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NOTA EXPLICATIVA 

Esta publicação tem largo alcance. Além dos conhecimentos práticos 
do seu autor, não se discute a atualidade do tema trazido à consideração. 

A Reforma Universitária está na ordem do dia. Todos a discutem. To
dos a desejam para legar-nos e aos nossos jovens uma instituição livre das 
peias de agora. 

Na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma Comissão Especial pro
grama e estrutura a Reforma Universitária. Dêsse grupo faz parte o Profes
sor Artur Arcuri, autor do plano piloto da Cidade Universitária e ardoroso 
batalhador da causa do ensino superior. 

Tomamos êste trabalho como uma firme contribuição sua aos esforços 
de muitos, por uma Universidade verdadeiramente legítima, a que todos as
piramos. 

Juiz de F<;>ra, março de 1967 
Moacyr Borges de Mattos 

Reitor. 



I I - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Naturalmente, nestas linhas não se expôs e nem se pretendeu expôr tudo 
o que se poderia dizer sôbre a Reforma Universitária. Ela é bastante complexa, 
difícil de ser posta em prática e não temos, também, a experiência para indicar a 
melhor solução, aquela que, pelas suas propriedades e seus possíveis resultados, 
seja a mais indicada. Para tanto, foi criada uma Comissão em nossa Universida
de e dependerá do conceito que cada um de seus membros tiver sôbre Universi
dade para se chegar a uma conclusão. 

A título de informação, mencionaremos duas outras estruturas adotadas 
em diversas Universidades Brasileiras. 

A primeira pouco difere daquela aqui apresentada. Consiste em tomar a 
Faculdade de Filosofia como núcleo central e cúpula da Universidade. A ela ca
beria a missão dos Institutos Centrais. Solução mais fácil de adaptação e, por 

isso, tentadora, mas não aconselhável por várias razões, principalmente pelo pri
vilégio que concede a uma Faculdade. 

A segunda vem de ser proposta pelo Prof. Rudolph P. Atcon, secretário 
do Conselho dos Reitores, que, baseado nas experiências das Universidades de 
Honduras e de São Domingos, por êle estruturadas, nos orienta, em seu livro "Ru
mo à Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira". Uma organização 
mais concentrada colocará as unidades universitárias num mesmo pé de igualda
de, proporcionará maior unidade administrativa, maior economia e dificultará uma 
possível reversão da estrutura dos Institutos. 

A proposição Atcon consiste, então, numa maior centralização e, conse
qüentemente, maior integração entre os diversos campos do conhecimento. Para 
isto, êle cria uma nova unidade a que chama "Centro de Estudos Gerais", onde 
todos os Institutos Centrais funcionam interligados e cria, também, outros Centros 
de Formação, em número variável e de acôrdo com as suas funções , nos quais 
reúne os Departamentos das matérias de formação profissional . 

Então, o Centro de Estudos Gerais é constituído de Departamentos -
idênticos aos .originais Institutos Centrais - que reúnem diversas secções, forma
das pelas matérias afins. 

Reunindo, assim, tôdas as matérias básicas da Universidade num único 
Centro, sob uma única administração e direção pedagógica, isto é, orientadas nos 
mesmos propósitos, estarão interligadas as humanidades, as ciências sociais e as 
ciências naturais, o que permite a convivência, numa mesma organização, de uma 
série de áreas especializadas de vários campos do conhecimento básico humano. 
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Reforma Universitária 

I - CONSIDERAÇOES GERAIS 

Estamos vivendo uma época de reformas e dentre tantas a Reforma Uni
versitária é a que nos interessa particularmente visto que Juiz de Fora já possui 
a sua Universidade. 

A reestruturação das Universidades constitui uma necessidade premente 
que não só atinge aquelas de nosso país como também as de todo o mundo. Paí
ses desenvolvidos como a Alemanha estão modificando os seus sistemas universi
tários com o fim de proporcionar ao ensino superior uma nova estrutura cuja
flexibilidade possa facilitar à Universidade um desenvolvimento natural de acôr
do com o progresso da ciência e da técnica. 

Para o caro leitor, não familiarizado com os problemas universitários, 
compreender o que seja uma Reforma Universitária será preciso, antes de tudo, 
conhecer o que se pretende reformar. 

No caso brasileiro, a maioria de suas Universidades, entre as quais, como 
bom exemplo, se inclui a de nossa cidade, está organizada na base do binô
mio "cadeira-faculdade", o que quer dizer, o ensino superior se processa exclu
sivamente nas Faculdades ou Escolas e, subordinado à tutela dos professôres 
catedráticos, tem como único e exclusivo objetivo o de formar profissionais sob 
títulos diversos, como médico, engenheiro, advogado, dentista, etc. Com essa 
organização e propósito, a Universidade nada mais é do que uma simples agre
gação de Faculdades isoladas e auto-suficientes, sob a égide duma Reitoria e 
de um Conselho, porém sem conexão orgânica, funcional e geográfica entre si e 
possuindo, cada uma delas, uma administração, um corpo docente, laboratórios 
e equipamentos muitas vezes idênticos aos existentes em outras faculdades. Por 
outro lado, trabalhando autônomamente, ciumenta de seu patrimônio e desejan
do naturalmente tê-lo cada vez mais enriquecido, cada faculdade cuida apenas 
do aperfeiçoamento de seu campo de conhecimento sem correlacionar-se com os 
demais campos e até, por vêzes, agindo egolsticamente em detrimento dêsses. 

Com isso, a Universidade deixa de cumprir o seu principal objetivo fun
cional qual seja o de manter estreita relação orgânica entre tôdas as suas uni
dades de ensino, entre tôdas as disciplinas, entre todos os professôres e todos os 
alunos, o que se expressa pelo têrmo bastante significativo: integração. 

Estruturada como está, a Universidade perde em organicidade, em efi
ciência, em funcionalidade, em economia e, principalmente, fica impossibilitada 
de criar e manter essa união, essa unidade, tão necessária à sua integração total, 
o que se traduz no "espírito universitário", sem o qual não há universidade, como 
o seu próprio têrmo sugere. 
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como centro criador de c1encia e de cultura e possa, assim assumir a posição 
que lhe compete na liderança de nosso processo cultural." 

Desejamos também observar que o Homem deve ser o centro de inte
rêsse, o objetivo principal de uma reforma na Universidade. Não bastará dar 
a êle uma excelente formacão intelectual e científica. Será necessário dar-lhe, 
também, uma formação moral, social e humanística, isto é, uma formação cul
tural, uma cultura que tenha aquêle sentido dado pelo Irmão José Otão, em seu 
livrinho, "Pensamentos de Ontem e de Hoje": 

"Cultura não é um acúmulo de conhecimentos. Isto seria erudição. Cul
tura não é a totalidade dos conhecimentos de um determinado setor do saber 
humano. Isto seria especialização. Cultura é a capacidade de distinguir as corre
lações das coisas e a relatividade das mesmas no conjunto do cosmo. Cultura é 
também utilização do saber dentro das normas da ética geral humana." 

Passando à exposição das reformas que se processarão nos diversos seto
res da Universidade, iniciamos com aquela que constitui a base de tôdas as demais. 

1 - Reforma Estrutural : - A Reforma Estrutural corresponde à organi
zação de seus órgãos e unidades de tal forma que possam êles manter uma estrei
ta relação funcional entre si, um colaborando com o outro e, em conjunto, com 
tôda a Universidade. 

Como vimos, a atual estrutura universitária, baseada no binômio "cadeira
- faculdade" é fechada, segregada e heterogênea, sem oferecer qualquer possibili
dade de unificação, comunicação e de participação entre as suas unidades sendo, 
ao contrário, a soma de subunidades autônomas e diferenciadas. 

Trata-se, então, de criar um sistema de órgãos que tenha por função prin
cipal a de unificar, congregar e sistematizar o ensino de uma forma aberta e ho
mogênea, transformando a Universidade num organismo único, integrado e coeso, 
no qual o ensino, a pesquisa e o treinamento profissional se processam paralela e 
coordenadamente. 

Como conseguir, então, a reforma da estrutura universitária? 
Como já dissemos, os meios variam, mas todos se originam de uma medi

da considerada fundamental para qualquer tipo de estrutura, medida que consis
te na reunião em Departamentos de tôdas as disciplinas (que, então, funcionam 
isoladamente nas respectivas faculdades) , conforme as suas afinidades e conexões. 

O Departamento, assim constituído, passa a ser a célula básica de tôda a 
Universidade e a cadeira perde, então, a sua atual importância no contexto uni
versitário. 

A unidade didática da Universidade passa para o Departamento que. 
agrupando tôdas as disciplinas das diversas faculdades, que possuam afinidades 
e conexões num mesmo campo do conhecimento, inclusive todo o seu pessoal do
cente, laboratórios, materiais e equipamentos, vai operar centralizado num único 
local. 

Então, a primeira medida reformista é a de "departamentalizar" tôda a 
universidade para, em seguida, agrupar aquêles Departamentos que reunindo as 
disciplinas afins, porém, básicas ou fundamentais, isto é, aquelas que investigam 
o conhecimento em busca do saber pelo saber (ciência pura) e criam o saber, vão 
constituir as unidades universitárias centrais, designadas por Institutos Centrais. 

-6-



depois matricular-se na Faculdade de Ciências Médicas e, após três ou quatro 
anos, obeter o seu diploma. 

Na exposição acima, vimos como se processa a diversificação no sentido 
verticaL 

No sentido horizontal, o estudante após cursar os dois anos dos Institu
tos Básicos poderá escolher um currículo, constituído por disciplinas de vários 
outros Departamentos, que lhe dará no fim de mais um ano o título de técnico, 
como geólogo, ferramenteiro ou laboratorista, etc. 

No que diz respeito ao corpo docente, deverá ser adotado um regime de 
formação gradual do professor que, selecionado após um estágio experimental, 
fará a sua carreira dentro do seu Departamento, começando como instrutor para 
passar a assistente e, após concurso, a docente e, finalmente, a professor titular 
do Departamento, qualificação que lhe permite substituir ou suprir a falta de 
outro professor do mesmo Departamento. 

Evidentemente, o perfeito funcionamento e a eficiência do ensino e da 
pesquisa integrados demandarão a dedicação exclusiva, em tempo integral, dos 
professôres à Universidade - problema insolúvel, no momento, diante da atual 
política salarial do govêrno, mas q~e certamente um dia será resolvido. 

