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school system with the view of adopting a nationally-administered
system similar to that in France. The report describes each section
of the ministry, the program objectives of each division, and the
relationship of the ministry to other agencies of the government.
There are three volumes in the study, but only Volumes 1 and 3 are
represented here. Volume 1 provides a general description of the
ministry. Volume 3 outlines the department's future goals,
organizational changes suggested, and under what constitutional
provisions transfers are possible. Specific projects for reform are
cited. An index of decrees and a bibliography are included. (DS)

O

z



MIN1131reictICI Do PLANIEJAMIENTO Ite0011N12111NAQACt onnAL.
SETOR PARA EDUCACAO E CULTURA

I PEA
1..O NActor444

ct-t
RECURSOS HUNIANO3

BIBLIOTECA

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE

OFFICE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING 11. POINTS OF VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION

POSITION OR POLICY.

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA.

TRINTA ANOS DE ORGANIZAcA0 E siTuAgAo PTUAL

j
L.

DOCUMENT() D TRABALHO N9.6

VOLUME 1 orkik 11014Ø%t

SETEMBRO DE 1968

t4,



MINI STERIO DO PLANEJAMENTO

E CO ORDENAck0 GERAL

SETOR PARA EDUCA0.0 E CULTURA

MINISTERIO DA EDUCAQA0 E CULT URA

Trint a Arcs de Organi zacao e S tuagao Atual

por

Norms; Carneiro Monteiro Porto

Do cumento de Trabalho Np 6

VOtlx, e T and Volume III

SETEMBRO DE 1968



MINISTRO DO PLANEJAMENTO E COORDENAg70 GERAL

Hclio Marcos Penna Boltrao

SECRETARIO-GERAL

Joao Paulo dos Reis Velloso

COORDENADOR DOS SETORES TtCNICOS

Francisco Manoel de Mello Franco

SETOR PARA)'MAR2jjJITUR.ASEC

COORDENADOR

Jesus Bolo Galvao

Assistontes TOcnicos

Pedro Calheiros Bomfim

Norma Carnoiro MontoirciPorto

Hindenburg da Silva Piros

Celina, Vitoria da Costa Brito
/Montag= e Execucao Datilogrdficas/



APRESENTAVt0

Prossegue o Setor para EducacSo e Cultura suas ativi

dades de documentacao e estudos da realidade educational brasilei

ra, quer do ponto de vista pedagOgico, quer do angulo financetmx

Trabalhos asses, cuja utilidade se vem medindo pela

procura constante dos competentemente interessados e pela espon-

tanea transcricRo em orgaos da imprensa e revtstas da categoria

e autoridade, por exemplo, de Documenta, do Conselho Federal de

EducacRo.

Este o Documento n9 6 de nossa serie-1968.

Esclarecamos: concluido em 1968, apOs arca de 18 me

ses de trabalho concentrado da Assistente Tenica aste Setor

NORMA CARNEIROIMONTEIRO PORTO, a cuja responsabilidade e infati-
, 141,.

gAvel persistencia se devem os tres volumes, com o registro Its

tOrico de todo o Ministerio da Educacao e Cultura, desde sus

reorganiza950. em 1937, at as atuals modifionaes pa() Decreto-

lei n9 200.

Abrangidod, em bem coordenada apresentacao, todos os

6rgaos do MEC: os de Laresla; de Execuao; de Cooperacao; e dri

poordenacaes, Grupos Trabalho, e outros organismos instituldos

apOs a Lei n9 378/37.

Felizmente as pequenas equipes nno conhecem ociosi-

dade.

Nosso empenho de cumprir nossa colaboracao teonica

mais esta vez comprovado neste Documento de Trabalho.

Rio, setembro de 1968
/-)

Jesus =elo a v= o
Coordenador do Setor'
para Educacao e Cultura
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INTRODU0A0

O presente trabalho registra o hist6rico de cada 6r.

glo do Ministerio da Educacao e Cultura, as transformacaes por

que gsse Ministerio passou, mesmo antes da reforma do antigo Mi-

nisterio da Educacgo e Sallde (Lei n9 378, de 13 de Janeiro de

1937). Apresenta os objetivos e atrlbuicaes de cada organ e sua

organizacno.

Documentacgo atualizada cuja divulgactio oferece sub-

Adios a atual Reforma do Ministerio da Educaqiio e Cultura

Divide-se em 3 volumes, obedecendo, sempre que possf

vel, a organizacno estabelecida na Lei n9 378, de 13 de Janeiro

de 1937,

O volume I inicia-se com as modificag3es introduzi-

das pela Reforma Administrativa (Decreto-lei n9 200, de 25 de fe

vereiro de 1967), Continua com a OrganizagRo do MEC, segundo a

Lei n9 378/37 e enfeixa cos Orgnos de Direcgo,

O volume II comptie-se dos orgaos de Execucno, consti

tufdos de Instituicaes de Educacao Escolar; Instituic3es de Edu

cacao Extra-Escolar, e Campanhas destinadas ao fomento e exe-

cucSo de programas especificos, como a Campanha Nacional de Edu-

cacao b Reabilitagao de Defitientes Mentais (CADEME) e a Campa-

nha de Defesa do Folclore Brasileiro,

Manteve-se o Institu;;o Nacional de Estudos Pedaggi-

cos (INEP), organ "sui generis", como Instituicilo de EducacSo Es

solar, porque a Lei n9 378/37 assim u classificou,

Conaidera-se Orglo de execuclo, a Fundacao Movimento

Brasileiro de Alfabetizacio,



0 volume III comp3e-se dos Orgnos de cousaga (ou

de assessoramento) constitu {dos dos Conseihos e da Comissao Nacio

nal de Belas-Artes, institulda ap6s a Lei n9 378/37, e cuja fina-

lidade 6 tracar pianos e diretrizes atinentes ao campo das artes

plasticas,

0 volume III continua cmCoordenac3es, Comiss6es, Gru

pos de Trabalho e outros que foram institufdos ap6s a Lei n9

378/1937 e que, por sua natureza, nao se clac,sificam sob a organi

zacao da citada Lei.

Complementacao e maior facilidade de consulta, elabo-

rou-se um fndice Remissivo da Legislagao dos orgaos, por ordem

cronolOgical encontrado ao final de cada volume.

Acrescentou-se um histOrico dos 6rgaos extintos e 6r-

eos transferidos dentro do prOprio Minist6rio,

Nao se consideraram instituic5es como a Fundacao do

Erisino SecundArio, ou a Campanha Nacional de Educand.tcrios Gratui-

tos, por constitufrem entidades de direito privado, embora rece-

bam subvenc3es do Govern() Federal.



Vem sendo implantada a Reforma Administrativa preconi

zada no Deereto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,

Nos tgrmos do Artigo 20 do mencionado Decreto-lei, o

Ministro de Estado 4 responsAvei; perante o Presidente da RepUbli

ea, pela supervisgo dos 6rggos da Administracgo Federal enquadra-

dos em sua area de competgncia.

A supervisgo ministerial exercer-se-A atraves de

orientacgo, coordenacgo e contrale das atividades dos Orggos su-

bordinados ou vinculados ao Ministerio.

Assim a que a .supervisgo sera exercida pelo Ministro

de Estado com apoio nos 6rggos Centrals existentes na estrutura

de cada Ministerio Civil. Existirgo orgffos Centrais de planeja-

mento, opordenacgo e contrfte financeiro e orggos Centrals de di-

recgo superior. Os primeiros tergo a incumbgncia de assessorar

diretamente o Ministro de Estado e, por ffirca de suas atribui-

Oes, em nome e sob a direcgo do Ministro, realizar estudos para

formulacgo de diretrizea e desempenhar func8es de planejamento,or

camento, 'orientacgo, coordenacgo, inspecgo e contecile financeiro,

desdobrando-se em:

I - Uma Secretaria-Geral;

II - Uma Inspetoria-Geral de Financas,

Os orggos Centrals de direcgo superior executargo fun

Oes de administracgo das atividades especificas e auxiliares do

Ministerio e sergo, preferentemente, organizados em base departa-

mental, observados os prinoipios estabelecidos no Decreto-lei n9

200.
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I - SECRETARIA-GERAL DO MEC

No Minist6rio da Educaqao e Cultura (M.E.C.) j4 foi

instalada a Secretaria-Geral que atua como Orgao setorial de pla-

neJamento e oromento, na forma do Vitulo III do Decreto-lei n9

D4, de 25 de fevereiro de 1967,

A Seoretaria-Geral do MEC acha-se dirigida por um Se-

cret'4rio-deral, o qual vem exercendo funqaes delegadas pelo Minis

tro de Estado.

Ainda que provisOriamente, a Secretaria.0eral rece-

beu uma estrutura, pela Portaria n9 171, de 21 de marco de 1968,

competindoi-lhe realizar estudos para a formulalao de diretrizes no

ambito da educaqao e cultura e desempenhar funOes de planejamen-

to, orcamento e coordenalIo, sob a orientaqao do Ministro de Esta

compreende:

Para o desempenho de suas funqUes, a Secretaria-Geral

a) Secretaria;

b) Serviqo de AdministuagEo;

c) DivisIo de Planejamento;

d) Divisao de Orqamento;

e) Divipao de Ccordenaqao;

f) Secretaria Executiva do Plano Nacional de Educa-
qao;

g),Secretaria Executiva do Plaao Nacional de Cultu-
ra;

h) Serviqo de EstatIstioa da Educalao e Cultura;

i) Serviqo de Documentaqao;

j) Serviqo de Organizaqgo e Metodos,

a) Secretaria, ()redo ao qual estA afeto o preparo do

expediente do Secret&rio-Geral, o atendimento das partes e a re-
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presentacao social,

b) Servo de Administrack5 Orgao que exerce as ati-

vidades relativas a administracao do pessoal, material, dontabili

dade e expediente da Seeretaria-Geral,

c) Diviao de Planejamente, criada com a finalidade

de planejar e acompanhar os projetos e atividades do MEC, nos

programas nacionais de acao do Govgrno; propor normas tendentes

a unificar e aperfeicoar o sistema de planejamento; promover a

fixacao de diretrizes gerais para os planos dos Orgaos do Ministe

rio, sugerindo escala de prioridade para os projetos e ativida-

des; colaborar com a Divisao de Orcamento na elaboracao da pro-

posta or9amentAria do Ministerio; orientar a assistgncia tecnica

destinada ao planejamento educacional e cultural dos Estados e Mu

niciplos, quando solicitada; analisar e acompanhar os programas

de assistencia internacional e estrangeira de que participe

MEC.

d) Divisao do Oroamento, Orgao ao qual ficaram afe-

tas, em parte, as atribuic5es da antiga Seca° de Estudos e Previ-

a() da Divisao do Orcamento do Departamento de Administracao, Ca

be-lhe elaborar, com a colaboracao da Divisao de Planejamento, a

proposta orcamentria do MEC; proceder a discriminagao das dots

cues orcamentArias globais de despesa e dar parecer previo sabre

os respectivos pl9los de aplicacao; elaborar, com a colaboracao

da Inspetoria-Geral de Financas, nos tgrmos da legislacao vigen-

te, os cronogramas de desembillso relativos as unidades orcament6-

riass uma vez fixadas as cotas trimestrais pelo Ministerio da Fa-

zenda, levando-se em conta os programasprioritArios de cada unida

de; acompanhar a execucao orcamentAria dos programas das unida-

des; opinar s8bre a concessao de creditos adicionais e promover
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a sua abertura e utilizacao,

e) Divisao de Coordenacao - cabe -ihe promover a arti-

culagao e o entrosamento de todos os &Taos do Ministerio; man-

ter intercambio com os organismos internacionais e estrangeiros em

assuntos relacionados com a educacao e a cultura; manter inter-

cambio com os demais Ministerios e Orgaos regionals, estadualsomu

nicipais e partipulares,em assuntos de educacao e cultura; suge-

rir, quandO julgar oportuno e necessArio, a criacao de Nticleos de

Coordenacao nos Estados.

f) Secretaria Executive do Piano Nacional de Educa-

criada pelo Artigo 59 do Decreto n9 59,451, de 3 de novembro

de 1966 como'Orgao da Comissao Coordenadora de Execuqao do Plano

Nacional de Educagao, subordinada administrativamente ao Departa-

mento Nacional de Educacao. Suas atividades e atribuicaes foram

integradas a SecretariaGeral ao ser extinta a referida Comiseao

pelo Decreto n9 60.590, de 13 de abril de 1967. Tem poi finalida

de promover, orientar, acompanhar, controlar e avaliar a apnea-

cao de recursos orcamentArios destinados a expansao, manutencao

das rtdes de Ensino PrimArio e Medics, em consonancia com as dire-

trizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Educacao,

g) Secretaria Executive do Piano Nacional de Cultura

Tem por finalidade promover a execucao e acompanhar o desenvolvi-

mento do Piano Nacional de Cultura, em consonancia com as diretri

zes estabelecidas pelo Conseiho Federal de Cultura,

h) ServiQo de Estatistica da Educacao e Cultura,(SEEC),

antiga Diretoria de Estatistica, a que alude o Artigo 89, parttg.ea

to ilnico da Lei n9 378, de 13/1/37, proveniente da Diretoria Ge-

ral de Informacao, Estatistica e Divulgacao da Secretaria de Esta



tado da Educaqao e SaUde PUblica conforme Decreto n9 19,560, de

5/1/3).. Mudou-se a desighaqao para Serviqo de Estatfstica da Cul

tura e Assistgncia Medico-Social pelo Decreto n9 1,360, .
de

20/6/39, Polo Decreto-lei n9 1,585, de 8/9/39 passou a denominar

-se Serviqo de Estatistica da Educaqao e Salade, Ao serem disco -

ciados os services da educaqao e os da satide com a criaqao do Mi-

nisterio da Saude (Lei n9 1,920), passou a denominar-se Serviqo

de EsLmtlstica da Edueavao e Cultura e foi regulamentadO pelo De-

creto n9 38,661, de 21/1/56, Era organ diretamente subordinado

ao Ministro, sob orientaqao tecnica do Conselho Nacional de Esta-

tistica, um dos Orgaos executivos centrals do Institute Brasilei-

ro de Geografia e Estatistica, Tem por finalidade: levantar as

estatisticas ref.:rent:is as atividades educacionais e culturais do

Pals; promover-lhes a divulgaqn em publicaq3es prOprias ou por

intermedio do Serviqo de Documentaqao e do IBGE, Passou.a inte-

grar a Secretaria-Geral pela Portaria n9 171, de 21 de marco de

1968,

0 S,E,E,C, compreende os seguintes &Trios: Seqn de

Ensino PrimAric; Sega° de Ensino Extra-PrimArio; Seqaa de Esta-

tisticas Culturais; Seca° de Despesas corn a Cultura; Sega° de

Apuraqao Mecanica; SW° de Estudos e Analises; Seqao de Adminis

traqao; Portaria,

i) Serviqmode Documentado, antigo Serviqo de Publici

dade a que alude o Art, 24 da Lei n9 378, de 13/1/37, Era subor-

dinado diretamente ao Ministro de Estado da Educaqao e Cultura.

