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.tB'flgQ§ JUS GFJSALDO BEZERI$6 J2i MitfEZE§ 

&bl1SA4og - •A CRIZZ" • Jà 1W APQ de 1m 
, 

I • Se I'RUCISCO DI 4SSIS & 4 POESU CRISt& • ~ ele abril. 

U • CONTARDO IBB.BIBl • 11 de abrUe 

m • CARLOS DB LAU" (Ue I e Il) •11 e29 de abz'Ud6§1 

IY. • O BOMEH-CARRE'!BL (na. I e II) • 2. e 9 4o ma.iOe 
I 

Y • CARIDADB & JUSTIÇA • 16 do mato. 

Vl • PIO .Xll B A JUSTIÇA SOCIAL- Z' de mato. 

VIl • LlliEBDADB & RESPONSA:Bl.LID4D& • 30 do maio. 

flll • ALQtn,(4S HOTAS SOBRE O Pt\Dl\B JO:Jt DB AMCBIE'.U • 6 do Junho. 

IX - AB EXIGbCIAS DE ORDEM ECOBOMICA B ~ VIDA BSPIBIW.U. 
»>S T!UDWI ADORES • 13 do Junho. . 

X • PR1NC1PIOS SUBVERSIVOS DAS FILOSOFIAS SEM .Al.Ml • ZO ele 
~unho. 

XI • INCONSTITUCIONAL O PBOJI!O DIVORCISTA • 21 de Junho. 

XII • J4CKSON DE .P'IOUEIREDO tu. I e II) • lJ o 11 de Julho• 
ti§lt 

XIII • AGRIPINO GRIECO • 18 do JUlho. 
XIV • LIBEBDADB COITRATU4L • Z5 elo JUlho. 

XV • DRKAGOGIA • 1 de agosto. 

XVI • OBE»l&NOI& • 8 do agosto. 

XVII • ACADIDaA liiTEROIEBSB DB LETRAS (Da. l e II) • 15 e 
Z2 de agosto. 

XVIII • FEttCIO DOS SANTOS • 29 de agoato. 

XlX • APOSTOLADO IJUGO (na. I • II) • 5 e lZ de Hteabroe 

XX • l»e JOS! 1>& ALMEIDA • 19 de setembro. 

XXI • FORMAÇIO JUR!DIC4 • 2i de aeteabroe 

XXII • O PROJ3LEM4 D4 DOR • 3 de outubro. 

XXlU • ~'G"80i BH 2USC! DK DEUS • .10 de outubl'o. 

XXIV • V.lalOS ASStm1'0S • 11 4o outubro. 

XXV • REMlNlSc&NCIAS DE UM ESrttDANTI D4 F!CULDADE DE DIREITO 
00 RECI.P'E • 24. do outubl"o. 

XXVI • OS FLUHlNElfSES • 31 do outubroe 

XXVII • AS PO&Sl45 DI LJAD DB ALMSID4 • 1 4e novombro. 

XXVIII • WVIMEiil'O PRECTJRSOR DA llRJm lfQYARIDJ o l4 do novembro. 

XXIX • LEIO XIII "'Z A llrt'ERVENÇlO DO ESTADO MAS lUU.AÇeE& 
DB 'lRAaALHO • Z,. «le novembr~,. 
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-· %XX • A CONC&PÇIO IMDIVIDUALIStA DOS DIREITOS BVMAJOS 
8 O SUSO SOCIAL Do DIREITO BO 6tcOLO XX • Z8 de DOYeabro• 

. DU ·• DlV"RCIO OU DESQUlft f • 5 4e 4esembroe 

XXXII - ABSonDOS B DESASTROSAS CCNSBQU&NCIA8 DA EVOLO:WIO 
MATERIALISTA i§(u. l o li) • lZ e 19 de dezoabroe 

XUI~ • O PA1'RONO DO SERVIÇO MILITa • 26 de dezembro • 

•••••••• 
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Mtioos a saM BrZEM• ~ Mf11E7ff 
pabl.lcadoa _.A CRJJZ'I - lllo de Janeiro • 1.S7l. 

I • O YERDADEIRO "PIO .DO POVO • 2 de ~aneil"o. 

U • llELIOIJlO t • PBODtr.rO SOCIAL• • 9 de ~ane1roe 

!II • VIG1LIA • 16 de 3ane1ro. 

........ ... "'" 

IV • ACADEMIA FLUMINENSE DB LETRAS (Homenagem a Buolldea 
da Cunha • Retrospecto de 71 - At1v1da4ea proçaoac.1aa para 
?a)- '' de Janeiro. · 

Y • 4 fjtiCA DOS SBCTARIOS DA lftCBEDULIDAD& • 30 4e 3ano1roe 

VI • MATERIALISMO BI~RlCO fDae I o II) • 6 o 13 de tovere1• 
ro. 

VII • GUERRA. 4 TUDO O QOB ~ DIVIIO (na. I o 11) • 20 e 2.1 de 
tevoro1ro. 

VIII • FALSO JUtzo SOBRE JOIO XXIII • 5 de março. 

XX • VOCABULmlO RET~RICO B DTB8GRAOO • 12. de mt.U"ÇOe 

X • PRA!ERNIDADB B VIOLtHCI4 • 19 de março. 

XI • :aEVC:.TA DOS li'UOS COm'R4 AS PREDIÇOES MARXISTAS • Z6 de 
DD!'ço. 

XII • A GRANDE COh1m&DIÇIOa O M41'EBIALISHO DIALtTICO K A 
SOCIEDADB ESf!xlCA DA UTOPIA COMUlUSX4 ~. 1 e Il) • Z. G 9 
de abrU. 

XIII • ABERTURA llfCOHSCIBN7B • 16 de abrU. 

XIV • ROGER GARIUDit SOFISTA DO DlllOOO • ?$0 de abrUe 

XV • I'AI.SA ROÇIO DO l10MEK • 7 do mato. 

XVI • DUAS CONCEPÇCES DA VIDA X DO MUHDO • lA 4e maloe 

&VII • C&NfiCOS DO CLAUSTRO • Z1 de l'IClio. 

XVIII • PADRE ffiiO MARIA • 2.8 de maio. 

XIX • DOIS BISPOS patronos da AeadómiA Flulllinonao 4o Letras • 
h do junho. . 

XX - COHJ.SSXO Jl4CIOIAL DB MORAL B CIVISMO • 11 do Junho• 
· XXI • O MARXISHO VINCULA A lUWiCIPAÇlO DO ROMP..M A BLIMI•I 

IAÇ1t0 DE DEUS • 18 de Jun.lto. 
XXII • IDOLATRIA DA 'rtCNICA. • Z5 de junho. 
XXlll• AUSTaGMlLO DE AfA!DE l l ACAD&..l{l.A t'LUMlmtNSB DB LETRAS • 

Z! 4o Julho. 
XXIV • 4 TESE SOCIALISTA E A COBCEPÇIO CRISTl DO DlRBltO DE 

PBOHUEDADB • 16 do Julho• · 

XXV • JlOSSB DB QODOFRFJ>O 'tlflOCO • 23 4e ~ul.ho. 

XXVI • LIÇCES DB 1'4 • ,O 4e ~ulho. 

3:J{; -3] 
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REELEIÇÃO 
Sem poder contar com o Governador e Vlc.

Governador, como seus candiaatos em potene1~J 
ao Senado, a ARENA terá de apelar para o 
Vasconcelos Tôrres, na tentativa de levá-lo a 
~sputar a reeleicão. O mandato que êle con• 

seus amtgos esperavam vê-lo, trocando a po!lti.; 
ca pela iniciativa privada. Os arenistas, na pro
cura de nomes para disputar as duas vagas de 
Senador nas próximas eleições, já se fixavam, on• 
tem, em outras figuras, além do ex -Governador 
Teotônio Araújo e do Secretário de Educação, 

· Professor Geraldo Bezerra de Meneses. Come
çou- r entrar na dança das cog!tãções, o Sr. 
Cordolino Ambrósio - suplente do Senador 
Paulo Tôrres - e o Deputado Raimundo Pa 
dilha. 

32b-3'Lj 
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FES IV, L D:A. CA, Ç -,o JÁ 
IE T EUiS .PI ~ 10:5 

Prêmios em dinheiro e troféus fCJ<o 
ram entregues aos melhores do lli Fes
tival Fluminense da Canção, promovi
do pelo Departamento de Difusão Cul
tural. A solenidade, realizada na Bi
blioteca Pública Estadual, foi presidi
da pelo Secretário Bezeua de Mene
zes, de Educação e Cultura. O Prêmio 

"Revelação Governador do Estado" 
foi entregue à menina Beatriz Bedran, 
classificada nos três festivais promovi
dos pelo DDC. Foram conferidos sím-
bolos do Til Festival aos Secretários 
Renato Faria e Bezerra de Menezes o 
a vários jol'Oalistas. (Página 2). 

O cantor Agostinho dos Santos, ao ~ ber o prêmio de "Mellior IDtérprete". , 

3)6--]5 



+ O PRESIDmiTE 

Os nomes mais cotados para substituir c 
Sr. Cordolino Ambrósio, na Presidência do Di· 
retório Regional da ARENA, a partir da Conven· 
ção de 14 de setembro, eram o do ex-Governadnr 
Teotônio de Araújo e do Secretário .de Educaçã•1, 
Bezerra de Meneses. O ex· Governador poder~ 
nao aceitar o cargo, apenas, por questões de saú
de. ~Je se restabelece de distúrbios cardíacos que 
o atiraram, recentemente, ao leito . Os mérHcos 
que o assistem, em Campos, acham que deve 
alongar o repouso para que a sua recuperaçiío 
possa ser total. O Sr. Teotônio Araújo iniciaria 
em setembro os mais importantes contatos con;o 
candidato à sucessão do Prefeito José Carlos 
Vieira Barbosa. Embora digam que não l.lm 
muitos círculos políticos, o próximo President.e 
da ARENA terá de contar com "um bom respFJ
do militar" . O Professor Bezerra de Men~PS 
tem êsse respaldo, por sua tradiçãÓ e por seu 
conceito de educador e cultor do Direito. Des-ie 
que seu' nome constou da chapa-única que dispu
tará o Diretório Regional da ARENA, passou a 
figurar como "virtual Presidente do Partido". 

, O único problema para o Governador será o de 
ficar privado do concurso dêsse professor, já 
que :> cargo de Presidente da ARENA exige "tem· 
po integral" •. 

316- 66 
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Terça•feira, 24 de junho de 1969 FOLHA DE S. PAULO 

IV Conferencia Nacional de . Educação 

Aoontada crise no acesso ao ensino superior 
- "O acesso ao ensino su

perior representa uma crise 
universal da educação, uma 
crise que só pode ser supera
da desde que se tenha uma 
consciencia critica do proble. 
ma ". 

Com estas palavras, o pro
fessor Jaime de Abreu carac
terizou as preocupações dos 
partic-ipantes da, IV Confe
rencia Nacional' da Educação 
reunidos desde ontem no Ins: 
tituto de Pesquisas Atomicas 
na Cidade Universitaria. 