3 - Refonna Administrativa : - Dada a sua natureza especializada, a 
administração de uma Universidade é decorrente da organização e tunções de 
suas unidades e, naturalmente, também de outros fatôres. 

As Universidades oficiais, como a nossa, estão ainda sob o contrôle do go
vêrno e as suas administrações centralizadas obedecem a um tipo padrão já con
sagrado, sendo regidas por leis rígidas que lhes tiram tôda autonomia e liberdade 
de ação. 

A Universidade, como organização, deveria ser administrada não como 
uma repartição pública e sim como uma grande emprêsa, observa Rudolph P. 
Atcon. Mas isso só será possível no dia em que a Universidade conseguir a sua 
completa autonomia administrativa e funcional. 

Em linhas gerais dois órgãos administrativos compõem atualmente a di
reção geral duma Universidade. Um que e~abora o plano geral de funcionamento 
das unidades e traça a política educacional geral e outro que as executa. 

Os órgãos superiores da Universidade, formados pelo Conselho Universi
tário, Conselho de Curadores e a Reitoria, cuidam dos planos gerais em seus 
diversos setores, como o regimental, o didático, o econômico, o pessoal, o po
lítico etc., planos que são executados pelos Diretores das diversas Faculdades e 
demais unidades. 

Com a Reforma, a tendência é subdividir a administração descentralizan
do-a. Assim, por exemplo, cada Departamento terá um professor como seu chefe, 
que o representará no Conselho formado dentro de cada Instituto e que terá o 
seu diretor. 

Os diretores dos Institutos das Faculdades e das demais Universidades 
formarão o Conselho de Diretores que cuidará de tôda a orientação pedagógica 
e curricular da Universidade, deixando para o Conselho Universitário e a Rei
toria. o setor de administração pràpriamente dita. A administração poderá ser 
ainda mais descentralizada como acaba de ser proposta para a Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro a qual terá um Reitor, um Vice-Reitor que o substitui 
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Assim, aquêles Departamentos que possuam entre si uma correlação den
tro de um mesmo campo específico do conhecimento, por exemplo, a química, 
serão reunidos num mesmo Instituto, no caso, no Instituto Central de Química. 
Os Departamentos formados pelas disciplinas que se relacionem com a matemáti
ca, constituirão por sua vez o Instituto Central de Matemática. E, assim, serão for
mados outros Institutos Centrais, os quais, abrangendo uma grande área do co
nhecimento humano, serão em número limitado, no máximo dez ou doze, como 
Matemática, Física, Química, Geo-ciência, Biologia, Ciências Sociais, Filosofia, 
Psicologia, Educação, Letras e Artes. 

Os demais Departamentos, não básicos, constituídos de disciplinas que 
aplicam o saber em busca de soluções para um determinado objeto ou campo es
pecial, ou sejam, as que investigam a ciência aplicada ou especial e criam a téc
nica, permanecerão nas respectivas faculdades, unidades específicas que conti
nuam com a sua função principal de formar profissionais titulados. 

Quanto à pesquisa, esta se processará nos Institutos Centrais quando fôr 
básica e fundamental e nos próprios Departamentos das Faculdades quando apli
cada ou especializada, constituindo, então, conforme a sua importância, um Ins
tituto Especializado, ou melhor, um Centro de Pesquisa como, por exemplo, Cen
tro de Pesquisa do Câncer, Centro de Medicina Legal, etc. que são prolongamen
tos dos respectivos Departamentos, sem possuírem a autonomia de um Instituto 
Central. :bste é, entretanto, um dos pontos controvertidos da reforma que, para 
alguns, deve evitar, com razão, a multiplicação de órgãos universitários. 

O Instituto Central é, então, o órgão universitário administrativo dedicado 
tanto ao ensino como à pesquisa que reúne num mesmo lugar todos os Departa
mentos que apresentam um objetivo comum de um determinado setpr do conhe
cimento básico. 

Além dos órgãos já mencionados, existirão na Universidade outros ór
gãos destinados à complementação do ensino, como a Biblioteca Central, com seu 
serviço de Documentação e Informação, o Museu, o Teatro, etc., outros destina
dos ao treinamento profissional e à extensão universitária, como o Hospital e a 
Escola de Aplicação e, finalmente, vários órgãos auxiliares, como a Editôra, o Rá-
dio e a TV. 1~~1 

Essa, em linhas gerais, é a estrutura adotada pela Universidade de Brasília, 
que como pioneira em nosso país está servindo de modêlo às demais Universida
des Brasileiras. 

Estruturada da forma exposta, a Universidade não se assenta mais no bi
nômio "cadeira - faculdade" e sim no binômio "instituto -faculdade". O Instituto 
dedicado à formação básica e a Faculdade à formação profissional, tendo am
bos o Departamento como elo de ligação. 

Como veremos na exposição da reforma didática, a Universidade promo
verá, através dos seus órgãos, um sistema integrado de ensino e pesquisa, represen
tado por um currículo interdepartamental completo. 

Além das vantagens didáticas que permitirão um número maior de carrei
ras não profissionais, a centralização das disciplinas básicas em Institutos Cen
trais proporcionará uma grande economia em áreas de construção, em recursos 
de pessoal e de equipamentos, o aproveitamento das instalações ociosas e criará 
um ambiente propício ao estudo e à pesquisa, onde todos os professôres de um 
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campo de conhecimento e respectivo"s 'estudantes estarão reunidos para juntos 
trabalharem em prol da cultura universitária. 

2- Reforma Didática: -A nova estrutura possibilitará à Universidade 
m:nistrar outros cursos além da formação profissional graduada. Ela formará, 
também, o bacharel e o técnico especializado; dará cursos de especialização para 
os pós-graduados e de extensão e de formação não especializada, em nível supe
rior. 

Uma das maiores vantagens oferecidas pela reforma é constituída pela di
versificação de planos de atividades dos cursos que se processa em dois sentidos. 
No sentido vertical, em três ciclos: 1.0 ) básico, nos Institutos Centrais, para todos 
os estudantes da Universidade, preparando-os intelectual e cientificamente para 
os demais cursos; 2.0 ) de graduação, nas Faculdades, formando o profissional e, 
nos Institutos Centrais, graduando o bacharel; 3.0 ) de pós-graduação, nos Institu
tos ou nas Faculdades, para o preparo do profissional especializado, do cientista 
(o que corresponde a doutoramento) e do mestre de nível superior. No sentido ho
rizontal, a Universidade dará títulos de pesquizadores e de técnicos, dentro de 
uma variada modalidade de especialização. Outra vantagem facultada pela refor
ma corresponde à flexibilidade dada aos currículos que, através de matrículas em 
disciplinas isoladas, isto é, por créditos acumulados ou pela interpenetração de 
currículos, permite ao estudante optar, após o seu ingresso na Universidade quan
do, então, mais amadurecido e melhor informado, pela especialização profissional 
que lhe convém. 

Essa flexibilidade curricular possibilita, também, a criação de novas moda
lidades de formação técnica com a finalidade de atender às contínuas deman
das do mercado de trabalho e às sempre crescentes necessidades da comunidade. 

Dessa forma, a Universidade. consegue ;:tmpliar os seus. cursos e incentivar 
os estudantes a escolherem· outras profissões, co~o _pçsqu_isadores, técn~cos e pro
fessôres de ensino médio, que diferem daquelas chamadas liberais. 

Por outro lado, o estudante aplicando os conhecimentos recebidos na pes
quisa, adquire um espírito científico que o toma capaz de criar ciência e, assim, 
colaborar no desenvolvimento do país. 

A Reforma Universitária, no setor didático, deve alcançar o estudante an
tes dêle se tornar um universitário. O seu ingresso não se dará mais em determi
nada Faculdade e sim na Universidade, isto é, nos Institutos Centrais, através de 
uma seleção criteriosa, · com a finalidade de aproveitar todos que possuam real me
recimento. Na selecão dos estudantes, deverão ser levados em conta outros fatôres 
além do exame vestibular único para todos, como a sua vida escolar, testes voca
cionais e psicológicos, entrevista e prova de cultura. Aquêles aprovados que não 
conseguem vagas poderão ser aproveitados em cursos intermediários a serem cria
dos em Unidades especiais, como o Colégio Técnico e o Colégio de Aplicação, 
podendo voltar a nôvo vestibular sem perder um ano de estudo. 

Algumas Universidades, como a de Belo Horizonte, criaram o Colégio 
Universitário para preparar e orientar o estudante a ter ingresso nela, o que vem 
resolver, em parte, o problema de matrícula. 

Há de se criar,- também, um sistema de bôlsas de estudos, tipo reembolsávcl, 
para os estudantes incapacitados econômicamente e cujo financiamento seria feito 
por um fundo constituído por taxas cobradas dos demais estudantes. 
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· Para uma melhor compreensão do que até aqúi foi exposto, transcrevere
mos, a seguir, um trecho de Nádia Franco da Cunha, publicado no Boletim da 
CAPES: 

"O candidato se inscreve para um exame geral de habilitaç~o c seleção para 
a Universidade, manifestando sua preferência por esta ou aquela Faculdade. 
podendo indicar até três, em ordem de preferência. Todos se submetem às 
provas nas mesmas matérias apenas em nível diferente, nível êsse determi
naçlo pela primeira escolha. Assim, se o candidato tem, por exemplo, Me-

. dicina como primeira escolha, o nível da prova de Biologia é mais alto do 
que aquêle exigido para um candidato que tenta Direito como primeira es
colha. Para o candidato a Direito o nível mais alto recairá em outra discipli
na básica a êsse curso. Com êsse sistema, o estudante é um aluno da Univer
sidade antes de ser de qualquer Faculdade e há ensejo bem mais fácil de re
tificar erros iniciais de escolha, enquanto frequenta os Institutos Centrais"; 

Isso quer dizer: se o estudante frequenta os Institutos Centrais, ou até uma 
Faculdade, verificar que a sua vocação não corresponde àquela de sua primeira 
escolha, poderá escolher outra profissão, bastando fazer o exame correspondente 
da disciplina básica que êle deveria ter feito no vestibular, para matricular-se en
tão na Faculdade escolhida, sem perder anos de estudos como ocorre atualmente. 