Passou a ter a denominaqao atual pelo Decreto-lei n9 2,045, de

29/3/40, Seu regimento primeiramente foi aprovado pelo Decreto

n9 20.304, de 2/1/46 e, posteriormente, pelo Decreto n9 38,7250

de 30/1/56, que foi revogado pelo Decreto n9 57.481, de 24/12/65,

alterado pelo Decreto n9 61.399, de 22 de setembro de 1967, Atual
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mente tem por finalidade reunir, classificar e catalogar todo 0

elemento que interesse direta ou indiretamente as questaes educa-

cionais e culturais ligadas ao MEC, com o objetivo de "criar" da-

dos coligidos e ordenados que facilitem amplo servico de informa-

Oes, estudos, pesquisas e divulgacSo; fazer publicac8es de inte

rgsse funs oval, educacional, cultural, artistico e cientlfico;

estabelecer intercambio, no pals e no estrangeiro, com entidades

oficiais e particulares interessadas nos mesmos problemas, e rea-

lizar outros trabalhos, alem de documentar a histOria educacional

e cultural do Pals, e de forma particular, as atividades do Minis

terio,

Pelo Decreto n9 61,40, de 6 de outubro de 1967, fo-

ram transferidas para o Institute Nacional do Livro as atividades

editorials relativas a, cuitura, constantes do Regimento do Servi-

co de Documentac3o,

0 Servico de Documentactio compreende: SecRo de Admi-

nistracSo (8, Adm,:); SecSo de DivulgacSo (8, Div.); SeqSo de

Pesquisa (8, PO,

Passou a integrar a Secretaria-Geral do MEC pela Por-

taria n9 171, de 21 de marqo de 1968.

j) ServicsALSmanizaao e Metodos, organ que era su

bordinado administrativamente ao Departamento de Administracao do

MEC e tcnicamente ao Departamento Administrativo do Servico PU-

blico, por intermedio de seu Servico de OrganizacEo e Metodos da

DivisSo de Orcamento e OrganizacSo.

Tem por finalidade proceder ao estudo da organizaq5o,

condiOes, normas e metodos de trabalho das unidades administrati

vas do Ministerio, bem como sugerirmedidas visando sua raciona-

lizacSo e aperfeigoamento, conforme o Regimento PadrSo das Secaes

de Organizagn aprovado pelo Decreto n9 36.757, de 7/1/5,5 e eria-
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das pela Lei n9 1650, de 19 de julho de 1952,

Passou a integrar a Secretaria-Geral do MEC pela Por-

taria n9 171, de 21 de marco de 1968.

Enquanto nSo houver no MEC Org5o prOprio de supervigb

dos setores de Atividades Culturais e Artisticas, a coordenagSo

dos seguintes 6reos relacionados cabe a Secretaria-Geral, confor.

me o disposto na Portaria n9 286, de 13 de julho de 1967, ratifi-

cado pela Portaria nt 171, de 21 de marco de 1968:

1 - Instituto Nacional do Livro;

2 - Biblioteca Nacional;

3 - Servico Nacional de Teatro;

4 - Servico de RadiodifusSo Educativa;

5 - FundagSo Centro Brasileiro de TelevisSo Educa-
tiva;

6 - Museu Nacional de Belas 'Artes;

7 - Museu HistOrico Nacional;

8 - Instituto Nacional do Cinema;

9 - Diretoria do Patrim8nio HistOrico e Artistico
Nac ional;

10 - Servigo de Cultura Artfstica Musical.

II - INSPETORIA-GERAL DE FINANQAS

t Ora° Central de contr8le financeiro, criada pelo

Decreto n9 61.386, de 19 de setembro de 1967, nos t8rmos dos Arti

gos 22 e 23 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Dispbe sebre a implantaglo dos Sistemas de Administracao Financei

ra, Contabilidade e Auditoria.

A Inspetoria-Geral de Financas de cada Ministerio Ci-

vil havia incorporado as respectivas Contadorias Seccionais que

eram as delegag3es da Contadoria Geral da RepUblica, junto aos

Ministerios Civis.
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Contadoria Seccional do MEC, regulamentada pelo Deere

to n9 5.226,de 31 de Janeiro de 1940 que aprovou o Re

gimento da Contadoria Geral da ReptIblica e que, pelo

Decreto-lei n9 3,112,de 12 de ma/No de 1941, incorpo-

rada ao Departamento de Administra9So do Ministerio da

Educa9So e Cultura, foi finalmente integrada na Inspe

toria-Geral de Finangas pelo Art, 11 do Deoreto n9

61,386,de 19 de setembro de 1967, Por gste Decreto

as Contadorias Seccionais continuarSo a executar os

servicos contAbeis, atualmente sob sua responsabilida

de, at que sejam expedidas novas instrugaes, cumprin

do-lhes zelar pela normalidade e continuidade dos ser

yips,

As Inspetorias-Gerais de Finangas, sem prejuizo de

sua subordina9So ao Orgao em cuja estrutura se integram, estSo su

jeitas a orienta9So normativa, a superviao tecnioa e a fiscaliza

93o especifica da Inspetoria-Geral do Ministerio da Fazenda, Or-

gRo central dos Sistemas,

Cada Inspetoria-Geral de Finangas sere, integrada por

uma Divisao de Contabilidade, uma Divisgo de Auditoria e uma Divi

sSo de Administra9So Financeira,

No Ministerio da Educa95o e Cultura, a DivisSo de Ad-

ministra9Ro Financeira incorporou a Divisao do Orcamento do Depar

tamento de AdministracSo do Ministerio da Educa9So e Cultura, com

suas atribui93es legais e regimentais, cargos, fun93es e dota93es

rcamentgrias quando, pelo Deoreto n9 62,345 de 4 de marp de

1968, a DivisSo d Orcamento passou a integrar a Inapotoria-Ge-

ral de Finangas do MEC.

Enquanto n5o foi ultimada a implanta9So dos servips

da Inspetoria-Geral de Finangas, as atribui93es afetas as Divi7
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saes de Contabilidade e de Auditoria foram desempenhadas pela Di-

visSo de AdministragSo Financeira, disposivio esta ditada pela

Portaria n9 176 de 22 de margo de /968, Finalmente pela Portaria

n9 287 de 8 de maio de 1968 foi completada a implantacIo dos ser-

vigos da Inspetoria-Geral de Finangas, compreendendo:

I - DivisSo de AdministracSo Financeira:

a1 SegIo de Execuggo OrgamentAria;
b SegSo Financeira;

II - DivisSo de Contabilidade:

a) Sega° de EscrituragSoi
b) SegSo de Estudos e Analises;

III - DivisSo de Auditoria:

Seglo Operacional de Auditoria;
b Seggo de Sistematizagno e Contrfte;

IV - Seca° de AdministracSo:

a Turma de Pessoal;
b Turma de Mecanografia;
o Turma de Servigos Auxiliares,

HistOrino e finalidades da DivisSo do Or amento

A DivisSo do Orcamento, a antiga Diretoria Geral

de Contabilidade, da Seoretaria de Estado da EducagSo e Saide

blica, conforme Deoreto n9 19,560 de 5/1/1931, foi inoorporada axi

OrgRos de administragSo geral pelo Art, n9 7 da Lei n9 378 de 13

de Janeiro de 1937. Ao ser criado o Departamento de Administra-

go Decreto-lei n9 357,de 28 de margo de 1938 passou a per-

tencer a 'este sob a denominagffo de Servigo de Contabilidade. Fi-
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nalmente foi transformado em Divisao do Orgamento pelo Decreto-

-lei n9 3.112,de 12 de marco de 1941, Pelo Artigo 22 do Decreto

n9 42,472 de 15 de outubro de 1957, foi a DivisEo do Orcamento

reorganizada. Constitufa-se de:

Seca° de Estudos e Previsao;

Seca° de Execucao;

Secao de Contr8le;

Turma de Administragao,

Pelo Artigo 89 do Decreto n9 61.243, de 28 de ag8sto

de 1967, a Seca° de Estudos e Previsao passou a integrar a Secre-

taria-Geral do MEC com todo o seu acervo material e pessoal, man-

tida a oompet8noia regimental da mesma, acrescida da atribuicao a

feta a Seca() de Execucao da mesma Divisao no que se refere ao exa

me de pianos de aplicacao de recursos atrlbuidos aos orgaos do Mi

nisterio e transferida para a Secretaria-Geral a respectiva fun-

cao gratificada de Chefe de Sectro.

Nessas oondicaes, a fim de dar cumprimento ao previs-

to no Decreto -lei n9 200,de 25 de fevereiro, a Divisao do Orcamen

to foi incorporada a Inspetoria-Geral de Financas, orgao Central

de contrfte financeiro.
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ORGANIZACAO DO MEC PELAILELELslimuylal

0 Ministerio da EducacRo e Cultura exerce as atribui-

Oes do Poder PUblico Federal em materia de educagIo. Nesta fa-

se de transit o, enquanto nRo for organizado nos tgrmos do Deere-

to-lei n9 200, permanece a organizacRo do MEC a mesma da Lei n9

378,de 13 de Janeiro de 1937. Deve a atual denominac o,a Lei n9

1.920,de 25 de julho de 1953. Ao Ministerio incumbe velar pela

observancia das leis do ensino. Com o advento da Lei n9 4.024

de 20 de dezembro de 1961 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacao

National - eloube ao Ministerio velar pelo cumprimento das deal-

s3es do Conselho Federal de EducagEo. 0 Ministerio da EducacRo e

Cultura oonstituis-se de Orgnos de direcno, de exeouclo e de coo-

peracao.

6RG1OS DE DIRECAO

Os OrgRos de direcRo formavam a Secretaria de Esta-

do. Compreendiam:

I Gabinete do Ministro;

II - 6rgRos de AdministracRo Geral;

III - 6rgEos de Administraggo Especial;

IV - 6rgaos Complementares.

I - Gabinete do Ministro

Regulamentadopelo Decreto n9 38.609 de 19/1/56, al-

terado pelo Deoreto n9 59,112 de 22/8/66, tinha par finalidade,ms

tgrmos da Lei n9 378 de 13 de Janeiro de 1937, a execucRo do expo

diente relacionado de modo direto com o Mastro. Compreendia:
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Setor de Programacao e ContrOle;

Setor de Estudos e Administacao;

Setor do Recepcao;

Setor deDivulgacao;

Portaria,

0 tgrmo Assessoria de imecama surgiu primeiramente

como sinanimo do Setor de DivulgacSo pela Portaria n9 Ade 5 de

fevereiro de 1965, Posteriormente, atraves da Portaria n9 54, de

17 de fevereiro de 1966, foi instituida, no Gabinete, uma Assesso

ria de Imprensa e Relac5es Ablicas, Passou a integrar a Assesso

ria Tecnica do Gabinete do Ministro pela Portaria n9 26Q,de 24 de

ag8sto de 1966.

A Assessoria T6cnica, OrgRo instituido no Gabinete,

em Brasilia, pela Portaria n9 33,de 25 de Janeiro de 1966, e re-

gulamentado pela Portaria n9 260, dollik4 de ag8sto de 1966, desti-

na-se ao assessoramento direto do Ministro atraves de um corpo de

assessores designados para os seguintes assuntos:

Administrativos (ATA);

Educacionais e culturais (ATEC);

Juridicos (ATEJ);

Parlamentares (ATEP);

Imprensa e RelaOes Publicas (AMP).

