preenchidas. 

Paralelamente, evidencia como significativa, quantitativa e quali 

tatlvamente, freqüência das respostas quanto à experiência de outros vestibu

lares, no mesmo curso ou escola, não esquecendo que por vêzes tais exames são 

realizados oonoomi tantemente. Tal "nomadismo" dos alunos reflete talvez a de -

sartioulação entre o ensino médio e superior e exige reformulação dos orité -

rios para ingresso nas Faculdades, levando-os a refletir sÔbre o ideal do ves 

ti bular único. 
137· 

OLIVEIRA, Ala{de Lisbôa de -Universidade e reforma universitária. Revista da 

Universidade de Minas Gerais, (13)1 17-34, jul. 1963. 

Julga que as Univ·ersidades, na sua tradição conservadora, foram 

desvinculando das conquistas ·da ciência e da técnica. 
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Hoje, mais do que nunca, cabe à Universidade sintetizar o conheci

mento humano, manter vivo o facho cultural que deve entregar às novas gerações. 

Assim, competem-lhe funções culturais (conservação, ampliação e transmissão da 

cultura) e funções sociais ( conhecimento do meio e aperfeiçoamento do meio). 

Como complementação deve também cuidar a Universidade da formação 

de lÍderes. 

Quanto à Reforma Universitária, considera que, no Brasil 1o mais aco~ 

seihável é uma reforma de estrutura em duas ou três Universidades situadas em 

pontos diversos do pa{s, permitindo verificar-se até que ponto o ensino supe -

rior pode ser diversificado por regiÕes. 

Trata, a seguir, dos exames vestibulares, mostrando que os Índices 

de reprovação revelam as seguintes causass limitação do número de vagas, susc~ 

tando seleção mais rigorosaJ desequilÍbrio entre certas facilidades do curso 

secundário, com confronto com as dificuldades do exame seletivoJ vulgarização 

da rêde escolar secundária, aberta a todo tipo de aluno, sem verificaçãode suas 

possibilidades intelectuaisJ instrumentos de divulgação cultural pouco idÔ 

neosJ impossibilidade de maior dedicação aos estudos por parte dos menos favo

recidos econÔmicamenteJ inadaptação a certos tipos de provasJ enganos vooacio

nais. 

Concluindo, refere-se ao horário de trabalho universitário, ao 

aperfeiçoamento do corpo docente e a vitalidade de cátedra. 
138. 

OTIO, José Ir. -A reforma universitária. Anuário da Faculdade de Filosofia Mar

celino Champagnat, PÔrto Alegre. P• 9-14, ~960. 

Examina aspectos práticos da reforma da Universidade, tendo em vi~ 

ta sua adequação e ajustámento aos padrÕes técnico-culturais e as exigênoiasdo 

mundo hodierno. 

Apresenta um esquema de trabalho analisando os seguintes problemas• 

1) estrutura da UniversidadeJ 2) substituição dos oonoursos de cátedras por co~ 

tratos de trabalhoJ 3) introdução, nas Universidades, de um Serviço de Orienta

ção Profissional e Assistência EstudantilJ 4) flexibilidade de curr!oulôsJ 5) 

ampliação da freqÜência esoolarJ 6) ingresso dos estudantesJ 7) ampliação dos 

cursos universitários ~ara atender à multiplicação das carreiras profissionaisJ 

8) custo do ensinoJ 9) entrosamento da Universidade com a vida pÚblica do pa{s 

e em particular com a indÚstria e o comércio. 
139· 

RENAUUT, Abgar- Os concursos de habilitação e o ensino de grau médio. Documenta , 

Rio de Janeiro, (36)s 6-12, abr. 1965. 

Baseando-se nos resultados dos Últimos concursos de habilitação das 

Universidades de Minas Gerais e BrasÍlia, e expondo os erros crassos cometidos 

pelos candidatos aos vestibulares de Medicina, Filos.ofia e Direito, ressalta a 
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necessidade de medidas, por parte das Diretorias de ensino médio, no sentido 

de orientar e fiscalizar os seus vários ramos, a fim de impedir os ginásios 

e colégios de expedirem certificados a estudantes inaptos. Admitindo que a 

redução dos currículos a partir da Lei de Diretrizes e Bases não produziu o 

êxito desejado, exalta os professôres e estudantes a uma atitude de maior re~ 

ponsabilidade em relação as suas tarefas. 
140. 

RIBEIRO, Paulo Edmundo Costa ( et alii ) - O exame de admissão às escolas .de ~ 

ganharia. Revista Brasileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 37 (85)s 
55-73, jan./mar. 1962. 

Situa o problema do exame de admissão, analisando seus erros atu

ais e apresentando algumas soluções, tais comoa 1) criação de curso anexo ao 

propedêutico, com a duração de um ano, durante o qual seria feita a seleção 

com base nos resultados de exames obtidos no decorrer do ano letivoJ 2) apri

moramento do sistema de examesJ 3) solução (inicial) mista curao anexo-exame. 

141 • 

. SÁ, Paulo de- Ensino de Engenharia antes e depois do curso. Revista Brasileira 

de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeir_o, Al (97) l 37-45, jan./mar. 1965 

Analisando a proliferação dos "cursinhos" preparatÓrios aos exa

mes vestibulares como uma decorrência da insuficiência do ensino médio, eug~ 

re a substituição do terceiro cientÍfico por um ano prévio nas escolas de E~ 

ganharia - um ano vocaoional - no qual se reveze e se complete o ensino das 

matérias julgadas mais necessárias ao curao que a escola propõe. 

Por fÔrça das especializações, multiplicam-se igualmente os ou~ 

soe de pÓs-graduação e aperfeiçoamento, exigindo a renovação e atualização 

constante dos conhecimentos, no Brasil como no exterior. 
142. 

SOARES, Olauoio Ar,y Dillon - Observações quanto ao vestibulando do I.T.A. de 

São José dos Campos. Revista de Direico PÚblico e Ciência Política, Rio de 

Janeiro,~ (2)& 85-93, maio/agÔsto 1965. 143· 

2. 2. 1. 2. Legislação e Jurisprudência (em ordem cronolÓgica). 

DECRETO nQ. 13 de 26 de fevereiro de 1962. Aprova o regimento da Faculdade de 

Filosofia do Amazonas. Diário Ofioial do Estado do Amazonas, Manaus, 26 mar. 

l962. p.l. 

Contém, na Íntegra, o regimento da Faculdade de Filosofia do -

Amazonas,estabelecendo o capÍtulo II do título IV que a matrícula inicial 

nos cursos regulares ou de formação é precedida de concurso de habili taç.ão 
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que se realizará nos têrmoB do que dispÕe a le3islação vigente. 
144· 

CHAGAS, Valnir- Concurso de habilitação aos cursos superiores. Parecer no. 58 t 

Comissão de Ensino Superior. Documenta, Bio de Janeiro, (~a 58-68, jan.l962. 

Atende consulta sÔbre o concurso de habilitação aos cursos supe

riores, desdobrando o tema em dois aspe~tos principaisc o da competência para 

regulamentação dêsses exames, que passaria à esfera de Estatutos e Regimentos 

e ô da forma de sua realização, que poderia, segundo a concepÇao seguida, ser 

a de classificação para o preenchimento de vagas pré-fixadas, a de prova de 

capacidade intelectual ou a de seleção vocacional. O pronunciamento abrange 

estudo eÔbre a exigência nacional de uma educação verdadeiramente democrática, . 
apoiando-se no exemplo de outros paÍses. Faz ainda um li5eiro histÓrico da ed~ 

cação no Brasil a fim de situar o problema da equivalência e defende a adoção 

do método classificatório para o vestibular e duas formas posteriores de sele

çãoa a seleção para o curso, feita no ciclo básico e a seleção para a carreira, 

no curso profis~ional. 

DECRETO na. 40.346, de 7 de julho de 1962. Aprova o Estatuto da Universidade 

São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, são Paulo, 8 jul., 1962. 

p.2 e retificado no Diário Oficial da 11 de jul. 1962. P•4• 

145· 

de 

O art. 67 estabelece ~ue o acesso aos cursos normais de graduação 

está condicionado à classificação em concurso de habilitação. 
146. 

DECRETO na. 1.872 de 12 de dezembro de 1962 - Aprova o Estatuto da Universidade 

de Brasília - Diário Oficial, BrasÍlia, 19 dez. 1962. P• 12.999. 

Determina o art. 62 que a Universidade ministrará cursos de gra -

duação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluÍdo o ciclo cole 

gial ou equivalente e obtido classificação em concurso de habilitação. 
147· 

ALMEIDA JCNIOR, A. -A terceira série colegial e concurso vestibular ••• Ver item 

20. 

DECRETO no. 41.227 de 18 de dezembro de 1962 -Aprova o Regimento da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e LetTas de Assis. Diário Oficial do Estado de São Paulo , 

São Paulo, 18 dez. 1962. p.2. 

Estabelece que a admissão inicial aos cursos ordinários fica con -

dicionada ao concurso de habilitação que se realizará na segunda quinzena de 

fevereiro e cujas normas obedecem~ legislação em vigor. 

DECRETO no. 41.595 de 29 de janeiro de 1963. Aprova o Regimento da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente. Diário Oficial do Estado 
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de São Paulo, São Paulo, 30 jan. 1963. P• 8 e ~· de 9 de fev. 1963. P• 2. 

O cap. III dispÕe sÔbre o rigme de admissão, determinando que o 

candidato à matrícula inicial aos cursos regulares deverá submeter-se ao 

concurso de habilitação que se realizará na segunda quinzena de fevereiro e 

cujas normas obedecem à legislação em vigor. 

DECR~O nl. 41.596 de 29 de janeiro de 1963. Aprova o Regimento da Faculdade 

de Farmácia e Odontologia de Araraquara. Diário Oficial do Estado de sio Pau

lo, São Paulo, 30 jan. 1963. P• 8 e ~· de 12 de fev. 1963. P• 3. 

Determina o oap. II do t!tulo VIII que a admissão aos cursos de 

graduação da Faculdade será feita mediante concurso de habilitação e fixa as 

normas do referido concurso. 

CHAGAS, Valnir- Concurso de habilitação e inscrição. Parecer nR. 7/63, Comia 

são de Ensino Superior, aprovado em 6-2-63. Documenta, Rio de Janeiro, (12) 

23-24, mar. 1963. 

Pronuncia-se favoràvelmente à inscrição de todos os diplomados 

em cursos superiores, sem exceção, mesmo os que não tenham concluÍdo o primei 

ro e o segundo ciclo, da escola de nÍvel médio. 
151. 

MAFFEI~ F. J.- Curso de preparação ao vestibular (Escola Politécnica da Unive~ 

sidade CatÓlica de Pernambuco). Parecer no. 13/63, Comissão de Ensino Supe 

rior, aprovado em 6-2-63. Documenta, Rio de Janeiro, (12)a 25, mar. 1963. 

A Escola Politécnica da Universidade CatÓlica de Pernambuco dir1 

giu-se ao Ministro da Educação e Cultura, em maio de 1962, solicitando a of1 

cialização de um curso de · preparação de candidatos à matr!oula inicial nos 

cursos mantidos por aquela instituição, tomamdo como base, provàvelmente, a 

iniciativa da Escola Politécnica da PontifÍcia Universidade _CatÓliea do Rio 

de Janeiro, que já obtivera, anteriormente à Lei de Diretrizes e ~ases, o 

consentimento das autoridades competentes. A Escola Politécnica, no entanto, 

só formalizou o seu pedido em outubro, não apresentando condiçÕes de funcio

namento. O Conselho indeferiu o pedido. 

152. 

VASCONCELLOS, José de, Padre- Concurso de habilitação (Documentos). Parecer no. 

55/63, da Comissão de Ensino Primário e Médio, aprovado em 4-3-1963. Documen

ta, Rio de Janeiro, (13)s 45-46, abr. 1963. 