Para compreensão da funcionalidade de um Instituto Central, transcreve
mos a seguinte explicação extraída do livro "Plano Orientador da Universidade df' 
Brasília": 

"O ensino da Matemática, da Física e da Química será ministrado nos Ins
titutos Centrais de Matemática, de Física e de Química, cujo equipamento 
bás;co de laboratórios e bibliotecas será em grande parte comum. A êsses 
Institutos se encaminharão o's candidatos a quaisquer dos ramos especiali
zados da Engenharia para ali fazerem seus _estudos básicos. Ao fim de dois 
anos, segundo o interêsse que manifestarem e o aproveitamento que revela
rem, poderão optar por dois caminhos: prosseguir por um ano mais em um 
dos Institutos para alcançar o bacharelato ou dirigir-se para a Faculdade de 
Tecnologia a fim de completar, · num curso estritamente profissional de três 
anos, a sua formação como engenheiro civil ou especializado em engenha
ria química, mecânica, eletrônica, geologia ou de produção industrial. 

Aos bacharéis, por qualquer dêsses três Institutos, que revelarem espe
cial talento para a pesquisa, se oferecerá a oportunidade de prosseguir nos 
estudos por dois anos mais, a fim de graduar-se como pesquisadores no res
pectivo campo, sendo facultado continuar os estudos até o doutoramento 
àqueles que se interessarem pela carreira universitária ou desejarem o apri
moramento científico. 

O grau de bacharel dá o ensejo de encaminhar-se a dua.s outra_s Fa~ul
dades profissionais, a saber: a de Educação, para os que deseJarem llcenc ,ar
se como professôres de nível médio d~ Matemática, Física ou quí~ica: .ou 
a de Biblioteconomia, para os que qmserem graduar-se como btbhotecanos 
especializados em ciências exatas". 

Na hipótese do estudante d~sejar. ter o diploma de Médico, fa~á .~o~s .an~; 
de estudo básico no Instituto de Bwlogm e, ao mesmo tempo, obtera credttos 
em mat~rias mini stradas no Instituto de Física e no Instituto de Química, para 
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e mais cinco Sub-Reitores, com encargos executivos diferentes, os quais, serão 
auxiliados pelas superintendências gerais, que por sua vez, serão assessoradas 
pelas superintendências dos seis Centros que englobam os Institutos Centrais. 
Assim, cada sub-reitor administrará sua área, correspondendo ao ensino curricu
lar e corpo discente, ao ensino de pós-graduação e pesquisa, às finanças e pa
trimônio, ao pessoal e, finalmente, ao desenvolvimento da Universidade. 

A administração de uma Universidade, como estamos vendo, pode variar 
para cada caso em particular. O que importa é desvincular a direção da política 
puramente administrativa daquela pedagógica e curricular. Não se pode con
ceber que o Conselho Universitário e a Reitoria tomem a si o encargo de traçar 
planos e dirigir o setor de ensino, quando estas funções deveriam ser exercidas 
pelos Departamentos, em coordenação com as Faculdades. 

Em síntese, a administração de uma Universidade deve ser descentralizada, 
flexível, porém, integrada. Deve, também, ser distinta no que se refere aos planos 
de ensino e de pesquisa daqueles puramente administrativos. 

4 - Reforma Geográfica : - Por reforma geográfica se entende a reu
nião física de tôdas as unidades universitárias num único espaço geográfico cons
tituindo um conjunto urbanístico, denominado "Campus". A dispersão das uni
dades como se verifica atualmente constitui um favor negativo à integração e im
possibilita a tão necessária criação do "espírito universitário entre os participan
tes da Universidade". 

Como foi exposto, a nova estrutura universitária tem como escopo prin
cipal a integração do ensino e da pesquisa através de seus diversos órgãos e uni
dades. Ora. a total integração da Universidade só será conquistada pelo entrosa
mento funcional de suas unidades, pela centralização dos serviços idênticos e 
pela convivência íntima dos professôres, pesquisadores e estudantes, ou seja, 
pela reunião de tôdas as atividades universitárias numa comunidade confinada 
a um local funcionalmente ordenado e próprio. 

Além das necessidades de se reunirem as unidades de ensino, de pesqui
sa e os órgãos auxiliares e complementares, é de tôda conveniência ter, também, 
no conjunto universitário as habitações, os campos de esporte, parques, centro 
comuna! onde existem órgãos culturais, de difusão e de diversões, clubes, pe
queno comércio, etc. , elementos que favorecem a vida comunitária, promovem 
a integração do homem à Universidade e transformam o "Campus" em pequena 
cidade. 

As vantagens oferecidas pela Cidade Universitária, são, portanto, indis
cutíveis, conforme se expressa em seu trabalho referente à Universidade de Brasí
lia, o seu então reitor, Darcy Ribeiro: 

"Assinala-se, ainda, que essa estrutura dará oportunidade de constituir
se um verdadeiro "campus" universitário. Quando estiverem em funciona
mento os diversos Institutos Centrais, tôdas as Faculdades e Orgãos Auxi
liares, alunos e professôres viverão numa comunidade efetivamente univer
sitária. O estudante de medicina fará sua formação nos mesmos Institutos 
Centrais, residirá na mesma casa com colegas que seguem os mais variados 
cursos; com êles praticará esportes e freqüentará os centros recreativos e 
culturais da Universidade. Os Museus, o Instituto de Arte, a Biblioteca Cen
tral, a Rádio Universidade, funcionarão como centros de integração que, 
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matização do ensino e pesquisa, ria evolução cultural e científica, na con'vivên
cia de todo o pessoal universitário, nas atividades tôdas da universidade e, final
mente, na comunidade a que serve. 

A implantação da Universidade Federal de Juiz de Fora no "Campus" 
far-se-á de modo progressivo. Primeiramente serão implantados os Institutos Cen
trais, conforme forem êles planejados e organizados, considerando, também, pa
ra cada um dêles, as facilidades e as conveniências da sua instalação no "Cam
pus". 

Então, os estudantes, ingressando na Universidade, farão os seus dois anos 
básicos na Cidade Universitária, naqueles Institutos Centrais já ali instalados e, 
em seguida, completarão sua formação profissional nas Faculdades que permane
cerão ainda na cidade por mais tempo, até que sejam transferidas, numa segunda 
etapa, para o "Campus" e quando aí deverão existir, também, alguns órgãos au
xiliares e complementares. Numa terceira etapa serão constituídos os órgãos res
tantes. 

Dessa forma, a implantação da Cidade Universitária se processará de 
um modo sistemático e sem prejuízo do ensino e sua programação dependerá 
dum trabalho conjunto, relacionando a organização das novas unidades universi
tárias com as respectivas construções, trabalho que naturalmente demandará um 
longo prazo de tempo para se concretizar porquanto dependerá dos recursos dis
poníveis. 

5 - Reforma Social : - !?, a que constitui o corolário das demais. 
Compreende as condições sociais na vida do agrupamento Humano univer

sitário e as relações dêste grupo com a sociedade. Por extensão, a Reforma So
cial abrange também, tôda a vida comunitária, cultural, cívica e artística que a 
Universidade deverá promover dentro e fora dela. 

Vimos, que uma das funções da Universidade é a de vincular-se à comu
nidade, prestando a esta os mais variados serviços pela assistência às suas socie
dades culturais, à indústria, ao planejamento regional, ao povo - através do Hos
pital Universitário e outros órgãos - e também promovendo o seu desenvolvi
mento social, cultural e artístico, por intermédio de cursos de extensão, seminá
rios, conferências, concursos, festivais artísticos, exposição, concêrtos musicais, etc. 

A Universidade, em seu seio, prestará ao estudante tôda a sorte de assis
tência como a social, médica, dentária e educacional, criando centros especiali
zados, oferecendo bôlsas de estudos e organizando Cooperativa de livros. Cultu
ralmente, incentivará os seus pendores artísticos e literários pela instalação de ór
gãos como o Instituto de Arte e o Teatro e a criação do seu Coral. Cuidará, tam
bém, da Cultura Física em seu Centro Esportivo e o Instituto de Educação Física. 
Enfim, fomentará a vida em comum quer entre estudantes como entre os professô
res e êstes com os alunos em praças; jardins, parques, centros recreativos e' espor
tivos, clubes, grêmios, etc. 

Somente desta forma a Universidade conseguirá, mais fàcilmente, a inte
gração professor-estudante e, também, a integração universitário-povo, pois a Ci
dade Universitária, com todos os seus centros de convivência, de cultura, de arte 
e de esportes (onde terá um grande estádio), será um dos pontos de maior atra
ção da cidade ao qual o povo afluirá e, assim, será mantido um permanente con
tato com os universitários. 
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Em tôrno dêsse Centro de Estudos Gerais, gravitam os Centr::>s de Forma
ção como o Tecnológico, Ciências Sociais, Saúde, Artes, etc. 

Assim, o Centro Tecnológico que reúne os Departamentos de Engenha
ria Civil, Engenharia Mecânica, a Eletrotécnica, etc. - cada um, com suas sec
ções formadas pelas matérias afins - formará engenheiros especializados nas 
suas categorias. O mesmo ocorre com o Centro de Ciências Sociais que terá o& 
Departamentos de Economia, Direito, Sociologia para formar o Economista, o 
Advogado e o Sociólogo. 

Verifica-se, então, que nesta estrutura ficam eliminadas as Faculdades, 
pois o estudante se forma dentro do Centro de Formação e receberá o título pro
fissional de acôrdo com Departamento que freqüentar e as matérias que cursar, 
ou melhor, de acôrdo com o currículo especial escolhido dentre aquêles existen
tes em cada Centro. 

Por outro lado, a proposição Atcon, pela sua maior centralização estrutu
ral, favorece a diversificação e a flexibilidade curricular, elimina a multiplicação 

de órgãos universitários, simplifica assim, a sua administração e evita, conse
qüentemente, a criação de novos feudos, como ocorre com as atuais Faculdades. 

Finalizando esta exposição, fazemos votos de que a recém-criada Comis
são Reforma Universitária, da qual honrosa e entusiàsticamente participamos, 
apresente um plano de reformulação estrutural que atenda adequadamente às ne
cessidades da U. F. J. F. e, assim, venha receber, sem outras considerações, a 
necessária aprovação do Conselho Universitário. 
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A Universidade Federal 
Fluminense vai iniciar em 
julho a implantaç-ão no 
Estado do Rio da refor
ma universitária preconi
zada no Decreto-lei n.o •• 
53/66, eom a instalação no 
edifício-sede da Reitoria da 
Escola de Serviço Social e 
dos cursos de Ciências So
ciais, História e Geografia 
da ~'acuidade de Filosofia, 
e o inicio da construção dos 
Centros de Ciências Bio
lógicas, no Morro de São 
João Batista, e Tecnológi
cas, na área da Escola de 
Enfermagem. 