O professor J aime de 
Abreu. que falou em nome d o 
Instituto Nacional de Estu
dos Pedagogicos do MEC, 
apresentou peran te a Confe 
ferencia seu trabalho sobre o 
segurÍdo ciclo do ensino medio 
no Brasil. Nesse estudo são 
apontados o::; principais pro 
blemas e as corresponden tes 
sugestões para sua supera ção 
tendo em vista os objetivos 
do 2.o ciclo do ensm o médio : 
cultura geral , form ação pro 
fissional, e preparação pro
pedeut ica . 

O primeiro problema apon 
. tado pelo prof. J a ime de 
Abreu foi a deficienc ia quan
tita tiva do 2.o ciclo de ensi
no medio em nosso País. 

Para superar essa deficien 
cia recomenda ··que a esco 
larização n esse ciclo a tinj a 
nunca menos de 30 ' r. da faixa 
etaria respectiva . no prazo de 
aproximada.mente cinco anos. 
meta aliás já previs ta em 
"Planos de Educação·· nacio
nais e já atingida e a té mes
mo ul tra passada em alguns 
paises lat ino-americanos'' . 

O prof. Jaime de Abreu, 
caracterizou tambem a .ne
cessidade de um equilibrio 
entre a cultura geral e a cul
tura t ecnica especializada 
ministra das à altura do- se
gundo ciclo do ensino medio. 
Ressal tando que são necessa
rias revisões completas dos 
conceitos de valorização cul
t ural e profissional do estu
dante que conclui o ciclo me
dia, o representa nte do INE~ 
recomendou a a doção. no ser
viço publico e na esfera pri
vada , de .. out ra hierarquia 
.,a laria! mais mot ivadora pa
ra esses profi ~s ionais sem o 
que jama is se constitu.il·ão es
ses quadros tão necessarios 
ao nosso desenvolvimento ··. 

GRUPOS DE TRABALHO 

Após o prununclamento do 
prof. JaJme de Abreu. a me
sa di retora dos trabalhos 
abriu as inscrições aos in
t eressa dos em participar dos 
cinco grupos de trabalho que 
estudarão : aJ Natureza e 
Problema do 2.o ciclo: b J 
Problemas do E:1sino T ecni
co : cJ Problemas do Magis
t er io : c!J Articulação en tre o 
P ri meiro e Segundo Ciclo do 
Ensino M2dio; E'J Acesso à 
Universidade . 

O prof. Edson F ranco, se 
c- retar io geral da IV Con f,e
r encia . fez uma comunicação 
ao plenario, quando então 
r elatou o que toi fe ito no 
ca mpo àa educação no ultimo 
biên io, mostrou O<; problemas 
a serem enfrentados na de
cada de 70. analisou os atu:üs 
problemas. e pla:1ificou a po
s ição a ser adotada em rela 
ção ao MEC. 

PLANEJAMENTO 

Fal.mdo ~obre os dois ult i
mes anos. q prof. Edson 
Franco louvou o esforço 
qu an titativo empreendido pe-
'~ 

Programa de 
hoje e amanhã 

A IV Conferencia Nacio
nal de Educação prossegue 
hoáe com o seguinte progra
m a : 

Das 9 às 10 horas - 3.a 
sessão plenaria cem comuni 
cações dos secretaries de 
Educação dos diversos Esta
dos: às 10h30, trabalho das 
Comissões e Grupos de Estu
dos que será interrompido 
para almoço e recomeçará às 
14 horas; às 16 horas aber 
tura da quar ta sessão plena 
ria. Ainda à tarde, haverá 
uma programação social, e à 
noite um espetaculo teatr al. 

Ama nhã . após a instalação 
de nova sessão plenaria, a 
ta rde será dedicada a Visita 
de varias inst ituições rela 
:: ionadas com o ensino, en tre 
as quais a. Companh ia Lito
grafica Ipiranga, que será vi
sitada às 15 horas. Um oni 
bus especia l estará à dispo
sição dos interessadas à por
ta da sede da conferencia. 

curso primaria. que quas e du
plicou as m atriculas no en
sino medio, e atingiu a cifra 
de 282.000 vag·as em· univer
sidades. 

, O prof. Edson Franco in
~ istiu que a m elhor co::se
quencia do con tato das auto
ridades .c-om a s agencias de 
fina nciamento foi a implan
tação da filosofb do plan e
j-amento, o que será funda 
mental para enfrentar - se · o 
desafio da década de 70. pe
riodo que r: professor chamou 
de "era do com prometimen
to nacional". 

- "Do que conseguirmos 
nessa decada. - frisou o pro
f essor - dependerá nosso 
futuro . Ou seremos Japão . ou 
I ndiá no ano 2.ooo··. 

CCINCIDENCIAS 

O prof. F ranco explicou 
3Ua insistencia na cifra 1970 
dizendo que ela é consequ en 
Cla• de uma serie de coinci 
ctencias: ··E' o ano do final 
do Pla no Estrategico de De
senvolvimen to; final do Or
<;<lmt:'to Plu rianual de I nvcs
umentos iniciado em 1.968; é 
o final da vigencia do Plano 
Nacional da Educação . ela 
borado em 1962: e é tambem 
o fin al do man dato do pre
sidente costa e Silva. 

' 'E ' pensando na decada 
70 que o professor Fran co 
BCha aconselh avel que em 
cada Estado se constitua m 
equ ip~s mistas de planeja
men to dos Conselhos Esta
rlu ais de Educação e das Se
cretarias da Educação. Estas 
comissões forneceriam as as
p irações nacionais com rela 
ção à educação" . 

Caberia ao MEC re'.lnir .os 
diagnosticas elaborados pelos 
Estacos e estudar sua viabi
lidade dentro do conjun to 
na cional. À partir desta V'~ 
rificação. os Estados faria m 
seus planos integrados de 
edu cação com vistas à deca
da 71 80 e com perspectivas 
do ano 2000. 

··Com este esquema 
afirmou o professor Franco 
- c a competen te prep!}'ra
çáo da maquina administra 
tiva para executá - lo o' Bra-

~-~· 

trô setor, e só assim vent e
r emos os prognosticas ces 
voraveis para o Brasil 
ano 2000". 

Quanto aos resultados d' 
presente congresso, o. profes 
sor F'ranco prevê que serã1 
feitas recomendações finai~' 
para uma valorização da ne~~ · 
ccssidade de uma infra-estru-'~ 
tura de pessoal de nivel tec-· 
n ico medio para o desenvol 
vimento. 11 

Outra recomendação que, 
.antevê como possivel será de 
um maior incentivo salarial 
para os professores do ensi 
no tecnico. " pois atualmente 
o aluno que sai da escola 
tec.nica dois anos depois es
tá ganhando mais que seu 
professor" . 

MESA DIRETORA 
Na manhã de ontem, fo

ram indicadcs pelos in te- , 
grantes da Confederação Na- \\ 
cional de Educação os mem- . 
bros da mesa diretora e das , I 
Comissões. 

A mesa da Conferencia 
tem a seguinte constituição : 
primeiro vice-presidente no 
exerclclo da presidencia, 
Barreto Filho, do Conselho 
J:<,ederal da Educação; se
cretario, Guido Ivan de 
Carvalho, diretor do INEP; 
segundo vice- presidente, 
Candido Martins de Oli
veir a, do Paraná, represen 
tando os secretaries da Edu
cação dos varios Esta dos; 
terceiro vice -presiden te, Gil· 
berto Osorio, de Pernambu
co, r epresentan te dos Con
selhos Estaduais de Educa
ção. 

A Comissão que preparará 
recomendações ao plenario 
é composta pelos professo
res Edson Franco e R t.:bens 
Batista, indicados pelo mi
nisto Ta rso Dutra: conse
lheircs Durmeval Trigueiro 
e Walmir Chagas indicados 
pelo Conselho Federal da 
Educação; Geraldo Bezer
ra de Menezes e Raimundc 
Magalhães Melo, indicados 
pelas secre tarias estaduais ; 
Antonio Gomes Moreira E 
Samuel R ccha de Barros, 
r epresentantes dos Conse 
lheiros Estaduais. 

A Comiss1i.o que lndlcart 
a sede da proxima reunião 
e composta por Car los Cor
rea. indicado pelo l\CEC 
Carlos Pasquale, represer 
tante do Conselho Fec<en 
de Educação; José de Mel 
Gomes. de Alagoas; e <, 

professor Walter Noguelr. 
do ·Amazonas. 

~ .. ~ ... '"" 
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IV Conferencia Nacional de , Educação 

Aoontada crise no acesso ao ensino superior 
- " o acesso ao ensino su

perior represen ta uma crise 
universal da educação, uma 
crise que só pode ser supera 
da desde que se tenha uma 
consciencia critica do proble-. 
ma ". 

Com estas palavras, o pro 
fessor Jaime de Abreu carac 
t erizou as preocupações dos 
partiC'ipantes d,a. IV Confe
rencia Nacional da Educação 
r eunidos desde ontem no I ns -' 
t it uto de Pesquisas At omicas 
na Cidade Universitar ia. 

O professor J aime de 
Abreu. que falou em nome do 
Instituto Nacional de Estu
dos Pedagogicos do MEC, 
apresentou perante a Confe 
fe rencia seu trabalho sobre o 
segurido ciclo do ensino medio 
no Brasil. Nesse estudo são 
apon tados os principais pro
blemas e as corresponden tes 
sugestões pa ra sua superaçãn 
tendo em vista os ob jeti\·os 
do 2.0 ciclo do ensmo médio: 
cultura geral, formação pro
fis~ional . e preparação pro
pedeutica. 

O primeiro problema apon 
. tado pelo prof . J aime de 
Abreu foi a defici encia quan
tita tiva do 2.o ciclo de ensi
no medio em nosso País. 

Para superar essa deficien
cia recomenda .. que a esc:J 
la rização n esse ciclo a tm ja 
nunca menos de 30 '; da faixa 
etaria respectiva. no prazo de 
aproximada mente cinco anos. 
meta aliás já previs ta em 
'·Planos de Educação " nacio
nais e já a tingida e até mes
mo ul trapassada em alguns 
paises la t ino-americanos ··. 

O prof. J aime de Abreu , 
caracterizou tambem a .ne
cessidade de um equilibrio 
entre a cult ura geral e a cul
tura t ecnica especializada 
ministradas à altura do se
g-undo ciclo do ensino m edio. 
Ressaltando que são necessa
rias revisões completas dos 
conceitos de valorização cul
t ural e profissional do estu
dante que conclui o ciclo me 
clio. o representante do INE:J; 
recomendou a adoção. no ser
viço publico e na esfera pri
vada , ele "outra hierarquia 
:;a laria! mais mot ivadora pa 
ra esses prof i ~sionais . sem o 
que jamais se constituirão es
ses quadros t iio necessa4 os 
ao nosso desenvolvimento·· . 

GRUPOS DE TRABALHO 

.Após o prununclamento do 
prof. Ja1me ele Abreu. a me. 
sa di retora dos trabalhos 
abriu as inscrições aos in
t eressados em participar dos 
cinco grupos de trabalho que 
estudarão: a, Na turez:t e 
Problema do 2.o ciclo; b 1 

P roblemas do E:1sino Tecni
co; CJ Problema~ do Magis
t erio : d, Articulação ent re o 
P rimeiro e Segundo Ciclo do 
Ensino M::clio; e> Acesso à 
Universidade. 