Encaminha o Presidente do Conselho Federal à Comissão de Ensino 

~édio sugestão sÔbre os exames vestibulares, no que se refere â apresentação 

dos documentos do candidato à Faculdade, que constasse de uma ficha com os 

dados pessoais e um comprovante de conclusão do curso colegial ou equivalen-
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te, e. nômente apoa tl. t4-i; rovação, seriam exi c;i:ios os documentaR de praxe. 
153· 

PORTARIA no. 1 de 19 de dezembro de 1964 na Faculdade de Ciências Médicas de Bo

tucatú. DispÕe sÔbre as normas regulamentares relativas ao corpo discente da 

Faculdade de Ciências :tvlédicas e BiolÓgicas de Botucatu. Diário Oficial do Esta

do de São Pa.ulo, São )?aulo, 24 jun. 1964. P• 4. 

Determina que a admissão ao inÍcio dos cursos de graduação da Faoul 

dade de Ciências l1lédicas de Botucatu dependerá de condiçÕes que estabeleçam en

tre elas a de classificação em Concurso de habilitação ou seleção, exigência 

dispensada aos candidatos diplomados em curso superior, desde que existam vagas 

apÓs a matrícula dos candidatos classificados no referido concurso. 
154· 

DECRETO no. 52.292 de 24 de julho de 1963 -Aprova o Estatuto da Universidade Fede 

ral do Estado do Rio de Janeiro - Diário Oficial, Brasília, 5 agôs. 1963. p. 

6.753· 

DispÕe a Secção III do T:ftulo IV sÔbre a admissão aos cursos de gr!!, 

duação que se fará por meio de concurso de habilitação que tem por finalidade 

classificar os candidatos, no limite de vagas fixadas para cada estabelecimento 

e reunir dados uniformes p~ra sua posterior observação e orientação durante 

curso básico. 

o 

155· 

DECRETO no. SE-14-08-63/563.- Aprova o regulamento provisÓrio da Faculdade de Edu 

cação, Órgão integrante do Instituto Estadual de Edu~ação. Diário Oficial do 

Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 19 agôs. 1963. p. 2. 

Determina que a matrícula na primeira série do curso regular fica 

condicionada à classificação em concurso de habilitação. Relaciona os documen

tos necessários à inscrição do referido concurso. 

156. 
DECRETO no. 52.677 de 14 de outubro de 1963. Aprova o Regimento da Faculdade de 

Direito do Amazonas. Diário Oficial, BrasÍlia, 17 out. 1963. p. 8.757. 

Dispõe o Cap. I do Título III sÔbre o concurso de habilitação que 

obedecerá as inscriçÕes expedidas pelo Ministério da Educação e Cultura. 

157· 

BARRETO FILHO, José -Concurso de habilitação -Parecer no. 321/63, Comissão de 

Ensino Superior, aprovado em 4-10-1963. Documenta, Rio de Janeiro, (20), 27 

nov~ 1963. 

A Faculdade de Direito do Amazonas envia ao Conselho cÓpia das 

normas adotadas para o concurso de habilitação, que compreenderá exames escri

tos de Português , HistÓria da Filosofia e Sociologia. Sendo o assunto da com

petência de cada estabelecimento, o Conselho nada tem a deliberar. 



CHAGAS, Valnir- Admissão às Universidades. Parecer 324/63, Comissão de Ensino 

Superior, aprovado em 5-11-1963. Documenta, Rio de Janeiro (2l)a 24-30 dez. 

1963 (v.l). 

Pronuncia-se sÔbre o Projeto de Lei no. 735/63, da Câmara dos ~ 

putados, que extingue o vestibular nas escolas superiores. l base de oonsi -

derações sÔbre a extinção do concurso de habilitação e a obrigatoriedade que, 

por decorrência, se estabelece, para o Poder Executivo, de criar estabeleci -

mantos de ensino superior em número que permita atender a todos, o Conselho 

rêz um estudo minucioso sôbre o assunto e concluiu pela rejeição do Projeto , 

que vai de encontro à experiência da Lei de Diretrizes e Bases e não solucio

na o problema da articulação entre o n!vel médio e o superior. 
159· 

PORTARIA GR no. 71 de 15 de julh9 de 1964. Disciplina o concurso de habilitação 

no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Diário Ofi -

cial 'do Estado de São Paulo, São Paulo, 15 jul. 1964. P• 6. 

Fixa as notas m!nimas de aprovação para cada matéria e a méd~a 

global a serem adotadas para o concurso de habilitação, estabelecendo reali-

zação de nôvo concurso caso não haja preenchimento de vagas. 160 •. 

UNIVERSIDADE da Bahia - Alterações de regime e programas do concurso de habili

tação à Faculdade de Filosofia da Univ~rsidade da .Bahia. Diário Oficial do 

Estado da Bahia, Salvador, 29 agÔs. 1964. P• 15. 

Estabelece a extinção da prova oral de LÍnguas no concurso de ha

bilitação a todos os cursos exoeto aos de Letras. Apresenta, na integra, o 

programa para o concurso de habilitação aos cursos de Letras. 
161. 

CHAGAS, Valnir - O ingresso nos cursos euper~oree. Parecer nA. 166/64 da Comissão 

de Ensino Superior, aprovado em 2-7-1~64. Documenta, Rio de Janeiro, (28) a 

90-94, agôs. 1964~ 

Emite parecer sÔbre a maneira de interpretar o critério de elas -

sifioação adotado nos exames de ha~ilitação aos cursos superiores. O proble -

ma, discutido é o da regularidade com que os candidatos, que têm obtido' nota 

"Zero", vem recorrendo à Justiça com o objetivo de serem - aprovados. O ponto 

de vista do Conselho está expresso nos pareceres nos. 58/62 e 324/63. 

Alguns itens, no entanto, foram acrescidos ao Parecer no. 58/62 e 

abrangem etapas de habilitação e classificação, exclusão do candidato que ob

tiver resultado nulo em qualquer exame ou prova, ou exceder, na classificação, 

o limite de vagas pré-fixadoJ aprovação dos regimentos escolares, disciplin~ 

do o concurso, no tocante a êsses aspectos. 

162. 
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UNIVERSIDADE de Minas Gerais -Concurso de habilitação à matrícula inicial no~ di 

versos cursos de graduação da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas 

Gerais para o ano de 1965. Minas Gerais, Belo Horizonte, 2 dez. 1964. p. 23. 

ESTATUTO da Universidade de Minas Gerais - ainas Gerais, Belo Horizonte, 5 dez. 

1964• P• 23o 

DispÕe o art. 56 do capÍtulo II e o art. 69 do capÍtulo IV sÔbre 

a admissão inicial aos cursos de graduação, abertos à matrícula de candidatos 

que hajam concluÍdo o oiolo colegial ou equivalente e que tenham sido classi

ficados, não se fazendo qualquer distinçãoentre candidatos que tenham cursado 

o colégio universitário e os que provenham de outros estabelecimentos de ensi 

no médio. 

PORTARIA nt. 731 de novembro de 1964. DispÕe sÔbre apresentação de documentos ne

cessários aos concursos de habilitação aos cursos superiores nas Universida 

des e estabelecimentos isolados de ensino. Diário Oficial, BrasÍlia, 8 d~z. 

CHAGAS, Valnir- Ingresso nos cursos superiores pelo número de alfabetizações. 

Parecer nt. 335/64, Comissão de Ensino Superior, (lt grupo), aprovado em 12-
11-1964• Documenta, Rio de Janeiro, (32)a 54-56, dez. 1964. 

Pronuncia-se sÔbre o projeto de Lei nt. 2.100/64, da Câmara de Da 

putados, que "condiciona o ingresso nos cursos superiores ao aproveitamento 

obtido no oiclo colegial e ao número de alfabetizações efetuadas". 

Pretende-se com essa iniciativa que seja extinto o concurso pro

priamente "de habilitação", passando a classificação a ser feita pela soma 

dos pontos correspondentes às médias globais alcançadas pelo candidato em ~ 

da série do ciclo colegial, a que se acrescentaria um décimo por pessoas que . 
houvesse alfabetizado. O Conselho é de parecer que tal medida não soluciona-

ria nenhum dos dois problemas. 
166. 

CHAGAS, Valnir - Concurso de habilitação com diploma de curso superior. Parecer 

nt. 328/64, Comissão de Ensino Superior (lt grupo), aprovado em 11-11-1964. 
(Proc. na. 54.518/58). Documenta, Rio de Janeiro, (32)a 81-82, dez. 1964. 

Dirige-se a Diretoria do Ensino Superior ao Conselho, a fim de 

esclarecer pessoa interessada que pretende declaração de que o seu curso de 

enfermagem, obtido na Escola Haddock LÔbo, supre o "oiclo colegial ou equiv!!_ 

lente", para efeito âe ingresso, através de concurso de habilitação, na Fa

ouldade Nacional de Medicina. O Conselho já se pronunciou pelo Parecer 7/63, 
segundo o qual todos os diplomados em cursos superiores, sem exceção, podem 
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inscrever-se em concurso de habilitação com vistas a nôvo curso nesse n{vel. 

NÓBREGA, VandiOk L. - Conourso de habilitação. Parecer nl, 367/64, Comissão de 

Legislação e Hormas, aprovado em 3-11-1964. Dpçumenta, Rio de Janeiro, (32) 

101-102, dez. 1964. 

Manifesta-se oontràriamente ao Projeto de Lei nt, 4.132-A, de 

1962, que transforma em ooncurso de classificação os atuais concursos de ha

bilitação às Escolas Superiores. 
. 168o 

PORTARIA nt, 130 de 8 de janeiro de 1965 da Universidade- de São Paulo. Aprova o 

regulamento da Esoola Politécnica. Diário Oficial do Eptado de São Paulo,São 

Paulo, 22 jan. 1965. P• 5• 

Contém na Íntegra o regulamento da Esoola Politéonioa tratando o 

oapÍtulo .II do título VII da admissão dos alUnos à 11 série dos cursos de gra 

duação feita através do concurso de habilitação que visa relacionar dentre 

os candidatos .inscritos, um número não superior ao das vagas fixado pela Coli -gregaçao. 

CENTRO de Seleção de Candidatos às Escolas Médicas--O Conselho Técnica Adminis

trativo da Faculdade de Medicina Veterinária decidiu que a partir do presen

te ano, o ingresso dos alunos naquela Faculdade far-se-á através de exame de 

seleção realizado pelo Centro de Seleção de Candidatos às Escolas Médicas e 

BiolÓgicas do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo,São 

Paulo, 13 jan. 1965. P• 2. 170. 

PORTARIA s/nt. de 14 de janeiro de 1965 - Aprova o regimento da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, Diário Oficial do Estado de São Pau

lo, São Paulo; 2 fev. 1965. P• 4-12. 

Relaoiona as condições para a admissão ao inÍcio do curso de gra

duação em Odontologia dispondo sôbre o concurso de habilitação que constará 

de provas de Física, QuÍmica, Biologia e Português. Fixa a nota mínima de 

aprovação que deverá ser obtida pelo candidato. Dispensa de concurso de habi

litação os diplomados em Medicina, Farmácia, Medicina Veterinária ou licenci~ 
A , . a 

dos em Ciencias Biologicas das Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras. 

171. 

PORTARIA na. 2 de 25 de janeiro de 1965 do Conservatório Nacional de Canto OrfeÔ 

nico - Cria um curso intensivo preparatório aos exames vestibulares do oon -

curso de habilitação ao .curso de formação de professôres de educação nusical, 

que ter~.- inÍcio a 8 de março e terminará a 30 de novembro do corrente ano. 

Diário Oficial, BrasÍlia, 18 fev. 1965. p. 2.014. 

172. 
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UBIVERSIDADE Mackenzies Escola de Engenharia, São Paulo. Das IIBtrículas e do 

concurso de habilitação. Ins Reeimento ( da ) - São Paulo, 1965. Título 

III, P• 11-12. 

O concurso de habilitação visará o preenchimento das vagas fix~ 

das pelo Conselho Administrativo, para cada curso. 

DECRETO nA. 55·747,de 16 de fevereiro de 1965o Aprova o Estatuto da Universida

de Rural de Pernambuco. Diário Oficial, BrasÍlia 12 fev. 1965. p. 1772. 