A Portaria n9 335, do 7 de junho de 1968, subordina

diretamente ao Gabinete a "Revista MEC" com o objetivo de divu]r

e documentar as principals atividades desenvolvidas no pals rela-

tives a educacgo e 1 oultura.
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- 6rggos de Administraggo Geral

Os Oredos de Administracgo Geral formam o DEPARTAMEN-

TO DE ADMINISTRA0A00 criado pelo Decreto-lei n9 357 de 28/3/1938

Pelo Decreto-lei n9 1.018 de 31/12/1938, o Orgao passou a denomi-

nar-se Departamento de Administracgo. Continuou a sofrer modifi-

°Wes e novos setores foram -ihe incorporados. Poi regulamentado

peio Decreto-lei n9 3.112 de 12/3/1941 e definitivamente organiza

do pelo Decreto n9 42,472 de 15/10/1957 com suss Diviees a Servi

cos,

O Departamento de Administracgo era o Orggo central

de administracgogeral que tinha por finalidade executar, orien-

tar, promover e superintender as atividades relativas a pessoal,

material, orcamento, organizaggo, obras, comunicagaes, transpOr-

tes. 0 Regimento foi modificado, em virtude de mudanca do Depar-

tamento de Administracgo para Brasilia, pelo Decreto n9 61,243,de

28 de ag8sto de 1967, a fim de prover o PalAcio da Cultura, situp,

do na Guanabara, de servicos imprescindiveis. Vgm-se verificando

diversas modificaOes na estrutura do Departamento sobretudo corn

o advento do Decreto-lei n9 200,de 25 de fevereiro de 1967 (Refer

ma Administrativa), Assim4 que a Divisgo d. OrQamento dgste De-

partamento passou a integrar a Inspetoria-Geral de Finanoass Or-

ggo criado nos tgrmos dos Artigos 22 e 23 do citado Decreto-lei

O Departamento de Administraggo compreende os seguin-

tes orggos:

Rgde de TelecomunicaOes do MEC rETEMEC), criada pe-
lo Decreto n9 57.393 de 7/12/65 (D,O. 9/12), no Gabi-
nete do MiniStro com a finalidade de assegurar inter-
comunicacgo do MEC com as entidades edUcacionais boa
lizadas nos Estados e das mesmas entre Si. Passou a
funcionar juntp.ao Departamento de AdministracIo pelo
Decreto n9 59.164 de 19 de setembro de 1966 e a reger
-se pelas instruOes baixadas pela Portaria Ministe-
rial n9 298,de 16 de setembro de 1966.
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A RETEMEC funcionara com uma estagEo central localiza
da na sede do MEC e estag6es localizadas nas Universi
dades Federais, As Estagaes Coletoras estao localiza
das em Brasilia, Guanabara, Fortaleza e Santa Maria.

0 Departamento de AdministragEo compreende ainda:

1 - DivisEo do Pessoal;

2 - DivisEo do Material;

3 - DivisEo de Obras;

4 - SegEo de OrganizagEo e Metodos (transferida);

5 - Servigo de AdministracEo da Sede;

6 - Servigo de ComunicaOes;

7 - Servigo de Transportes;

8 - Servigo de AdministragEo do Palgcio da Cultura

1 Divisao do Pessoal

Antiga Diretoria de Pessoal a que se refere o Art. 79

da Lei n9 378 de 13/1/37, proveniente da Diretoria Geral de Expe-

diente, Pelo Decreto-lei n9 204 de 25/1/1938, a Diretoria de Pes

soal tomou a denominagEo de Servigo do Pessoal. Pelo Decreto-lei

n9 1.018 de 31/12/1938, o Servigo do Pessoal passou a denominar-

-se Divisffo de Pessoal e foi regulamentado pelo Decreto n9 42,472

de 15/10/957. Tem por finalidade a coordenagEo sistemAtica de as

suntos relativos aos servidores do MEC, assim como a execugEo e a

fiscalizagEo das medidas de carter administrativo, econ8mico, f4p,

nanceiro e m6dico-social que em relagEo a gles forem adotadas, A

DivisEo do Pessoal compreende: Sega() de Direitos e Deveres; Se..!

gRo de MovimentagEo; Sega%) de Cadastro e Acesso; SegEo Financei

ra; SegEo de meeanizacSo; SegEo de Assistgncia Social; Setor de

Pericias Medicas, Setor de Assistgncia Medico-HOspitalar, Postos

AmbulatOrios, P8sto Hospitalar, Setor de Medicina Social; Sega%)

de Apura0o de Tempo de Servigo; Turma de AdministragRo,
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2: Divisao do Material

Antigo Servico de Material, criado pelo Decreto-lein9

357,de 28 de marco de 1938. Passou a DivisIo de Material pelo De

creto-lei n9 1,018,de 31 de dezembro de 1938. Foi regulamentada

pelo Decreto n9 42,472,de 15 de outubro de 1957. Tem por finali-

dade a coordenalSo sistemAtica, a execucEo, a orientac5o e a fis-

calizacTio das medidas de caster administrativo, econ8mico e fi-

nanceiro, relativas a material, em todos os setores do Ministerict:

Compreende: Sega° Administrativa; Sectio de Requisi-

gao e Contr8le; Secao de FiscalizacSo e Tombamento,

3. DivisEo de Ob2,4s

Antiga Superintendencia de Obras e Transportes, subor,

dinada a Secretaria de Estado de EducacEo e SAde Publics confor-

me Art. 69 do Decreto n9 24,438 de 21/6/1934, transformou-se em

Oreaos auxiliar de execucffo pelo Art, n9 66 da Lei n9 378 de

13/1/37 sob a denominagEo de Servico de Obras. Pelo Decreto -lei

n9 3.112 de 12/3/1941 passou a denominar-se Diviedo de Obras. Poi

regulamentada pelo Decreto n9 42,472,de 15 de outubro de 1957.

Tem por finalidade "orientar, promover, executar e fiscalizar as

medidas de ordem t4cnica, administrativa e ecomimicaoconcernentes

a obras eequipamentos dos imOveis do Ministerio, ou por e1e admi

nlstrados, Orientar os planos e fiscalizar as obras realizadas

em regime de acOrdo e a conta de quaisquer recursos consignados ao

Minist6rio,

Compreende: SecSo de Estudos e ProJetos; SegEo de

Execucgo e Fiscalizacao de Obras; Seca() de Manuteng5o e Reparos

de Edificios; Secffo de RecuperacSo o DepOsito de Material; Tur-

ma de AdministracKo,
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it Se za ao e m6to a caa

Tecnicamente subordinada ao Departamento Administrati

vo do Servico PUblioo (DASP), foi transferida para a Secretaria

Geral do MEC pela Portaria n9 171,de 21 de marco de 1968, sob a

denominacao do Servico de OrganizacIo e Metodos.

5. Servico de Administra0o da Sede

Criado pelo Decreto-lei n9 3.112 de 12/3/41, ao qual

fOra incorporada a Portaria, OrgIo complementar a que se refere o

Art. n9 20 da Lei n9 378 de 13/1/37, tem por finalidade zelar pe-

la conservalSo, seguranca e vigilgncia do edif {cio sede do Minis-

terio; manl;er em funcionamento a Ade teleranica interna e -exe-

cutar os servicos de portaria, trAfego de elevadores e outros da

mesma natureza. Pelo Decreto n9 42.472 de 15/10/57 recebeu a se-

guinte organizacno:

Turma de Conservacn; Portaria; Turma de Admilis
tracSo,

6. Servico de ComunicaOes

Achava-se entre os 6rgaos complementares de direggio

(Alinea e, Art. 20 da Lei n9 378 de 13/1/37). Foi incorporado ao

Departamento de Administragno pelo Decreto-lei n9 3.112, de

12/3/1941 e regulamentado pelo Decreto n9 42.472,de 15/10/57. Tem

por finalidade:

I - receber, registrar, olassificar, distribuir, ex
pedir e arquivar documentos de intergsse das re
partiOes do Ministerio;

II - orientar as demais repartiOes do Ministerio na
exeoucIo dos servicos de protccolo e arquivamen
to de documentos;



III prestar informaq3e9 Aare o andamento de proces
sos e orientar o public° quanto ao modo de apre
sentar solicitaq3es, sugestaes ou reclamaq3es;

IV - passar, mediante autorizaqao de autoridade com-
petente, certiMes de documentos arquivados.

0 Serviqo de Comunicaq3es compreende: Zama de Regis

tro; Turma de Mecanizaqao; Turma de Administraqao; Arquivo Ge-

ral.

7. Servico de Transportes

Antiga Superintenancia de Obras e Transportes da Se-

cretaria de Estado de Educagao e Sallade 143110a, pela Lei n9 378

de 13/1/37 passou a fazer parte dos servicos auxiliares pertencen

tes aos Orgaos de Execuqao. Pelo Decreto -lei n9 3.112 de 12/3/41

ficou subordinado ao Departamento de Administraqao, 0 Decreto n9

42,472 de 15/10/57 organizou o Serviv,

0 Serviqo de Transportes tem por finalidade facilitar

as repartiqBes do Ministerio situadas no Distrito Federal os

meios de transporte necessLtios a execuqao das sues atividades,

dentro das condiqaes de aparelhamento de clue dispuser. Efetuar

a conservaqao e limpeza dos veiculos. Controlar entrada e salda

dos velculos e dos respectivos motoristas. Fiscalizaqao e contra

le do material e servigos. Posteriormente, por ocasiao da mudan-

qa do Departamento de Administralao para Brasilia, o Serviqo de

Transporte, pelo Decreto n9 61.243, de 28 de aesto de 1967, fi-

cou acresoido do Setor de Transportes (ST-4),a fim de atender as

repartiOes do MEC sediadas na Guanabara. Compreende: Turma de

AdminiStraqao (ST-1); Garagem (ST-2); Oficina (ST-3); Setor de

Transportes (ST-4).
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6. Servico de AdministracRo do PalAcio da Cultura

Criado pelo Decreto n9 61,243,de 28 de ag8sto de 1967

por ocasitio da mudanca do Departamento de Administracao e Orgaos

do Ministerio para Brasilia. Tem por finalidade zelar pela comer

vacaom seguranca e vigilgncia do edificio do Palgoio da Cultura,

no Estado da Guanabara; manter em funcionamento a rode telef8ni-

ca interna e executar os servigos de portaria, trAfego de elevado

res, e outros na mesma natureza. Compreende: Turma de Conserva

cao (SAPC -1), Turma de Administracao (SAPC-2); Portaria

(SAPC-3),

III - 6r aos de Administracao Especial

Compreendiam o Departamento Nacional de Educacaom as

Diretorias do Ensino,a Diretoria do PatrimOnio HistOrico e Artis-

tico Nacional e o Servico de Estatistica da Educacao e Cultura.

0 SEEC passou a integrar a Secretaria-Geral do Ministeriom pela

Portaria n9 171,de 21 de marco de 1968 que fixou, provisOriamen-

tem a estrutura da mesma, nos ttrmos do Decreto-lei nQ 200,de 25

de fevereiro de 1968.

1 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAVO

Antiga Diretoria Geral de Educacao de que trata

Art. 19 do Decreto nQ 22,084 de 14/11/1932, Extinta pelo DecretO

nQ 24.439 de 21/6/1934m organizou-se entao a Diretoria Nacional

de Educacaom extinta por sua vez pela Lei nQ 378 de 13/1/37, que

a transformou no Departamento Nacional de Educacao. Cabe ao DNE

a administracao das atividades relativas a educacao escolar e

educacao extra-escolar se atribuicao do Ministerio, 'Compunhaese
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entRo do Gabinete do Diretor Geral, de um Servicio de Expediente

e de 8 Divis3es de Ensino. Pelo Decreto-lei n9 8.535 de 2/1/46

as Divisaes de Ensino Superior, Ensino SecundArio, Ensino Comer-

cial e Ensino Industrial passaram a constituir Diretorias subordi

nadas diretamente ao Ministro, As demais divisaes permaneceram su

bordinadas ao Departamento Nacional de Educacao.

A Portaria n9 619, de 18 de dezembro de 1963 baixou

"Normas Administrativap para a Diretoria Geral do Departamento Na

cional de EducacRo", enquanto nRo f8sse aprovado o seu regimen-

to, constituindo-se de uma Secretaria e Assessoria; de um Setor

Administrativo e de um Setor T6cnico.

0 Setor 74cnico atrav6s do Coordenador ficou incumbi-

do da execucRo das atividades de uma Equipe Central T6cnica que

entre outras atribuic3es deveria planejar, submeter a aprovaggio

do Diretor-Geral e fazer realizar Cursos de Supervisores-regiamds

e de Treinamento de Profess8res necessttrios ao desenvolvimento do

Programa de Aperfeicoamento do Mqsist6rio Primrio (PAMP) instibuf

do pela Portaria do Diretor-Geral n9 1 de 17 de maio de 1963.