O prof. Edson Franco, se
creta r io g·eral da TV Conf.e
r encia, fez uma comunicação 
ao plenario. quando então 
r elatou o que Joi feito no 
ca mpo cia ed ucação no ultimo 
biên io, mostrou o' problemas 
a serem enfrentados na de 
cada de 70. anRlisou os atuais 
problemas. e pla.•1ificou a po
s ição a ser adotada em rela
ção ao MEC. 

PLANEJ A:VIENTO 

FaLmdo ~obre os dois ulti
mas ano~. Q prof. Eclwn 
Franco louvou o esforço 
qu anti tativo empreendido pe 
lo go\·erno que conseguiu 
e levar de 9 para 13 milhões 
o numero de escolares do 

Programa de 
hoje e amanhã 

A IV Conferencia Nacio
nal de .Educação prossegue 
hoáe com o seguinte progra
m a : 

Das 9 às 10 horas - 3.a 
sessão plenaria cem comuni
cações dos secretarias de 
Educação dos diversos Esta
dos: às 10h30, trabalho das 
Comissões e Grupos de Estu
dos que será interrompido 
para almoço e recomeçará às 
14 horas ; às 16 horas aber
tur a. da quar ta sessão plena
ria. Ainda à tarde , haverá 
uma programação social, e à 
noite um espetaculo teatr al. 

Amanhã . após a instalação 
de nova sessão plenaria, a 
tarde será dedicada a visita 
de varias instituições rela
ciona das com o ensino, entre 
as quais a. Companhia Lito
grafica Ipiranga, que será vi
si tada às 15 horas. Um oni
bus especial estará à dispo
sição dos interessadas à por
ta da sede da conferencia . 

curso primaria. que quase du
plicou as matriculas no en
s ino medio, e atingiu a cifr a 
ele 282.000 vag.:~s em univer
s idades. 

, O prof. Edson Franco in
~Lstiu que a m elhor Ca!:se
quencia do con tato das auto
r idades ,com as agencias de 
fi nanciamento foi a implan 
tação da filosofb do plan e
j•:tmento, o que será funda 
mental para. enfrentar- se · o 
desafio ela década de 70. pe
riodo que '' professor chamou 
de "era do comprometimen
to nacional". 

- "Do que conseguirmos 
nessa decada. - frisou o pro
f essor - dependerá nosso 
futuro. Ou seremos J apão. ou 
I nclià no ano 2.000 ''. 

CCINCIDENCI AS 

O prof. F ranco explicou 
2ua insistencia na cifra 1970 
dizendo que ela é consequen
cla• de uma seri e de coinci 
dencias: .. E' o ano do fi n al 
do Plano Estrategico de D e
senvolv imento : final do Or 
<;<lm<:.' 0 Plu rianual de I n\'cs
umentos iniciado em 1.968; é 
o final da vigencia do Plano 
Nacional da E du('ação . ela 
borado em 1962: e é tambem 
o final do mandato do pre
siden te costa e SUva . 

" E' pensando na decada 
70 que o profess:Jr Franco 
acha aconse lhavel que em 
cada Estado se col'lst ituam 
equipes mistas ele planeja 
mento dos Conselhos Esta
rl uais ele Educação e das S e
cretarias da Educação. Estas 
comissões forneceriam as as 
pirações naciona is com rela 
ção à educação". 

Caberia ao MEC reun ir .os 
diagnosticas elaborados pelos 
Estados e estudar sua viabi
lidade dentro elo conjun to 
nacional. À pa rtir desta V'! 

rificação. os Estados fariam 
seus planos integrados de 
educação com vistas à deca
da 71 80 e com perspectivas 
do ano 2000. 

trô setor, e só assim vent e· 
remos os progn osticas des b
voraveis para o Brasil 
ano 2000", 

Quanto aos resultados d' 
presente congresso, o · profesl' 
sor Franco prevê que será 
feitas recomendações finai~' 
para uma valorização da ne-.1 
ccssidade de uma infra-estru _,1\ 
tura de pessoal de nivel t ec
nico medio para o desenvol 
vimento. \\ 

Outra recomendação .que 
.antevé como possivel será de 
um maior incentivo salar ial I ~ 
para os professores do ensi
no t ecnico. "pois atualmen te 
o aluno que sai da escola 
tec.nica dois anos depois es-
tá ganhando mais que seu 
professor". 

MESA DIRETORA 
Na manhã de ontem, fo

ram indicados pelos inte- r. 
grantes da Confederação Na- 1\' 

cional de Educação os mem- I . 
bros da mesa diretora e das 
Comissões. 

A m esa da Conferencia 
t em a seguinte constituição : 
primeiro vice-presiden te no 
exercici o da presidencia, 
Barreto Filho, do Conselho 
J:<,ederal da Educação: se
cretario, Guido Ivan de 
Ca rvalho, diretor do INEP; 
se g u n ct o vice-presidente, 
Candido Martins de Oli· 
veira. do Paraná, r epresen 
tan do os secretar ias da Edu
cação dos varios Esta dos: 
terceiro vice-presiden te, Gil
berto o sorio, de Pernambu
co, r epresentante dos Con
selhos Estaduais de Educa
ção. 

A Comissão que preparará 
recomendações ao plenario 
é composta pelos professo
res Edson Franco e R I.Ãbens 
Batista, indicados pelo mi
n isto Tarso Dutra : conse
lheircs Durmeval Trigueiro 
e Walmir Chagas indicados 
pelo Conselho Federal da 
Educação : Geraldo Bezer
ra de Menezes e Raimundc 
Magalhães Melo, indicados 
pelas secretarias ~staduais ; 

Antonio Gomes Moreira E 

Samuel R ocha de Barros, 
representanres dos Conse
lheiros Estaduais. 

A Comissão que Jnã!car[, 
a sede da proxima reunião 
é composta por Carlos Ccr
rea. indicado pelo 1\o:EC 
Carlos Pnsquale, represer. 
tante do Conselho Fecierz 
de Educação: José de Mel 
Gomes. de Alagoas; e 
professor Walter Nogue!r. 
do ·Amazonas. 

.. Com este esquema - /1, 
afirmou o professor Fran.co : 
- e a competen te prep:)ora -
ção ela maquina administra-
tiva para executá - lo o' Bra -
sil poderá ter um desenvolvi
men to na faixa da ,educação , 
superior ao de qllillq uer ou-

-~ 

~ ..... ~"' 
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SUA EXCELÊNCIA , O PROFESSOR GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
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0 Centenário de Castro Alves na_ 
- /,'F/ ~~~.,f(jj--t'j?:-/ 

Academia Fluminense de Letras 
; A Acadenúa Fluminense de Letras 

I promoveu uma sessão magn11- 6Jn ho

menagem a castro Alves no centená-. 

rio de sua morte e que constituiu o 

ponto alto das comemorações no Es

tado do Rio de J 'a.neiro. 

Presjdjü à solenidade o acadêmico 

Geraldo Bezerra de Meneze1), nooso 

colaborador, que fêz a saudação ao 

-

conferêncista, o festejado escri:tor e I Diretoria do Armamento; Prof,essor 

.temível crítico literário Agripino Grie- Delton de Matos, Secretário de Ed!l

co, auJtor de páginas imortais :;ôbre cação e Cultura; Deputados Alberto 

a obra de castro Alves. f Tôrres, Cláudio Moaci11 e João Galin-

Esti.veratm presentes o General Gen- i do, representan,ào a Assembléia Le

til Marcondes Filho, Comandante da gisla'tiva; Monsenhor Francisco de 

2.a Brigada de Infantaria ; o Capitão Assis Santos, rea>resentando o Arce

de Mar e Guerra Ant-ônio Leopoldo bi®o Dom Antônio de Almeida Mo

ele Amaral Saboia, Comandante da I rais Junior; o Prefeito de Niterói, Dr. 

J osé de ~atos PitClmbo e outras a.u·

to~·idades . civis, militares e religiü$S, 

além de grande número de professô

r es, eS'IJudantes e pe~soas interessa

das. 

. Foram declamadas, na prifn,eira 

r parte, poesias do imor tal poet a. 
1 Após a saudação ao conferencista, 

êste ocupou a tribuna, proferindo pa-

I 
lavras . de exaltação ao gênio poético 

I 
de Castro Alves, numa oração entre

cortada de 13.plausos. Grieco demons-

1 t rou, mais i:ima vez, o seu entusias·

j mo pelo V'!ate do "Navio Negreiros" e 

completo conhecinwnto de sua vid;;~. e 

de sua obra. · 

5 26- t; j 
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Art .. 29, c 

Emendas oferecidas ao Anteprojeto do 
Estatuto da UFF 

1 

-
Substitua -se "formar trabalhadores intelectuais" por "formar pes

soal". 

JUSTIFICAÇÃO- :to que se prevê no art. 4 9, com redação mais apro
priada. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 

2 
EMENDA - Art. 59, incisos I e li 

No art. 59, inciso I, devem as al{neas "A" até "H" obedecer a mes
ma ordem estabelecida. no § 19 do art. 19 do Decreto n9 62 414, de 15/37 
68 e :q ,o art. 49 do mesmo diploma. 

rtlem quanto ao art. 59, n I~, obedecendo-se a mesma ordem do art. 
49, letra d, do citado Decreto. 

JUSTIFICAÇ~O - O Decreto constitui o fundamento de ordem legal do E~ 
tatuto. 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

3 

EMENDA - .A rt. 59, ns. I a IV 

No art. V, ns. I a V, a ordem dos C e ntro s s.eja a mesma prevista no 
art. 49 do Decreto n9 62 414, que constitui a fonte imediata de ordem le
gal e hase do Estatuto. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas iosé Pontes 

4 

ARt. 59, parágrafo Único 

Elimine -se o parágrafo, incluindo -se em sub'stituição no cap{tulo 19, 
Dos Centros Universitários, estes dois artigos, já aprovados pelo Conse 
lho Universitário e que integravam, com os ns. 14 e 15, a pro-posta de re 
forma enviada .ao Conselho Federal de Educação. 
"Art. 69 - Os Centros Universitários da UFF correspondem às áreas fun 
damentais dos conhecimentos, estudados em si mesmos ou à vista de ul:- Ut( 

. 3~~1 



teriores aplicações. 
"Art. 7<.? - Cada· Centro Universitário dirigido ?O r um Diretor e um Co
legià do, com funções c oordenado ras, será constituÍdo po r representan
tes das respectivas Unidades, inclusive do corpo discente. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas J o sé Pontes 

5 
EMENDA - Art. 6<.?, ?arágrafo Único. 

Suprima-se a parte final - ''havendo nas unidades setores kprÓprios 
de administração suplementa,r". . 

"Estatuto, que se limitará à estrutur·a e 
sicas (Art. 89, letra~). 

a) Geraldo BezE 
b) E.pariiinondas 

8 

Art. 16 

Dê-se ao dispositivo esta redação "Art. 
~om organização administrativa e didático- c: 
!em os Institutos, Faculdades e Escolas ten! .. - ' .-ongregaçao ou colegiado equivalente, e serã 
le ensino e pesquisas. 