Determina o Estatuto que a matrícula inicial aos cursos de gra -

duação serão abertas aos candidatos que hajam concluÍdo o ciclo colegial ou 

equivalente e obtido classificação em concurso de .habilitação. Trata também 

do Colégio Universitário, entre as escolas de grau médio, com a finalidade 

de ministrar o ensino da 31 série colegial. 
174· 

PADrN, Cândido- Dispensa do concurso de habilitação e de matérias já cursadas 

no ensino superior • . Parecer na. 18/65, Comissão de Legislaç.ão e Normas apro

vado em 4-2-1965. Documenta, Rio de Janeiro, (35)• 73-74, mar. 1965. 

Informação a liceno.iado ~m Matemática que solicitaa dispensa do 

vestibular para ingresso em engenharia e dispensa das cadeiras cursadas. O 

Conselho invoca a Lei de Diretrizes e Bases, para .esclarecer a obrigatorie~ 

de do concurso de habilitação a fim de estabelecer o princÍpio de igualdade 

para os candidatos em relação às vagas existentes, ficando; .a critério do es 

tabelecimento, a distribuição das vagas, bem como a dispensa das cadeiras já 

cursadas. 
175· 

PORTARIA nA. 292 de 13 de outubro de 1965 - Autoriza a Diretoria do Ensino Supe

rior, oom a aquiescência dos respectivos Reitores e Diretores a constituir co 

missões interescolares, com a finalidade de programarem e realizarem concur

sos Únicos de habilitação à matrícula nas escolas de Engenha~ia e Medicina si 

tuadas nos territÓrios dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no ano 

de 1966. Diário Oficial, BrasÍlia, 26 abr. 1965. P• 10.989. 

176. 

PARECER nA. 146/65 do Conselho Federal de Educação. Aprova as emendas do Esta -

tuto da Universidade Federal do Ceará que se referem ao concurso de habilit~ 

ção. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 jul. 1965. p. 4.853. 

DispÕe que o concurso de habilitação tem por finalidade classi

ficar os candidatos aos cursos de graduação e será realizado conjuntamente , 

para grupos de cursos ou para todos os cursos de graduação da Universidade 

compreendendo provas de tantas disciplinàs ~uantas necessárias para configu

ração dos perfis de cultura doa candidatos. 

177· 
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RESOLUÇÃO no. 179, de 16 de julho de 1965 da Universidade do Ceará. Baixa normas 

complementares aos princ!pios estatuários que regulam o concurso de habilita

ção aos diversos cursos da Universidade Federal do Ceará. Diário Oficial do 

Estado do Ceará. Fortaleza, 22 jul. 1965. P• 4·942• 
178. 

PORTARIA GR. no. 192 de 29 de outubro de 196? da Universidade de São Paulo. Modi 

fica dispositivo da Portaria GR. no. 71 de julho de 1965, que ·disciplina o 

concurso de habilitação na Faculdade de Direito. Diário Ofioial do Estado de 

São Paulo, São Paulo, 30 out. 1965. P• 5· 

Determina que se ainda não forem preenchidas as vagas, serão cha

mados nôvo concurso, apenas em PortuffUês, os oandidatos com média global 4 
(quatro) e os que não tenham obtido em uma só disciplina a nota mÍnima 3 (três). 

179· 

UNI VBRSIDADE de Itaúna - Regimento da Escola de Enfermagem. Minas Gerais, Belo 

Hor izonte, 30 dez. 1965. 

Fixa o regulamento para a matrícula inicial ao aurso de graduação 

da Escola de Enfermagem. 

------------ Regimento da Faculdade de Direito. Minas Gerais, Belo Horizonte , 

30 dez. 1965. P• 30. 

Estabelece que a matrícula ao curso de graduação de Direito será 

aberta aos candidatos que tenham concluÍdo o ciclo colegial ou equivalente e 

obtido classificação em concurso de habilitação, o qual constará de provas 

escritas de português, Literatura Luso-Brasileira, Francês, Inglês ou Italia-

no o 

181. 

-------------Regimento da Faculdade de Ciências EconÔmicas. Minas Gerais, Be

lo Horizonte, 30 dez. 1965. P• 33. 

DispÕe o art. 19 do capÍtulo III e o art. 25 do capÍtulo IV sÔbre 

a admissão inicial do curso de graduaÇão de Economia aos candidatos que te 

nham conclu!do o · ciclo colegial ou equivalente e que tenham sido classifica

dos em concurso de habilitação que constará das provas escritas em Português, 

História do Brasil, Francês ou Inglês. 182. 

------------- Regimento da Faculdade de Filosofia e Letras. Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 30 dez. 1965. p. 28. 

Estabelece normas para concurso de habilitação nos cursos de gra

duação que constará de provas escritas de Português, História· do Brasil e Fra~ 
Á 

ces. 
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------ - Res imento da Faculdade de Odontologia, lolinas Gerais, Belo Horizon

te, 30 dez. 1965. P• 35· 

Contém na Íntegra o Regimento da Faculdade de Odontologia de Itaú

na estabelecendo os capitules III e IV que a matrÍcula inicial no curso de 

Odontologia é precedida de concurso de habilitação que constará das provas es

critas de Português, FÍsica, QuÍmica e Biologia para os candidatos que tenham 

concluÍdo o ciclo colegial ou equivalente. 

CONCURSO de Habilitação (Ciências BiolÓgicas e HistÓria Natural) - Int Guia· da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulos Ciên

cias Naturais. São Paulo, Serv. Graf. da Fac. Fil. Cien. e Letras, 1966. p. 

53-54· 

Fixa condiçÕes para inscrição ao concurso de habilitação aos cur

sos de Ciências BiolÓgicas e de HistÓria Natural. Relaciona as matérias de ex~ 

me o 

CONCURSO de Habilitação (Ciências Sociais) - Int Guia da Faculdade de ~losofia , 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo: Ciências Humanas. São Paulo , 

Serv. Gráf. da Fac. Fil. Ciênc. e Letras, 1966. P• 36-38. 

Apresenta as condiçÕes para inscrição (ver Guia Geral da Faculdade, 

publicado em 1965), bem como as matérias do exame de Habilitação. 
186. 

CONCURSO de Habilitação (Filosofia) - Ina Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Paulo~ Filosofia e Educação. São Paulo, Serv. 
c 

Gráf. da Fac. de Fil. Ciênd. e Letras, 1966. P• 22-23. 

As normas de inscrição para o concurso de habilitação ao Curso de Fi 

losofia são as mesmas estabelecidas para o Curso de Pedagogioa. Relaciona as ma

térias de exame. 

CONCURSO de Habilitação (~sica) - Int Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Pauloa Ciências FÍsicas e Matemáticas. São Paulo, 

Serv. Gráf. da Fac. de Fil. Ciênc. e Letras, 1966. P• 51-62. 

Estabelece a.s condições para inscrição (ver Guia da Faculdade publ.!_ 

vado em 1965) e apresenta as matérias de exame, bem como os programas. 

188. 

CONCURSO de Habilitação (Geografia) -In& Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade· de São Paulo& Ciências Humanas. São Paulo, Serv. Gráf. 

da Fac. Fil. Ciênc. e Let~as, -1966. P• 109-110. 

As normas para inscrição são as mesmas estabelecidas para o Curso de 

Ciências Sociais. Relaciona as matérias do exame de habilitação. 



CONCURSO de Habilitação (Geologia) -In: Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Faulot Ciências Naturais. São Paulo, Serv. Orá& 

da Fac. de Fil. Ciêno. e Letras, 1966. P• 106-107. 

As normas para inscrição são as mesmas fixadas para o concurso de 
A ' # li' • 

habilitação aos Cursos de Ciencias Biologicas. Relaciona as matarias de exame. 

190. 

CONCURSO de Habilitação (HistÓria) - Ina Guia da Faculdade de Filosofia, Ci~ncias 

e Letras da Universidade de São Fauloa Ciências Humanas. São Paulo,Serv. Gráf. 

da Fac. Fil. Ciênc. e Letras, 1966. P• 78-79• 

As normas de inscrição para o concurso de habilitação ao Curso de 

HistÓria são as mesmas estabelecidas para o Curso de Ciências Sociais. Relaci~ 

na as matérias do exame. 
191 • 

... 
CONCURSO de Habilitação (Letras) - Ina Guia· da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras da Universidade de São Pauloa Letras. São Paulo, Serv. Grâf. da F$c. 

Filo Ciênc. e Letras, 1966- P• 66T67. 

Estabelece condiçÕes para inscrição do concurso de habilitação aos 

Cursos de Letras. Relaciona as matérias de ·exame para cada curso. 

192. 

CONCURSO de Habilitação (Matemática) - Ins Guia da Faculdade de Filosofia, Ciên -

cias e Letras da Universidade de São Paulo& Ciências FÍsicas e Matemáticas. 

São Paulo, Serv. Gráf. da Fac. Fil. Ciénc. e Letras, 1966. p. 92 

As ~ondiçÕes para inscrição ao Concurso de Habilitação ao Curso de 

Matemáti.oa são à_s mesmas estabelecidas para. o Curso de F!sioa, . 
193· 

CONCURSO de Habilitação (Pedagogia) , ~ Ina Guia da Faculdade de Filosofia., Ci~n 

cias e Letras da Univergidade de São Paulo• Filosofia e Educação. São Paulo , 

Serv. Oráf. da Fac. Fil. Ci~nc. e Letras, 1966. P• 58-59· 

Estabelece as condiçÕes de inscrição para o concurso de habilitação 

ao Curso · de Pedagogia e fixa as matérias para o exame. 
194· 

CONCURSO de Habilitação (Psicologia) - Ina Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Fauloa Ciências Humanas. São Paulo, Serv. Gráf. 

da Fac. Filo Ciê~o. e Letras, 1966. P• 15Q-15lo 

Estabelece as mesmas condiçÕes para inscrição ao concurso de habil~ 

tação do Curso de Psicologia. e Ciências Sociais. 

195· 
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cursos universitários para o ano letivo de 1967. Diário Oficial do Estado do 

Pará, Belém, 6 out. 1966. P• 17. 
202. 

PORTARIA GR. no. 273 de 31 de agÔsto de 1966 da Universidade de São Paulo - Nor -

mas do concurso de habilitação para o ingresso no lD ano do cursos básico da 

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas. Diário Oficial do Estado 

de São Paulo, São Paulo, 1 set. 1966. P• 5· 

Determina que o referido concurso de habilitação constituir-se-á, 

além das provas escritas, sob a forma de testes ~seguintes 
... # ~ tUgues, Matamatica, Conheoim~ntos Gerais, L1ngua estrangeira 

cês) , de um teste de nível intelectual. Estabelece ainda que 

disciplinas• Po~ 

(Inglês ou Fran

a Faculdade pod.!!_ 

r á ·1mediante convênio, aprovado pelo Conselho Universitário, aceitar adesão de 

Faculdades congêneres para a realização, em comum, de concurso de habilitação. 

203. 

UNIVERSIDADE Federal de Minas Gerais -Programa prático do concurso -de habilita-
- ' ~ , çao destinado a classificar os candidatos a matr1cula nos cursos de curr1culo 

biolÓgico (Farmácia, BioquÍmica, Medicina, Odontologia e Veterinária) ofereci 

dos pela Universidade - Minas Gerais, Belo Horizonte, 2 set. 1966. p. 26. 

Retificado e publicado em Minas Gerais, 9 set. 1966. p. 22o 
204. 

RESOLUÇÃO no. 194 de 13 de setembro de 1966 da Universidade Federal do Ceará. Al 

terá dispositivo da Resolução nD. 179,de 16 de julho de 1965 que regula o co~ 

curso de habilitação aos diversos cursos da Universidade do Ceará. Diário Ofi

cial do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 set. 1966. P• 7.303. 
205o 

RESOLUÇÃO na. 195, de 16 de setembro de 1966 da Universidade Federal do Ceará.Co~ 

solida as Resoluções na. 179, de 16 de julho de 1965 e nD. 194,de 13 de setem

bro de 1966, que dispuseram sÔbre o Concu~o de Habilitação. Diário Oficial , 

BrasÍlia, 12 out. 1966. P• 8.020o 

Regulamenta o Concurso de Habilitação de acÔrdo com os princÍpios 

gerais fixados pelo Estatuto da Universidade determinando que,para efeito do 

mesmo1ficarão os cursos de graduação divididos em três grupos com a seguinte 

distribuiçãos Grupo A- A-1- ArquiteturaJ A-2- Engenhar~a CivilJ A-3- Enge

nharia MecânicaJ A-4- Engenharia QuÍmicaf A-5- FÍsicaJ A-6- MatemáticaJ 

A-7- QU:Ímicaf A-8- QU:Ímica Industrial. Grupo B - B-1- AgronomiaJ B-2-

FarmáciaJ B-3- MedicinaJ B-4- Odontologia. Grupo C - C-1- Biblioteconomia e 

DocumentaçãoJ C-2- Ciências Estatísticas e AtuariaisJ C-3- Ciências ContábeisJ 

C-4- Ciências EconÔmioast C-5- Ciências SociaisJ C-6 - DireitoJ C-7 - Geo -

grafiaJ C-8 - HistÓriaJ C-9 - LetrasJ C-10 - Pedaeogia·, C-11 -Jornalismo. 