Com a implantação . da 
R e f o r m a Universitária, 
as Faculdades funcionarão 
apenas como estabeleci
mentos de especializaç-ão 
profissional, ficando o en
sino básico a cargo dos Ins
titutos, que reunirão as ca
deiras comuns a diversas 
Faculdades. 

VANTAGENS 

O diretor do Departa
mento de Ensino da Uni
versidade Fluminense, pro
fessor Milton Lessa Bastos, 
declarou que a reunião de . 
eadeíras comuns 

1 
a diver

sas Faculdades nos Insti-
• 

.. UFF vai começar sua 
tutos Básicos, apresenta, 
como principal vantagem, a 
racionalização da utilização 
dos laboratórios, equipa
mentos e corpo docente. 

"Há cadeiras por exem
plo - prosseguiu -, como 
anatomia e ·bioquímica, que 
são ministradas nos ciclos 

1 básicos das Faculdades de 
Medicina, Farmácia, Odon
tologia e Enfermagem, exi
gindo a manutenção, em 
cada estabelecimento, de 
salas de aula, laboratórios, 
equipamentos e professô
res especializados. Com a 
Reforma Universitária, ha
verá apenas ~ um Instituto 
de Anatomia, cujas depen
dências e equipamentos se
rão utilizados, em dias al
ternados, pelos alunos de 
tôdas as Faculdades inte
grantes, no caso, de Centro 
de Ciências Biológicas. 

VESTIBULAR 

"A Reforma Universitá- · 
ria - revelou o professor 
Lessa Bastos - permitirá 
que o estudante escolha sua 
profissão depois de ingres
sar nas Universidades, uma 
vez que1 enquanto o aluno 
estiver cursando o ciclo bá
sico, que terá a duração de 

dois anos e será ministrado 
nos institutos, êle poderá 
optar pela carreira que 
quiser, de acôrdo com a 
vocação manifesta no de
correr do próprio curso". 

"0 vestibular -r conti
nuou - ficará reduzido 
apenas a um exame de co
nhecimentos gerais, pois, 
um candidato ao curso de 
medicina, por exemplo, com 
·a Reforma Universitária, 
não ingressará diretamente 
n a q u e 1 a faculdade, mas 
sim no Centro de Ciências 
Biológicas, onde permane
cerá .dois anos, transferin
do-se depois, caso fique, 
comprovada sua vocação, 
para o Hospital Antônio 
Pedro, a fim de especiall
zar-se". 

E explicou: - "Se, no 
decorrer do ciclo básico, 
êsse mesmo estudante, des
cobre que sua vocação é o 
estudo, por exemplo, de bo
tânica, manifestando, in
clusive, desejo de lecionar 
essa matéria, ao invés dêle 
ingressar na Faculdade de 
Medicina, iria para a Fa
culdade de Filosofia, que 
passar.á a funcionar exclu
sivamente como Faculdade 
de Educação, destinada à 
formação de professares, 

reforma 
através dos cursos de Pe
dagogia e Didática". 

COMO É 

Com a reforma, a Uni
versidade Fluminense fica
rá dividida em seis Cen
tros, que terão autonomia e 
funcionarão como peque
nas universidades, com di
reção própria e um colegia
do del~berativo. 

O Centro de Ciências 
Biológicas abrigará os Ins
titutos de Mqrfologia, Fi
siologia, Biologia, Higiene 
e Saúde Públiéa, destina
dos à preparação de alu
nos para as Faculdades 
de Enfermagem, Farmácia, 
Medicina, Odontologia e 
Veterinária. O Centro de 
Ciências Tecnológicas, in· 
tegrado pelos Institutos de 
Produtividade Industrial, 
Tecnologia Alimentar e 
Tecnologia 1 Farmacêutica, 
congregar4 os cursos de 
Engenharia (Civil, Mecâ
nica, Eletrônica e Metalúr~ 

1 gica), Química Industrial, 
Indústria Farmacêutica e 
Técnica de Alimentos. O 
Centro de Ciências Huma
nas, com os Institutos de 
Ciências Sociais e PoHticas, 

História, Antropologia, De
mografia e de Ciências Ju
ridicas, visa à formação de 
assistentes sociais, advoga
dos, sociólogos, econon;üstas 
e professôres de História e 
Geografia. Deverá ser ins
talado na Faculdade de 
Ciências Econômicas ou Di
reito. O Centro de lnstitu• 
tos Gerais é um meio têr~ 
mo entre diversos centros 
e abrigará os Institutos de 
Química, Fisica, Matelpáti
ca, Letras, P.sicologia e 
Educação. O Centro de Cul
tura e Arte, destinado à 
f<;>rmação de técnicos em 
comunicação e à difusão da 
cultura, divide-se em três 
Institutos: Instituto de Ar• 
tes, com os Departamentos 
de Artes Visuais e Teatro 
e o Conservatório de Mú
sica; Comunicação e Pro• 
paganda, e de Ciências Am· 
bientais, abrigando os Cur
sos de Arquitetura, Urba
nismo e Biblioteconomia. 
Funcionará na sede da Rei
toria. Há ainda o Centro de 
Desportos a ser instalado 
no Ginásio Caio Martins, 
que terá como objetivo a 
formação de professôres de 
Educação Fisica e o incen
tivo ao esporte universi
tário. 

--------------------------------~==----~==~ 



h.E .C. - Universidade Federal Fluminense 
R E I T O R I A 
SIMPÓSIO ~E REFORMA UNIVERSITÁRIA 

R 0 T E I R O 

l Abertura rtos Traba l"hos, às 17 horas, pe l o Reitor da U.F.F., Profes 

sor MANOEL BARRETTO NETTO. 

2. Exposição sÔbre os princÍpios gerais que nortearam a REF~RMA, a car 
g9 do ~oderador do Simpós io, Professor J~RGE LORETTI; falará, ta~
bem, sobre o Centro de Es tudos Gerais; 

3. Seguem-se as esp l anações dos Coordenadores das Comissões de Estudo 
dos vários Centros J a saber: 

a) - Centro de Ciências Bio lÓgicas 
Prof. Milton Lessa bastos 

b) - Centro de Ciências TecnolÓgicas 
Prof. ~ctávio Reis de r antanhede Almeida 

c) - Centro de Ci ências Humanas 
Prof. Rosa-1 vo do Va , l e 

d) - Centro de Art es e Comunicações 
Prof. Israel Pedrosa 

e) - Centro de Des r ortos 
Dr. 0swa 1do Parreiras 

(duração individual da exposições: dez mi nutos) 

4. Em seguida, será concedida a palavra aos professôres debntedores in 
dicados pelas direções das Esco las e Facul dades~ obedecida a o rdeffi 
de inscrição no l ivro pró prio que se encont r a sobre a mesa diretora 
dos trabalhos. Cada debatedor dis po rá de cinco minutos para expen
der o s eu pensamento e fo r mu1ar perguntas. 

5. Os professôres que partic ipam do Sir.1PÓsio deverão so l icitar ao Deba 
+:e dor da sua Escola ou Facu l dade o_ue ·.ipdague sÔbre as dÚvidas surgi 
das ou sustente po nto de vista di verso do ·apresentado pelo Coordena 
dor. 

6 . A mesa aceitará, tanbén , perguntas formuJadas por escrito. 

I MPORTANTE Todos os debates serão taquigrafado s 
e gravados e o inteiro teor ~os mes
mo s será submetido aos I l ustres Me~
bros do Conselho Universitário oue 
te~io a seu cargo aprovar o esqu er a 
da ;·-leforna a ser encaminhado ao í-:oo 
selho Federal de Educação. 
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REFORMh UN~RSITÁRIA 
"8UGESTÃO 2pr os ent a da pelo prof. Hilton 1cssa Bastos, supl ent e do pro f . 

Amér ica Alves Costa no Cons el ho Universitérlo. 19/6/ 66 

Inclusãg_, do I nstituto de Tecn.9logi a de ·i =t :l,.rQento_s_ C?.nt L<:L..Q.§__:t.,ns t .:tt\lt _q_s_ .d..e 

est11.dos b~~i_cos do Centr..Q. Tec nolQ.s..ic Q. . (Art. 16) 

_Jll_S_t i f iQ_a tiva s 
A 

1- Obedienc i a a prece ito do Decreto Le i nQ 53- 66: 
Art. 1º-" •..... veda da a duplica ção de me ios pe. r a fins i dênticos 
ou equ i valente s;' • 

A t e cnolo ~ia de a lime nt os consta do currÍculo da Fa euldadc ce Vete~l 
n~rie. (Tecnologi a de produt os dG or i ge::-J aniraa l) c ê',a Fa culdõHle de Fe r 

máci2. (Te cnolo ~da de a limentos ). 
, 

Com o desenvolv i mento da Uni ver s i dade a te cnolo ~ ia de alimentos s era 
" t ambem, ensinada no Curso de Agronomia (Te cnolo ~i~ dos produtos 9Gro-

pecuários) e nos Cursos de Engenha ria Quf nlica e / ·a.t QuÍmioa I ndustri2l. 
" H , Comenta r io: ~~ o s e concebe r a o ens i no da t e cnologi a de onlPt ccos 

de er vilha s e de enla t ed os de ca r nes em unide ces d iferentes~ O 
agr~nomo e o veterin~rio podem e devem oompl e t 2r s ua f orma ção 

prof i s siona l es pecif ica em á r ea s comuns . 
2 - Ha r moni a com a Refor ma que loc -1 liza unida des e nt r e 

, 
:-' S de "Es t udos Ba-

s icos n, f or a do centr·o de Institutos Ge r ::>. i s, com a f ir12lidé1 de de ser vir 

a s etor es pr of i s siona is es pe c Íficos de Es col c..s , F2culda de s e Cursos. 
, , A 

Coment .... ,r io: o Ins t i tu to de Tecnol ogi a ~uimica e F c rma c eutic f:: , 
. ' ' ""' uld , ' F .. . Bi t • C , -l ( s orvlne:.o ::1 li2.c ac,e c.e o r macla e oqulD.n cc e a o urs o c.e ' 'l: ul ~ 

mica I ndus t rL.l. 
.. .. 