JUSTIFICAÇÃO - O preceito não se harmoniza com o disposto no Decre- ·· ·-··-- ·-·· ·· · · 
to n<.? 62 414 , de 1968, no art. 5<.?, letra c. Demais, as u~idades não es- ~USTIFICAÇAO - O prÓprio Conselho Univers 
tão sujeitas à intervenção administrativa, disprem de Órgãos proprios lca (art. 16), em anteErojeto do plano de re, 
para o exercÍcio de tais finalidade. Nem os Centros foram instituÍdos ho. Fed:r~l de Educaçao. Deve ser respeita 

b · t• d · - · d 'b· Jn1vers1tario o Je 1van o 1nvasoes 1n e ltas. • 
Note-se que, do projeto aprovado pelo Conselho Universitário e re 

metido ao Consd ho Federal de Educação inexistia tal cispositivo { vej~
se o CapÍtulo II- Das Unidades Universitárias). 

a) Epaminondas José Pontes 
. a) Geraldo Bezerra de Menezes 

6 

ARt. 12, g 

Substitua-se a expressão "Reitor" por "Conselho Unive~sitário ". 

JUSTIFICAÇÃO - A matéria, de caráter normativo, deve ser submeti
da à aprovação do Conselho Universitário , e não ao Reitor. O Conselho 
dispõe de uma Câmara de Legislação e Normas·, 

EMENDA - A rt. 14 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 

7 

-
Pela supressão do a r t. 14, que extravasa, por inteiro, dos limites 

impostos pelo art. 8<.?, letra a, do Decreto n9 62 414, de 15/3/68. 
Note -se que o artigo malsinado se refere a outorga de mandato co 

mo "Órgão complementar.", com possibilidade, - vê -se do art. 12 - d; 
exercÍcio de "atividades concorrentes". 

Estamos • elaboran.do apenas um "E r:> tatuto", não podemos usurpar 
atribuições do Congresso Nacional, transmudartdo-nos em legisladores . 

. O Decreto 62 414 , de 1968, · que norteia a elaboração do Estatuto, não ~ 
de ser mais peremptÓrio : 

:MENDA -Art. 18 

·a) Geraldo ·Mont< 
b) Epaminondas 

9 

Ao dispositivo, dê -se a seguinte redaçã~: 
Art. 18 - A administração Superior da Unive 
erativos o Conselho Univer·sitário e o Consell 
orno Órgão executivo, a Reitoria". 

TIFICAÇÃO - .É a diretriz fixada, que dev' 
t. 5<.? do Decreto n<.? 62 414, de 1968. 

A emenda atende à exigência do art. 8<.?, 
istindo numa formulação básica, numa limii 

escindÍveis. · 

a) Epaminondas J 
b) Geraldo Bezer 

10 

NDA - Art. 19, § 2<.? 

Substituam-se as expressões "com os dire 
nos respectivos convênios 11 , pelas seguinte: 

IFICAÇÃO - A ma(éria é de natureza esta 
relegada a "convênios". Demais, a soluçãc 

sta-se a soluções dÍspares e injustas. 

a) Geraldo Bezerr 

b) Epaminondas Jo 



"Estatuto, que se limitará à estrutur·a e às definições e formulações bá 
sicas (Art. 89, letra~). 

Art. 16 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
·b) ;E.panjinondas José Pontes 

8 

Dê -se ao dispositivo esta redação ".Art. 16 - As Unidades Universitárias, 
com organização administrativa e didático- cient(ficas prÓprias, compreen
dem os Institutos, Faculdades e Escolas, tendo como Órgão deliberativo a 
Congregação ou colegiado equivalente, e serão integradas por departamentos 
de ensino e pesquisas. 

• JUSTIFICAÇliO - O prÓprio Conselho Universitário aprovou proposição idên 
tica (art. 16), em anteprojeto do plano de reestruturação remetido ao Conse 
lho Federal de Educação. Deve ser respeitada a manifestação do Conselho 
Universitário. 

EMENDA -Art. 18 

·a) Geraldo ·Montedônio Bezerra de Menezes 
b) Epaminondas José Pontes 

9 

Ao dispositivo, dê -se a seguinte redação: 
"Art. 18 -A administração Superior da Universidade terá como Órgão deli
berativos o Conselho Univer·sitário e o Conselho de Ensino e Pesquisas, ·e, 
como Órgão executivo, a Reitoria". 

JUSTIFICÀÇÃO - .É a diretriz fixada, que deve prevalescer, da al(nea a do 
art. 59 do Decreto n9 62 414, de 1968. -

A emenda atende à exigência do art. 89, letra a, do referido Decreto, 
insistindo numa formulação básica, numa limitação; definição de todo im-
prescind(ve'is. . 

a) Epaminondas José Pontes 
b) Geraldo Bezerra de Menezes 

10 

EMENDA -Art. 19, § 29 

Substituam-se as expressões ''com os direitos que lhes serão assegura
dos nos respectivos convênios'', pelas seguintes: "sem direito ao voto". 

JUSTIFICAÇÃO - .A ma(é~ia é de natureza estatutária, e não po. e,nem deve, 
ser relegada a "convênios". Demais, a solução consignada no anteprojeto 
presta-se a soluções d(spares e injustas. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 

b) Epaminondas José Pontes 



11 

EMENDA -Art. 20, § 29 

Suprima-se o parágrafo. Pretende -se a criação de um Órgão, cuja fi
nalidade é a de servir de instrumento à liquidação do Conselho Universitá
rio. hnpÕe -se a êste reuniões trimestrais durante o ano letivo e confere
se a urna Inspetoria, que de Inspetoria terá apenas o nome, atribuições ·in
delegáveis do Conselho, e que se prendem a urna de suas Câmaras: a de 
Fiscalização Financeira. 

Não há temer o funcionamento permanente da Câmara de Fiscalização 
Financeira do Conselho Universit~rio. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
b) Epaminondas José P::mtes 

12 

EMENDA - Art. 21 

hnprirna-se ao artigo a seguinte redação: 
"Art. 21 -O Conselho Universitário reunir-se -á quinzenalmente, durante o 
ano letivo, ou quando convocado extraordinàriamente, sempre com a indica
ção de motivo, pelo Presidente ou a requerimento de um têrço de seus me~ 
bras 

JUSTIFICAÇÃO -A idéia de reunião trimestral do Órgão-cÚpula da Universi 
dade, Órgão de atribuições tão decisivas e tão amplas, é infeliz, constrange 
dora, arbitrária. Teve -se em vista a liquidação do Conselho Universitário. 
Um Órgão que, na Universidade, exerce é\ fiscalização financeira e o contrÔ
le orçamentário e dispõe de funções disciplinadoras de "legislação e normas!' 
além de outras substanciais atribuiçÕes, resultantes de sua posição de ''Ór
gao supremo de deliberação coletiva da UFF" (art. 19) não pode ser silenci~ 
do. 

Basta ler-se a sorna de atribu-ições, filmdas na competência do Conselho, 
para que se verifique, sem mais, que a emenda proposta se justifica plena
mente. 

Veja-se, além do mais, que se assegura ao Conselho do Ensino e Pes
quis a (art. 26) e direito de reunião no's têrrnos da presente emenda. 

a) Epaminondas José P ontes 
b) Geraldo Be.zerrá de Menezes 

13 

Art. 22, !. 

Suprimir as expressoes "que impliquem vinculações financeiras;'. 

JUSTIFICAÇÃO: Todos os acô~dos e convênios devem estar sujeitos ~ apr~ 
vação do Conselho Universitário. 

a) Geraldo Bezerr·a de Menezes 

b) Epaminondas José Pontes 

' 



'· 
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EMENDA - !Art~' 22, letra d : 

' . 
Redija-se: ·.,·r ·· 

'1:1). ela;borar o' Regimento , Geral: da Universidade· e aprovar o de todo s os Ór
gâos ,da mesma, ip,clusj.ve o das -Unidades .Universitárias, encaminhando-as 
à aprov~ção .Pelo Ó~gão federal competenté 11

• 

JUSTIFICAÇÃO - O Co nselho tem atribuições legislativas e normativas, in
cumbindo-lhe 11elaborar e reformar o Estatuto da UFF 11 (art. 20, letra c). 
Como ~orolário, cabe-lh~ não 11apreciar 11

, m~ 11elaborar e aprovar o ·Re
gimento Geral e aprovar os Regimentos de todos os Órgãos da Universidade. 
t preciso não esquecer, de modo algum, que ao Conselho Universitário, "Ór 
gão supremo de deliberação coletiva da UFF 11 {art. 19), se impõe, em Últi-
ma análise 11orientar a polÍtica educacional da Universidade 11 {art. 21, a), 
obviamente, "dentro dos princípios ·e normas gerais da legislação competeE 
te ••. 

a) Epaminondas José Pontes 
· b) Geraldo Bezerra de Menezes · 

15 

Art. 22, letra ~ 

'A alÍnea, empreste -se a redação seguinte: 

11 s - c:tecidir, em grau de recurso , sôbre todos o s atos emanados dos de
ma:i~ .c5'rgãos da Universidade, preservando o respeito às normas le gais e~ 
tatutárias e re gimentais que disciplinam a UFF11

• 

JUSTIFICAÇÃO - A redação da alÍnea, tal se encontra no texto im-pugnél;do, 
é ambÍgua, abrindo ensejo à fuga ao cumprimento das normas estatutárias 
e regimentais. Uma interpretação restritiva poderia restringir a ação sa 
neadora do Conselho Univàrsitário . 

a) Epaminondas José Pontes 
b } deraldo Bezerra de Menezes 

Ver emenda ao art. 24 

16 

Art. 23 
:; - . : .. . . ·. ... -~ 

Suprimam-se as expressões 11autônomo em sua co mpetência 11
• 

Ter -se -ia que repetir o J:nestnó em réi~ção a to dos o s Ór gãos. Tal 
alusão pode prestar -se a interpreta-Ções indevidas. 

; . ·. . . ' 

a) Epaminondas J o se Pontes 
b) Geraldo Bezerra de Menezes 



1' 
Art. 23, letra b 

S~prima-se. Não se justifica o tratamento discriminatório. A re -
presentação é por Centro, e não por Centro em· fu:n'ção dê Ún id~des. A 
redação nem sequer traduz um critério de proporcionalidade • .. ··· 

Demais, veja-se que, ~m relação à Unidades, a- representação é se~ 
pre por unidade, sem qualquer consideração concernente ao número de ·· 
alunos, ou a ênitr~ · aspecto. q .. dispositivo quebra um sistema. ·· 

<: 

· ' 

·Art. 23, c. 

Redija-se: 

a) Geraidô Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes . 

18 

"c) Representantes das unidades de todos os Centros Universitários, em 
nÚmero de um para cada Centro". 

·· JUSTIFICAÇÃO - Veja-se a fundamentação da emenda ao art. 23, letra b . 

Art. 24 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
b} Epaminondas José Pontes 
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Ao preceito, propomos nova redação, nestes têrmos: . . 
"Art. 24 - Das decisões do Conselho de Ensino e Pesquisa caberá recurso 
para o Conselho Universitário, nos casos de infringência da lei, do estatu
to e dos regimentos geral e das unidades". 

JUSTIFICAÇÃO -Impõe-se a emenda por si mesma, já agora em face do 
disposto no art. 89 e suas al:íÍleas do Decreto 62 414, de i5 de março de 
1968 •.. A manutenção do texto impugnado importaria em 'desrespeito a um 
princí"pio geral do Decreto que e~ressamente se refere aos documentos 
(Estatuto, Regimento Geral e REgimento das Unidades) que disciplinam a 
organização e o funcionamento da Universidade. 