0 PAMP tem por finalidade:

a) colaborar com os Estados e TerritOrios no plarieja-
mento e execucao dos programas,estaduais de aper-
feivamento do magisterio primario, com preferen-
cia no treinamento de profess8res leigos;

b) participar da selecrio do pessoal para a funcRo de
supervisor;

c) mpter uma rode de supervisao nos Estados e Terri-
torios, com o fim de promover a melhoria do profes
sor primario em exercicio;

d) promover encontros, seminttrios, quinzena de estu-
dos e cursos intensivos, em complementacgo ao pro-
grama de superviao;

e) elaborar e sugerir material didg.tico especifico pa
ra o servico, em cada regiRo brasileira,
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Em 1966 foram instituldos pelo Decreto n9 58,023 de

21 de marco, dois Servicos que passaram a ser Orggos integrantes

do Departamento, sao tiles:

servicodeorantoeoza que englobou
Setor de Estudos Tecnicos,como orgRo geral da consul-
ta e estudos de todos os orggos do Departamento;

Servicone Administracjo que englobou os Setores de
Administraggo, Pessoal, Expediente e ContAbil

Foi instituido, tambem em 1966, o Servigo de Assisten

cia e Cooperacgo Educacionais, criado no DNE pelo Decreto n9

57,894 de 28/2/66, extinto ao ser criada a ComissRo Coordenadora

de Execucgo do Plano Nacional de Educaggo peld Decreto n9 59.454

hoje tambem extinta, pelo Decreto n9 60.590 dela so restando sua

Secretaria Executiva, integrada na Secretaria-(feral pelo mesmo

at o.

DivisRo de Ensino PrimArio, prevista no Art, n9 10,

letra a da Lei n9 378 de 13/1/37, extinta pelo Deere-

to-lei n9 9.018 de 25/2/46; suas atribuicaes ficaram

incorporadas ao Instituto Nacional de Estudos PedagO-

gicos (INEP).

Divisgo de Ensino Domestic° (ngo instalada),

Divisgo de EducacRo Flsica, regulamentada pelo Decre-

to n9 40,296 de 6/11/56; modificado e aprovado avo

Regimento da Divisgo pelo Decreto n9 49,639 de

30/12/1960 (D.0 5/1/61). Tem por finalidade:

difundir e aperfetcoar a Educacao Ftsica e os Des
portos. a fim d9 contribuir para a melhoria das
oondictes de saude e de educacgo do povo;

- realizar estudos que permitam etabelecer as ba-
ses dm educacno e da reoreacao fisica no pads;



21.

e9tabelecer normas, programas e instrugaes metodo
logicas para a Educagao Fisica nos diferentes
graus e ramos do ansino;

orientar e fiscallzar o funcionamento das eseo-
las de Educagao Fisica que the forem subordinadas
bem como as atividades de Educagao Fisica e dos
Desportos nos estabelecime9tos de ensino sujei-
tos a jurisdigao do Ministerio;

- promover a criagao dos Centros de Educagao Fisi-
ca, orientar e fiscalizar o seu funeionamento;

- incentivar a formagao e promover o aperfeigoamen7
to de profissionais especializados em Educagao Fi
sica e Desportos.

A Divisao de Educagao Fisica compreende: Sega() de

Estudos e Aperfeigoamento; Seca° de Educagao Fisica

de Grau Medic); Sega° de Educagao Fisica Superior; Se

gao de Desportos e Recreagao - Setor de PromoOes; Se

gao Administrativa - Setor Auxiliar; Inspetorias See

cionais de Educagao Fisica (ISEF), reguladas pela Por

taria n9 67 de 31/7/61.

Campanha Nacional de Eduea ao Fisica (CNEF), institul

da pelo Decreto n9 43,177 de 5/2/58 a cargo desta Di-

visao,

Cabe a, C,N,E,F, promover as medidas necess&-

rias ao desenvolvimento da Educagao Fisica, It sua di-

fusao, ao aperfeigoamento dos especializados, bem eo-

mo ?7t instalagao de Centros de Educagao Fisica. Para

a consecugao de seus objetivos, eabe a CNER:

estabelecer convtnios coal entidades publicas ou
privadas, para construgao de Centros de Educagao
Fisica, proporeionando-lhes, na faseede organiza-
cao e instalagao, a assiseencia de tecnieo;

- dar, por intermedio de especialistas, assisttnqa
tecnica e orientagao pedagogica aos Centros e as
Escolas de Educagao Fisica)e aos estabeleeimentos
de ensino situados em locals distantes das gran-
des cidades;



- realizar cursos intensivos
orientacEo do magisterio d
como,cursos de atualizacRo,
simposios, congressos nacio
festivals ginasticos e despo
natureza conggrere;

- promover o intercgmbio de ese
nacionais e estrangeiros espec
cgo Fisica;

- auxiliar, os licenciados em Educ
critos Registro de Professor
cacp Fisica do C.N.E. na realiza
estagios de especializagno e aper
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para treinamento
a Edu9agao Fisica, bem

estagios, seminarios,
naffs e internacionais,
rtivos e certames de

las e de educadores
ializados em Educa-

acgo Fisica, ins
da DivisEo de Edu
q5o de cursos ou
feigoamento;

prestr assistgncia aos especializ dos em Educa-
cno Fisica que estejam exercendo sua profissEo em
zonas pouco desenvolvidas;

realizar estudos e pesquisas que visem determinar
as negessidades existentes, verificar as ativida-
des fisicas, os Tetodos e prooessos de ensino,que
mais se ajustam as condigaes e exiggncias do mei),
bem como dar soluctio aos assuntos com gle relacio
nados, divulgando os seus resultados mediante a
publicacEo das conclusaes obtidase

Divisgo de Educacgo Extra-Escolar, regulamenta

Decreto nQ 34,078 de 6/10/53, modificado pelo D

nQ 43,170 de 4 de fevereiro de 1958 (D.C. 7/2).

da pelo

ecreto

Com*.

pete a DivisEo de EducalEo Extra- Escolar:

- promover e orientar, em todo o pals, as ativi
des educativas e culturais de natureza extra-es
lar;

coordenar, em conexEo com outros OrgEos palicos
ou privados, as atividades ligadas ao campo da e-
ducacEo e da cultura e relacionadas com as suas
finalidades;

- prestar Its 391etividades estudantis a apistgncia
material e tecnica, que se fizer necessaria ao
seu desenvolvimento e progresso, e promover as
inedidas tendentes a melhoria das oondiOes de vi-
da dos estudantes em geral, notadamente no que
concerne aos problemas de alimentagEo e moradia;

- estimular entre as organlzacaes estudantis. as
iniciativas de natureza civica, artistica e cultu
ral, prestando-lhes apoio e concorrendo para
seu gxito;

da -

co
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- promover a criaggo e auxiliar o desenvolvimento
de associacaes para escolares de estudanteg,
em t8das as suas modalidades: artisticas, litera-
rias, cientificas, de pesquisa, assisttncia, e ou
tras, subentendidas nos objetivos expressos,

Compreende: Gabinete do Diretor; SW° de Estudante;

SW° de Assisttncia; Secao de Cultura; Setor de

EducacRo Civica (Decreto n9 58,023,de 21 de marco de

1966, D, 0, 25/3/66); Clrculo Feminino instituldo no

Setor pelo Decreto n9 58,758,de 28/VI/66 (D,0,5/VII);

Sega° de Administragno,

Junto 1 DivisSo de Educac3o Extra-Escolar foram insti

tnidas d?:as Campanhas:

Campanha Nacional de Merenda Escolar (Ver Campa

nha Nacional de AlimentacEo Escolar);

Campanha de Assisttncia ao Estudante (CASES), ins

tituida pelo Decreto n9 43,031,de 13 de Janeiro

de 1958, na DivisSo de EducacSo Extra-Escolar,com

a finalidade de executar amplo programa assisten-

cial e cultural ao estudante, promovendo o seubem

-estar, o melhor use de facilidades educacionais

e o incentivo ao aprimoramento de sua cultura9

0 Decreto n9 52,434,de 2 de setembro de 1963

alterou o Decreto que instituiu a Campanha na par

to que se refere a concessSo de b8lsas de estudo,

em virtude do disposto na Lei de Diretrizes e Ba-

ses da EducacRo Nacional e modifiou a constitui-

cao do Conselhos

Cam anha Nacional de Alimenta no Escolar antiga Cam-

panha Nacional de Merende Escolar institufda pelo
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Decrbto n9 37,106, de 31 de narco de 1955 emodificado

pelo Decreto n9 40.052 de 19 de outubro de 1956, su-

bordinada a Divisao de Educacao Extra-Escolar, Pas-

sou a ficar subordinada diretamente ao Diretor do De-

partamento Nacional de Educacao, polo Decreto n9

45,582 de 18 de marco de 1959,

0 Decreto n9 50.544,de 4 de maio de 1961 disp6e s8bre

a execucSo dos programas assistenciais da Campanha, e

o Decreto n9 50.545,de 4 de maio de 1961 disp3e sObre

a fiscalizacao dos gtneros distribufdos pela mesma.

Foi incorporada a Mobilizacao Nacional contra o Anal-

fabetismo pelo Decreto n9 51.222 de 22 de afaisto de

1961. Por outro lado, foi extinta a MobilizacEo Na-

cional contra o Analfabetismo (Decreto n9 51.867 de

26 de marco de 1963) e a Campanha continuou subordina

da ao DNE. Seus servicos foram incorporados ao Depar

tamento de Assisttncia e Educacao Alimentar da Supe-

rintenancia Nacional do Abastecimento criada pelo

Decreto n9 51.620,de 13 de dezembro de 1962.

A Lei of 4.352 de 6 de julho de 1964 excluiu a

Campanha Nacional dellorenda Escalar das entidadOs

Constantes do Inaiso II do Artigo 16 .da Lei Dele-

gada n9 5 de 26 de setembro de 1962 que organizou

a Superintendancia Nacional do 'Atamtectimento

(WNW. Passou a denominar-ne Campanha Nacional

de Alimentacilo Escolar polo Decreto n 56.886

de 20 de setembro de 1965. Altsm de outran Mali

lades, tem a faculdade de-estender sous progra-

mas de assistancia e educacao alimentar insti
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tuic3es gratuitas de educaao pr6-primArias suple

tiva e de grau medic),

Instituto Villa-Lobos, antigo ConservatOrio Nacional

de Canto Orfefinico, instituldo pelo Decreto-lei n9

4,993,de 26/11/42 e alterado pelo Decreto-lei n9

5,642,de 2/7/43, Regulamentado pelo Decreto n9 40000

41,92ode 30/7/57, Passou a 'denominar-se Instituto

Villa-Lobos pelo Decreto n9 61.400,de 22 de setembro

de 1967 que criou a Escola de Educaao Musical, A

Escola ministrarA o curso respectivo em substituicao,

ao de Canto Orfetinico; e o Centro de Pesquisas Musi-

cals, por seu turno, compreenderA: a) pesquisa do som

e da imagem; b) pesquisa musical; c) pesquisa do

comportamento musical brasileiro,

0 Instituto Villa Lobos ficar6 incumbidc do regis

tro de Professor de Educacao-Musical.

Centro de Orientaao de Proteao ComunitAria, criado,

como setor do D.N.E., pela Portaria n9 65,de 14 de

marco de 1966, Articular-se-A com as Diretorias do

Ensino SecundArio, Comercial, Industrial e Superior,

com o fim de estimular e orientar a preparac5o de tee

nicos em protecSo comunitAria,

A Portaria n9 3,de 4 de julho de 1967 especiffca

os objetivos dos Cursos Experimentais de aplicacEo

de 19 e 29 ciolos, bAsico e tecnicos de grau

bem oomo os de admiseo ao citado 19 ciclo, para pre-

parag5o de especialista comunitArio



26.

2, DIRETORIAS DO ENSINO

As Divis3es de Ensino, previstas no Art, 10 da Lei

n9 378 de 13/1/37, estiveram subordinadas ao Departamento Nacio-

nal de Educacao, Pelo Decreto-lei n9 8.535 de 2/1/46.1 as Divi-

s3es de Ensino Superior, Industrial, SecundArio e Comercial pas-

saram a ser denominadas Diretorias do Ensino, diretamente subordi

nadas ao Ministro, ficando as demais Diviaes ao Departamento Na-

cional de Educallo,

DIRETORIA DO ENS/NO SUPERIOR

Foi regulamentada pelo Decreto n9 20,302 de 2/1/1946,

At o advent() da Lei de DiretrizQs e Bases (Lei n9 4;024 de

20 de dezembro de 1961), competia a Diretoria do Ensino Supe

rior:

promover, nos estabelecimentos sob a sua jurisdi-
cao, o melhoramento progressivo das instalac3es
e do ensino;

cooperar com 9 entao Servico de Estatistica 41A

Educacao e Saude, fornecendo-lhes os dados estatts_
ticos e elementos informativos que solicitar;

fazer inspecionar os estabelecimentos que reque-
rem as prerrogativas da autoriza00 para funciona
mento ou reconhecimento;

observar, no decurso da inspecao, a idoneidade,
a assiduidade e as condic3es de admissao dos mem-
bros do corpo docente, bem como as possibilidades
de desenvolvimento da entidade inspecionada;

submeter ao entao Conselho Nacional de Educacao
os processos referentes 1 autorizacao para funcio
namento ou reconhecimento,

0 Titulo IV da Lei n9 40024, que trata da Administra-

cao do Ensino, ao estruturar o Conseiho Federal de Educacao, con-

fere-lhe o poder decisOrio s8bre o funcionamento dos estabeleci-
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mentos isolados de ensino superior, Federais e particulares e

reconhecimento das universidades,

A Diretoria compreende: SW° de Estudos e Organize

9So; Se9So de Fiscaliza9ao da Vida Escolar; Sega° de Inspe9aD;

Se9So de Registro; Servi90 Auxiliar; Universidades Equiparadas;

Escolas Federais Isoladas; Escolas Autorizadas e Reconhecidas;

Estabelecimentos Isolados de ensino superior de Agronomia e Vete-

rinAria, integrados no MEC pelo Decreto n9 60,731,de 19/5/67.