Relaciona as disciplinas e determina que o Concurso será superin

tendido por uma Comissão de Coordenação Geral (eco), integrada por tantos pr~ 

fessôres quantas forem as unidades incorporadas à Universidade. 
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Fixa as atribuições da referida Comissão. 
206. 

PORTARIA e/na. de 31 de outubro de 1966 - Baixa instruções regulamentando o con~ 
ao de habilitação aos cursos da Faouldade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Rio Claro. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 5 nov. 1966. P•3• 

Estabelece que o concurso de habilitação constará de quatr~ provas, 

sendo duas gerais, de Português e de uma lÍngua estrangeira, optativa entre o 

Francês e o Inglês, esoritas e obrigatÓrias para todos os candidatos e duas ee 

peciais para cada curso. 
207. 

UNIVERSIDADE de são Paulo - Será de 4.120 o total do número de vagas no 10 ano doe 

cursos ministrados em 17 estabelecimentos de Ensino Superior que compÕem a USP, 

em 1967. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 23 dez. 1966. P• 1. 

208. 

BARR~O FILHO, José - Inscrição em concurso. de habilitação ao lA ano superior de 

piano. Parecer na. 617/66, Comissão de Legislação e Normas, aprovado em 14-12-
1966. Documenta, Rio de Janeiro (63)a 59-60, dez. 1966. 

A propÓsito do Parecer na. 598/66, no qual a Comissão de Ensino Su

perior pronuncia-se favoràvelmente à inscrição no ·concurso de habilitação ao lA 

ano superior de piano, em caráter excepcional, de menor cursando o segundo ano 

clássico, o Conselho Federal de Educação, pela sua Comissão de Legislação e Nor 

mas, pondera sÔbre os obstáculos legais com que esbarra aquela autorização, con 

siderando como principal o art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases, que se refere 

àe considerações para ingresso no curso superior, concluindo não existir nenhu

ma exceção prevista, nem competência alguma deferida a qualquer autoridade para 

dispensar essa etapa dos estudos. 

SALGADO, ClÓvis -Inscrição em concurso de habilitação ao 10 ano superior de pia 

no. Parecer na. 598/66, C.F..S.u (la grupo)a aprovado em 9-12-1966. A C.L.N. 

Prejudicado pelo Parecer 617/66, aprovado em 14-12-1966. Documenta, Rio de Ja 

neiro, (63)s 53-54, dez. 1966. 

Em caráter excepcional responsável por menor pleiteia sua inscrição 

no concurso de habilitação ao lG ano superior de piano. O candidato está cursa~ 

do o sexto ano oficial de piano da Academia de MÚsica Lorenzo Fernandez e o se

gundo ano clássico do Colégio Pedro II, tendo sido distinguido com vários pri -

meiros prêmios em concursos do gênero. O Conselho é de parecer que deva ser co~ 

cedida a autorização, ressalvada a obrigatoriedade de regularização posterior 

da conclusão do curso de grau médio. 
210. 

PORTARIA na. 311 de 3 de janeiro de 1967 da Universidade de São Paulo - Baixa nor

mas para o concurso de habilitação na escola de En~enharia de São Carlos. Diá -

rio Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 5 jan. 1967. Po 18 
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Fixa em cento e vinte o número de vagas para a matr{oula inicial 

nos cursos de graduação da Escola de Eneenharia de São Carlos. Quando o núm~ 

ro de candidatos inscritos fÔr igual ou auperio~ à quatro vêzea o número de 

vagas, o concurso de habilitação se dividirá em duas et~pass exame elimina -

tÓrio e exame de classificação. 
211. 

RESOLuÇÃO no. 201, de 23 de fevereiro de 1967 -da Universidade Federal do ·ceará. 

Complementa dispositivo da Resolução no. 195, de 16 de setembro de 1966, que 

regulamentou o Concurso de Habilitação aos cursos de graduação. Diário Ofi -

cial do Estado do Ceará, Fortaleza, 1 mar. 1967. p. 1.734. 
212. 

DmCRETO nDo 60.516 de março de 1967 -Aprova convênio sÔbre candidatos exceden

tes dos concursos de habilitação dos estabelecimentos de ensi~~ - de nível su

perior. Diário Oficial, BrasÍlia, 30 mar. 1967. P• 3•725o 

Apresenta na Íntegra o convênio que celebram o Ministra da Educa 

ção e Cultura e as Universidades e estabelecimentos isolados de ensino supe

rior, para aumento de vagas com aproveitamento de candidatos aos concursos 

de habilitação de 1967. 
213. 

PORTARIA no. 5/67 do Conselho Estadual de Educação -Aprova o regimento da Fa

ouldade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Prêto. Diário Oficial do Esta

do de São Paulo, São Paulo, 30 mar. 196?. P•3• 

Apresenta na Íntegra o regimento da Faculdade de Farmácia e Odo~ 

tologia de Ribeirão Prêto. O título XIII no capÍtulo II estabelece as condi

ções para a matrí ·cula inicial, entre elas a de classificação em concurso de 

habilitação, dispensada somente aos candidatos bolsistas estrangeiros autori 

zados pelo Ministério da Educação e Cultura e aos portadores de diploma de 

cursos superior por aprovação do Conselho Departamental desde que existam va 

gas. Trata o capÍtulo III das normas do concurso de habilitação. 

DECRETO no. 60.455 de 13 de março de 1967 -Aprova o Plano de Reestruturação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diário Oficial, BrasÍlia, 13 abr. 

1967• Po 4.321. 

Estabelece que os cursos de graduação, abertos a matrícula d~ 

candidatos que hajam concluÍdo o ciclo colegial ou equivalente, destinam- se 

a formar profissionais e serao desdobrados em dois ciclos - um básico e um 

profissional. 
215. 

UNIVERSIDADE de São Paulo recebe ~lXÍlio do MEC, mediante convênios celebrados 

recentemente entre o Diretor do Ensino Superior e os diretores de diversos 

estabelecimentos de ensino da referida universidade para possibilitar, em 

1967, a admissão de 362 novos alunos. Diário Oficial do Estado de São Pau -

lo, 16 jun. 1967. p.l. 216. 
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PORTARIA GR na. 384, de 28 de julho de 1967. DispÕe sÔbre o regime escolar da Es

cola de Enfermagem de Ribeirão Prêto. Diário Oficial do Estado de São Paulo , 

São Paulo, 2 agÔst. 1967. P•3e 

Estabelece que o concurso de habilftação ao cur ao de graduação 

enfermagem constará de provas de conhecimentos, discriminados no edital do 

curso e de testes psicolÓgicos com fÔr9a eliminatÓria. 

em 

con 

217. 

TRIGtrEIRO, Durmeval - O problema dos excedentes e a reforma universitária (Parecer 

nQ. 209/67, da Câmara de Planejamento do Conselho Federal de Educação). Revia

ta Brasileira de Estudos PedagÓgicos, Rio de Janeiro, 48 {107)t 163-168, jul./ 

aet. 1967. 

TÔdas as soluções aumentativas em vezde qualitativas tornariam pi -

oro problema dos excedentes.Impõem-sasoluções orgânicas. Convocado o Conselho 

Federal de Educação, apresentou o diagnóstico e sugestões para a soluçãoa a) há 
conveniência social e necessidade de se facilitar o acesso ao ensino superior J. 

b) alargar também as oportunidades no âmbito do ensino médio e primárioJ o)- é 

do govêrno federal resolver pelas suas causas verdadeiras a escassez de matrí

culaaJ d) o govêrno deveria voltar-se decididamente para a consolidação e ex

pansão das universidades existentesJ e) a adoção de uma nova escala de recursos 

condizentes com o papel que o govêrno atribui à educação no desenvolvimento do 

paÍs (Parecer de la/9/66 -· CFE) J f) as eAcolas isoladas representam uma solução 

cara. A boa polÍtica parece basear-se na Universidade e na plasticidade dos 

seus recursos potenoiaisJ g) técnicas de negociações mediante as quais se res -

guardem o interêase nacional e a autonomia das Universidades' h) o amparo ofi -

oial às universidades privadas somente q~lando estas apresentarem um "alto pa 

drão" e "integração"e 
218. 

RESOLUÇÃO na. 6 de 24 de novembro de 1967, da Universidade Federal do Pará- Dis

ciplina a realização dos concursos à matricula na 10 série dos Cursos Univer -

aitários para o ano de 1968. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 29 nov. 

1967. p.l4. 

Relaciona os 14 cursos ministrados pela Universidade, determinando 

que para os cursos de Engenharia Civil, l!.ecânica da Eletricidade e QuÍmica, ha 

verá provas idênticas, assim como os de Economia, Contador, Atuário e Adminis

tração, sendo a razão especÍfica decorrente do fato de possuÍrem os referidos 

cursos, o mesmo ciclo básico nos 1a e 2a anos. 

Estabelece o nÚmero de vagas e os quesitos necessár ios para o can

didato inscrever-se e, posteriormente, inGressar na Universidade. 

219. 

DIOOREI'O na. 61.920 de 19 de dezembro de 1967 - Aprova o I'lano de Reestruturação 

da Universid.ade Federal da ParaÍba. Diário O:icial, BrasÍlia, 21 dez. 1967. 

po 12.848o 



Determina as disciplinas de ensino e pesquisa na Universidade ~ 

dernl da Paraíba, distribUÍdas em áreas de conhecimentos básicos e profissio

nais, assinalando que a Universidade promoverá o Concurso de habilitação por 

áreas de conhecimento a serem progressivamente integradas, até alcançar Vesti 

bular l!nioo· e 

•220. 

DECRETO nD. 62.082 de 8 de janeiro de 1968 -Provê eÔbre a aplicação de recursos 

destinados ao incremento de matriculas no ensino superior. Diário Ofinial,Br~ 

a!lia, 9 jan. 1968. P• 255· 

Estabelece que as dotações orçamentárias ou extra-orçamentárias 

destinadas a incremento ou a planos de expansão de matrículas nas Universida

des e estabelecimentos de ensino superior na Diretoria do Ensino Superior se

rão aplicados mediante convênio com o Ministério da Educação e Cultura. 
221. 

RESOLUÇÃO nD. l de 23 de maio de 1968. Disciplina a realização dos Concurso de 

Habilitação à matrícula na 11 série dos Cursos Universitários para o ano lati 

vo de 1969. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 1 jun. 1968. p. 8.1 

Relaciona os 14 cursos com o respectivo número de vagas, para os 

quais se acham abertas as inecriçõe~ para 1969, sendo idênticos os Concursos 

de Habilitação para os cursos de Engenharia (Civil, Eletricidade e QuÍmica) e 

para os cursos de Economia, Contador, Atuário e Administração. 

Apresenta o curr!culo dos diversos cursos e, em anexo o programa 
, 

referente a cada um, na 1ntegra. 
222. 

PORTARIA GR. nD. 519 de 30 de maio de 1968 - Aprova o Reeulamento da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Pau

j&, são Paulo, 7 jun. 1968. P• 5o 

Contém o Regulamento da Faculdade de Medicina estabelecendo o art. 

65, do cap{tulo III que a matrícula na primeira série do curao de graduação 

dependerá de classificação em concurso de habilitação, isento desta exigência 

os candidatos diplomados em curso superior. Relaciona os documentos necessá -

rios à inscrição do referido concurso. 
223. 