Ver emenda ao art. 22, a. 

EMENDA -Art. 25 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
b) Epaminondas José Pontes 

-

Z,Q __ 

D _ê -~ ao artigo a seguinte redação: 

. "" .. . ... ,, . .,. ... · ... •' ~- .... -. 

"Art. 25 - O Conselho de Ensino e Pesquisa dividir-se ~a em três Câma
ras especializadas: 

:' r. i 

.a.) Câmal;;a· de. ·e.nsin 
·; b) Câmara d.e'çurso 

c) Câmara de Pesqt 

JUSTIF.ICAÇÃ·Q - .A ·emend 
de, que já mantém com ê'x 
finalidade,. a Comissão de 
de Cursos de PÓs ..,.GTaduaç 

Demais, definem ~se a 
e pré -universitádo , c onvi 
légio Universitário. 

Elünina =rie a "Câmàr< 
competância essencial é a1 
curriculares ~ Na Univers 
claro de integração comun 
dos, que se presta a tudo o 

. Art~ l5·, § 29 

Suprima-se o parágra 
N~e se justifica a criação 
va". o CEP~ pelo Decreto 
letra a)o Pelo Decreto 1 o c 
Condenável1 . a todo s os t!h 

a 
b: 

ARto 27, letra a 

REtire -se a e:h.'Pre s sãc 
A emenda está de acôrdo c 
ções conferidas aos Centre 
espec:íf:!.ca:><Pa forma ·do DE 

_em. "coord.ena.ção·''· das ativ 

Art~ 27, letra c 

a 
h 

Suprima-se o O dispo~ 

'. 



.a.) Çâma1:a de. ·e.nsino ~ qe · graduação e · pré .• uniV"ersitário; 
. :'.' .· ( b) C.âmara d_e'çul;'sos de pÓs ""graduação -e :extra-curriculares; 

c) Câmara de Pesquisa, 

' 
JUSTIF.ICAÇÃ-Q - .A -emenda atende às exigências da próp:d a Universida'.:.. 
de, que já mantém com êxita duas Comissões, que vêm cumprindo sua 
finalidade., a Comissão de· Pesquisa e . a Comissão Central Coordenadora 
de Cursos de Pós .... Gradu,ação e. Extracurriculares o 

Demais, definem.,se atribuiições da Câmara de Ensino de graduação 
e pré-universitário , c onvindo salientar que a Universidade mantém o C~ 
légio Universitário o 

Elimina ~cie i, 11Câmara de Extensão -e integração ~o·~~.mi(ã:ria'i, cuj~ 
competBncia essencial é abrangida pela de pÓs -graduação e cursos extr~ 
curriculares ~ Na Universidade ~ não conheço meio mais eficaz e mais 
claro de integração comunitária~ expressão eota de contornos indefini -
dos, que se presta a tudo ., 

a) Epaminondas · José Pont-es 
b) Geraldo Bezerra de Menezes 
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· Art~ 25~ § 29 

Suprima-se o parágrafo: 
N~a se justifica a criação de Órgãos ou serviços de 11coordenas;ão executi 
va". o CEP~ pelo Decreto reestruturado ;<" é Órgão deliberativo (art~ 59, 
letra a). Pelo Decreto$ o Órgão executivo, na Unive rsidade, é a Reitoria. 
Condenáve11 a todos os titulas~ · a im,;asão de atribuiçõe· s~ 

a) Epaminondas J c·sé Pontes 
b) Geraldo Bezerra de Menezes 

22 

ARt. 27, letra a 

REtire -se a e:h'"Pressão 11aprovar", 
A emenda está de acôrdo com o art ., 23 e se harmoniza com as atribui ,;. 
ções conferidas aos Centros e à s Unidades no âmbito de sua competência 
espe.cif:!.cÇ~.:, .. pa forma ·do Decreto n9 62 414" Leia~se o art . 59 que fala 

_em-"coord.ena..ção''· das atividades universitárias. · 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
b) Epaminondas José Pontes 

23 

Art~ 27, letra c 
·:: 

Suprima-se o O dispositivo anula Centros e Unidades a Os Centros, 



,f!.l •. 

principalmente. Em que ficam os seus Departamentos e Conse~os; _ 
Quando muito, admite.se a ' pt'crposta ~- princi'pios geraJ,s de ensino 

e pesquisa na UFF". · ~ ' · .· · 
Rejeitada a emenda supressiva, propomos à ali'neas esta redação: 

"c -propor os princípios gerais do ensino e da _pesquisa na UFF. 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

24 

Art. ' 27, d 

Substitua-se "determinar" por propo:s; A expressão determinar fere 
atribuições dos Centros e Unidades. Cumpre respeitar ár~as especi'íicas 
de atuação. 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

25 

AR.~. · 27, let;ra g 

. "" . Suprima-se a ah~a. 

A atribuição é estranha ao CEP: Pertence ao Conselho Universitário. 

Art. 27, letra h 

a) -Ci-eraldo Bezerra de Menezes 
a) j:paminondas José Pontes 

26 

Acrescente -se: "stbmetendo .. se à aprovação do Conselho Uni\rersi{á-
rio 11 • Jk 

JUSTIFICAÇÃO - t: o critério qm prevalece em relação ao Estatuto e Re 
gimento Geral da Universidade, ao Regimento da Reitoria (Art. 28, parl"
grafo Único) e a todos os outros. 

,_· 

; . . - arEpaminondas Jo sé Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

27 

.t\. 
A t. 27, letra !.. 

Adite -se apÓs a palavra normas a expressão gerais • As espec(íicas. 
no caso, fogem à alçada do CEP. 



tainerttos e Conselhos; 
>rincÍpios gerai~ de ensino 

' ~ d -~ a ahneas esta re açao: 
a .pesquisa na UFF. 

'antes 
Menezes 

3xpressão determinar fere 
espeitar áreas especÍficas 

'antes 
Menezes 

ao Conselho Universitário. 

le Menezes 
· Pontes 

, do Conselho UniVersifá-

relação ao Estatuto e Re 
L Reitoria (Art. 28, parã-

Pontes 
Menezes 

gerais • As especÍficas,. 

no caso, fogem à alçada do CEP. 

Art • . 30, § 1 <? 

Redija-se: 

. a} Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes · 

28 

-
"O Reitor somente poderá ser recondtlz: do uma vez". 

JUSTIFICAÇAO -O mandato é de três anos. Com a recondução, é atin
gido o prazo de seis anos;o suficiente para a realização de obra duradou
ra. Tal o critério, ~ ~.oje estabelecido, no sistema de escolha de dirigen-
tes de entidades pÚblicas.- · . 

a) Epaminondas J osé Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 
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Art. :n, letra c 

Redija.i..se a alÍnea dêste modo: 
11c - assinar, com o diretor da Unidade, os diploinas conferidos pela Uni
versidade". 

Se o pensamento foi o de excluir a assinatura do Diretor da Unidade 
nos diplomasrespectivos, como tudo indica, convenhamos em que não foi 
feliz,. ou convenhamos em que traduz um propÓsito de esvasiamento in-
conceb{vel., ·· 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 
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Art. 31, f 

Acrescente -se: "e os das tabelas de Pessoal Temporário e Especia-
. , · 

lizado Temporario". 
O preceito estava incomp:.eto., 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

5 ~ b - Lf ~ 

31 

Art. 31, 23<? 



.~dija-se: 

§39 -O Reitor poderá convocar, no prazo máxiino de dez dias, o Conse
lho Universitário; p~ra i~PugnaÇão de resolução dêste Órgão, que, pelo 
voto de dois têrços de seus membros, poderá eejeitar as razÕes ofereci
das, f rnqptendo, consequentemente, a deliberação impugnada. 

JUSTIFICAÇÃO -- Nos têrmos em que o parágraf<Yostá· r·edigido·, nao se 
trata, na boa técnica, de direito ao veto, mas de tentativa de desmorali 
zação do Conselho, -principalmente. ;;tivermos em conta a determina -
ção de que suas sessões sejam realizadas unicamente de três e,m t.r~s 
mêses, e ainda assim no perÍodo escolar (art. 21). · 

S .t... o Reito r, que fé o Presidente do Conselho, po~e con-~o .cá-lo ex
traordinàriamente, por que esperar três l ongos mêses, descun1prindo·-
lhe uma decisão ?- · . . . 

A eme!fda desfaz o absurdo • . 

. Art •.. .34 ,.§29 .. 

a) .Geraldo :Bezerra ·de -Menezes 
a) Epaminondás José . PontE~·s . 

"Retirem-se as expressõ es - "controlar tôdas as atividades da vida es
colar dos aluno s a fim de concentrar e" 

JUSTIFICAÇAO - A redação não é f~liz. C onsagra inqualüicáve~ usur
pação de at:~ib_ufç?e_ s p~ivativas _da Unidade. Não há dÚvida nenhuma~. é : 
da competênciâ. d a Unidade "controlar tôdas as atividades da,_ ·v:ida esco
lar do_s alunos" . .. Demais, aspro vidênçi_as preliminares e . bá.sicas para 
ci r~gistro e· ~~e·di.ção de diplo ma;s são. da unidade. . . 

;_ 

Art. 3t1, ~39 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas J o sé P ontes 

33 

O Departamento de Administração Escolar se encarregará d_a _ r~ali
zação da primeira fase, de sentido básico, dos concursos de seleção dos 
candidato s a ingresso na Universidade, de acôrdo co p-1 iliretrt2íes .do Con 

' • • • • • ' • I ' . • • -

·· se1ho 'de ·Echic.ação e Pe·sq?isa e normas· traçadas pelo Conselho Univers!_ 
tário . 

JUSTIFICAÇÃO - Até o presente, _ o exam~ de. habilitação tem compreen
dido duas fases: a pri~~ira bási~a,' realizàda na Universidade e a segun-., . . ' ' '' ' """ , 
da, espec1fica, efetuada nas Unidades. Nao ha motivo para retirar das 
Unidades o direito de participarem diretamente do exame nessa segunda 
fase, realizando -o sem interferências. 

a) Epaminondas Jo sé Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 



34 

Art. 35, parágrafo Único 

Art. 38 

No art. 35, parágrafo Único , diga-se "Regimento ", e nao " Regula
mento", po r não ser o caso • . 

Idem, quanto ao art. 38. 

· a ) Epaminondas J o sê'Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 
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.Art. 36 

Substituam-se, no artigo , as expressões 11 at ribu~ções executivas" 
por . )"funções coordenadoras 11

• 

JUSTIFICAÇAO .;. V .rrque se afirmou sôb r e a emenda aq art. 59. 

Art. 37 

a) Geraldo Bézerra d e Menezes 
a) Epaminondas J0sé P ontes 

36 

Nas al(neas c e d, inclua-se a expressá. referência, tal c omo nas al( - - , 
neas a e b "compreendidas em sua area11

• 
-~ 

Art. 39, letrab 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Ponte.s 

37 

J',crescente -se após decidir as expressões "por proposta das Unida
des". 

Caso contrário, as Congregações e Departamentos das Unidades nao 
te riam razao de se r. 

~ Art. 39, letra g. 

a) Ge raldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 

38 



Acrescente -se no final: 11e aprovado pelo Conselho Unive . sitário ". 