Vlnculadas a essa Diretoria foram instituidas:

Campanha de Formacao de GeOlogos (CAGE)

Criada pelo Decreto n9 40,783,de 18/1/1957, coor-

denada por uma Comissao Orientadora, A Lei n9

4.618, de 15 de abril de 1965, incorporou os cur-

sos da CAGE Is Universidades Federais do Rio de

Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os cur-

sos integraram-se sob a forma de Escolas, em si-

tualao de paridade com os demais estabelecimentos

das respectivas Universidades. A CAGE extinguir-

-se-ia al:Zs a transfergncia completa dos cursos

formagao de geOlogos as referidas Universidades,

Cabia a, C,A,G,E:

promover o estudo das necessidades do Pais,
no Setor; da geologia, articulada, ou nao, com
outros orgaos publicos, paraestatais ou pri-
vados;

- promover a criacao e o regular funcionament9
de cursos destinados a forma9So de geOlogos;

- articular, em cooperagao com institu193es pu-
blicas ou privadas, os recursos exi4entes,
para oferecer oportunidades adequadas a forma
9So e a especializa9ao de profissionais, no
setor de geologia ou realizar esse programa,
diretamente;
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- colaborar com prograTas correlatos, empreen-
dimentos por outros orgIos, oficiais ou privy
dos;

promover a expansSo dos estudos de geologia,
em geral.

Campanha de FormagEo de Meteorologistas (CAME)

Criada junto & Diretoria de Ensino Superior, pelo

Deere to n9 x+9.305, de 21 de novembro de 1960. Re-

gulamentada pelo Portaria n9 170,de 29 de junho

de 1965.

Cabe & Campanha:

promover o estudo das necessidades no Seto',
da Meteorologia,,articulpdo-se, se necessa-
rio, com outros orgEos publicos e particula-
res;

- elaborar estudos tendentes a organizer cursos
de format o, aperfeicoamento ou especializa-
cEo, indicando as Universidades onde possam
realizar-se, e preparando os respectivos orgy
mentos;

elaborar os conv4nios que devam ser celebra-
dos para os fins indicados no artigo ante-
rior;

propor a divulgagno de trabalhos que interes-
sem ao curso;

preparar o piano de aplicacSo dos recursos
destinados a CAME;

colaborar com nogramas ucrrelatos empreendi-
dos por outros orgRos;

- articular, em cooperacSo com instituicaes
blicas ou privadas, os recursos exWentes
para oprecer oportunidades adequadas a forma
cNo e a especializagEo de profissionais no
Setor da Meteorologia,

Administrada por uma Secretaria com a ass9s
soria de uma ComissEo Orientadora, constitui-
da de 5 membros,

Equipe de Planejamento do Ensino Superior (EPES)

A Portaria n9 33 de 3/2/67 baixa instrug3es refe-
rentes ao ac8rdo entre o MEC e a USAID, cujas fi-
nalidades s5o:
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- levantamento da situacSo em que se encontra
o ensino superior (em confronto com as neces
sidades educacionais do pais);

- formulac5o e apresentacao de pianos e prole
tos conducentes ao aperfeicoamento e desen-
volvimento do ensino superior notadamente no
que se refere a distribuicao geografica dos
estabelecimedbosdo ensino (regionalizacgo);

- treinamento de tecnicos especializados empla
nejamento da educacgo universitaria.

Instituido na Diretoria do Ensino Superior um sis-

tema de Comiss3es de Especialistas, destinado a

ampliar sua capacidade tecnica e exeoutiva.

Instalaram-se as seguintes Comissiles de Espe-

cialistas do Ensino: Quimica (CEEQ); Arquitetura

e Belas Artes (CEEAB); Agronomia, Ireterin6Tia e

Agrimensura (CEEAVA); Servico Social e Filosofia

(Cm).

Fera institufda na Diretoria do Ensino Supe-

rior uma ComissIo de Assessoramento, Doeumentacloe

Informa0o das Faculdades de Filosofia (CADIFF)

com a atribuicno de sugerir um piano de formagEo

de profess6res do Ensino Medic), dentro das Previ-

sees do Plano Nacionai de Educacao (Portaria n9 7

de 10 de Janeiro de 1964).

A° serem instituidas as Comiss8es de Especia-

listas do Ensino, a CADIFF passou a denominar-spOo

missao de Especialistas do Ensino das Faculdades

de Filosofia (CEEFF),
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DIRETORIA DO ENSINO SECUNDARIO (D.E.Sb)

Regulamentada pelo Decreto n9 20,302,de 2/1/46, foi

alterada pelo Decreto n9 20,760,de 18/3/19)46k Teve seu Regimento

aprovado pelo Decreto n9 40:050,de 29 de setembro de 1956, altera

do pelos Decretos: n9 50,808ode.17 de junho de 1961; n9 51.583,

de 8 de novembro de 1962; n9 52.680,de 14 de outubro de 1963,

que criaram uma Inspetoria Sectional em Presidents Prudente, (S.

Paulo) Montes Claros (Minas. Gerais), e Brasilia (DJ') respectiva-

mente.

Pelo Decreto n9 62,502,de 8 de abril de 1968 foram

criadas duas Inspetorias Seccionais no Rio Grande do Sul, sendo

uma em Santo Angelo e outra em RosArio do Sul.

A Diretoria do Ensino SecundArio tem por finalidade

exeroer atividades de administracao do ensino secundArio, de com-

petencia federal, a ela atribuidas pela legislacRo e, em espe-

cial, promover e orientar a aplicacao das leis do ensino secund&-

rio sob a jurisdicao do MEC.

Compete 1, Diretoria:

verificar as condigaes materiais 9 didAticas de
estabelecimentos de ensino secundario, Para fins
de concessao das prerrogativas,da inspecao fede-
ral e proceder a revises periodicas dessas condi
Oes nos estabelecimentos inspecionados;

exeroer a inspecao federal do ensino secundArio;

- efetuar o registro de candidatos a processor, di-
retor, orientador educational 9 secretario de es-
tabelecimento de ensino secundario;

- promover, em todo o pals, o aperfeic9amento e 'a

conveniente difusao do ensino secundario;

conservar sob sua guarda o arqvivo escolar de es-
tabelecimento de ensino secundario, que por ato
da administracao federal ou por iniciativa da en-
tidade que o mantem, deixar de funcionar sob
regime de inspecao;
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- cooperar com os outros OrgSo do MEC no estudo dos
assuntos relacionados com as atribuic3es da Dire-
toria;

prestar, em mat6ria de sum 9ompetgnoia colabora
cSo solicitada por servico publico ou entidade
privada idOnea;

- realizar inqueritos, coletas de dados estatfsti-
cos, pesquisas e estudos; divulgar otos". expe-
rigncias e inlciativas julgados de interesse do
ensino secundario;

- promov9r intercambio entre escolas e educadores
secundarios nacionais e estrangeiros;

participar, na forma da Lel, de AdministracSo do
Fundo Nacional do Ensino Medio.

Os itens I, II e V foram alterados por firca dos Arti

gos 16, 109 e 110 da Lei n9 4,024 de 20 de dezembro de 1961, a sa

ber:

"Art, 16 - g da compebancia dos Estados e do Distrito
Federal autorizar o funcion9mento dos 9sta
belecimentos de ensino primario e medio
nSo pertencentes aoUniSo, bem como reconhe
ce-los e inspeciona-los

"Art,109 - Enquanto os Estados e o Di9trito Federal
nao organizarem o ensino medio de ac8rdo
com esta Lei, as respectivas escolas conti
nuarao subordinadas a fiscalizacao fede-
ral",

"Art,110 Pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da
data da viggncia desta Lei, os 9stabeleci-
mentos particulares de ensino medio tern°
direito de °NS°, entre os sistemas de en-
sino federal o estadual, para fins de re-
conhecimento e fiscalizacao".

A respeito da op9So dos estabelecimentos de ensino mit

dio foram aprovados pelo Conseiho Federal de Educacao os Parece-

res n9 82/62, n9 370/62, n9 97/63, n9 335/63 e n9 109/65,

A IndicacSo n9 40 (aprovada em 4/10/1967) da Camara

de Ensino PrimArio e M6dio s'abre a "Competgncia dos sistemas esta

duais de ensino" baseia-se em dugs das recomendacaes aprovados na
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IV Rouniao Conjunta do Conselho Federal de Educacao e de Represen

tarites dos Conselhos Estaduais de Educacaolv

As recomenda0es sao as seguintes:

" I - Forma pela qual os stados e o Distrito Fede-
ral assumem o exercicio da competencia que
lhes consigna o Art, 16 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educacao Nacional;

II - ProvianciaA neeess6rias a regularizacao das
c9ndicaes de funcionamento de escolas de grau
medic)",

0 texto dessas recomenda0es encontra-se na Integra

na referida Indicacao n7 40 (Domenta n9 76 p, 100);

Finalmente a Portaria Ministerial n9 713, de 30 de no

vembro de 1967, estabelece os seguintes requisitos a fim de regu

larizar a situacao dos estabelecimentos de ensino medic) nao per-

tencentes a UniRo, ainda que nao tenham sido transferidos, por

Decreto, para a responsabilidade dos Estados e do Distrito Fede-

ral:

a) eonstituicao do respectivo Conselho de Educa
cao, nos earmos da Lei;

b) adaptacao do seu sistema do ensino medioo
Lei de Diretrizes e Basest completado o nume-
ro de disciplinas obrigatorias, relacionadas
as de carater optativo, referentes a cada ci-
clo, e definidos a amplitude e o desenvolvi-
mento dos respectivos programas de ensino;

satisfacao de condiOes para o desempenho dos
encargos de verificacao e inspecao de estabe-
lecimentos de ensinoomedio, mediante a organi
zacao de servicos proprios ou de convOniosque
visem a utilizar, para 'Use fim, o corpo do
inspetores federais;

d) publicaqao da resolugao correspo9dente dandy
conhecimento dtsse ato ao Ministerio da Educa
cao e Cultura.

A D.E,S, compaeTse de: SW() de Predios e Aparelhamen

to Escolar; Seca° de Pessoal Docente e Administrativo; Seqao de
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FiscalizacSo da Vida Escolar; Seclode OrientacSo e Assistgncia;

Seca° de Inspecao; Servico Auxiliar. Atualmente em funcionamen-.

to 42 Inspetorias Seccionais, subordinadas ao Diretor.

Campanha de Aperfeicoamento e Difusffo do Ensino Secure

dArio (CADES), institulda pelo Decreto n9 34,630 de

17/11/53 cujo Regimento foi aprovado pela Portaria Mi

nisterial n9 170 de 26/3/1954.

Compreende: Conselho Consultivo; Secretaria;

Contabilidade; Setor de Projetos.

A Campanha nno foi extinta; no Orcamento-Progra-

ma consta como Programa da Diretoria, seja como proje

to ou atividade.

Equipe de Planelamento do Ensino Medi° (EPravi)

oferece assistencia tecnica aos Conselhos Estaduais

de Educac5o e Secretarias de EducacSo a fim de organi

zarem seus sistemas de planejamento do ensino medic).

Visa ?x expanao e melhoria do Ensino M6dio atra-

ves da implantacao de Gingsios Orientados para o Tra-

balho e Treinamento de Pessoal T6cnico-Administrativo,

Ajudada financeiramente atraves de recursos do Conse

lho TOcnico da Alianca para o Progresso (CONTAP).

Fazem parte do Programa 5 Estados, sendo que 4

ales JA se encontram em condiOes de submeter pla-

nos para financiamentos atraves de recursos do Actirdo

MEC- USAID, para a expansao e melhoria do seu ensino

media.
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DIRETORIA DO ENSINO INDUSTRIAL (D, E,I,)

Regulamentada pelo Decreto n9 20,302,d 2/1/1946, al

terado em alguns artigos pelo Decreto n9 20.760,de 18/3/1946, Te

ve seu regimento aprovado pelo Decreto n9 35,174de 8/3/54,

Tendo por finalidade orientar e estimular o desenvolw

vimento do ensino industrial no pals, nas suas diversas modalida-

des e graus em conformidade com a legislacrto que rege a materia,

compete-lhe:

I - promover, nos estabeleciment9s sob sua jurisdi
cAga o aperfeicoamento dos metodos e instrumen
tos de ensino e o melhoramento progressivo das
instalaOes;

II - promover o aperfeicoamento do pessoal docente,
tecnico e administrativo, inclusive pela con-
cessao de bOlsas de estudos;

III - coopery com o Orgao estatistico central do
Ministerio, fornecendo-lhe todos os elementos
informativos que solicitar;

IV - inspecionar os estabelecimentos que requerer
em equiparacRo ou reconhecimento, e opinar s8-
bre a respectiva concessRo;

V - fiscalizar o regime escolar e observar a ido-
neidade, a assiduidade e as condicaes de admis
sAo dos membros do corpo docente, bem como as
possibilidades de desenvolvimento das ativida-
des equiparadas e reconhecidas;

VI - supervisionar a administracAo das escolas
cursos industrials mantidos pelo Ministerio;

VII - orientar as escolas industrials ou tecnicas o
ficiais nAo incluidas na administracno do Mi.=

nist6rio;

VIII colaborar com as entidades publican e parti-
culares, quando solicitada, em tudo que se re.
lacionar com o ensino industrial;

IX - divulgar, por todos os meios aconselhAveis, co
nhecimentos relativos ao ensino industrial;

X - estudar os assuntos e relatOrios referentesacs
cursos mantidos pelo Servico Nacional de Apren
dizagem Industrial.
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Os itens IV, V e VI aeima foram modificados pelos

Artigos de 47 a 51; 109 e 110,, da, Lei de Diretrizes e Bases da

Educacao Nacional. A Portaria n9 125, de 26 de junto de 1968,

expede instrucaes para autorizacao de funcionamento e reconhectmn

to dos cursos t6cnicos industrials de 29 oleic), dos estabelecimen

tos particulares de ensino medic) do Sistema Federal de Ensino.