DECRETO nDo 62.883 de 21 de junho de 1968 -Aprova o Plano de Reestruturação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, MO. Diário Oficial, BrasÍlia, 25 jun. 

1968. 

Determina as unidades componentes do campo de conhecimento funda

mental, denominadas Institutos e as integrantes da área de conhecimentos apli 

cados às Faculdades, compreendendo setores de Tecnologia, Saúde e Estudos So- . 

ciais. O ingresso na Universidade (Setor de Estudos Fundamentais) será feito 

mediante prestação de exame Vestibular l!nico, disCiplinado no Estatuto e Reg~ 

·manto Geral. 
224. 
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LEI noo 5.465 de 3 de julho de 1968 - DispÕe eÔbre o preenchimento de vagas nos 

estabelecimentos de ensino agrÍcola. Diário Oficial, BrasÍlia, 4 julo 1968. 

Po 5•537e 

Determina que os estabelecimentos de ensino médio agrÍcola e as 

escolas superiores de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, rese~ 

varão, anualmente, de preferência, 50% (cinq~enta por cento) de suas vagas 

a candidatos acricultoree ou filhos dêstes, proprietários ou não de terras, 

que residam com suas famÍlias em zona rural. 

DECRErr'O no. 63.034 de 24 de julho d.e 1968 - Provê sÔbre aproveitamento, em es

tabelecimentos de ensino superior, de candidatos aprovados em concursos de 

habilitação e amparados por medidas especiais. Diário Oficial, BrasÍlia, 29 

julo 1968. P• 6.457. 

Estabelece que os novos estabelecimentos de ensino superior au

torizados a fUncionar, e os demais, em que haja vagas disponíveis na primei 

ra série, deverão matricular preferencialmente os candidatos aprovados em 

concurso de habilitação e ampargdos por medidas judiciais. 
226. 

ESTATUTO da Universidade Federal de Pernambuco. Da organização do ensinoJ dos 

cursos e regime didático. Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernan

~' Hecife,J. (5) t 35-36, out. 1968o 

Os cursos de graduação têm por objetivo proporcionar formação de 

nível superior,cujo diploma assegura os privilégios do exercÍcio profissio -

nal. Compreende dois ciclos, sendo o 10 básico e com finalidade de suprir as 

deficiências da formação no curao secundário, orientar a decisão vocacional 

e ministrar as di~ciplinas básicas para a formação profissional e acadêmica. 

Assinala as exigências de matrícula mediante conclusão de cur

ao secundário e aprovação dos exames vestibulares cujas normas e critérios 

serão fixados pelo Regimento Geral. 

DECRETO n°. 63.341 de 10 de outubro de 1968- Estabelece critérios para a ex

pansao do enoino superior e dá outras providências. Diário Oficial, Brasí

lia, 2 out. 1968, p. 8.612. 

Adota oomo critérios para a expansao do ensino superior, em re 

lação ao acréscimo de vagas e instalação de unidades novas, a necessidade 

prioritária em áreas profissionais ainda nao suficientemente atendidas e 

a viabilidade pedagÓgica e cientÍfica, entre outros fatôres. Quanto à con

cessão de financiamento para os proeramas de expansão, prevê evitar o des

perdÍcio de recursos e assegurar o máximo de eficiência no tocante às pro-

vidências a serem efetivadas. 
228. 
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/M I 

DECRETO na. 63.422 de 14 de outubro de 1968 - Institui Grupo de Trabalho para 

estudar o incremento de matrículas no ensino superior. Diário Oficial~ Bra

sÍlia, 15 out. 1968. po 9~022. 

O Grupo de Trabalho, integrado por representantes do Ministério 

da Educação e Cultura, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,do 

Conselho Federal de Educação, do Conselho de Reitores e de especialistas , 

estudará a necessidade de expansão do ensino superior, apresentando dentro 

de 30 dias, apÓs a sua instalação, proposiçÕes que objetivem& 

1- a eleição progressiva de vagas nas instituiçÕes de ensino su 

perior, até o ano de 1975J 

2- a fixação de numero não inferior a 110.000 (cento e dez mil) 

vagas para o ano letivo de l969J 

3 - o aumento de matrículas em cursos de formação prioritária 

para o desenvolvimento econÔmico e sooialJ 

4 - o contrÔle da expansão de matrículas nos setores já atendi

dos, conjugando-a oom as exigências do mercado de trabalho. 

229. 

PORTARIA OR. na. 622 de 12 de nove~bro de 1968 -Aprova o Regulamento da Fa -

culdade de Higiene e ~aÚde Pública. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

São Paulo, 14 nov. 1968o P• 10. 

Apresenta na Íntegra o Regulamento da Faculdade de Higiene e 

SaÚde PÚblica que ministrará vários cursos de pÓs-graduação e curso de gr~ 

duação de Nutricionista. Estabeloce o capÍtulo III que o concurso de habi

litação para o curso de graduação que constará de provas escritas versando 

sÔbre matérias do ciclo colegial, sendo as vagas fixadas, anualmente, pelo 

Conselho Departamental. 
230. 

PORTARIA OR. na. 650 de 21 de novembro de 1968. Baixa o regime de matrÍcula , 

didático e de promoção escolar da Faculdade de Odontoloeia de Baurú. Diá 

rio Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 21 de nov. de 1968. p. 4. 
, 

Estabelece que o numero de vagas do 1a ano do curso normal de 

graduação reservadas aos candidatos aprovados em concurso de habilitação 

será fixado, anualmente, pela Congregação bem como as reservadas para 

atendimento de convênios estrangeiros e para os candidat~s provindos de 

cursos de disciplinas básicas idênticas. 

-Assinala, ainda que no caso de nao haver o preenchimento das 

vagas fixadas para o primeiro ano do curso, o Conselho Departamental, po

derá autorizar a abertura de inscriçÕes para um segundo concurso de habi

litação que se realizará em data determinada pelo mesmo Órgão. 
231. 
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DECRETO nD. 421, de 24 de novembro de 1967 - Aprova o Estatuto do Instituto de 

Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC) - Diário Oficial do Estado de Mato Gros

~' Cuiabá, 6 dez. 1967. P• 3 e Republicado no D.O. 11 janG 1968G 

Apresenta na Íntegra o Estatuto do Instituto de Ciências ~ Le -

tras de Cuiabá, que tem entr8 as suas finalidades, a de ministrar curs os bá 

sicos e de graduação profissional, nas áreas das ciências e letras. 

Assinala nos artigoo 40 e 41, a obri~atoriedade do concurso de 

habilitação, aberto a todos os estudantes que tenham conclUÍdo o ciclo co -

legial ou equivalente, sendo a classificação feita pela ordem decrescente 

doo resultados obtidos nos exames. 

Determina que haverá um limite de vaeas para cada curso e a po!!_ 

sibilidado de um n'Óvo concurso de habilitação, em caso de ser o número de 

classificadoo inferior ao das vagas fixadas. 
232. 

LEI nGo 5·540 de 28 de novembro de 1968 - Fixa normas de organização e fUncio

namento do encino superior e sua articulação oom a escola média. Diá~i9 Ofi

cial, BrasÍlia, 29 nov. 1968. P• 10.369. 

Determina os arts. 17 e 21 que os cursos de graduação oerao abe~ 

tos à matrÍcula de candidatos que haJam concluÍdo o ciclo colegial ou equi

valnnte e tenham sido classificados em concurso vestibular. O referido con -

curso abrangerá os conhecimentos comuns às divers~s formas de educação do s~. 

gundo grau sem ultrapassar êste n!vel de complexidade para avaliar a forma -

ção recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos supe ·-

ri ores o 

No prazo de três anos a oontar da vigência desta Lei o conctrrso 

vestibular será idêntico em seu conteÚdo para todos os cursos ou áreas de co 

nhecimentos afins e unificado em sua execução, na mesma universidade ou fe~ 

ração de escolas ou no mesmo estabelecimento isolado de organização pluric~ 

ricular de acÔrdo com os estatutos e reeimentoso 

233· 

FORTARIA no 869, de 4 de dezembro de 1968- Para efeito de ingresso em escola

superior, são considerados válidos como certificados de conclusão do ciclo 

colegial, os diplomas expedidos pelo antieo ConservatÓrio Nacional de Canto 

OrfeÔnico e pelos ConservatÓrios a êle er-tuiparados, na forma da lei o Di4_rio 

Oficial, BrasÍlia, 16 dezo 1968o P• l0.865o 

234o 

DECRBTO n: 63.788 de 12 de dezembro de 1968 - Rerrulamenta a Lei ne 5·465 de 3 

de julho de 1968, que dispõe sÔbre o preenchimento de vagas nos estabeleci 

mentos de ,, nsino agrÍcola. Dlário Oficial, BrasÍlia, 17 dez o 1968o p. 10874 
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Retificado no ~de 24 dezo 1968 po 11.118o 

I 
Estabelece que as reservas mencionadas pela Lei n. 5465 se es-

tenderão aoo candidatos portadores de cPrtificados de conclusão de 2a ciclo 

expedidos po~ estabelecimentos de ensino agrÍcola habilitados em Concurso 

Vestibular o 

235o 

DECRET0-131 no 405, de 31 de dezembro de 1968 - Provê sÔbre o incremento de ma-

trÍculas em estabelecimentos de ensino superior em 1969o Diário Oficjal 

BrasÍlia, 31 dezo 1968. P• 11.315o 

, 

Possibilita o aumento do número de vagas nos estabelecimentos 

de ensino su~erior - sem prejuÍzo de sua qualidade - 1nediante simples publi

cação em Diário Oficial ou Jornal de grande circulação, tendo em vista a com 

pleta utilização da capacidade dos estabelecimentos de ensino. O preenchi -

menta das vagas obedecerá ao critério de classificação, podendo haver nôvo 

exame vestibular no caso de excesso das mesmaso 

236o 

DECRETO-LEI n. 464, de 11 de fevereiro de 1969 - Estabelece normas complementa

res à Lei no 5·540 de 28 de setembro de 1968o Diário Oficial, BrasÍlia, 12 

favo 1969o po 1.409o 

See;tmdo as normas complementares, será negada autorização para 

funcionamento de universid~de instituída diretaménte, ou estabelecimento 

ensino superior que não corresponda às exigências do mercado de trabalho 

excetuando-se estabelecimentos de alto padrão, capazes de contribUir para 

aperfeicoamento do ensino e da pesquisa. 

O MEC atuará também junto às instituiçÕes de ensino superior 

visando 'a unificação doB vestibulares ern âmbito regional. 

de 

, 
0 I 

237 o 

RESOLUÇÃO no 349 de 7 de fevereiro de 1969 do Conselho Universitário da Univer 

sidade do Estado da Guanabara o DispÕe sÔbre atividades extracurriculares 

do ensino a cargo da UEG e dá outras providências. Bo UEG (34): 2, fev,l969 

ProÍbe a promoção e remuneração de cursos pré-vestibul~res mi

nistrados por Órgão ou membros do Corpo Discente da UEG, vedando igualmente 

aos professôres dos referidos cursos integrar as bancas examinadoras dos 

vestibulares, exceção feita para os cursos postos em funcionamento pelo Co~ 

selho Universitário, Reitor ou pelos Órgãos dirigentes das Faculdades. Os 

Colégios Universitários poderão ser criados por propostas dos Diretores das 

Faculdades ao respectivo Reitor. 

2. 2. 2o No estrangeiro 

2. 2. 2. 1. América Latina 

AlMEIDA, Maria Leda. Rodrigues de & SILVA, Olga de Oliveira. - CondiçÕes de in

gresso em algumas Universidades da América Latina. Boletim do Centro Latino 
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~ericano de Pesquisas em Ciências Sooiais, Rio de Janeiro, ~ (4)• 30-55 , 

novo 1960. 

CALVO, Gilberto - Quê reemplazará al baohillerato ? Problemas del ingresso 

la universidade Boletin de la Universidad de Chile, Santiago, (67)1 7-9 

jul. 1966. 

239· 
a 

' 
Analisa o papel do "bachillerato" como requisito para o ingresso 

à Universidade e as conseq~ências de sua supressão. 