JUSTIFICAÇAO - O tema, vinculado ae aspecto normativo, não pode fu
gir ào.provação do Conselho Universitário, Órgão de cÚpula inclusive em 
matéria normativa. 

a) Epaminondas José Pontes 
a) Geraldo Bezerra de Menezes 

38 -~ 

Art. 39, parágrafo Único 

Reil.ija-se: 
"Além das diretrizes gerais no plano do ensino e da pesquisa no âmbito 
de sua competência, o Regimento de cada Centro poderá prever a forma
ção de especialistas". 

JUSTIFICAÇAO - As atribuições dos Centros não podem anular as atribu!_ 
ções das Unidades quanYo ao ensino e pesquisa. Deve ser facultativa, con 
forme as conveniências de cada área, e não obrigatÓria, a formação .de e;
pecialistas. Ouanto à parte final suprimida constitui matéria da compe- -
tência da Faculdade de Educação. 

Art. 44, caput 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 
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Ao artigo, propomos a seguinte redação: 
"Compete ao Conselho Dw artamental estabelecer o plano de atividades 
didático -pedagÓgias da u.,~ói , submetendo -o à Congregação, ca
bendo -lhe coordenar e fisçalizar a execução do mesmo. 

Art. 48, letra c 

Redija-se: 

a) Geraldo B3zerra de Menezes 
.. a) Epaminondas José Pontes 

40 

"c - de extensão , aperfeiçoamento, especialização, atualização, informa
ção e revisão, abertos a candidatos com o pre-paro e os requisitos que vie 
rem a ser exigidos e fixados nos respectivos Regimentos. 

JUSTIFICAÇÃO - A expressão "quaisquer outros" pode conduzir ~ desmo
ralização dos cursos universitários • . 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a} Epaminondas José Pontes 



::J Conselho Unive. sitário". 

:to normativo, não pode fu
gão de cÚpula inclusive em 

~Pontes 
:1e Menezes 

::J e da pesquisa no âmbito 
tro poderá prever a forma-

1ão podem anular as atribu!_ 
3.. Deve se r facultativa, con 
rigatÓria, a formação .de e;
nstitui matéria da compe- -

e Menezes 
'entes 

er o plano de atividades 
do -o à Congregação, ca
mesmo. 

e Menezes 
Pontes 

ao, atualização, informa
ra e os requisitos que vie 
simentos. 

" pode conduzir~ desmo-

~ Menezes 
Pontes 

~ 

• 

!I 
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Art. 50 

No final, acrescente -se '·'na fo rma do R~iinento de ·cada Unidade". 

JUSTtFICAÇÃO -'Estabelecida a apuração da aprendizagem, os pré ~r~ 
quisitos vinculam-se à n atureza e aos fins de caà.'a Unidade. · 

a) Geraldo Bezerra de Menezes · 
. · .. lt . 

a) Epaminondas Jose Pontes -

42 

Art. 66, § 29 

Retirem-se as express~es "funções gratificadas de cissessoramento". 

JUSTIFICAÇÃO - Tais funÇÕes gratificadas não podem ser criadas por 
Estatuto, e sim por lei. 

·'· a) Geraldô Bezerra·de M(mezes 
a) Epaminondas J o sé :Pontes 

'43 

A~t~ 68, .§29 

Suprima-.se o parágrafo. 

JUSTIFICAÇAO - Primeiro: porque a · niat~ria não é estatutária; 29) por
que, l no mérito, se o aluno está dispensado da presença, não vejo razão 
para expedição de atestado. 

.Art. 74, § 29 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas J o sé P ontes 

44 

Dê -se ao parágrafo esta redação: 

§ 29 - Os diplomas serão expedidos pelas Unidades, e conterão assinatu 
ras do diplomando, do Reitor e do Diretor da Unidade. 

JUSTIFICl!Çl\.0 - Não se pode esvasiar as Unidades a. tal ponto que nem 
os diplomas elas possam conferir. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) ··~paminondas José Pontes .. 

3'Jh _t;o 
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Art. 75 
• 
Retirem-se as expressões -"expedição e'' 

JUSTIFICAÇÃO - Já oferecida a justificação em outra emenda sôbre o 
tema (art. 74, § 2<;l). 

Art. 78 

:rledija -se: 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 

46 

"§ 1 <;l - As penas de advertência, repressão ou suspensão até 30 dias sao 
da compet~ncia do Diretor da Unidade Universitária. 
§ 29 - A pena de suspensão superior a 30 dias e a de exclusão competem 
à Congregação ou colegiado equivalente. 
§ 39 -Das penas disciplinares previstas no § 19 cabe unicamente recur
so à Congregação ou colegiado equivalente, e das previstas no § 29 cabe 
recurso ao Conselho Universitário, obedecidos, em ambas as hipÓteses, 
os prazos regulamentares. · 

JUSTIFICAÇ.AO - Tenho por temerários os preceitos impugnados, que 
retiram do Diretor da Faculdade e dos seus colegiados atribuições que 
lhes são privativas. Não é possível retirar a quem dirige o poder de dis 
ciplinar. 1!: mais uma tentativa de esvasiamento das Unidades, de tod;
incompreensível. 

Art~ 95 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José :Pontes 

47 

Acrescente -se em seguida à: palavra designação: "apÓs aprovação pe
lo Conselho Universitário . 
Segue a emenda a orientação geral do anteprojeto. 
Tão clara a proposta, que dispensa qualquer comentário. 

a) Geraldo Bezerra de Menezes 
a) Epaminondas José Pontes 

t 



,. 

S:;o Pr ulo,2? de junho de 1968 

Ilustre amigo Prof.Gere.l o Bezerra 0e Nen zes: 

Cordiais cumprimentos. 

Recebi ·as mãos de nosso comum P. .• li~""o r 

Aristides Greve seu iscurso de saudação ao Rey.P. re Pedro 

rupe,Supe~r ~eral d? Comp nhia de Jesus. 

su~s p l~vras,precisas e oportunas,ex ri1 x 

fielmente os sentimentos d s catÓlicos que não abdicaram dos 

sinamentos perenes do Evan elho. 

A Conf deração Pacional -as Con~7reg r o s . 

rinnas não poderia ter con·ado com me hor intérp ete do ~uc o 

prezado arnigo,para falar na sessão magn do Colégio Santo Inécio. 

Com os meus atenciosos agradecimentos e s_ 

eurGnça de minha ~izade e admiração. 

Rua l1orro Verde, 210 - ZP . 4 - São Paulo -

-
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~ ' ME C - UNIVERSI DADE FEDERAL DO ESTADO DO R IO DE JANEIRO 

~ ... .., 

FACU LDADE DE D IREITO 

ATü DA CONG~{i!.GAÇÃO iU!.ALIZADA NC Dill. 6 de JUNHO de 1968 
CONVOCADA P.E.LO DR . DL{GITOR, PA·i..4. TRtiTAR DA SEGUINTE"O~ 

DEH DO DI1l.11 :a) 1lEBORH:.. UNIVEBSITlÍrliA ; b) CU1\SO DE DúU
•ro ·'.!.DO ; c) CONCUf-\[.0 DE HAB1LI'.i1~Ç~O DE 1968 ; d) rl.ATIFICA

ÇtíO DE INDICAÇJW DO :pro. ANTÓ •Hil CLAUDIO BOCAYU'vl~ c:..,NIL~ 
l{i.;;G~ t~CIA DE DLü• .. rro PLNAL ; e) INDICAÇ!W DO PiWFESSOR 

LUIZ DUBOC PIN1{UD PA .lli. rthGENTE DA CA.DEI.i:\.Li DE INT!WDUÇÃO 

À Cib.NCIA DO DIHEITO , DA TUHM.i\ DA NANHÃ ; f) ~lF!tOV~<tÇA:O 

Pr\OPOSI'fUl"U'l NONK~Ç10 DO LIVHE DOCENTE ArlNOLD ~1/ALD A OATF, 

DRA DE OIRE.ITO ciVIL ; g) AP L~ovAçn:o ... tEGIME DE rEMPO INTE.
GRAL DOS P~WFESSOES JOSB TELLES BidtBOSA , ADAUCTO D1üLEN

CJüt FE.LWHIDES E Ll~UrlO NE.C.iJITO ALONSO • 

~~os seisidas do mês de junho do ano de mil novecentos e sessenta e se

te, ~s dezoito horé:~.s, reune-se a Gongregação da Faculdade de Direito da Un:>

ver~r'.lade Federal Flill!linense , sob a presidência do ~r •. Dr. Direi tor professsor 
Geraldo Hontedonio Bezerra de Henezes e com o compared 111ento dos profes ~ Óres 

11.lvaro Sardinha , Vicente Sob rino Porto , Alvaro de Hello Doria , Scflla. da Sou

za Ribeiro , Alarico de Freitas, Jozé Cândido Sampaio Lacerda , Paulo Gomes da 

Silva , Epdminondas José Pontes, Romeu Rodrigues Silva, ~ ··•••••••• • •••··· ·~ · 
e Antônio de castro AssuJnpção e , do representê;t.nte ·ao Cen~ro -~cétdêmico Evaris

te da Veiga , acad~mico Paulo Medeiros Cruz • Aberta a se~srrc ~ lida a ata d~ 
sessio anterior que , sem discussão , é aprOV:..!.d.<..~. unanimimente • A seguir1 o Sr • 
Presidente faz uma explanação detalhaca s;bre a reforma universjt1ria , <.:Linda 

em fase de estnr1os , apont:...ndo os incovenien·tes e pre jUÍzos que trará a FJ.cul-

ade , se o s~=>u <?nte-pro j eto fÔr aprovado como es-éa elaborado e_, comun1ca que 

o professor s.,.mpaio Lacercla el~borara wn relutc{;rio sÔbre o assunto s solici
té:..nd.o ao refc:::-ido proff',",sor que dê conhecimento à Congrt;S<.i~5o,. o (~ue é feito 
Findo o r~ la tório , o C r 1< Presidente o submete d Congre-~g~ção par~ ap!B ciú.·;ãc 

e .11':ccv.:lç ão ~ tJ- :.f, o me!::lllO sPrá apreseot.:·do , ~a prÓxima reuni.lo do Conselilo 

Uni ver si V~'~''ic , e orno sueestões de~, t .~ Baneregação, a c: uêle ante-projeto, em C e
fesa dos in.terêsses rio en.sj r o un:i vers5 téir i o e J consequentemente, dt:st.a Facul

dade • F'aze:r.1 uso da p.-.üuvra os professores Alvaro Doria, Epamir.ondas Pontes 
c:cyll:.l.. Souza .. ibeiro , Antônio de b'astrc .tsstunpç1o e o represent:.~nte do C1~EV • ,.. 
Em votd.c;iio f, o relat<.~rio do Prof. Campaio Lacerda aprov::..do unanirnimente . Pas-

• 

sando ao i ter1 zo da C,rd"'Ll do Dia , o Sr . Pres:I dente dá conhec;_mento a Congrega