O I nst i t uto de Hi ~ ionc e Soudc Publica , r t en2sndo 2 
A A # 

toc:a.s ti S un i C:s des do Cent ro de Ciencia s Biol ogicc:.s e <:·os Cursos 

., 
ce Engenha r i a Civil e de Ar quitetura G Urba nismo. 

3- Melhor e t endimento a o ensino uni~rsit~rio ou t~cnico em consequen-

cia da pos s i bilidade do const i tui ção de De pe.rtar.1entos e.utÔnoa os em cede 

s etor da t ecnolo gi a c1e c. l imcmtos (bebida s, cons e rv2s , e. ç~ca r o <flcool, 

l aticÍnios , cor en is, pos ca C. os ), de 8CÔr do com os nor ma s comple~enta rcs 
do Decreto Le i nº 53- 66. 

Os s e tores tec nolÓgic os ca r a c t erizados como Depo rt~mc::ntos eutô-
,., A , 4 

nomos pode r a o ser o s p~ lha dos pelos loc~ is de i nt or os sc s ocio•economico 

a o l a do (~e I nc1Ústri2 j6' mont 2das , com 8 S s e guint -:: s va nt a[-;ens 1 

a )Economi a de cus to de i~~ tala ç õos o ce monutonção 7 

b)Ens i no Un i v e rs i t2r io ma is ob j ot i vo o o fic ier~te ; 
c) Fornc.ç~o do t 6cn icos e s pecia lizados em c-: i :for ont cs n{vc i s 5 

c )Ampa ro ~ s zonos pr o2utor<s e in~ustria is, polo sup ~i~ento ce 

t éc nicos : co or i enta ç5o pedc. ~Ó gica • 
./' 1 • t n,. . COl:1ent1:' rio: C:1 s o a t ocnologi é:i elo c. .. l non os r oss e onsin '.'c:2 no 

I ns t ituto c: e Tec nol ogi a ~uimica o Fa rro c ~utic a 7 ou I ns tituto 

Tevnolbgico, ol n nEo pode r i a s e r subd i v i d i da ew s et ores ~~in1s 
A 

t r 2t i ve.ment e c<1 utononos CG: po zos co loc aliz a,~:os em C. i fe r nt es r e -

giÕcs uo Es t a c:o. 



R_ej:- I ~~'lQ.Q_Q... ~Çle__yo_t_o_çl_q_Q.OJ1~fllJ1~tj,:·J,_ Y.f.:..l11l~-I;_o;J.C}]'_~Jiê. 

J'JÓ.b.r.e.rsa. _s_Ô]2r.e_ .o_ J?.r.Qj,Elt.C?. .d.e. _i::_s_t.::-.-cLl,t_Q.. .<tn U_n.i.v.e.~.-.sJ,dad~.._ 

jf~er~'J.l...d.Q__ftj,.Q.__clG. ~e.)1e_i.J:o __ e_JÇ xi. +d_o» .P..~_g_~t.o -.L.e.i. ~!lº.33, 

Q.G_J-_8_-ll -1.266 ._(Parecer 117 /67) . 

Nn decl o. r aç5.o d e voto em s epax e.c.1o , que forr:w.l a.mos quan. 

do se discLltiu a elaboraç5.o d e ante-projeto c~e :i." e ~ Lllmnentc..çEo d2 estr.IJ. 

tura das univers i do.d es brasileir~s medi 2nte interpr etaç5.o do {ecroto -

lei nº 53, ti v emos oport unidade de justificc.r o n osso procedi::w nto, por._ 

que entendíamos nenhuma i mposição ou restriçno nesse sentid o fÔ sse fei 

t a ~ liberdade ? quo devi ru:n ter cs univers ic~nC.e s de orc:;2nizéE'- se, subo_;r_ 

din_ndo-se, t ê:o soment e e.os preceitos contidos n c. lei de Diretrizes e 

Bases dn EducaçEo Nacionnl. 

O Di retor de Fnc uld~ de Naciona l de Direit c da Univer si 

dade ~i' ed o:tal do Rio de J ;;tneiro , a c:_ue t emos a h·::m::.'n de pert e·:1cer como 

professor c a t ec1 r2tico de Di re i to Civil e Ronc.nD, disse-nos, ontera , que 

no proj eto aprovado pelo Conselho Univers it f rio s3 bre a estrutur a dAs-
" s n univors idac~e constave.. o. exis toncia de um I nstituto c~e Di:roit o ? r i v.?., 

d o .ue, a exempl o de vnrj_os out ros v.inculu.dos o. Fc.culdacio do Ifedicinn? 

s srie. o Único Ó:i:'gão atr2.vés do quo_l 2 Fo.culde..de de Direito i rié:: inicic-:r 

a G::ocL1c_;5o de t e:.~afas de ca:;..·2.-cor cientifico e c~e pesquisas, o que 

hoje , por 
N 

n c o dispor de re~ursos mrt orio.is, n2o l ho foi pe:-cnitido rea -

liZ2. ):' • 

Por isto causa-nos surpresa ~ infor~açEo prestac1~ pc

l o Li_ I:JS~ l'e r· al :~ cor , s et;l'.ndo c. qur 1 nE:o existo n o texto , quo o r::-. s e <l i .s 
" . cut0 , qua lQuer roforoncic. c o Insti tuto de Dir eito Privc~a ~ ] maior s 

2 nos s a s urpres a , po~cue n o texto quo n os fo rneceu o Magnif ico ~~:-~)~ 
- .... "' Cl omeu-~i.no Frcc&;O , nüm2. a os vezes CJLlG comp::- receu c. este Cons elho 7 c: om -

t LV2. expras s anonte o I n sti tuto de Di r ei to Pr iv2.ô.o vinc LJ.lc.d.o o FD. culdu

de de Direito ~ Como podori c. ter sido feit e esta supress~o so o proje -

t o, ss[~Un.do nos informou o Dire ·c or c1e .noss c. Fc c uldcde , n2 c- vol:-:: ,1 l1 

C - . l r • • ,_ , • .~ • ' N , • , , • • on .. s '> __ ,; .1 Jn.:::. ' 'e :!.." S l car l o; uruc o o r gc,o c om o. u·c O:'lC1. 2.0 .. e paro. s uprl!!nr o 
: , • .. • ,...."" • -. J' :'1 I d . I • I ~ N que ~~~c3 ~Gc~alrc. rosse :::.nc~ u1~o ~ ~ ml~lr-so quo ou~ro cr~uc vU 2:..!i: O -

ridi ::·e ~:.:.~lesse :f ... ~ zer ess n s v..press éto s em c.nuêncL: do EgrÓgio C ._.n_s c.:::. ho 

.. ' 



2. 

As hórrnc§ chntrc as quni s nos insu~~imo s j6 f oram 

~2ixadas ~or fB r ç c do becret o-Le i 252, d e 28 de fever Gi r o p.p., qu~ 
n ó crt. 11, c.ssim esto.b.:üoce·: 11 0s c.tu2is i n s t i ·cutos es:Jecia liza ... 

dos qUe i' i gt..n'om nos Est .s t ut os em. vigor como unidades uni vers i t~rié:s, 

ê qüe ha j cJTI ntin,zindo c.lto gro.u d e desenvolvimento, poder5o m~nter 

t c. l condiç E:o , o bs ervodos os principias f i ::;;::c(os no c.rt. lQ d o Decre

to-Lei n..:t 53, d e 18 de novembro d e 1966 11
• 

A A ~ ~. 

O Pod er Executivo , com c cnuonci~ d este ~~rog1o 

l 
Cons elho, pr etend e i mpol"' c:.o têrn o insti t L,_ to 2 1:'.. cepç5o cmp ln de 

• :"l • • , • d . ~, 1 , ..... un1c:nde un1vers1 t nr1a , s en o-lhe t'. t r lbUlC.o pcpe c.te OjJ:cco des empe-

nhr'. c~ o por L'mo. Fa culdê,de, s oLl l evcr n 2 devida consideraç2 J os bene -

fi cios que, em det erminnd a s uni vers i dcdc s? institutos vinculc.dos ~ 
F2culdo..de pod em proporcionar. Se a pr ópri o. l ei no c i te.c~o art. J 1 r,Q 

conhece que a l guns i nstitutos c t inc,iram 2.l ·co gr a u de des envolvimento, 

por ~~ ue imp edi r qu.o outros s cjc..~11 cri a.doss coTJo s E:::L-ü :. o cns o do propo.§. 

to e aprovo.~ o pel o Cons elho Univers i~ Sr i o da Univers i dade Federcl do 

Rio d e J 2neiro pnre. a mi.r~112. Fcc Lüdarle d:J Dire i t o? Compete à pr Ópr :ia 

universidc,de e n~ c. ~c- Go v;~.L- n< , , n~..:iil t cL.!j_JOUCO 2:. ss t e Cons :;lho verificar 
, N 

qucds os or r:;c.o s qu.e devwu s eJ.: c :~.::u:>.dos par<'. que c.. pesquis o.. e o ensino 

s ejo.m reo.. ll:aont e executc.d os nos v.1:t ios se·!· nr es d e a tividades. 
A 

A c amisa d e forç a~ r.orr _(lu.e ao pret end eu vestir a s 

• :·..:.'l.iversic~c.d.os, j á está ;.".tlOst r·<.-:n(o :~ ~ ·::.llS Elc.J.e:.-:' :i. r;o s resLütncl ·~ s no t:;:: a 
' tn~ento que fo i dado n Fnculd o..de Nacional d e Direito . 

O Instituto d o Direito Privado , c uja criaç5o f 3re 
p:··, ·,:~ osta, permitiria a ex ecuç:o d e tra b2lhos d e pesquis n e ensino .L::~. 

; b . , . '· d d D. . t 1 N . ill[ a r ea que a r ang er1 a va r1 c. s ca~ e rus e 1re1 o. ~ soluç ao f el ~3Q 
" t e-c-.; , porque n experi encia demonstrou que , p el o Lln.n <:"·:, n .::: Un iver s :uto ... 

de c.. que pertencemos, os Ins titu:ilos prod uzi :."l.ID melhor es r e sul t d(ü:; do 

.-::::.:·.s . -~ ; Dep a:r to..mentos. 