Antigamente o grau de "bachiller" representava o símbolo do 

status sÓcio-econÔmico almejado. Devido ao aumento do número de ''baohilles" ' 

através dos tempos, êles perderam o caráter de elite constituindo o ingresso 

à Universidade o sÍmbolo de prestÍgio acadêmico e status sÓcio-eoonÔmico. 

O "bachillerato" passou a ter um papel seletivo,pois se consti

tu{a em fator de limitação ao ingresso na Universidade. 

Salienta que um processo de admissão à Universidade suprimindo 

o "bachillerato" deverá ter os seguintes objetivost ajudar os candidatos a 

escolher a carreira que lhes permitam a realização vocacional e pessoal além 

de assinalar os méritos indispensáv~is que devem exibir a fim de terem êxito 

nas diversas carreiras. 

240o 

CANTU SANCHEZ, A. - El problema del bachilleratoa um proyeto de reforma, Mo!!. 
I 

terrey, N.L. Universidad de Nueva Leon, 1960. 

24lo 
CAPPELLETTI, Ángel Jo- Los e:xámenes en la ensenanza superior. Revista de Edu 

oación, Buenos Aires, (7) nueva seriea 49-52, 1965. 

Faz um confronto entre oa exames vestibulares e os cursos de · 

promoção direta1institu!dos em algumas Faculdades da Universidade Naoional 
I do Litoral, Universidade de Cordoba, Universidade Nacional de Buenos Aires. 

242o 

FERRE5 CORDEIRO, Foción - Reforma universi táriao Caracas, Uni v. Central de Ve

nezuela, 1959· 253 P• 

Neste trabalho sÔbre a reforma universitária focaliza a pré-se

leção de candidatos ao ensino superior. 

243o 

GRACIARENA, Jorge - La oferta profesional y el recrutamento universitário. Un 

an~lisis con referencia al caso de los graduados de la Universidad Nacional 

de Oolombia. !Documento apresentado ali VIII Congresso Latino-Americano de 

Sociologia, El Salvador,septo 1967o s/1, s/ed. 1967. 

Focaliza o problema da quantidade e qualidade de profissionais 

graduados nas universidades e institutos de formação profissional superior , 

relativamente ao mercado de trabalho. Seu preparo mais ou menos adequado às 

e:x~gências profissio~is e da sociedade, por vêzes discrepantes, impÕe uma 
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reorientação ou elevação de nível de estudoso 

Analisa tais aspectos relativamente à Universidade da Colombia, 

baseando-se em dados censitários dos graduados n~s diferentes carreiras, em 

1967 e em questionários pelos ~esmos respondidoso 

Observa o maior n!vel de segurança e satisfação profissional em 

função do prÓprio nível sÓcio-educacional e sobretudo da famÍlia, conforme a 

origem urbana ou rural do recr.utamento univeraitárioo 

Dados estatísticos ilustram o final dêste trabalhoo 

I 
ORASSAU, Erika - Analisis de resultados de la restricciÓn de matrícula y sele-

cción de alunos en la Eacuela de Medicina o Boletin Estatístico de la Uni 

versidad de Chil·e, Santiago, ! (l)t 64-70, 1957o 

245o 

EL INORESO a la UniversidadJ encuestao Revista de la Universidad de Buenos Ai-

~' Buenos Aires, 5° época,~ (3)t 592-599, jul./septo 196lo 

246o 

MENDIETA y NIDTtz, Lucia - Problemas que plantea el ingreso a la Universidad 

Un~versidad, Buenos Aires, g (9/lO)a ,97-103o 1962o 
• 

Refere-se ao número sempre crescente de candidatos às Universi

dades e à deficiente preparação doa estudanteso Sugere testes para admissão, 

orientação :profissional e a criRção de pequenas Un.idade·a universitárias, co

mo solução ao problemao 

247o 

MENDOZA DIEZ , Álvaro - Fundamentos de la creaci.Ón del ciclo universitário de 

adestramiento en método. cient{ficot ensayo sobre la naturaleza del ciclo 

profesional universitá.rioo Revista de la Universid.ad d_e]._Zulia, Maracaibo 

( 20 época ) (28)a 107-198, oct./dico 1964o 

248o 

ORGANISMO para la coordinación de las pruebas de ingreso a la Universidado 12::, 

letin de la Unive~aidade de_Chil~, Santiago (40): 17, jul. 1963o 

249· 

SALAS, Irma So - Sistemas de admisión a la Universidado Boletin de la Universi 

dad de Chile, Santiago, (68): 20-22, agÔ. 1966o 

Atualmente, na Universidade, dois tipos de vestibular vigorams 

selação por eliminação que verifica se o estudante está habilitado para de

terminados estudos e seleção por distribuição que verifica para que estudos 

devem ser encaninhados os estudantes. 

Ambos devem obedecer as seguintes condiçÕes: ser parte de um 

processo de distribuição dentro do sistema escolart ser uma etapa do proces

so de orientação ao alunoa prever resultados acadêmicosJ reduzir o fracasso 

e a deserção escolaro 
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Assinala as características da admissão aos Centros Universi -

tários do Chile e estabelece os procedimentos técnicos que se utilizam de 

um sistema de admissão adequadoo 

250. 

2. 2. 2o 2. Europa 

L'ACC~ aux enseignements supérieurs dane le systeme scolaire français d'au 

jourd'hui. \Paris! Institut Pédagogique National, 1966o 18 P• mimeogr • . 

I1iostra quais as condiçÕes de acesso ao ensino superior na Fra!!_ 

ça, como se opera a escolha por parte dos candidatos, do tipo de estabeleci 

mento ou de disciplina na ocasião do ingresso, ( antes ou imediatamente 

apÓs a admissão aos estudos superiores ) ou ainda na fase de preparação ao 

concurso de admissão às famosas ''Grandes ~coles" prÓprias do sistema fran -
... 

oes. 

Analisa os mÚltiplos e complexos problemas que se apresentam 

no momento dessa "grande passagem" que conduz do ensino secundário ao ensi

no superior• 

251. 

L'AIN, B. Girod de -A maioria dos decanos de Letras reclama urna seleção - Bo-
, 

letim Informativo do . .9..Jl..~· Rio de Janeiro , (121) a 3-7, agÔJ (122) a 

45-48 set. 1967o 

Focaliza a mudança de sistema de acesso ao ensino superior na 

França, com o o'J)jetivo de permitir às Faculdades o direi to de avaliar as 

aptidÕes de seus candidatoso 

Os decanos das Faculdades de Letras de Nanterra e Toulouse, s~ 

licitaram providências legais no sentido de uma seleção à Faculdade restri!!, 

gindo-a inicialmente aos alunos que participaram de "sessões de trabalhos 

dirigidos por grupos de quarenta" o Tal solução evitaria o acúmulo de can 

didatos por vêzes inaptos,cujo total supera a capacidade das classes, _além 

de exigir maior recrutamento de professôres qualificados ou obrigá-los a re 

baixar o nfvel de seu ensinao Sugere o desenvolvimento de duas formas de 

ensino: 1) Ensino superior "curto" mais concreto e mais profissional que o 

ensino universitário, a ser ministrado em Institutos de Tecnologia receben

do os concluintes do 20 ciclo clássico que poderiam destinar-se a outras 

profissões do setor terciário tais como: informação, documentação, tradução; 

2) Tele-ensino e cursos de férias permitindo a jovens e adultos prossegui 

mento de estudos simultâneamente à atividade profissional. 

252. 

- A reforma do ensino superioro Trado de Regina Helena Tavares. ----------------
Boletim Informativo do C.B.PoE• • Rio de Janeiro, (8): 16-201, julJ (85) : 

8-9 agÔ. (86): 3-15, seto 1964o 

Analisa o fluxo crescente de candidatos ao ensino superior na 

Fra~ça, Inglaterra, Rússia, Alemanha e outros, em face de problemática da 

limitação de vagas nas escolaso 
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Em vários pa{ses reclamam-se providências . oficiais para um acré!. 

cimo de escolas de nivel médio, que permitam o atendimento de 1/3 do grupo eti 

rio de alunos que se destina ao curao superior. 

Paralelamente ao número de vagas, refere-se ainda aos processos de 

seleção utilizados por diferentes pa{ses com ou sem autonomia dos estabeleci -

mantos de ensino à distribuição anômala de estudantes nos diversos ramos de en 

sino sem atender às necessidades da economia do pa!s. 

Para solucionar tais dificuldades, apresenta duas sugestõess redu

zir o nÚmero de alunos que ingressam no 20 colegial ou criar novas vias de ace!_ 

ao, mais especializadas ao "baccalaureat". 

A comissão de reforma do ensino superior analisou a proposta de 

criação de un ciclo universitário de base, de 2·· anos, diferente dos propedêu -

ticos atuais, quanto às finalidades e métodos, assinalando suas vantagens e d~ 

fioiências, tendo base no sisterua oaliforniano. Com vistas para o caso parti

cular da França, sugere a diversificação de enquadramento dos estudantes, dife 

renciação da escolaridade e autonomia das Faculdades, apontando algumas medi -

das de proteçãoo 

BARTELErT, F. - Use and value .of intelligenoe and apti tude teste. Ins Proceeding 

of the First World Conferenco on Medioal Education, London. Oxford Univ. Presa 

(1954) P• 198-205o 
254· 

BELLIOT, Henri -A propos de l'accêe eu carriéres d'ingénieurs par les grandes 

écoles françaises et suisses. Avenirs, Paris(l08)s 36-40, déc. 1959· jan. 1960. 

255· 

BERTIER, Georges - Hommes ou bacheliers? Paris, Las ~ditions du Centurion, 1957· 

Po 1. 721. 

Analisa de maneira objetiva as vantagens e desvantaeens do bachar~ 

ladoo Depois de rever as causas do fracasso e as condiçÕes de sucess·o, aborda 

os problemas da orientação educacional. 

256. 

BONNOT, Gérard- La bataille des Facultés. L'Express, Paris (854)s 30-34, 30 oct./ 

5 nov. 1967 o 

Apesar das medidas governamentais no sentido de incrementar o núme

ro de estabelecimentos de ensino superior na França, o problema de ·falta deva

gas continua sem solução devido ao número crescente de alunos que atingem o 
11baocalaureat" e a simplificação dos !Jrocramas dêsse exame. 

Há duas tendências dividindo a opinião pÚblica e as autoridades go 
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vernamentais e universitárias. Uma que propÕe restringir o nÚmero de candida 

toa, fazendo-os passar num exame de seleção à Universidade, outra que advoga 

permitir o ingresso de todos os "bacheliers", selecionando os realmente aptos 

apÓs um ano de estudos universitários. 

O artigo analisa os prÓs e os contras de duas tendências, citando 

exem-plos de solução tais como o "College" norte-americano. 

CASTRO, D. de - Reoherohe docimologique sur quelquea matiêres insoriptee au pro

gramme d'examens universitaires. Le Travnil Humain, Paria, 28 (3-4)t 230-262, 

dez. 1965. 
258. 

~ - I LA cm~FER~CIA de Viena sobre el aooeao a la enaenanza superior. Cronica de la 

Unesoo, Paris, 14 (l)s 3-15, ene. 1968o 

259· 

EEGGER, M. - ttudes aéoondaires et acoês aux Facultéa. L'Eduoation Nationale, Pa

~' (5) 1· 11-12, faVo 1965o 

~DES aecondairea et accês aux Facultés. L'Education Nationale, Paria, (1)s 

8-10, 1965. 

261. 

EXAMENS spéciaux d'entrée dana lea Facultés. Dosaiers DocumentaiTes, Paris 26 (25)t 

28, mar. 1960J (39)s 4-6, sept./oct. 1961. 

262. 

FAURE, Pierre - Un examen de maturité. Pédagov,ie, Paris, 23 (2)s 182-184, fev. 

1968o 

SÔbre as recente modifi caçÕes no acesso ao ensino superioT Belga. A 

admissão depende de um exame obrigatÓrio de maturidade. 

FORD, Boria - Entry into higher education in '!'1ngland. Boletin Inform1.tivo, 

Habana, (13)s 29-34, ju1./seto 1965o 

La 

FRIDLIAND, I. - Entrance examinationa in higher educationa1 inatitutions vithout 

competition. School and Society, Nev York, ~ (2160)a 432-434, oct. 1959. 