ção que face a aprova~ão do novo regimento co Curso de Doutorado , conseguiu 

q_ue o Conselho Univer-sit;f.r·io , aprov;;;.sse uma remuneru.ção de Ncr~ 15o ,co , pa~a • 
os profsssôres da.·.uêle curso e ~ assim mesmo , em caráter e xperimental • A se

guir, o Sr . Presidente: pede ao Prof • Sobrino Porto c ... ue explane , para a Conere

gação a o novas normas , L.:~ ' : vt ainda em fase de discussão na Rei teria, do Con
cur1,2 de Habili tr1.çüo a ser reaJ.izado em 1968 • Coll a a palavra , o professor E:·o

brino Porto faz uma explanação soôre o assento , dizendo ent1·e outras coisas 
-;r-. ó· _, 
~~ <" 
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que o Concurso de Habilitação se comporia de duas etapas , sendo uma ,unificada, 
sob a orientação da Reitoria e a outra , sob orientação da p~Ópria Eacu::..düde • 

À pri1r eim eta~'&msãr~~Vidtla~~h!g.a§ 0 cgi! .d ~Y.~si~§B.~glina s e a segu.l'ldct com três 
disciplinas , pedi~do a Congr~gação que apresentasse sugestões ~ob~e_quais di~~ 
ciplinas deveriam éonstar no currículo aquele concurso • ApÓs discussão cheg~;
se a aprovação de que as disciplinas , a t í tulo de sugestão , a seremexigidas 
deveriam ser:P0 rtugês (eliminatÓria com nota 6 no m!ni~o) e Francês ou Ingles 
(optativas) pura a F.eitoria e, para a Faculd.::lde.i , as disciplinas , Literatur~ 

otuguêsa , Latim e Noções àe Sociologia, nas quais o candidatos teria que ob
ter a média global m!n.irr.a de 5 pontos , ficando , enteetanto , consequentemente , 
eliminado aquêle que obtivessem nota zero , em qualquer dessa dis clhplinas. Os 
professôres Geraldo Bezerra de Menzes , Sobrino Porto e Romeu Rodrigues Silv~ , 

A 

ficam com incumbencia de elabrar ~ dentro de uma semana os respetivos progra -
mas 161 N0 vamente com a p~ln.vra o Sr . Presidffite submete a aprovação da Congre
gação , a indica ção f eita , "ad referendum" , P.o ~Professor Assistente Antônio 
Claudio Boaycuva Cunha , para reger a cadeir• de Direito Penal, face o afast
mento , conpulsÕrio do professor Alvaro Ferreiréi de Silva Pinto, Postw. em dis
cussão é aprov.J:la unaniJ:'limente, a indicG.ção a cima referido • Concomi ta.ntemen
te , : após .,setdsubmetiqo( a Çõngregação, ~ ~ aprovado, também, unanimimente, a in
dicação feita pelo profes ~ or C~ rlos Arberto de Queiroz Prezwwodooski, do li
vre docente João Luiz Duboc Pinaud para exercer a função de Auxiliar de Ensi
no da cadeira de Direito Internacional PÚblico • Novamente com a palavra o Sr. 
Presidente a presenta as razões de regime de tempo integral estabelecido para 
os professôres Adaucto D'Alenca r Fernandes, J osé Telles Barbo . a, . Geraldo Mon
tedÔnio Bezerra de Menezes e Lauro Benito Alonso, pedindo, afinal, a aprovação 
das razões apresentadas, que p feito, unanimimente • Finalmente, apresenta à 
Congregação a propsiçüo, do livre docente Arnold Wald, para ser nome...t.do Profes
sor Cntedrático da cadeira de Direito Civil, sob o funduraento qe. que o refe
rido ~ivre Docente , jJ ~lVid prest~do tr~s concursos paru a cJtedra de Direi
to Civil, sendo aprovaJo em tÔdas os três, e que em um dêles (Faculclude Nacio
nal de Di rei to , com menos de dois antes da abertura da vaga nesta F'aculdt:td.e , 
com o falecimento do Desemba:-gu.dor Miguel M uria de Serpa Lopes. Nada mais 

havendo a trJtar ~ ··•••••••• 
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CONSELHEIRO GERALOO BEZERRA DE MENEZES 

ESTUDO - PROPORÇÕES - MOÇÕES 

Periodo : 1967/1981 

À MemÓria de Gustavo Corção - Intervenção 

B~letim nQ 32 págs. 21 a 28 

Ano 08 - julho/Setembro 1978 

Sessão Plenária- 07.08.78 

Ruy de Azevedo Sodr~ 

Boletim nº 32 pags.84 e 85 

Ano 08 - Julho/Setembro 191 : 

Sessão Plenária - 09.08.78 

Paulo 'VI e a "Populorum Progressio 

Boletim nQ 32 pags. 104 e 105 

Ano 08- Julho/Setembro 1978 . 

S!ssio Plenária 

INTERVENÇÕES 

DOCUMENTOS COM CÓPIA 

Em alemão "0 Quinze" de Rachel de Queiroz - Intervenção 

Boletim nQ 33 pags. 67 a 69 

Ano 08 - Out/Dezembro 1978 

Sessão Plenária - DS.l2.78 

Sociologia da Biografia 

Boletim nQ 34 págs. 75 - 76 

Ano 09 - Janeiro/Harço 

Sessão Plenária 09.01.79 e 11.01.79 

Cultura Brasileira 

Boletim gFC 34 pág. 97 

Ano 09 Janeiro/Março 1979 

Sessão Plenária 



Pronunciamento do ~ons.Josué Montello e Homenagem que lhe foi pre~ 
tada p lo Colegiado 

Boletim n2 35 - págs. 37 3 38 
'\no 09 - Abril/Junho - 1979 
~essão Plenária- 08.03.79 e 02.04.79 e 05.04.79 

O sofisma da liberdade acadêmica - Intervenção 
Boletim n2 35 - págs. 57 a 59 
Ano 09 - Abril/Junho - 1979 
Sessão Plenária- 04.04.79 e 05.04.1979 

Everaldo Backchauser 
Boletim n2 35 - págs. 83 a 85 
.Ano 09 - Abril/Junho - 1979 
Sessão Plenária - 08.05.1979 

Homenagem a memória do Conselheiro Odylo Costa Filho - Intervenção 
Boletim n2 36 - págs. 26 e 27 
Ano 09 - Julho/Setembro - 1979 
Sessão Plenária- 03.09.79 e 04.09.1979 

Saudação ao Mestre de Casa Grande & Senzala 
Boletim n2 36 - págs. 40 a 49 
Ano 09 - Julho/Setembro - 1979 
Sessão Plenária -na Academia Fluminense a 07.08.1979 

12 Aniversário da morte de Gustavo Corção - Intervenção 
Boletim n2 36 - págs. 78 e 79 
Ano 09 - Julho/Setembro - 1979 
Sessão Plenária- 04.07.1979 

Gilberto Freyre 
Boletim n2 36 - págs. 38 e 39 
Ano 09 - Julho/Setembro - 1979 
Sessão Plenária - 08.08.1979 

Preito a Celso Kelly - Intervenção 
Boletim n2 36 - págs. 106 e 107 
Ano 09 - Julho/Setembro - 1979 
Sessão Plenária- 02.07.1979 

-



Embaixador Cláudio Garcia de Souza 

Boletim n2 37 - pags. 45 e 46 
~ 

Ano 09 - Out/Dez 1979 

Sessão Plenária- 08.11.79 

Politica de Cultura, Diretrizes e execução- Intervenção 

Boletim nº 37 - pags. 67 e 68 

Ano 09 - Abril/Junho - 1979 

Sessão Plenária - 04.10.79 e 05.10.79 

"Poemas do reino de Deus 11 

Boletim nº 37 - pags. 86 a 89 

Ano 09 - Out/Dez 1979 

Sessão Plenária- 06.12.79 

- CFC comemor a os 80 anos de Casa Grande e Senzal a - Intervensão 

Boletim nº 38 - pags. 47 a 49 

Ano lO - J an/Março 19Bê 

Sessão Plenária- 04.03.80 

Instituto Nacional do Livro 

Boletim nº 38 - pag. 77 
Ano l O - Jan/Março 1980 

Sessão Plenária - 08.1. 80 

v Afonso Arinos 

Boletim nº 38 - pags. 104 a 106 

Ano 10 - Jan/Março 1980 

Sessão Plenária - 05 .02. 80 

J A memÓria do Conselheiro Paschoal Carlos Magno 

Boletim nº 39 - pags. 25 e 26 

Ano lO - Abril/Junho 1980 -Sessão Plenária - 09.06.80 

Uma contribuição Brasileira à revolução da Lingua Portuguesa 

Boletim nº 39 - pags. 98 a 110 

Ano l O - Abril/Junho 1980 

Sessão Plenária - 12.06 . 80 
g';)0 -S ~ 
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Novos Membros da CNMC 

Bpletim n2 39 pág. 137 ,. 
Ano lO - Abril/Junho 1980 

Sessão plenária 1C.04.80 

Posse do Conselheiro Marcos Almir Madeira 
. , 

Bolet1m n2 40 pags. 105 e 107 

Ano lO - Julho/Set. 1980 

Sessão Plenária 07.07.80 

simbolo e historicidade 

Boletim n2 40 pág. 209 

Ano lO - Julho/Set. 1980 

~essão plenária 06.08.80 

Homenagem à memÓria ~à.o au'tor· de 11A Trag~dia Burguesa 11 - Intervenção 

Boletim n2 41 pág. 20 

Ano lO - Out./Dez. 1980 

Sessão plenária 03.11.80 

Exposição do Presidente do Conselho de Cultura de Santa Catarina- Intervenção 

Boletim n2 41 pág. 48 

Ano 10 - Out./Dez. 1980 

Sessão plenária 09.10.80 

Festejados pelo CFC os 70 anos do Conselheiro Miguel Reale- Intervenção 

Boletim n2 41 págs. 81 a 83 

Ano 10 - Out;/Dez. 1980 

Sessão plenária 03.12.80 

O s Quarenta Anos da justiça do Trabalho 

Boletim n2 43 págs. 58 e 59 

Ano 11 - Abril/junho 1981 .... 
Sessão plenária 06.05.81 
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.,. 
A Participação de Miguel Reale num Foro Nacional de Debates 
Boletim n2 43 - págs. 103 e 104 
Ano 11 - Abril/J·,mho - 1981 
Sessão Plenária - 03.06.1981 

Tempos ~ureos do Colégio São Luís de ItÚ 
Boletim n2 44 - págs. 57 a 71 
Ano II - Julho/Setembro - 1981 
Sessão Plenária - 04.08.1981 

Biblioteca Nacional 
Boletim n2 44 - págs. 126 e 127 
Ano II - Julho/Setembro - 1981 
Sessão Plenária - 09.07.1981 

Instituto Nacional do Livro - Intervenção 
Boletim n2 44 - págs. 196 e 197 
Ano II - Julho/Setembro - 1981 
Sessão Plenária - 06.08.1981 

Adonias Filho - Doutor "Honoris Causa" 
Boletim n2 46 - págs. 55 e 55 
Ano III - Janeiro/Março - 1982 
Sessão Plenária - 03.03.1982 

Centenário de N~imento de D.Sebastião Leme da Silveira Cintra 
Boletim n2 46 - págs. 102 a 104 
Ano III - Janeiro/Março - 1982 
Sessão Plenária - 03.02.1982 

Fldrriineo Favero 
Boletim n2 46 - pág. 115 
Ano III - Janeiro/Março - 1982 
Sessão Plenária - 03.03.1982 

Marcos Almir Medeiros na Legião de Honra 
Boletim n2 46 - pág. 129 
Ano III - Janeiro/Março - 1982 
Sessão Plenária - 01.02.1982 