A Diretoria do Ensino Industrial dever6 manter servi-

co de ^lassificacao das escolas de ensino industrial, adaptadas

;t Lei n9 3.552,de 16 de fevereiro de 1959 que dispae stibre nova

organizacao escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensi

no industrial do MEC.

As escolas da rode federal do MEC tom personalidade4a

rldica prOpria e autonomia didatica, administrativa, tecnica

financeira, observados os limites estabelecidos pela legislacao

vigente.

Diretamente subordinada a D.E.I. foi institufda a

Comissao de Material DidAtico para o Ensino Indus-

trial (COMDEI) pela Portaria n9 287,de 13 de outu-

bro de 1965. As instruOes para serem observados

pela COMDEI foram baixadas pela Portaria n9 247,de

10 de novembro de 1965.

Poi instituido junto 2). D.E.I., o Programa de Assis

tencia ao Estudante Tecnico-Industrial (PAATI) pe,

la Portaria n9 102, de 12 de abril de 1966.

Acham-se vinculados a Diretoria:

Grupo Executivo do Ensino Industrial (GEEI), cria-

do sob a denominacao de Grupo de Trabalho de Expan

sao do Ensino Industrial, Orgao tecnico, diretamen
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to vinculado a Diretoria do Ensino Industrial,cria

do pelo Decreto n9 50,809 de 17/6/1961, Passou a

ter a presente denominacffo pelo Decreto n9 53,041

de 28 de novembro de 1963 ao qual foram atribuldos

os servicos tecnicos que vinham sendo realizadosE2

la Comissao Brasileiro-Americana de Educacno Indus

trial (CHAI).

Cabia ao Grupo de Trabalho de Expanso do Ensi-

no Industrial: realizar estv.dos e levantamentos e

elaborar pianos de expansEo do ensino industrial;

estudar e elaborar projetos de predios e de ofici-

nas escolares; elaborar, imprimir e distribuir ma

nuais de ensino e material didatico; elaborar e

publicar instruc5es pars orientagEo do trabalho es

colar e do funcionamento de escolas industriais e

aos ginfisios industrials; estudar e preparar con-

vtnios com os Estados, Municipios e particulares e

acompanhar sua execucRo; rever os atuais conve-

nios firmados com a Diretoria do Ensino Indus-

trial, visando a reducao do custo dos projetos, de

pr6dios em construcno, sempre que possivel; rever

a organizacSo e o funcionamento das escolas tecni-

cas e industrials, com o tim de adapts -los as

atuais condiOes sOcio-economical do Pals.

Uteprom* Intensivo de PreparacEo de Mao-de-Obra

,Industria1,0 tot oriado, na Diretoria do Ensino In-

dustrial, pelo Decreto 119 53.32k,de 18 de deziembro

de 1963, realizado com a participacao das escolas

de ensino telcnico-industrial, de associa0es de em

pregadores,
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Criada a ComissEo Especial para ExecuQo do Plano

de Melhoramento e Euansao do Ensino Tecnico e In-

dustrial (CEPETI), pelo Decreto n9 60.462,de 13 de

marco de 1967, cujas normas regimentals foram bai-

xadas pela Portaria Ministerial n9 461,de 28 de

ag8sto de. 1967. presidida pelo Diretor do Ensi-

no Industrial e constitulda colegiadamente, de mem

bros e assess8reS.

Compete a ComissEo:

- prestar assistgncia na parte referente ao
Ministerio da Educacno e Cultura (MEC), a
elaboracno e execucao do Contrato firmadoen
tre a Uni5o Federal e o Banco Interamerica-
co do Desenvolvimento (BID), para melhoramma
to e expansao do ensino industrial,m9diante
obras, equipamentos e assistgncia tecnica,

Escolas Tecnicas Federais, nas E9colas
Tecnicas Estaduais, nos Centros Pedagogicos
Estaduais; nas Escolas do Servico Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e em Es-
colas Tecnicas Particulares, integrantes do
Programa de Expans5o;

administrar os recursos de emprestimo, su-
pervisionar e controlar a execucEo dos pro-
jetos das Escolas e Centros, na forma que o
Contrato e estas Normas dispuserem;

- representar o Ministerio em todos os atos
relacionados com execucEo do Contrato.

0 Ministro da Fazenda ficou autorizado, pelo Deere

to n9 61,7860de 28 de novembro de 1967, a ratifi-

car os contratos celebrados no exterior pelo Minis

terio da EducacEo e Cultura, para aquisigEo no ex-.

terior de equipamento e material destinado ao Enst

no T6cnico Industrial. 0 Decreto n9 62.402,de 14

de marco de 1968 ratifica o contrato de emprestimo

celebrado pela UniEo Federal, representada pelo Mi

nistro da Educacn e Cultura e o Banco Internacio-
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nal de Desenvolvimento, relativo h operacSo de ore

dito no montante de trgs milh3es de d6lares, deqie

trata o Decreto n9 60.897, de 23 de junho de 1967,

destinada ao financiamento parcial do programa de

expaneo e melhoramento do ensino tecnico e indus-

trial.

A CEPETI ficou autorizada a representar a UniSo

Federal em todos os atos relacionados com a exe

cucSo do contrato. 0 MEC incluirA na sua proposta

orcamentAria as dotacaes necessArias h liquidactio

das obriga0es assumidas.

A Diretoria compreende: Secgo de Predios, Instalacaes

e Estudos; Seca° do Pessoal Docente, Discente e Administrativo;

SW° de Aprendizagem Industrial; Servico Auxiliar; Grupo Exe-

cutivo do Ensino Industrial (GEEI); Programa Intensivo de Prepa-

racRo da M50-de-0bra Industrial.

Estlio vinculadas a essa Diretoria as Escolas Tecnicas

e Industrials do Pals..

DIRETORIA DO ENSINO COMERCIAT,

Regulamentada pelo Decreto n9 20.302,de 2/1/16, alte-

rado em alguns de seus Artigos pelo Decreto n9 20.760,de 18/3/46,

foi novamente regulamentada pelo Decreto n9 1,266,de 25 de junho

de 1962.

Tein por finalidade: Exercer nos tgrmos da legisla-

c5o vigente, atividades de administracSo do ensino teenico comer-

cial; Promover e orientar a aplicacSo das leis e regulamentos do

ensino tecnieo comercial; Organizar e manter cursor de aperfe4na

mento e de formacSo dgsse ramo de ensino medio; Realizar pesqui-
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sas e promover a realizacSo de semintirios de estudo, confergrvalas

e congresso visando aprimorar o ensino tecnico comercial.

Compete a Diretoria:

I - coordenar, orientar e inspecionar as ativida-
des escolares;

II - incentivar o meihoramento dos metodos de ensi
no, das instalac5es e do apareihamento das es
colas;

III - supervisonar a organizac5o de servicos de 0-
rientacRo educacional e profissional;

IV - realizar on organizar cursos destinados ao
aperfeicoamento do pessoal docente e adminis-
trativo;

V verificar as condicaes do funcionamento e das
instalac3es dos estabelecimentos que sollcita
rem equiparacSo ou reconhecimento;

VI apurar se foram e estSo sendo satisfeitas, as
condicaes de investidura dos diretores-tecni
cos e dos membrcis do corpo docente;

VII - verificar a assiduidade e a eficigncia dos
profess8res;

VIII - executar os encargos decorrentes da aplicacp
dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Me-
dio relativos ao ensino comercial;

IX - observar as atividades desenvolvidas pelo Ser
vico Nacional de Aprendizagem Comercial e es-
tudar os assuntos por gle submetidos ao Minis
terio da Educactio e Cultura;

X - cooperar com o Servico de Estatistica da Edu-
cacao e Cultura, fornecendo -ihe os dados esta
tisticos de que necessitar, bem como colabo-
rar, quando solicitado, com outras entidades
publicas e particulares, em assuntos que se
relacionem com o ensino comercial;

XI colaborar com as escolas e com as autoridades
educacionais, promovendo pesquisas econ8micap
e socials, assim como prestando orientac3o eS
p9cializeda necessaria ao aprimoramento peda-
gogico; e

XII - promover, em todo o pals, o aperfeicoamento e
a difusSo do ensino comercial, bem como a ex-
panso de sua rode escolstr, diretamente ou em
convgnio com entidades publicas ou privadas.
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Os itens I e V foram modificados em virtude dos Arts.

47, 48, 49 e 51, 109 e 110 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

cao Nacional,

A Diretoria compreende os seguintes Orgaos; Seca°

de Predios e Aparelhamento Escolar; Seca° de Pessoal Docente e

Administrativo; Sec a° de Fiscalizaqao da Vida Escolar; Seca° de

Orientacao e Assistencia; Seca° de Inspecao; Servico Auxiliar.

Campanha de AperfeiQoamento e Expansao do Ensino

Comercial (CAEC), institufda pelo Decreto n9

35.247, de 24/3/54 cujo Regiment° foi aprovado pela

Portaria Ministerial n9 398, de 11/6/1954,

CaberA a Campanha promover as medidas neeess6-

rias ao aprimoramento do ensino comercial e a sua

difusao no pais, possibilitando o acesso aos cur-

sos comerciais de maior nilmero de candidatos as

atividades especfficas do comercio e as funcaes

auxiliares de caster administrativo nos negOeios

pUblieos e privados.

Para o alcance de seus objetivos, a Campanha

deverat

promover a realizacao de cursos e est6gios
para,espeoializac5o e aperfeicoamento do ma-
gisterio de ensino comercial, bem como dos
tecnicos eoadministradores escolares, inclu-
sive atraves da concessao de btilsas espe-
ciais de estudo;

- conceder btasas de estudo e incentivar a
sua concessao, a estudantes de real capacida
de e degprovidos de recursos para eusteareg
seus proprios estudos, a fim de oferecer maid
res oportunidades de edueacao;

incentivar a eriacao de escolas somereLais
nas gedes nunisipais de maior coeficiente de
mografico e ate agora carentes de inatiVur
caes de ensino especializado para o comer:
cio;
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colaborar com os estabelecimentos de ensino
colilercial no sentido de complementar seu e-
quipamento escolar e da utilizacno de Vequ-a.
do material didatico, especialmente audio-
-visual;

- cooperar com as entidades mantenedoras deem,
sos oomerciais, vilando a melhoria de suas
instalac3es, atraves de acftdo em que se exi
ja, em troca, determinado numero de lugares
gratuitos que ampliem as possibiltdades de
estudo;

- promover intercambio entre instituic3es de
ensino comercial e os educadores nacionais
e estrangeiros, inclusive atraves de divulga
Oes de intertsse para o aludido setor de en
sino;

incentivar 9 funcionamento de centros de es-
tudos pedagogicos nasocomunidades em que fun
cionem escolas de comercio e centros de pais
e mestres em cada unidade escolar;

- organizar miss3es pedagOgi9as e tecnicassque
atuem sob ,a forma de seminarios de estudos,
para dar assistgncia a escolas de comercio
distantes dos grandes centros;

- estimular o funcionamento das bibliotecas es
colares e o use dos gabinetes e salas espe-
ciais, inclusive do escritorio-modglo, por
meio de planos de organizactio e movimentacno
de emprgsas ficticias, a fim de, cada vez
mais, objetivar o ensino;

- realizar estudos e inqueritos sabre as ne-
cessidades e problemas do ensino comercial;

- organizar um programa relativo a elaboracSo
e a produc5o de obras didAticas.e pedagOgWas
no setor da educac5o comercial;

- elaborar projetos de predios escolares desti
nados a cursos comerciais nas diversas re-
gi3es do pads, tendo em vista suas peculiari
dades;

- assistp, as escolas de comercio no que res-
peita a orientacno educacional e ao funciona
mento dos servicos de orientagno profissio-
nal nos principals centros do pals;

- promover o esclarecimento da opiniao pUblica
quanto aos objetivos e vantagens do ensino
comercial.
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A CAEC compreende: Conselho Consultivo; Secre

taria; Contabilidade; Setor de Projetos.