FORNEAUX, Wo D. - The chosen fewJ an examination of some aspecta of University 
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select in En~land. London, Oxford University Prees, 1961. 245 p. 

Resultados de um inquérito sÔbre admissão ao ensino superior. 

A análise dos dados recolhidos evidencia a grande variedade de pr~ 

cessos de seleção àa universidades in~lêsaso 

266. 

GA~N, Ko - NÔvo estágio no desenvolvimento da edu~ção pÚblica e da formação de 

cientistas. Boletim mensal IPES, Rio de Janeiro, 1 (30/3l)s 27-43, jan./fev. 

1965. 

Mostra a tarefa do sistema educacional soviético, voltado para a 

formação de cientistas e especialistas, procurando eliminar as diatintiçÕes e~ 

senciais · entre o trabalho intelectual e manual. 

De acÔrdo com o plano de 7 anos (1959-1965) de deàenvolvimento ec~ 

nÔmico da União Soviética, o processo para matr!culas nas escolas superiores 

obedece a uma seleção competitiva, tendo prioridade os alunos que tiverem ant~ 

cedentes de trabalho práticoo 

GRANSOW, Hermann - ~udes sécondairea et accês au~ F.acultéso L'Education Nationa

le, Paris, (10): 12-13, maro 1965o 

268o 

GREAT DRITAINo Committee on Higher Education- Se1ection for higher education. Ins 

Hi0her educations report of the Committee appointed by the Primar . Miniater un

der the chairmanship of Lord Robbins, 1961-63. London, Her Majesty's Stationery 

Office, 1965o Chapo 7 po 82-84o (C.M.N.D. 2154)o 

Apresenta os requisitos para admissão aos vários tipos de ensino au 

perioro 

GUI, Luigi - II problema del1'acesso a11 1universitá. Annali della Publica Istruzio

~' Roma, ll (6)s 547-554, 1967o 

270. 

H:ENDERSON, Jo L.- Tlie "Abitur" examination in Germanyo Educationa1 Forum, Cham

paign, 111 1 ~ (2): 179-186, jano 1964. 

Contexto, descrição e caracter{sticas do exame "Abitur" como meio 

de seleção ao ensino superior. 
271. 

LEVARLET, Henri - ttudes sécondaires et accês aux Facultéso L'Education Nationale, 

Paris, (13)s 495-50, maio/juno 1965o 
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MIHTZ, Alexander- El problema de la selecciÓn de estudiantes en la URSS. Bole .

tin de la Universidad de Chile, Santiago, (27): 13-14, dico 196lo 

273· 

MORRIS, N. - University entranceo Higher Educational Journal, London, 13 (4)a 

7-9, 1962. 

o acesso às Universidades e as opiniÕes de W. P. Furneaux no "The 

Choaen Few" Oxford University Presa, sÔbre os novos meios de seleção preconi-

zadoso 

274· 

NECESSARY changesa University entrance requirement. Times educational Suplement 

(London) 1960. noo 2332. P• 178. 
275· 

LES NON-BACHELLIERS entrent en Facultés. Avenirs, Paris (108)t 13-17, déc. 1959, 

jan. 1960. 

PETCH, J. A.- Before admission. Liverpool, University Presa of Liverpool, 1959• 

277o 

PIRET, R. - Une interessante étude de Cootsier sur les résultats des examens uni 

versitaires. Cahiers Pédagogiquee, Paris, 19 (l)a (7)-23, maio, 19Ql. 

278 • . 

PLANO de reorganização dos cursos secundários e superiores na França. Boletim In

formativo do C.BoP.E. Rio de Janeiro, (97)t 3-9, agÔs. 1965; (98)a 4-8, set. 

1965o 

As reformas propostas para o 2_0 ciclo visam proporoionar,além da 

cultura geral, o aproveitamento das aptidÕes dos alunos, facultando-lhes a e~ 

colha entre os ramos especializados de ensino. 

Quanto ao "baccalaur·eat", descriminam as exigências do ingresso e 
..... . -frequenc1a nas diferentes faculdades ou institutos de fon1açao profissional;o 

acesso ao curso superior pode ser feito ainda por exames vestibulares diretos, 

organizados para os candidatos QUe não oonclufram o secundário. 

279o 

LA REFORME de l'Enseignement Superieur en France. Paris, Bureau Universitaire 

de Statistique et Documentation Scolaires et Professionelles, 1966. s/n/po 

O pluralismo dos ensino superiores instituÍdo pela reforma tem em 

vista diferenciá-los e ordená-los segundo seus objetivos, sua natureza e sua 

clientela. 

~ 
~se pluralismo traduz-se pela criação,nas Universidades, lado a 
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lado com as Faculdades,de um nÔvo tipo de enaino superiors os Institutos Uni

versitários de Tecnologia e por uma nova redistribuição dos ensinos das Facul 

dades de Ciências e Letras que implica, no inÍcio dos estudos superiores ' em 

uma escolha mais clara e ma is consciente. 

A reforma estipula' por um lado a supressão "dos propedêuticos", a 

fim de que os estudos superiores se j am iniciados a partir do lQ ano na Facul

dade e por outro lado a articulação dos estudos superiores em três ciclosa Ci

clo de aquisição de conhecimentos fundamentais, ciclo de especialização, ciclo 

consagrado à pesquisa. 

A reforma em curso será acom~~nhada da reorganização das Faculdades. 

280. 

ROBINSON, Co N. - Entrance to Universityc a practioal view. Times Educational Su

plement (London) dic. 1955. nQo 2.116, P• 1.273. 

281. 

TIIOY..!AS, Basil Eo - The "Abitur" examination in Germany. Trends in Education, Lon 

don, (2)a 31-37, apr. 1966o 

O "Abitur" tem uma grande tradição na histÓria da educação na Alem~ 

nha. Data do século 19. t feito ao término de 13 anos de estudos na Grammar 

School, em cooperação com o 'Ministério de cada "Land". Seu objetivo é selecio _ 

nar candidatos ao ensino superiora 

282. 

UNIVERSITY AdmissionsJ s implified s cheme proposed by A. N. Blaclc. Times ~ducatio

nal Supplement, London, 1961o nQo 239, P• 470. 

ZOOK, George F. - Universities and the problem of selectionu Ina The Year Dook of 

Education, 1950. London, The Unive~sity of London, Institute of Education New 

York, Columbia Uni versi ty, Tea chers College, 1950 •. P• 136-153. 

Analisa a seleção de candidatos ao ensino superior em vários 

da Europa. 

2. 2. 2. 3. Estados Unidos 

/ 
pal. SOS 

BAXTER, J. E. & JONES, R. Lo- Principais comment on a program for the a cceler ation 

of superior high echool students. Bulletii!__ of tlt_e Ua t i on3.l Ans ociation of Secon

dary School-Principals, ·,·lashington, 45 (267): 1-9, 1961 o 
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Comentários sÔbre uma experiência realizada na Universidade de Mi~ 
' -mi, visando a admissao aos cursos universitários dos alunos bem dotados das e~ 

colas secundárias. Vários diretores opinam sÔbre as vantagens dessa experiên -

cia. 
285. 

' CONAHT, Jamee Bo - The University and the High Schoolo School Life, New York, 2l 
(2254)1 52-56, 1965o 

286. 

FISmi~, J. A. & PASANELLA, A. Ko- Higher Education: College admieaion-selection 

studies. Review of_ E<?-u<?ati!_l!!.Q-1:__ Research, ~fashineton, JQ (4) t 298-310, 1960. 

Estudos eÔbre a admiosão e seleção aos "colleges". Rev-isão dos tr!. 

balhos realizados depois de 1955 sÔbre admissão superior nos Estados Unidos. 

Desenvolvimento atual dessas pesquisas. 

I 

HEIST, P. - Higher education - The entering college studentJ background and carac-

teristics. ReyieJ-r of Educational Hesearch, Washington, 30 (4) 1 285-97, 1960. 

Revisão dos trabalhos publicados depois de 1956 sÔbre o acesso àa 
universidades nos Estados Unidos. Seleção em função das aptidÕes intelectuais 

(nível sócio-econÔmico, atitudes, personalidade) •. 

288. 

2. 2. 2. 4o Vários Países 

BOWLES, Frank- Accês a 1 1 enseignernent supérieur. Paris, Unesco, 1964. 2Vo 

Resultado de um inquérito internacional sÔbre como a universidade 

vem atendendo a procura de sua clientela, nêsses Últimos 15 anos, devido às e~ 

pansÕes demográfi~~s. Os estudos apresentados ao ColÓquio de Royaumont, França, 

em novembro de 1961, versaram, principalmente, sÔbre a preparação dos estudan

tes para o ensino superior e orientação durante os estudos em função das carrei 

ras. 

CONANT, James Bo - An arnerican looks at european educa.tion. In: Chase, Francis s. 
& AND:ERSO!T, Harold A. eds. The Hieh School in. _ a New Era. Chicago, The Uni versi

ty of ChicªGO Presa, 1957o P• 20-30o 

Neste estudo,com~arativo doe sistemas de educação dos Estados Uni 

dos e Europa, focaliza ~ seleção de alunos para os estudos pré-profissionais e 

a admissão ao ensino superi~r. 
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CORCORANt Mar,y - Speoial problema of admission to higher education in a age of 

expansiono Ina The World Year Book of Education, The education explosion 
1 

1965, The University of London, Institute of Education, New York, Columbia 

University1 Teaohers College, London, (1965), po 111-125. 

29lo 

GIRON, M. A. -Requisitos de admisión en las escuelas de medicinal Universidad 

de San Carlos, Guatemala, . (57)• 125-51, may.jag. 1962. 

O inquérito refere-se a 8o paÍses. Umaanálise estatística mostra 

a correlação que existe entre o número de médicos e de habitantes, e as con

di9Ões de admissão às escolas de medicina. 
292. 

GREAT BRI'l'AIN • Committee on Higher Education. Higher Eduoation in other ooun -

tries, appendix to the report of the Commi ttee appoipted by the Primer Minis

ter upder the ohairmansbip of I~rd Robbins. 1961-63. London, Her Majesty 1s 

Stationery Otfioe, 1964. 306 P• (e.M.N.D. 2154-V). 

Neste estudo comparado do ensino ·superior em vários paÍses1é fo -

oalimado o acesso às universidades. 

293o 

3· Características SÓcio-EconÔmicas do Universitário. 

3· 1. No Brasil 

I I , .,. , 
CASTRO, Celia Lucia Monte~ro de - Concurso de habilitacao aos cursos medicas no 

EStado da Guanabara! estudo sÓcio-econÔmico. Rio de Janeiro, Associação Brasi

leira de Escolas Médicas, Of. Gráf. URFJ, 1968. 80 p. + tab. 

Os candidatos ao concurso unificado de habilitação aos Cursos 'Médi 

oos da Guanàbara em 1967 foram submetidos a um estudo visando ~ determinação 

de algumas caracter!sticassÓcio-econÔmicas. O questionário aplicado permite o~ 

ter dados relativos ao estudante, à sua famÍlia, à vida pregressa e à situação .. 
economica do postulante. 

Dos 3.501 questionários, foi extraÍda por números aleatórios uma 

amostra de 200 informantes. Foi realizada uma análise das inter-r~lações de 

diversas caracter!sticas, através do teste de qui-quadrado, do Índice de con

tingência e do teste "T de Student" para diferença de médias· aritméticas. Fo -

ram significativos os Índices de correlação calculados em referência~ idade 

c;onolÓgica e os seguintes ·!ndices de correlação bisserial: instrução univer-

sitária do pai, freqÜência a cursos vestibulares, realização anterior 

me vestibular para cursos médicos, ocupação remunerada do estudante e 

cio qe atividade remunerada por parte da genitora. 

de exa-
, 

exerc~-

Dentre as conclusões salientam-se: a predominância de candidatos 

do sexo masculino, solteiros, sendo de 23, 2 anos a média aritmética das ida-
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des cronolÓgioasJ a quinta parte dos pais tem instrução superior; a maioria 

dos candidatos freqÜentou cursos preparatÓriosJ e a quase totalidade de po~ 

tulantes não acusou vestibulares para outra modalidade de ensino superior. 