O ilustre Cons elhei ro Celso CuP~2 a cabs de op or~se 

te r_,·,: .::·.: ~nt e c com t Ôda e. r :::. zão , à den omi nc.c;2o de 11 Institutos d e :::..e 

~~· :>··. qüe o pro jeto em exm!le dQ 2, Faculc~2.c~e de Letrr:.s. O mes!.;E; puc!..E?.. 
- ,., A • ' A 

.: ~=: <.~ ···.i ze:r COli.1 r er er enc1a c: Fa cLücl.ad8 d e Filos ofi c: e Ci enci A.s ~ ·~'J.r,-

·.:·,: ·: c·:: .. ~~ ·:-> mesmo projeto de 11 Instituto d e Filos ofi a o C i ~ncias: .. í -~ .. , 

r.:' ·: ~ ·· . . : (: : · ... , :::. 8 suma grnvid. :::.de f o i D.. tré'. Zid2 c. êst e .;J; :;ré ;:; io Cons :- ~ú·:' pe

l o Co;::·.:::: :;~_h eiro Celso Cw.1h a , t 2.rubÓ1:1 p rofe ssul' da Fe..c ul dc dc d e :..etn:s J 
N A A 

sogtmoc; 2 que. l na o fora sequ er ouvicl~ c..-.. s u.:. F2culd nc~ e s obl'e c t:o~vc, -



ni~ncia ou n~o de se r adotada a substi tuiç~o do no me . 

Com clareza mostrou o Conselheiro Cel s o Cunha que certas 

à.enominaç Ões i mpostas pÇLra substi t uir nome:rm.clatura já consagrada nao 

encontram receptividade . ~le citou o exemplo do têrmo decano 

substituir o de "di retor" . 

para 

Contra êsse exce s s o de arbÍtrio ex auctorita~em ques -

tÕes de ensinQ nio podemos deixar de nos colocar , como j ~ nos colocamos 

anteriormente . 
É oportuno transcrever o seguint e trecho do livro "His -

to_:L_r.e_§~-~Ense.ig_~emen"t ", da autoria de F.Ponteil , Diretor honorário do 

Instj_ t u to de Est udo ·;-:~ PolÍticos da Un i versidad.e de Strasbourg ~ "L' épo -

que contemporaine est caract ~ri s~e par la multiplica tion d.es Instituts 

de ~ac ult~ et d'universi t~ et par une d~concentration au sein des facul 

t~s . Des Coll~ges scientif iques et litt~raires sont cr~~s dans aes 

villes non universitaires , mais assez importantes poQr n~ce ssiter l'ou

verture de ces étab lissements~ dotés d'un directe:.:tr~ nommé para le rec

teur , sur proposition du conse:.l de la facul-Géy et d'un conseil d'aclmi 

nistration . De plus , pour mieux gro uper les enseignements s i miJ.aires et 

donner plus d' un i té aux rechercb ~·J~ ? la pe>ssj bii.l t~ est donnée aux :facu-..1 

tés de cr~er des départewents 1 vc ,:~é s ~ une spéciuli té détermin ée o" 
Todavia, os i nstitQtos destinad os a pesquisas científicas 

, ~ , ,...., 
de mataria qu~ se confirma no ambito de uma catedra nao foram proscri -

tos na França. A s ua criação não está tnterdi ta o Os Departamentos aJLi , 

so·b certo aspecto, que a z rupam disciplinas de atividades s i milares ., O 

ano passado tivemos a honra de 7 atendendo a convite do Profes s or ~2an 

Gatlâ emet , pr e s i d ente do ,;cnst.1.:_tu.!__Q e_ Dro :i. t l'~main 7 pro f e r iu 7 pela ['(~g t ,·.\1. 

dn vez , confer%ncia nes ~ e Instituto 7 que funciona vinculado ~ Facui~a 

de de Direito da Universidade de :F'a ri s . Vários outros Instituto s ~-:l i 

e~~s~em no s mo l des do que a cabamos de c i tar . 

Não c i t amos o exemplo da Alemanha , onde a ma is cumple-~ 
t e !Tb2rdade é concedida à.s Universidades , qua nto à organização d.e 

sua est rutura , como tivemos o p o rtuni~ade de comprovar em nos so ~o·to 
I , o ' 

c o~1"CJ:'arJ.o as no rmas , que f oram objeto do decreto- l ei nº 252e MetF::i.on.a 

mo s i ar9nas , a ~ran ça , porque a modal i dade de Depa rtamento dela rrn is 

se alJ roxlma . 



" André Tunc, professor d~ ?QculdGde do Dire ito e Ci en-

cié\s Bcon~mic e.. s de PL~r is, em r:-:r tigo sÔ IJro "P_r_.QJ;Jl c~:lQ.S _ _t~Çj;_qg,::Ls ___ do 

~~1l$_Eli..[;.llsm.op..:t_il, depois de cita r Teilha:rd d o Cho_ i~ c~ in, segundo o 

qur.-.1 ;tlthumc.nit6 vient d 1 entrer d2.s ce qL~ :i. est p i'Obc.bl emento l o. 

plus gr unde période do trnnsformc..tiDn qu 1 e1le c.it j21no.is connue" 
' diz com muit L.'. precisÕ:o : 0 D2.ns le d omc. i no lJl'écis c~ e 1 1 enseign emen t 

on créuit des écoles et on recrutait dos prDfe~seurs quand les en 

f 2.nts ét ,:üont trop sorrés d o.ns l os cl c~ss o s. AujourcFhui 9 il est in -

cl. ispens able do prévoir constructions et x· oc ruternent en f Dnctions des 

besoins ~ v enir o On v oi t l os ré sul t a.ts o.ctuels c~u défaut de prospec

tivo. Plus même que l os probl~mes a ctuels do 1 1 ensoi gnomont du 
' ., • , • "' • .J.. , • t 1 
aro1~ e~ aes sc1 onces econom1s~es , p a r c onse quen~ , co s Dn es pro -

bl~nos f uturs qu 1 il f c,udra i t essnyer do c onside::er. 

'\ b . ' 1- • I' Cos probl : mos soront ;r l.:;vemon\, env1s o.gos du point d o 

VL~e 0.u cont enu c.o 1 1 cmseigne1:1011t et c1es mÓthodes c~e tra ve.ilo 

Il n e s c..urc.it êtro q_Llestion ici à 1 él c bore~ une f ois do 
' plus un progr arnme do l a licenco cn droit et de l 2. licenco a sciencos 

éc on Dmiques. Il s embl e né c oss~ire~ on revanche , ee si ~no.lor quelquer 

graves l c. cunos de n Dtl"G ens e i. gnemont r.ct uel et de l' e chorchos los mo~~. 

ens de l Gs c ombleron 

Pa rece fDr a dG d~vid2. que é a F2cu l dc.d e de Dir eito e 
n~o quclquer outro 6rg5o que dev2 di zer do q~ me i Ds n ecessita para 

preencher 2.s gr aves l o. cunas do que s e l"eveste o ensino ali ministro. 

do _. No desempenho desse. lilÍS sE~ o e c Dnsiderc.ndo res ul·c c.do s positivos cl 
conço.dos em Ins titutos d 2. mesmc. Universidc.f e , pret endeu o Fo.culdc.de 

do Dir e ito lhe f~sse cDncedidc. a po s s ibilidnde c~o CI'Ü'. r lJI:1 Instituto 

de Direito Pri v.:tdo . O Conselho Un i ver si t6.1' i D, c o;·_1o fic DU m:rcl o. recido, 

t • 1 N dh I • • ' ' N n • aprovou o. propos a , mas a 1nc usao es s e ns ~1~u~ o n c.o r 1 gurn n c.. red~ 

ç5o dD pro jeto que se enc ontr 2. neste Egr~gio Conselho o 

O citado 2rt .. ldc do decrot <J ~lci 252 tr c.nsforn2. -se-6 nn 

mn,rmtr:n;2:o dum pri vilcgio, s o persistii~ c. pro i t ição d<Jutras unid0.des 

uni ver si tário.s crinre;·!l ins ti ttJ.t Ds, recl c.no.c1D s pelo dos Gnvol vimento de 
I' 

c ert o.s c.reas d e estudos. 

S h 1- 1 b N 1 · ~ • ~ e c egermos 2 \, 2. o ces:J ~.o pG_ é:'< un11 orm1znç eo da • nQ 

menclc..tura dos Órgãos universit2.rios, quo s e por-.cn itisse~ pelo nonos , 

c. crie.ç5o do outros CiUG pudGsscm doscDpcn.h r.r o pnpcl quo se pretendeu 



atribuir aos Institutos .. Ma s no c r s o de. únic t:. c i'lO c~os tc reivinc1ic c.ç2o 

da Faculdade Nccion c.l de Direito h ouve puro. e sicpl osr1ont e a supres -

são. Tc.lvez n denominc. çê:o de Dep o.r ·cc.;.:.wnt o c~ e Di:ce ito Pri v2do melhor 

satisfizesse c.os intransigentes d efens ores des s a n omencla tura i o pos -

tn e uniforme .. Por que então n2o se criou o D cp c~rt c.mcnt o d e Direi to 

Privc..fo ? As d isciplinas do cur so j uridico d a Fnc uldedo Nacional do 

Direito jc:Í so encontro.m o.grupc.das om Dcpart ci:ncn·c os, cu j o func i onc.men

to tem sido precário por ~o.l t a de l' ccursos mc.teri 2. is . Julgou o Fc c ul·~ 
N ~ 

dnd e que , com a cric çao co lJJn Institut o , pudesse est e l~eceber tra t a -

ment o id~ntic o c. os outros inst.Jt ut os da mesElc:. Universidac1 e . 

J Ó. :1ccntu2.m os anter i ormente, e 2r~o r n rcpcti_i10 S , 

as uni vers i d2.clcs brc.s 1leirr..s, onde hé. bons elcmcn t os humc.n os, is t o 

bom corpo docente, carec e@ mais de recurs os do que estruturnç5o o 

que .. 
o~ 

b Fo. culc~2.d c Nc ci on c: l de Dircüt o ~ c om o. o::coç f o de quem 

escreve ~st e vot o , ~ int egr nda das fi gurns m~ i s rep r es cntc tivc s d2 

culturc. jur{dicn brasil 3irn o Todc.vi a , po r f clte c.bs olutc d1rc cur s os, 
~ A N 1 d :'1 o ""'l :1 ..... ~ o :l os seus pror ess or cs soo cone. en o. os c. nact2. iJO. lS r c.zor eD wcn cr lclo c~ os 

alunos c.lém do Elinistrar o.r:: sua s at1l 2. s o NÕ:o h~ r ecursos p;-rn o des em -
J. 'd d . d ' " . ' . . . -' ~ · penho de outr2.s a GlVl D .es ln lsp cns nvels c. pes quls n cJ_on·clr lC él com 

os seus 2. lunos. 