As Inspetorias Regionais est10 subordinadas a Direto-

ria. Atrav6s delas se exerce a acao descentralizada da Direto-

ria,

0 Decreto n9 54.572,de 23 de outubro de 1964 insti-

tutu as func3es de Inspetor Regional (16), Inspetor Seccional

(12), Inspetor Assistente (36) e Inspetor Itinerante (27).

DIRETORIA DO ENSINO AGRfCOLA

Antiga Superintendtncia do Ensino Agricola e Veterina

rio (SEAV), do Ministerio da Agricultura regida pelo Decreto n9

52.666,de 11 de outubro de 1963; foi transferida para o MEC pelo

Decreto n9 60.731, de 19 de maio de 1967, tendo em vista o Artigo

69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educacgo Nacional que determi-

ne que o MEC exercera as atribuic3es do Poder PUblico em materia

de Educac5o e o Artigo n9 154, do Decreto-lei n9 200 (Reforms Ad-

miniatrativa) que disciplina a transfertncia dos OrgSos ao estabe

lecer que os Decretos e regulamentos disporno sabre a subordinacgo

e a vinculacao de orgEos aos diversos Ministerios, em harmonia

com a area de compet6ncia dos mesmos.

Dessa forma o Col6gio de Viticultura e Ecnologia de

Bento Gonsalves e os postos agropecuarios de Piratini e Jaguari

passaram a integrar, respectivamente a Universidade Federal Rural

do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Maria.

As Universidades Rurais do Sul, do Brasil e de Pernam

buco passaram a denominar-se Universidade Federal Rural do Rio

Grande do Sul (UFRRS), Universidade Federal Rural do Rio de Janei

ro (UFRJ), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPe) e pas
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saram a gozar de autonomia didAtica, financeira, administrativa e

disciplinar,

Os estabelecimentos isolados de ensino superior de

Agronomia e Veteringria ficaram subordinados a Diretoria do Ensi-

no Superior,

Pelo Decreto n9 62.178, de 25 de jan;iro de 1968, fo-

ram transferidos os estabelecimentos de ensino agricola de nivel

medio para Universidades, com seus bens, instalac5es, equipamen-

toss. verbas e pessoal. Entretanto, a orientacao didgtica e peda-

gOgica dos esi;abelecimentos transferidos continuou afeta a Direto

ria do Ensino Agricola,

A Diretoria do Ensino Agricola (D.E.A.) compreende:

Secao de Administracao (S.A.); Turma de Comunicacaes (T.C.); Di-

visao de Estudos PedagOgicos (DESPE); Secao de Estudos e Documen

tacao (SESDO); Secao de Orientacao Educational (SEDUC); Divisao

de Administracao Escolar (DADES); Secao de Administracao do Ensi

no Agricola (SENAG); Secao de Administracao do Ensino de Econo-

mia Domestica Rural (CEDOR); Divisao de Fiscalizaqao Escolar e

Profissional (DIPRO); Secao de Fiscalizacao Escolar (SEFES); Se

cEo de Fiscalizacao Profissional (SEPIP); Divisao de Aperfeicoa-

mento (DIAPE); Secao de Orientacao Profissional (SOPRO); Secao

Aperfeicoamento e Especializacao (SAFER).

A Divisao de Estudos PedagOgicos foi transferida para

a Esoola de DidAtica do Ensino Agricola, no Distrito Federal pela

Portaria do Diretor da DEA n9 60, de 13 de maio de 1968 (D.O.

22/5/68 pAg, 4,121),
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DIRETORIA DO ENSINO NOS TERRIT6RIOS E FRONTEIRAS

Criada pelo Decreto n9 61,150,de 10 de aesto de

1967, que transferiu o sistema educacional dos TerritOrios do

Ministerio do Interior para o MEC.

A educalSo nos TerritOrios Federais atenderA as pe-

culiaridades locals, serindo suas escolas e demais elementos de

comunicalSo e difusSo cultural. A Diretoria deverA estimular e

promover a criacgo de escolas de fronteiras at o limite de 150

quil8metros a dentro das areas dos TerritOrios Federais,

Em cada TerritOrio haverA uma Insoetoria de ensino,

subordinada a Diretoria,

0 Decreto n9 62.605, de 25 de abril de 1968 prove st-

bre os sistemas educacionais dos TerritOrios, dada suas peculia-

ridades locals.

3 - DIR]TQ DO PATRI I0 HISTORIC° g, ARTISTIC° NACIONAL

Foi criada como Servigo do Patrim8nio HistOrico Na-

cional pela Lei n9 378 de 13/1/37, constitulndo OrgEo de exer-

euctto entre as instituicaes de educacSo extra-escolar.

Considerando-se a necessidade de dar aos servicos de

protec5o do patrim8nio de arte e de histOria do pals, organize,-

cao tecnica e administrativa condizente com seus objetivos, pas-

sou a Diretoria cons$itulndo organ de direcRo e coordenacSo pelo

Deereto-lei n9 8,5340 de 2 de Janeiro de 19460 competindo-lhe in

ventariar, classificar, tombar e conservar monumentos, obras, do

cumentos e objetos de valor histOrico 0 artistic°, existentes

no pals. A atual Const_buicSo, no parAgrao ilnico do artigo 172

(Titulo IV) estabelece:
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"Ficam sob a protecgo especial do Poder Publico
os documentos, a obras e os locais de valor
historico ou artistic°, os monumentos e as pal
sagens naturais not&vels, bem como as jazidas
arqueolOgicas".

Regulamentada pelo Decreto n9 20.303 de 2/1/46, tom

pete a Diretoria do Patrim8nio HistOrico e Artistico Nacionalmn

mover:

I - a catalogacno sistemAtica e a prate* dos al,.
quivos estaduais, municipals, eclesiastpos 9
particulares, cujos a9ervos interessem a histo
ria national e a historia da arte no Brasil;

II - medidas que tenham poi; objetivo n enriquecimen
to do patriednio historico e artistic° na-
nal;

III - a protecilo dos bens tombados na conformidade
do Decreto-lei n9 25,de 30 de novembro de 1937
e, bem assim a fiscalizacao s8bre os mesmos,ex
tensiva ao cameral° de antigdidades e de obras
de arte tradicional do pals, para os fins esta,
belecidos no citado Decreto-lei;

IV - a coordenacao e a orientac5o das atividadesdcs
museus federals que m,lhe forem subordinadossas
tando assistencia tecnica aos demais;

V - o estimulo e a orientacao no pais da organiza
cgo de museus de arte, historia, etnografia e
arqueologia, quer pela,iniciativa particular
quer pela iniciativa publica;

VI - a realizac5o de exposic8es temporarias de o-
bras de valor historico e artistica assim co-
mo de publicaOes e quaisquer outros empreendi
mentos que visem difundir, desenvolver e apu-
rar o conhecimento do patrimanio historico e
artistico national.

Compreende os seguintes Oreos:

Divisgo de Estudos TomVamentost &Oa de Arte;
4

Setor de Filmes documentarios Portaria n9 116 de

10/5/62 D.O. 23/5/62, pig. 5.727; Sin g° de Hist6-

ria;
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DivisSo de Conserva9Ro e Restauraao: Seao de

ProJetos; SeqS°, d? Obras; Servico Auxiliar; 4

Distritos; Museu da Inconfidencia; Museu das Mis

sties; Museu do Ouro; Museu do Diamante (criadope

la Lei n9 2.200 de 12/4/54).

IV - omens Complementares

Havia 4 OrgRos complementares no Ministgrio da Educa

ao e Cultura: Biblioteca da Secretaria de Estado, DivisSo de Se

guranca e Informac3es (antiga Sea() de Seguranca Nacional), Ser-

vico de DocumentacRo e Consultoria Juridica; todos subordinados

diretamente ao Mlnistro.

BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE ESTADO

Pelo regulamento a que se refere o Decreto n9 19,560

de 5/1/31, competia a 2a. Seao da Diretoria Geral de Informa-

Oes, Estatistica e Divulgaao a organizaqSo e conservaao de

uma biblioteca especializada a disposiao do Ministro e dos fun-

cionArios t4cnicos do Ministerio, e tambem para use dos seus

proprios servilos. No entanto, a Biblioteca so foi criada em 13

de Janeiro de 1937 pela Lei n9 378. Passou a integrar o Departs

mento de AdCnistraao pelo Decreto-lei n9 3.112 de 13/3/41. Em

2 de Janeiro de 1946, pelo Decreto n9 20.305 foi aprovado o seu

regimento, passando a ficar subordinada diretamente ao Ministro

de Estado, Poi transferida para Brasilia pelo Decreto n9 60.891
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de 22 de Junho de 1967. Pelo Decreto n9 62.239,de 8 de feverei-

ro de 1968 ficou transferido para o Instituto Nacional do Livro

o acervo material da Biblioteca da Secretaria de Estado, no Esta

do da Guanabara.

Passam a integrar a Biblioteca da Secretaria de Esta

do da EducacIo e Cultura o acervo material da Biblioteca do Ser-

vigo Nacional de Bibliotecas, em Brasilia, Distrito Federal.

Compreende: SecSo de Classificacgo e CatalogacSo;Se

clo de Referencia,

DIVISft0 DE SEGURANCA E INFORMACOES

Criada pelo Decreto n9 60.940,de 4 de julho de 1967

que transformou em DivisSo a SecSo de Seguranca Nacional, insti-

tuida pelo Decreto n9 034873,de 15/2/34, A SW° de SegurarrsaNa

cional fara organizada pelo Decreto n9 2,036,de 11/10/37 que a

transformara em OrgSo complementar do Ministerio, diretamente su

bordinada ao Ministro de Estado. Recebera seu regimento interno

pelo Decreto n9 23,438,de 29 de Julho de 1947, segundo as atri-

buic3es conferidas pelos Decretos n9 9.775 e n9 9.775-A de 6 de

setembro de 1946. As Sec3es de Seguranca Nacional em cada Minis

terio, novamente regulamentadas pelo Decreto n9 47,445,de 17 de

dezembro de 1959, foram transformadas em Divis6es de Seguranca e

Informac3es,

0 Decretolei n9 348,de 4 de Janeiro de 1968 disp5e

sabre a nova organizacao, a competgncia e o funcionamento do

Conselho de Seguranca Nacional, Revogou os Decretos n9s, 9.775

e 9.775-A de 6 de setembro de 1946,

Pelo Decreto n9 61,341,de 13/9/67, instituldo, na

SecretariaGeral do Conselho de Seguranca Nacional, Grupo de Tra

balho a fim de elaborar o regulamento das Divines de Seguranca
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e Informaqaes dos Ministerios Civis, regulamento aprovado pelo

Decreto n9 62.803, de 3 de junho cue 1968.

As Divis5es de Seguranqa e Informaqaes, Orgaos comple

mentares do Conseiho de Seguranqa Nacional, sao subordinados dire

tamente aos Ministros de Estado e mantem estreita colaboraqao com

a Secretaria Federal do Conseiho de Seguranqa Nacional e com

Serviqo Nacional do Informaq3es, Compete as Divis6es de Seguran-

qa e Informaqaes:

" I - No que se refers ick Seguranqa Nacional: a) forne
cer dados e informaq3e1 necessarios a formula=
qao do Conceito Estrategico Nacional' a cargo
da Secretaria-(feral do Conseiho de Seguranqa Na
clonal; b) oolaborar na elaboraqao dos Planos
Particular9s de Seguranqa Nacional dos respecti
vos Ministerios com base nas Diretrizes expedi-
das pelo Conseiho de Seguranqa Nacional; c) e-
xeoutar os Pianos Particulares de Seguranql Na-
cional relativos aos respectivos Ministerios
propondo ao Ministro de Estado as medidas cone
nientes; d) colaborar no planejamento executi-

, vo de Mobilizaqao Nacional, cadastrando recur-
sos necessarios ao fortalecimento do Poder Na-
cional.

II - No que se refere as Informaq5es Naclonaisi a)
fornecer dados e Informaq5es necessarios a ela-
boraqao do Plano Nacional de Informaqaes,ga car
go do Serviqo Nacional de Informaqaes; b) cola
borax, na formulaqao dos Planos Particulares de
Informaq3es dos respectivos Ministerios com ba-
se no Plano Nacional de Informaqaes; c) coope-
rar na execuqao dos Planos Particulares e de
outros encargos reoomendados, no campo de Infor
maq8es, pelo Serviqo Nacional de Informaq3es".

As DSI tem a seguinte estrutura: Direqao(D/DS/); As-

sessoria Especial (AE/DSI); Seqao de Estudos e Planejamento

(SEP/DSI); Seqao Administrativa (SA/DSI).

Serviqo de Documentacao passou a integrar a Secreta-

ria-Geral do MEC pela Portaria n9 171 de 21 de marqo de 1968.
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CONSULTORIA JURIDICA

0 Artigo 20, da Lei n9 378 de 13 de Janeiro de 1937,

previa a criacSo de um pervico Juridico coma Oredo complementar,

que nEo chegou a ser instalado. Existia apenas o cargo de Consul

for Juridico do Quadro Permanente do Ministerio da Educacgo e Cul

tura. Pelo Artigo 15, da Lei n9 439,4e 27 de outubro de 1967,

ficou criada a Consultoria Juridica em eada Ministerio. 0 Deere-

to n9 61.582,de 20 de outubro de 1967 estruturou a Consultoria

Juridica do Ministgrio da EducacSo e Cultura e definiu suas atri-

buic3es bem como seu regime de funcionamento. Poi revogado pelo

Artigo 99 do Deereto n9 61.816,de 19 de dezembro de 1967. t Or-

g5o dlretamente subordinado ao Ministro de Estado e tem por fina-

lidade assessors -lo em todos os assuntos de ordem Juridica liga-

dos as atividades do Ministerio.