HUTCHINSON, Bertram- Aspectos da educação universitária e sta~1s social em São 

Paulo. Educação e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, ano 2, 2 (4)t 39-76, 
1957o 

Refere-se à formação universitária como elemento condicionador 

de prestÍgio social& 
, 

Estuda os passos dados, em outros pa1ses, com o fito de auxiliar 

os estudantes que não dispõem de estabilidade financeira,afirmando, porém , 

que não obstante as medidas tomadas nesse sentido, a predominância dos estu

dantes superiores continua sendo dás classes média e alta. 

Procura situar o problema no Brasil, particularmente em São Pau

lo, cujo processo de desenvolvimento bem acentuado determina um limite mais 

tênue entre as classes sociais, e propÕe como solução satisfatória, a cria -

ção de uma Universidade gratuita, visto ser o meio mais eficiente para favo

~eoer a mobilidade social em asoenàãoo 

Ilustra com quadros estatísticos sÔbre a experiência educacional 

do avô paterno do estudante, da educação primária e secundária do pai em re

lação ao avô. Acrescenta outros vários dados comparativos de real interêsse 

para o estudo sociolÓgico do nosso estudante superior, além de comentários 

aoêroa da mobilidade geográfica e do que os estudantes esperam da Universida 

de. 

HUTCHISON, Bertram Orieem sÓcio-econÔmica dos estudantes universitários de· São 

Paulo. Educação e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, ! (3)t 91-107, 1956. 

Mo~tra que embora a grande maioria dos estudantes, 95,4%, seja de 

brasileiro nat~ a proporção de alunos filhos de emigrantes é de .certo modo 

apreciável. 

Faz uma análise das ocupações dos pais,chegan~o à conclusão de que 

predomina a classe média ou média superior entre os universitários paulistas. 

Evidencia que mais da metade dos entudantes do ~exo masculino e 

um têrço do feminino têm empregos remunerados além dos cursos universitá 

rios o 

296. 
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/ <ti. I 

INSTITUTO Nacional de Estudos PedagÓgicos., Centro Brasileiro de Pesquisas Edu

cacionais - Caracterização sÓcio-econÔmica do estudante universitário. Rio 

de Janeiro, 1968., 440 p. ~ltilite. (Publ. CBPE Sérv. 8- Pesquisas e Mono

grafias. V. 3) o 

Esta pesquisa,promovida em 1965 pelo Centro Brasileiro de Pes -

quisas Educacionais 1em cooperação com os Centros Regionais e as Universida

des do Ceará, do Paraná e de Brasília, teve por objetivo estudar a situação 

sÓcio-econÔmica do estudante do ensino superior, verificando ainda as pos -

sfveis variações dessa situação de acÔrdo com as localidades, Faculdades e 

ramos de ensino pesquisados. 

Para o levanta~ento dos dados, elaborou-se um ques tionário in -

cluindo itens agrupados nas seguintes categorias: 1) o estudantea sexo, ida 

de, estado civil, nacionalidade, naturalidade, etc.J 2' a famÍlia; 3) a 

vida escolarJ 4) a situação sÓcio-econÔmica do estudante e sua famÍlias ní 

vel ocupacional dos :pais e irmãos e do prÓprio estudante. Utilizou-se para 

os níveis ocupacionais a escala adotada por Bertram Hutohinson. 

A pesquisa abranceu tÔdas as escolas superiores sediadas nas c~ 

pitais dos 'Catados, limitando-s e ,porém,aos alunos da primeira série dos cur 

sos de graduação. 

As informações obti1as são apres entadas neste volume, obedecendo 

ao serruinte critérios 1) descrição dos res~ltados 6erais pa r a o total de es

tudantes pesquisados,objetivando caracterização ampla do universitário bras i 

leiroJ 2) os dados,relativos 'as localidades estudadas, foram analisados se

paradamente,a fim de possibilitar o conhecimf!nto da situação espec{fica de 

cada centro urbanoJ 3) alcuns ramos como Medicina, T!ireito, Economia e Ciên

ciais Sociais, foram estur.lados isolad_amente, procurando se verificar seme 

lhanças e diferenças entre os es tudantes destas modalidades e o conjunto de 

primeiranistasJ 4) em apêndice, de talhou-se aspecton como: 'matrÍcula, fre -
..... -quencia e opiniao dos estudantes. 

3. 2. No estran[~eiro o 

3· 3· América Latina. 

BABINI, Ame- Algunas cara~terísticas de losestudiantes de la Universidad de 

Buenos Aires. Buenos Aires, (1958) (Bol. del Instituto de Sociologia, I)• 

BIANCHI, Lo & MHU.~L, ~o - Ind{cios de mobilidad social vertical en los estu 

diantee de la Universid.ad de Chile em 1960. Boletin EstatÍstico r:ie la Unive

sidad de Chile, Santiago, 2 (2) 1961. 
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GERMANI, Gino- Regularidad y origen social en los estudiantes universitários, 

Buenos Aires, Universidade, Instituto de Sociologia, 1965. 69 P• (ColeociÓn 

Estrutura) o 

300. 

3• 4• Europa 

RICE, R. - The social and educational background and anticipated career propects 

of a group o~ students in a college of advanoed teohnology. British Journal 

of Eduoational Psychology, London, J! (3)1 256-267. 1964. 

Inspirado do Relatório Robbins sÔbre o ensino superior, êste es

tudo abrange as respostas de 329 estudantes que preencheram um questionário. 

Compreende os seguintes dados& profissão dos pais, estado civil, estudos fe~ 

tos, n!vel de instrução, meio de vida, lacunas sentidas pelos estudantes em 

sua formação anterior aos estudos universitários, - motivação dos estudos atuais, 

etoo 

301. 
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·. DISCURSO DO DR . M1El1ICO JACOBil'JA LAC0.-1:38 
NA SESSÂO DE I Nb'l'ALAÇÂO DO CO tYGRESSO 

Senhores Congressistas~ 

Cabe-me a honra de apresentar-vos, em nome da Comissã 
Executiva Brasileira , as mais cordiais saudações$ Aqui vos oferecemos 
que de melhor podemos reunir para a eficácia de nossa r eunião . Um ambi
ente modesto , mas afeito ao estudo e à meditação, uma atôosfera da mais 
sinc~ra s impat i a e 7 ac i ma de b'..do 9 o melhor frut~ d ~ - n0ssa evoluçãn 
historica - ampla liberdade para d~ bates e troca s de idéia s . 

A liberdad~ de ens ino te6ricamente não est~ em cri se 
n~ maior parte de noss ,... s paÍ~eso Está asse ~urada amplamente em d~cla.ra-
çoes internacionais e em enfàtica s af irmaçoes constitucionais~ 

O amor à cne rência inibe gr ande parte da s noss e: s ho
mens de estado de ne garem front a lmente um corolário dn princÍpio da li 
berdade dE· comunicaçao do pensamento e de informaç~ ~~ . 

Mas as formas pel a s quais poderem0s f aze r valer ês t 0s 
direitos está d~ tal maneira dePendente de complexa s exigência s que as 
afirmações doutrin~rias fic am muitas vêze s obscurecidas por nuvens de 
pretensa s e 9 afinal 9 per i gosas garantiasa 

Pretendemos a qu i equacionar alguns aspectos práticos 
de cbtenção e frui ção dêsses dir eitoso 

As dr claraçõe s acadêmir a s não sa tisfa zem mais a uma 
~poca domina~a pela obsessão da eficiência. 

Os programa s ~-; pa z e a propaganda pacifista são man 
tidos J custosamente pela s mais formidáve is organi zaç õe s guerre iras 
:::-:'_;.~('::> vi stas n~=> 1 a humanidade . Quand ,~ certos t irano s f a l avam em paz, 
OS pOVOS vi zinho s na o consegui am dormir tranqui l OS& 

Também quand~ alguns pensadore s prometem liberd&de , 
sentimos o cor ação npr i mido por um pe rigr que pressent i mos i mi nente . 

Negamos 9 por isso~ o direito de se considerarem r e 
almente amigos da libe r dade todos os que 7 não s6mente dificultem a 
comunicaçãs da cultura através do ens ino livre 7 mas a té os que vêm ne 
nosso movimentv uma ameaça ao edifÍcio soci al o 

Sob a aparência de verdade iros adeptos da liberlade, 
os que dela sãc de f s.t o temerosos q r eÚnerru:se sob a bandeira do m~n'l
p6lio escalara Na é poca dos de sat i nos contra a liberda ·1 A d~ ens ino, 
em pleno j acobi nismo francês,( que nos influenciou a todos nós t ãc 
violent amente - nós de cultura l a tina, ou i ndiretamente por ela influ 
encj ados 7 ) a grande separ açã0 ent r e os polÍticos fo i de f ato- a pnli 
tica educacional. Mais do que a prÓpr i a f orma de govêrn0 f oi a vota
ção das l e is escolare s que tra çou uma l i nha nÍ t ida entre ns polÍti cos . 
A escolha dos candidat os a o parlame nt o f azi a -se muit •:J ma i s em f a ce da 
atitud0 7 em f a ce da monopolizaçã: d~ ensin do que em f a ce dos f amosos 
pr etendente o 

~uand ' um velho monarquista e stendend0 a os republica 
nos o ramo dr oliveira ousou pro p~·.r .J a cÔrd·- - a RepÚblica em trc;ca 
da s leis do ensin0 - ouvia a alt iva r e sposta d . Jul es Ferry 7 - " Cest 
tr c- p cher ? l}OUS ne f erons pa s l e marché 11 ( "~muito ca ro, senhores 7nãtJ 
far emos neg ·:' ci c '')- ; e pr .:· f eriram t e r como colegas os mona r quista s a
t eus e monopolista s. 

O mundc livre e tá a· i nal pe rc ebendo? à custa de 
grandes pre juÍzor; 7 que é máu negÓ ci o ··· p .... r a no s v?. l e rmos e invert er
mos a expressa--:· de um grande campe á " de estnti srno educat ivo - que é 
máu negÓcio tr-carmos a libe rdad;_;, dn ens i nJ por qunl quc r out r a v -:nta-
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gem de ilusÓria aparência de garantia, 

Ê mui to ca ro, sob qualquer ponto dEi. vista 1 mesmo nr• 
sentido literal, da s de spe sa s, que não têm outra fonte senao a contri
buição dos cidad~o s , 

Nó s não sabemos quanto t empo nos concedem os senhores ~ 
da guerra para trabalharmos nos mistéres pacJficos da formação das al
mas. Mas queremos t er a convicção de têrmos cumprido nosso dever com0 
homens livre s q conscient e s de ·que a verdad"' deve ser livremente a c e i t a 
- e uma vez aceita - deve ser irrecorrívelmente propagada. . 

Mais uma ve z reafirm o~ os nossos propÓ s itos, da Comis
são Brasileira, de servir em tudo quP nos fÔr possÍvel 7 aos ~ltos i
deais que nos congregou 

Estamo s geográficamente bem colocados para base de um 
ent endimento r ealmente universal entre os povos - a nossa formaçã '~ cu1 
tural, de r a:,ze s européias, mas profundamente embebida s nas tradições 
LivEes da América, de.spida s de pre conceitos, atrai-nos a uma boa compr.~ 
ensao dos povos dos outros continente s que agora conquistam galharda
mente sua posição no concêito universalo 

Vejamo s, por esta experiência,se podemos aspirar a ês
te papel de boa v~ntadr e de s incero e spÍrito de aproximaçã~ entre os 
povos c 

Até o pr essnte momento o Brasil não f a lhou à convoca
ç a~ par a as grandes causa s universais. 

Bateu-se, com seus paÍ ses irmãos da América pel a inde 
pendência dos povos america · ~ Js e pe l a organização de um sistema conti
nental autônomo, sustentou em tÔda s as r euniõe s inte rnacionais a que 
compar eceu - e r ecusando grandes vanta gens - o princÍpio salutar da i ~ 
gualdade d: direito dê t oda s a s nações; consagrou na lei e nos hábitos 
a repulsa à discriminaçã:) entre os homens pela r a ça, ou pe l a crença o 

A Esper emos que não f a lhe nunca cos bons combates com- . 
este que estamo s travand2 . 