A pres ente decl o.r c.çfo d e vot o t eu c. finl'. l i dc.dc d e cha -

mr.r c.. e: i:; cnçê:o d c.s c.ut oridcd os quo <.a r i ge:G1 2 Un i vers.idc.de Fcc1erol do 
' Rio do J cnci ro pa r a. o trDt nr:wnt o i n j usto quo ver1 sondo d0e~ o c. Fa c ul cl.Q. 

de Nncionc.l de Dir eit o ~ plenamente c c r nct orizad o com o s upr css~o do 
.... 

Instituto de D1ro1 t o Privc.c~ o som que lhe f osse prcporcionac1:;. n crio. -
N ~ N 

ç c. o cc outro or gc.o , ~ ,-., N ~ quo pu~ ess o cxercor c. s runçoes a tr1buldos a o olu-

dido Instituto. 

Conselho Fodor r.ü de E6uc c.çô:o , 3 (e E1::. rço de l)S7 

Vandick L. c~a NÓbreg2. 

MF/ 



TlUMITAcAO DA REFQlUl.A. UNIVERSIT!.JuA DA UFF 

1.0 TE I R() 

JUNHO 

· Dia 5 (2a. feira) 

Dias 6 a 12 

Dia 1.2 (2a. feira) 

Dia 13 !3a. feira) 

Instalação da Comissão Especial desipada pelo 
I 

Conselho Universitário. 
Membros : Professores Luiz Aftouo .. Juru.ena de 
Kattos, RosalvQ do Valle~ Durval d~ ~eida Blptis 
ta Pereira, Geraldo MoJrtedÔnio Bezerra de Mene - . 
zes~ Hiss Martins Ferreira e .Torce Loretti. 

,.... .. . , . 

Apreeiaçao pela CJ"tmissao Tecnica., desipada pelo 
Reitor, das contribuições encamfwbadas pelos Pro
fessôres, alunos e Con,rep.ções. Reform.ulação, se 
necessário, do plano inicialmente apresentado •. 
Membros : Professôres Manoel Henriques de Si
queira, Halim Micuel, Rosalvo do Valle e Jorge 
Loretti. 

Encaminhamento à Comissão Consultiva. 
.. Membros : Profess.ôres Durval de Almeida &ptg; . , , . -

ta Pereira, .Jose Hilã.rio de Oliveira e Silva# Jacy 
Monteneço Magalhãet~, J.Marcelino G. Netto., 
Ronald Hees., Moacyr Moreira L.eite. 

(Praz~ para entrep de subsÍdios: até o dia 9 sexta 
feira)-

Reunião da Comissão Consultiva e aprovação de pa
recer conclusivo. 

Reunião da Comissão Especial do Conselho Univer.!i 
tário, que examinará os subsfdtos colhidos e prepa-

~ . 

rara parecer a ser submetido ao Conselho Univers i 
~ -tario. . 



Dias 14 a 20 

2. 

Elaboração do texto e da mensa,em final 
Reunião da Comissão CoDSultiva ·e da Comissão Es 
cial para apreciação e parecer. 

. .. . .. ' . - - • " , • .. 

AGENDA DAS REUN!OES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Dia 14 (4a. feira) 

Dia 21 (4a. feira) 

Dia 28 (4a. feira) 

Exposição pela Comissão Especial dos subsÍdios re
cebidos • 

. Apresenta;ão do plano cera! de obras-com a localiz.!, 
ção dos 'Varios centros. · . 

Discussão e votação do plano rerai 
Distribuição do texto da reforma e da mensarem ccrr 
respolldente, com parecer da Comissão Especial. 

. Discussão e votação final. 



1 
i ... . 

PARECER 

; 

A Comissão Especial., designada pelo Magn{!ico Reítor 

e aprovad~ pelo Conselho Universitário., apreciando as emendas recebidas es 

tendo em vista o aproveitamento da maioria das sugestões nelas contidas, ~ 

solveu, depois de prolongado estudo., apresentar à consideração do Plenário 

um novo projeto que substitui em definitivo o trabalho anterior. 

Em. 22 de junho de 1 967 

Luiz Affonso Juruena de Mattos 
Geraldo MontedÔnio. Bezerra de Menezes 
Durval de Almeida Baptista Pereira 
JorlJe Fernando Loretti . . 
Octavio Reis de Cantanhede Almeida 
Rosalvo do Valle 
Hiss Martins Ferreira 



• 

ANTEPinJFID DE ~ DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Considerando o que dispÕem os decretos-leis nQ 53, de 18 de 

1'lOVSnbro de 1966 e o nQ 252 , de 28 de fevereiro de 1967, a universidade 

Federal Fll.JtÚ.IlenSe apresenta ã consideração do Senhor Presidente da Re

plbl~c=a, apÓs exame do Conselho Federal de Educação, o seguinte plano 

de reestruturação: 

TÍTULO I 

CAPfitrr.o OOCO 

Da Universidade e seus fins 

Art. 19 - A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), criada 

nos tênros da lei n9 3 848, de 18 de dezanbro de. 1960 e instituída con-

. fonne a lei __ ~ 3 . 958, de 13 de setembro de 1961, oan sede na capital e 

jurisdição an todo o ~ do Rio de Janeiro, can personalidade juríd! 

ca própria de natureza .,autárquica, {X)Ssui autonania didática, adminis

trativa, financeira e disciplinar, nos têrnos da legislação federal • 

Art. 29 - L"ltegrada {X)r una canuni.dade de mestres e alunos, 

a UFF destina-se a p:rarover a educação, a pesquisa, a fonnação docente, 

o desenvolvirrento científico, filoSÓfico, tecnolÕgioo, literário, artís 

tioo e desportivo, sob a inspiração das liberdades fundamentais e dos • ·$ 

idea:is de solidariedade. 

Art. 39 ._ .A UFF tem {X)r objetivos: 
. . 

I - p:mrover a educação integral e a difusão da cultu 

ra; 

II - manter, incentivar e desenvolver o enSino e a pes 

quisa através . das unidades que a carpÕan; 

III - p:rat"OVer o preparo e o aperfeiçoarrento de elemen

tos habilitados para o . exercício das atividades 

técnioo-científicas e do magistério, an todos os 
... 

seus graus; 
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rv - oolalx>rar e participar dos problemas estaduais ou 

nacionais visando ao ban-estar da c:x::muni.dade fl'l.mli

nense e ao processo de desenvolvime.""lto do paÍs; 

Art. 49 - A UFF cumprirá seus objetivos Irediante a: 

a) - pesquisa e todos os seus ranos e aplicações; 

b) -organização e desenvolvimento de cursos de gradua

ção, pÓs-graduação, especialização, aperfeiçoarren

to, atualização e extensão universitária; 

c) - trei.namanto profissional, prestação de serviço e 

realização de tarefas especÍficas nos vários campos 

do oonhec.i.nento. 

Art.SQ -As atividades universitárias, em suas diversas rroda 

lidédes, serão desenvolvidas tendo en vista a integraçãO do ensino e . da 

pesquisa, a ooordenação das unidêrles universitár~, assegurando a plena 

utilização dos seus recursos materiais e hunanos e etitarro a duplicação 

. de neios par~ fixls idêntioos ou equivalentes. 

TfTULO II 

Da Organização Administrati~ 

CAPfTur.o I 

I:bs Órgãos da administração superior 

Art. 69 - A estrutura administrativa superior da UFF será c:x:m:! 

tituida dos seguintes Órgãos: 

I - conseioo Universi târio; 

II - Reitoria; · 

III - COnselho Coordenador. 

Art. 79 - O Conselm Universitário, órgão suprem) de deliber~ 

ção coletiva da UFF, presidido pelo Reitor, será integrado: 

a) - pelos Vice-Reitores; 

o) -pelos ex-Reitores, enquanto no exercício das respectivas 

cátedras; 

c) -pelos diretores dos Centros Universitários; 

d} - pelos diretores e representantes das atuais Escolas e 
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Faculdades; 

e) - pelos representantes dos Institutos em núrrero de um pa

ra cada Centro universitário; 

f) - pela representação estwantil, em núnero de dois, Wi-

Cé:rlos pelo IX:E 

Parágrafo (jnico - A Universidade adaptará a o::rq;x:>sição do 

~.l.hf? Universitário a medida que ocorrer a implantação definitiva da 

atual refonna. 

§ 19 - O centro Universitário de Desportos terã, inicialltente, 

apenas t1n representante, além do Diretor, no colegiado referido neste 

artigo. 

§ 29 - o COnselho Uni versi târio di vi.dir-se-ã em câmaras especi 

aliudas, serro una, obrigatàriarrente, can atribuições de fiscalização 

financeira e de contrôle orçamentário. 

Art .. · 89 -A Reitoria, órgão central executivo, coordena, fiscali

za e superi.rlt:errle tôdas as atividades da Universidade, exercida pelo 

Reitor, coadjuvado por três Vice~Reitores, na direção das ãreas pedagÓ-
.. 

gica, técnico-científica e administrativa. 

Parágrafo Onico -Os Vice-Reitores são escolhidos pelo Reitor 

can aprovação do COnselho Universitário mediante voto secreto da maio

ria absoluta de seus integrantes. 

Art. 9Q - O Conse1ho Coordenador, órgão coordenador das ativida

des do ensino e pesquisa, can atribuições deliberativas, presidido pelo 

Reitor, serã oonstituido pelos Vice-Reitores, pelos Diretores dos Cen

tros Uni versitãrios, pelos representantes dos diversos setores em que 

se divide a ârea técnico-científica. 

CAPf'rur.D II 

Da oanposição da Reitoria 

Art. lO · - A. Reitoria ê integrada pelo Gabinete do Reitor, Gabine 

tes dos Vice. -Reitores e Assessorias. 