-Defesa dos Valores Morais 
Boletim n2 47 - págs. 39 e 40 
Ano 12 - Abril/Junho - 1982 
Sessão Plenária - 14.04.1982 



São Francisco de Assis e os Valores do Evangelho 
Bolet~ n2 47 - págs. 75 a 79 
Ano 12 - Abril/Junho - 1982 
Sessão Plenária - 13.04.1982 

Homenagem a Aloísio Magalhães 
Boletim n2 48 - págs. 26 e 27-
Ano 12 - Julho/Setembro - 1982 
Sessão Plenária- 05.07.1982 

Adroaldo Mesquita da Costa 
Boletim n2 48 - 86 a 88 
Ano 12 - Julho/Setembro - 1982 
Sessão Plenária de 08.07.1982 

À Memória de Levy Carneiro 
Boletim n2 48 - págs. 128 a 130 
Ano 12 - Julho/Setembro - 198~ 
Sessão Plenária - 05.08.1982 

Artur de Almerla Torres 
Boletim n2 48 - págs. 152 a 154 
Ano 12 - Julho/Setembro - 1982 
Sessão Plenária - 15.09.1982 

Conselho Federal de Cultura Dedica Sessão em Homenagem a Pedro 
Calmon 
Boletim n2 49 - págs. 38 e 39 
Ano 12 - Outubr o/Dezembro - 1982 
Sessão Plenária - 09.12.1982 

Ministro José de Castro Nunes 
Boletim n2 4 9 - págs. 94 a 96 
Ano 12 - Outubro/Dezembro - 1982 
Sessão Plenária - 09.11.1982 

Livros de Arte 
Boletim n2 50 - pág. 72 
Ano 13 - Janeiro/Março - 1983 
Sessão Plenária - 13.01.1983 

Cajueiro Nordestino 
Boletim n2 50 - pág. 83 
Ano 13 - Janeiro/Março - 1983 
Sessão Plenária - 08.02.1983 -



Historiadoe José Ant onio Soares de Souza 
Boletim• n2 50 - págs. 99 a 101 
Ano 13 - Janeiro/Março - 1983 
Sessão Plenária - 09.02.1983 

Padre Leme Lopes 
Boletim n2 50 - págs. 102 e 103 
Ano 13 - Janeiro/Março - 1983 
Sessão Plenária- · 07.03.1983 

80 Anos de Pedro Nava 
Boletim n2 51 - págs. 91 a 93 
Ano 13 - Abril/Junho - 1983 
Sessão Plenária - 09.06.1983 

Ho~enagem a Alceu Amoroso Lima 
Boletim n2 52 - págs. 18 e 19 
Ano 13 - Julho/Setembro - 1983 
Sessão Plenária - 12.09.1983 

Oliveira Vianna intérprete do Brasil 
Boletim n2 52 - págs. 42 ~ 57 
Ano 13 - Julho/Setembro - 1983 
Sessão Plenária - 03.08.1983 

Declaração Universal dos Direitos do Homem 
Boletim n2 53 - págs. 129 e 130 
Ano 13 - Outubro/Dezembro - 1983 
Sessão Plenária- 07.12.1983 

Os Setenta Anos de Francisco de Assis Barbosa 
Boletim n2 54 - págs. 40 e 41 
Ano 14 - Janeiro/Março - 1984 
Sessão Plenária- 0 7 .02.1984 

"Homens e Idéias a Luz da Fé" de Geraldo Bezerra de Menezes 
Boletim n 2 54- pág. 65 
Ano 14 - Janeiro/Março - 1984 
Sessão Plenária - 05.01.1984 

Barreto Filho 
Boletim n2 54 - págs. 85 e-86 
Ano 14 - Janeiro/Março - 1984 
Sessão Plenária - 03.01.1984 

O Projeto de CÓdigo Civil 
Boletim n2 55 - págs. 81 e 82 
Ano 15 - Abril/Junho - 1984 
Sessão Plenária - 09.05.1984 '3:J6-61 



Pandiá C.plógeras 

Boletim n2 56-57- págs. 27 e 28 

Ano 15 - 22 semestre/1984 

Sessão Plenária de 02.10.1994 

O Ato Institucio~al n2 5 

Boletim n2 56-57 - págs. 97 e 98 

Ano 15 - 22 semestre/1984 

Sessão Plenária de 06.12.1984 

O Silêncio de Mauro Mota 

Boletim n2 56-57 - pág. 118 

Ano 15 - 22 semestre/1984 

Sessão Plenária de 04.12.1984 

Moral e Mudança Social 

Boletim n2 58-59 - pág. 23 

Ano 16 - 12 semestre/1985 

Sessão Plenária de 07.03.85 

Octávio de Faria , O Romancista de Tragédia Burguesa" 

Boletim n2 58-59 - págs. 29 e 30 

Ano 16 - 12 seme stre/1985 

Sessão Plenária de 07.03.1985 

Criação do Ministério da Cultura 

Boletim n2 58-59 - págs. 47 e 48 

Ano 16 - 12 semestre/1985 

Sessão Plenária de 09.01.1985 

A Restauração do Paço da Cidade 

Boletim n2 58-59 - pág. 61 

Ano 16 - 12 semestre /1985 

Sessão Plenária de 06.03.1~85 

O 12 Vice-Presidente do Conselho Federal de Cultura 

Boletim n2 58-59 - págs. 74 e 75 

Ano 16 - 12 sem(~stre/1985 

Sessào Plenária d2 11.04.1983 
3;)6-6/. 



Pres'.?!1t;a Filo.só:l:ica d•.? Tarcíso Padilha 

Boletim ~~ 58-59 - 84 e 85 

Ano 16 - 12 semestre/1935 

Victor Nunes Leal 

Boletim n~ 58-59 - págs. 97 e 98 

Ano 16 - 1~ semastre/1985 

Sessão Plenária de 26.06.1985 

Homenagem a Pedro Calmon 

Boletim n~ 58-59 - págs. 103 e 104 

Ano 16 - 12 semestre/1985 

Sessão Plenária de 25.06.1985 

Os oitenta anos de Afonso Arinos 

Boletim n2 60-61 - págs. 11 a 16 

Ano 16 - 22 semestre/1985 

Seesão Plenária de 07.11.1985 

Josué Montello, Um Companheiro, Um Mestre 

Boletim n2 60-61 - pág. 23 

Ano 16 - 22 semestre/1985 

Sessão Plenária de 24.10.1985 

Biblioteca Nacional 

Boletim n2 60-61 - págs. 74 e 75 

.Ano 16 - 22 semestre/1985 

Sessã0 de 08.08.1985 

Atribuições do Conselho Federal de Cultura 

Boletim N$ 60-61 - págs. 105 e 106 

Ano 16 - 22 semestre/1985 

Sessão Plenária de 03.12.1985 

... 
Arthur Cézar Ferreira Reis - 20 Anos de CFC 

Boletim n2 62 a 65 - págs. 15 a 17 

Ano 17 -

Sessão Plenária de 14.01.1986 

A Instruç ão PÚblica no Brasil 

Boletim n 2 62 a 65 - págs. 21 a 23 

Ano 17 

Sessão Pl e nária de 15.01.1986 
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... 

João Guilherme de Aragão 

Bolet~m nQ 62 a 65 - pág. 37 

Ano 17 

Sessão Plenária de 04.05.1986 

Homenagem a Djacir Menezes 

Boletim nQ 62 a 65 - págs. 39 a 41 

Ano 17 

Sessão Plenária de 07.05.1986 

Herberto Sales 

Boletim nQ 62 a 65 - págs. 73 a 75 

Ano 17 

Sessão Plenária de 10.04.1986 

Luiz da Câmara Cascudo e Orígenes Lessa 

Boletim nQ 62 a 65 - pág. 135 

Ano 17 

Sessão Plenária de 05.08.1986 

Posse de Evariste de Moraes Filho 

Boletim nQ 62 a 65 - págs. 146 a 148 

Ano 17 

Sessão Plenária de 06.10.1986 

Vianna Moog - 80 anos 

Boletim nQ 62 a 65 - págs. 163 a 170 

Ano 17 

Sessão Plenária de 03.11.1986 

Atribuições do Conselh~Federal de Cultura 
Boletim nQ 66-págs. 59 e 60 
Ano 18 - lQ Trimestre de 1987 
Sessão Plen.ária de 12.01.1987 

Biblioteca Básica de Estudos Brasileiros 
Boletim nQ 66 - páªs. 87 e 88 
Ano 18 - lQ Trimestre de 1987 
Sessão Plenária de 13.02.1987 
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Direito: Posse do 
nôvo Diretor foi 
muito concorrida 

A posse do nôvo diretor da Faculdade de 
Direito da UniveÍ·sidade Federal Fluminense, 
professor Geraldo Bezerra de Menezes, reves
tiu-se de solenidade e se realizou anteontem 
no salão nobre daquele estabelecimento de en
sino superior, sendo o ato presidido pelo Reitor 
Manoel Barreto Neto e presenciado por figu
ras representativas da sociedade fluminense. 

Assistiram-na o governador Matos Fontes; 
o presidente da .l'..ssembléia Legisla ti v a, sr. AI
varo Fernandes; o presidente do TRE e repre
sentante do presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Moacyr Braga Land; o g·eneral 
Aluis;o Guedes, comandante da Infantaria Di
visionária da 1. a Região; o prefeito Em!lio 
Abunahman, o monsenhor Barr011 U~oa, re
presentante do Arcebispo; o sr. Abel Maga
lhães, ex-diretor daquela Faculdade; o ministro 
Amaro Barreto da Silva. representante do TST; 
o marechal Raul de Albuquerque ; Secretários 
de Estado; deputados estaduais; diretores das 
demais Pacutdades; todos os membros -do Con
selho Universitário, tôda a Congregação da
quela Casa: o advop;ado Alcy Amorim ela Cruz, 
presidente da Seção Fluminense da OAB. o 
deputado Alberto Tôrres. presidente da Acade
mia Fluminense de Letras. o ex-Reitor Arge
miro de Oliveira, grande número de acadêmicos 
daquela Faculdade e de outras· unidades que 
compõem a Universidade , além de inúmeras 
outras pessoas. 

Durante a cerimônia . discursamm o aca
dêmico Ftancisco Espíndola em nome do CAEV 
o acadêmico José Cruz da Costa, em nome dos 
quintanista~; o advogado Carlos !\loura, repre
sentando O." ex-alur~~; o ~r . A.delmay GuerrP!
ro, em nome do corpo administrativo da Fa
culdade; o professor Waldenir Braganca, pelo 
Conselho Universitário: o vereador Adolfo San
ches, em nome da Câmara de Niterói: o pro
fessor Epaminondas Ponte~. pela Congregn
ção: o professor Geraldo Bezerra de Meneze~ 

e o Reitor Manoel Barreto Neto. 
O discurso do nõvo diretor da Faculdade 

de Direito constituiu-se em magnífica peça de 
idealismo e cultura. tôda ela no sentido de 
prestigiar-se a Universidade. reformando-lhe 
os métodos de ação, com o fim de melhorarse 
a qualidade do ensino com soluções brasileiras, 
fundadas em nossa própria experif>ncia. 

O nôvo diretor da Faculdade de Direito, sr . 
Geraldo Bezerra de Menezes, quando falava 

durante a solenidade da sua posse 