TfTuw III 
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Tr.ruro III 

Da &ea PedagÓgica 

CAPrruw I 

~ órgãos integrantes 

-4-

Art. U. · - A área pedagÓgica da UFF, dirigida por un Vice-Reitor, é 

integrada pelos órgãos responsáveis pelo ensi.ro e a pesquisa, ext.eOOendo

se ãs atividades técnicas, artísticas, culturais e desportivas. 

Parágrafo Cmoo - Os órgãos de ensino e pesquisa ~reendem as t:Jn! 

dades Universitárias, que se subdividirão em Depari:.é:mmtos can organiza

ção aàninistrativa e didátioo-científica pt:Óprias. 

Art. 12 -As Unidades Universitárias se encontram nas 

áreas de conhecimentos int.Égrados: 

I - centro universitário de Estmos Gerais; 

seguintes 

II - centro Universitário de Ciências BiolÓgicas: 

III - Centro universitário de Tecnologia: 

1V - Centro Universitário de Ciências Hmtanas: 

v - Centro universitário de Arte e canunicação; 

VI - centro uni versi tãrio de DeS[X>rtoS. 

Art. 13 - o Centro L'hlversitário de Est;udos Gerais canpreende as ~ 

guintes Unidades: 

1 - Instituto de FÍsica; 

2 - Instituto de Geo-Ciências; 

3 - Instituto de Letras; 

4 - Instituto de Matanática~ 

5 - Instituto de Psoolcxjia; 

6 - Instituto de QuÍmica; 

7 - Faculdade de Educação; 

8 - Escola de Biblioteoonc:mia e ~tação. 

Parágrafo Oni.oo - o Colégio de Aplicação e o C6lêgio t:Jniversitârio 

integrarão a Faculdade de Educação .. 

Art. 14 - O Centro Universitário de Ciências BiolÓgicas canpreende 

as seguintes Un:i.Oades: 

1 - Instituto de Ciências BiolÓgicas; 

2 - Instituto de Ciências FisiolÓgicas; 



3 - Instituto de Ciências t-t:>rfolÓgicas: 

4 - Instituto de Higiene e Saooe PÚblica; 

5 - Escola de Enfermagem; 

6 -Faculdade de Farmâcia e BioquÍmica; 

7 - Faculdade de Medicina; 

8 - Faculdade de OOontolCXJia; 

9 - Faculdade de Veterinária; 

-5-

Par~afo tinico -o Hospital Universitário Antonio Pedro integra a 

Faculdade de Medicina. 

Art. 15 - O Centro Universitário de TecnolCXJia o::xrpreende as se

guintes Unidades: 

lecammicações; 

1 - Instituto TecnolÓgico; 

2 - Instituto Farmaootécnico; 

3 - Instituto de Estudos de Produtividade Irxlustrial; 

4 - Escola de Arquitetura e Urbanisno; 

5 - Escola de Engenharia Civil; 

6 - Escola de Engenharia Eletrotécni.ca 1 Eletrônica e Te 

7 - Escola de Engenharia Mecânica; 

8 - Escola de Engenharia Metalúrgica; 

9 - E.scola de Qt.Úmica Industrial. 

Art. 16 - o Centro Universitário de Ciências Humanas c.:arpreerrle as 

seguintes unidades: 

1 - Instituto de Ciências JurÍdicas; 

2 - Instituto de Ciências Sociais; 

3 - Instituto de História; 

4 - Faculdade de Direi to; 

5 - Faculdade de Econania e Administração; 

6. - Escola de Serviço Social. 

Art. 17 -O Centro Universitário de Arte e Co:nunicação canpreerrle 

as seguintes Unidades: 

1 - Instituto de Arte i 

2 - Instituto de Ccmuni.cação Social; 

Art. 18 - o Centro Universitário de Desportos cc:mpreerrle as seguin 
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1 - Instituto de Técnicas e Práticas Desperti vas; 

CAPÍTULO II 

Dos Centros Universitários 

Art. 19 - Os Centros Universitários da UFF oorrespondem às âreas f~ 

darrentais dos oonhecimentos, estudados an si mestDs ou ã vista de ulterio

res aplicações. 

Art. 20 - cada centro Universitário terá \In diretor e \ln oolegiado 

cx:m funçÕes oonnativas e oonstituido de representantes das respectivas 

Unidades. 

CAPÍTULO III 

Das Unidades Universitárias 

Art. 21 - As Unidérles Universitárias, inte9radas por Depart:anentos 

de ensi.oo e _pésquisa, canpreendem os Institutos, Faculdades e Esoolas. 

Art. 22 -Os Inst;tutos são unidades integrantesdo sistema de cada 

Centro Universitário, onde se encontram as matérias do ciclo básioo das F! 

culdades e Escolas que o ~' exercendo _ativi dades de ensino, pesquisa ., 

aplicação e treinamento , cem Departamentos e Setores destinados aos alunos 

destas e de outras unidades. 

P.at:agràfo finioo.:~ .Os Institutos . pederão formar, an certos setores J 

profissionais especializa:los na ãrea restrita da respectiva c:arq::etência. 

Art. 23 -As Faculdades e Escolas são unidades de fonnação profissi~ 

nal e de pesquisa aplicada, oc:llplarentadas pelos Órg~s de treinamento 

dentro ou fora de cada Centro Uni versitârio • 

. Art. 24 -Quaisquer das Unidades, integradas nos Centros Universitá

rios, apresentarão a flexibilidade de estrutura neoessâria para aterxler às 

dEmarxlas de fonnação profissional, mão de obra especializada e às exigên

cias do ensino e da pesquisa. 

Art. 25 -A flexibilidade curricular e a diversificação das especia

lizações serão programadas nos regimentos de cada \Ea das Unidades que de

verão assuni.r a responsabilidade pela eficácia do entrosanento do sistema 

integréÕ:>. 

Art. 26 - As Unidades Universitárias poderão criar cursos de fonna-
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formação profissional para atender aos setores de ensino e pesquisa ainda 

não existentes na Universidade. 

CAPfTuiD IV 

Dos Departanentos 

, .~· 27 -As Unidades Universitárias dividen-se em Departanentos 

cujos chefes constituirá:> o Conselho Departanental presidido pelo Diretor 

da Unidade. 

Art. 28 - O Departarre.nto, congregando professôres e pesquisadores 

para objetivos cnnuns, corre~ à função bâsica da presente estrutura 

universitária, terá organização administrativa e didático-científica pró-

prias, amoentrarrlo as disciplinas afins e correlatas dentro de cada Uni-

dade. 

Parágrafo 6nioo - canpete ao Departarrento elaborar seus planos de 

trabal.OO, attibuirxJo encargos de ensino e pesquisa aos professôres e pe~ 

quisa:lores, sem distinção de categorias mas segundo suas especializações • 
. , 

T:ÍTULO IV 

CAPfTui.o OOC.U 

Art. 29 - A ãrea técnico-científica da UFF, dirigida por un Vice

Reitor, será integrada pelos seguintes órgãos: 

curriculares; 

I - cani.ssão central de Pesquisas; 

II - .canissão central de ~sos de PÓs-graduação e Extra-

III - NÚcleo de Processarrento de Dados; 

IV - NÚcleo de J:k>ctmentação; 

V - NÚcleo de Planejamento. 

TÍTULO V 

ÚNIC.U 

Da Área Mninistrativa 

Art. 30 - A área administrativa da UFF, dirigida por un Vice-Reitor 

será integrada pelos seguintes órgãos: 

I - Departamento de Mninistração Geral 

II -Departamento de Mninistração do Ensino 
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III - Departamento de Assistência Social 

TfTULO VI 

Disposições Gerais 

·-· Art. 31 -Os Centros Universitários a:::m suas Unidaàes de ensinó, pesqui 

sa e aãni.nistração, serão .implantados gradativanente, dentro de um prograç~a 

pré-estabelecido an fpnçâo dos recursos e conveniências da própria Universida 

de. 

Art. 32 -As Unidade$ resultantes de desdobrmrento ou fusão das atuais 

escolas e faculdades se ajustarão à oova estrutura san prejuiio de enquadra

mento ft.meional do seu pessoal docente e administrativo. 

Art.33 -Em todos os órgãos oolegiados da tJFF haverá representação es- _ 

tudantil, alén da referida para o Conselho Universitário. 
. . ...... 

Art. 34 -A UFF providenciará no sentido do ser elaborado um reginento 

unifome para tôdas as Unidades Universi târias, no que disser respeito ãs a-
. d 

ti vi.dades CXIt1UllS. 

Art. 35 -Os cursos de fonnação profissional, poderão ser transfonnados 

em unidades universitárias autôncmas, dos têzm::>s da legislação específica,'de~ 

de que suas inp:>rtâncias assim justifiquan confome disponha o Estatuto da 

Universidade. 

Art. 36 - Ficará afeto ·ao Gabinete do Reitor, sob sua supervisão dire

ta, a implantação da ··presente refo:r:ma universitária. 

Parág-rafo Único - o Reitor poderá: designar \In Vice-Reitor especial pa

ra a . referida t:arefa o qual terã . as atribuiçÕes f~ no ato de sua desig

nação. 

Art. 37 -As atribuições de órgãos colegiados e de execução referidos 

nesta refonna serão fixadas no Estaturo da Universidade. 



M E C - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

• FACULDADE DE DIREITO 

•· 

OF/FD/UFF/475/67 
7 de junho de 1967 

Diretor da Faculdade de Direito da U . F . F . 

Magn(fico Reitor da U. F . F . 

: encaminha sugestões à reforma uniYersltária . 

Wap(fico Reitor: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa·Magnificêncla, pa-

ra os deridos fins, ae sugestões à reforma universitária elaborada pelo Pro 

fessor Catedrático JOZt CANDIDO AMPAIO LACERDA etprovadaa, una. 

nimimente, pela Congre1ação desta Faculdade, em sessão de 6 do corrente-

mês . 

Cumpre -me eeclarecer que a Congregação apro.rou, ain-

da, sem divergência, sugestões do rofessor VICENTE OBRlNO PORTO , 

realçando a necessidade imperiosa de eer mantida, na reforma universitá-

ria, a autonomia didática das Unidades . 

Valho -me do ensejo para reiterar a Voaaa Magnificência 

o a protesto a de elevada estima e dletlnta conaideração . 

M. 

Prof. Oe aldo Montedônto BEZERRA DZ MZNJ:ZES 
Diretor em exerc{clo 
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