Compete '& Consultoria Juridica:

"a) emitir pareceres, informac3es e atender a con-
.

sultas formuladas em processos de natureza ju-
ridica que the forem eneaminhados pelo Minis-
tro de Estado;

b) fornecer ao Ministerio PUblieo os elementos ne
eessarios a defesa judicial de intergsse da
Uni5o, nos assuntos de competgncia do Minis-
tro;

c) elaborar as informac3es a serem prestadas ao
Poder Judiciario, nos casos previstos em Lei;

d) representar o Ministerio, por ordem do Minis-
tro e nos tgvmos que a Lei,fixar, perante
Poder Judieiario, o Ministerio Publico, Servi-
co Juridico da UniSo e orgSo juridic° das auk
tarquias;

e) zelar pela fiel observgncia das Leis, Decretos
e regulamentos federais referentes ao ensino,
a oultura e aos setores afetos ao Minl.sterioda
EducacRo e Cultura;

f) baixar em diligencia processos submetidos ao
seu examen,



g) bolettns de merecimento, elogiar t a-plicar penis disciplinares aos saes subJn:ina
dos, na forma da legislacao em vigor;

h) opinar nos casos de Assistencii JudiciAria aosfuncionarios e respectivas familiar, a que serefere o Art,'16, II, 1.1110, da Lei n9 lira,de a tramitacao e a s61456dos processos daSeca° de Assistgncia Social da D.P. ".

A Consultoria Juridica 'berg. uma Secretarir.,

Enquanto nao se concluir a transfergncia dos Organs
do MEC que devam ter sede em Brasilia e enquanto dispuser o Minis
terio de dois ocupantes do cargo de Consultor Juridico, um sera
lotado em Brasilia e outro na RepresentacRo

da Consultoria Juridi
ca, no Estado da Guanabara.

4
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I - ORGAOS DE COOPERACAO

A principio, os Orgaos de cooperacao do Ministerio da E-

ducacao e Sadde eram apenas dois: Conseiho Nacional de Eiducacao e

Conseiho Nacional de Sadde (Art. 39 da Lei n9 378, de 13 de Janei-

ro de 1937). 0 Conselho Nacional de Servico Social e o Conseiho Na

clonal de Cultura foram criados em Julho de 1938, seguidos pelo Con

selho Nacional de Desportos, em abril de 1941.

Posteriormente, pela Lei n9 1 512, de 19 de dezembro de

1951, criou-se a Comissao Nacional de Belas Artes,considerada Orgao

de cooperagao.



CONSELHO FEDERAL DE EDUCAQX0

Criado pela Lei n2 4.024, de 20 de dezembro de 1961,a1dm

de outras atribuig6es incorporou as fungoes do antigo Conselho Na-

cional de Educaggo, criado pelo Decreto n° 19.350, de 11 de abril

de 1931 e organizado pela Lei n° 174, de 6 de janeiro de 1936.

Enquanto ngo foi aprovado seu regimento, regeu-se pelo

Decreto n2 51.404, de 5 de fevereiro de 1962. Foi regulamentado pe-

10 Decreto ng 52.617, de 7 de outubro de 1963, modificado pelo De-

creto n2 54.217, de 28 de ag8sto de 1964, e pelo Decreto n2 55.014,

de 17 de novembro de 1964.

Foi definitiv.wnente aprovado seu Regimento pelo Decreto

n2 59.867, de 26 de dezembro de 1966, que revogou os aiteriores. 0

Decreto n2 62.181, de 20 de j7meiro de 1968, alterou o pardgrafo 12,

do artigo 429 e o artigo 22v do Regimento aprovado polo Decreto n2

59.867, de 26 de dezembro de 1966, criando na Secretaria Geral do

Conselho Federal de Educaggo os Servicos do Comunicag6es o Servi

go de Intercambio com os Oonselhos Estaduais.

Comp6e-se de 24 conselheiros. Redne-se mensalmente, em

carter ordingrio, atd o limite de 12 sess6es inensais e, em cardter

extraordindrio, para tvatar de materia urgente ou relevante por con

vocaggo de seu Presidente ou do Ministro da Educaggo e Cultura.

0 Conselho funciona da maneira estabelecida no Regimen-

to, isto 6: Presiancia; Sess3es do Plengrio; Camara do Ensino Supe

rior (12 membros), Camara do Ensino PrimeLrio e Mddio (6 membros);

Camara de Planejamento (7 membros, sendo membros natos os presiden-

tes das outras Camaras), Comissgo de Legislacgo e Norms' (5 mem-

bros), Comissiies Especiais.
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Secretaria-Geral: Servigo do Administragao; Servigo

de Documentagao e Estudos TAcnicos; Servigo de Jurispruancia ;

Servigo de Bibliotoca e Arquivo; Servigo de Publicagao; Servigo

de Taquigrafia e Debates; Servigo Financeiro; Servigo de Comunica

Vies; Servigo de IntercAmbio com os Conselhos Estaduais.

Compete ao Plendrio do Conselho:

1) elaborar e e &borer seu ilegimento, sub-
metido h aprovactio do Presidente da Hepdblica;

2) decidir s8bre o funoionamento dos estabeleci
mentos isolados de ansino superior, federais
particulares, e emitir parecer s8bre indicagao
e substituigao de sous professOres;

3) decidir s8bre o reconhecimento,das universida
des, mediante a aprovagno de seus estatutos e
dos ostabelecimentos isolados de ensino sups
rior, depois do um prazo de funcionamento de
dois anos, no mfnimo,

4) decidir s8bre a oriaglo de universidades ru-
rais e outras de objotivo espeoializado, nos
tOrmos do parAgrafo 1Q do art. 79 da Lei de Di
retrizes e Bases da Educagno Nacional;

5) aprovar as alteragEses dos estatutos das Univer
sidades e Os regimentos dos estabelecimentos5
ensino isolados ou integrantes de Universidade;

6) indicar disciplinas obrigatSrias para os siste
mas de ensino mddio e estabelecer a duragno e
o currfoulo mfnimo dos oursos de ensino sups
rior;

7) opirar s8bre a Incorporagno de escolas ao sds
terra federal de ensino, ap6s a verificagno da
exist8ncia de recursos orgamentdrios;

8) promover sindictknoias, pormeio de comistsBes
espeoiais, em quaisquer estabeleoimentos de en
sino;

9) conhecer dos reaursos interpostos pelos oandi
datos ao magistArio federal e s8bre taes deoi-
dir;

10) sugerir medidas pard organizacto e funoionamen
to do sistema federal de ensino;

11) promover e divulgar estudos sabre os sistemas
de ensino;



12) ad...7,tar ou propor modtftoactSes e medlass que
visem k exponent) elite sperfet9Gamputo do.ensi
no

13) emitir pareoares sebre assuntoo e quest3es de
naturempedag4gioa e eduoativa que se jam sub
metidos ao Conaelho polo presidente da Rept
blica ou pelo Ministro Ala Eduoagno e Culture;

14) dar aoe oursos de nivel mgdio do aistema
ensino federal que funotonarem depots des 18
bored estruturaglo prdprta, e fixar,lhes o
ndmero du dies de efetivo trabalho esoolarsfie
Sunda as peauliarldades de oada caso;

15) determinar a instauraglo de inqutgrito
nistrativo em qualquer Untversidadevofi
ou partipulsr, e suspender a autonomia da
tituiclo port empo determinado; quaado se ve
',Moor inobservAncia da lei ou dos pr6prios
estatutossAamindo a s!. as'atribui93es do-
Conselho Universitgriwe nemeando mitt= .2a)
tempore;

16) Ju lgar os_repursos de pompetencia do Conselbpo-
Universitario, no caso de estabelepimentos
solados de casino superior federate ou part,,.
oulares;

17) elaborar, Para exesuclo em prazo deterainado«-
o Plano de Eduoaclo referents a oada Fundo kla
atonal de Ensino PrIm6riosadtos4gparior e
proceder senpre que new:Mario a reviaes"
oomplementacBes;

18)*Aeterminar os quantitativos globate das.-4-40XL
sae de astudo d do finonotamento para os di
versos graus de anoint); quo sexo atribuidos.
aqs Estados ao Distrito Federal..e 406 1101444.
t6rtos;

19) fixer as condig5es para a emceed* 40
pimento aoa egtabeleeimentos de ana 1,11°1 04E.
didos Oa principles estabelsoldos na Lei de
Diretrigea a Bases am eau art. 95 e* respeoq,
vos pardgrafos;

20) dtspor 'Efts As adaptageee neassarlas no oa
so de transferenota de alunos de um para
two estabeleitmente do swim! inclusive dAr
tecolaiie pals estrarteetro, pars os- estubele
Pimentos de engine superivrisolados.federals
oupartloulares w mddlos do sistosa fedar,X$

21) suterizarlo.tunoloneannt0 de.oursos ou earn
lagr,exPertmentals compurrioulos, mOtodos e

.periodos fd-isoolares pz4r3os vend° see Ulster
" 44111:10 auPerloreu de wino pruaario a mat

4 quando sob lux/444U da fairtr"=24

admi
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22) aprovar os oursos de aprendizagem industrial

e comereial administrados por e idades In

dustriats e comerciais dos terri rios e eia
minar o relatdrio anual de suas a vidades e
respect.va prestagno de context

23) opinar sabre a transfertnoia de institute de
ensino superior de um para Outro miantenedor,
quando o respeotivo patrimelnio houver sido
formado, no todo ou em parte, cm auxflios ou
recursos federais;

24) indicar as escolas ofioiais para realizar e

xames de suficianoia;

25) elaborar regulamentor para o funoionamento
das sessaes, a tramitagno dos prooessos e os
servigos de SeoretariaGeral;

26) conceituar os cursos de p6s-graduagao e fi
xar-lhes as caracteristioas;

27) deliberar, sabre assuntos de natureza educe
tiva nao atribufdos por aste Regimento a ou
tros Srgnos do Conselho.

As deliberagOes sffo tomadas por maioria dos Conse

lheiros presentes, corn exoegao das proposiOes referentes aos se

guintes assuntos ouja aprovagno dependerA de voto da maioria abso

luta:

a) alteragao do Regimento do Conselho;

b) inoorporagao de escolas ao sistema federal de en
sino;

c) autorizagao e reconheoimento de estabeleolmentos
isolados de ensino e Universidade;

d) realizagno de sindioanoia ou inqu4rito em estabe
lecimento de ensino e suspensao provis6ria da au
tonomia universitAria;

e) aprovagao do Plano de Educagto correspondente ace
Fundos de Ensino PrimArio, do gdio e do Supe-
rior, bem como de quaisquer modifidagZes ale in
troduzida;

f) revisao de pareceres anteriormente aprovados pe
lo plentirio.
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(CFC) CONSELHO FEDERAL DE CULTURA

Foi instituido, no Ministerio, como um de seus Orgffos de

cooperacSo, o Conselho Nacional de Cultura, extinto pelo Decreto-

lei n9 74, de 21 de novembro de 1966, que criou o Conselho Federal

de Cultura.0 CPC fluacionouproviibriamente sob normas estabelecidas

pelo Decreto n9 60,237: de. 17 de fevereiro de 1967, at que teve

sett regimento aprovado pelo 'Decreto n9 60.448, de 13 de marco de

1967.

Ao Conselho Federal de Cultura compete:

a) formular a politica cultural nacional, no limite del
suas atribuic3es;

b) articular-se com os Orgaos federaisoestaduais e muni-
cipals, bem como as Universidades, escolas e institui
c3es culturais, de modo a assegurar a coordenacao e a
execucao dos programas culturais;

c) opinar sabre o reconhecimento das instituic3es cultu-
rais, mediante a aprovacffo de seus estatutos;

d) coop9rar para a,defesa e conservacffo do patrtmanio
historico e artistico nacional;

e) conceder auxilios as institui0es culturais oficiais
e particulares de utilidade publica:tendo em vista a
conservacffo de seu patrimanio artistico ou biografico
e a execucffo de projetos especificos para a difusffoda
cultura cientifica, literaria e artistica;

f) promover campanhas nacionals que visem o desenvolvi -
mento cultural e artistico;

g) manter atualizado o cadastro das instituic3es cultu-
rais bem como o de arttstas e professares que militam
no campo da5 eigncias: letras e artes;

h) proceder a publica5o de um boletim informative de na
tureza cultural;

i) informar sabre .a situacgo das instituic5es particula-
res de carater cultural com vistas ao recebimento de
subvenc3es do Goviarno Federal;

j) opinar, para efeito de assistgncia e amparo do Plano
Nacional de Cultura, sabre os programas apresentados
pelas instituic3es culturais do Pais;

K) estimular a criacSo de Consellps Estaduais de Cultura
e propor convtnios com asses orgaosovisando ao levan-
tamento das necessidades regionals e locals, ao desen
volvimento e integracao da cultura no Pais;
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1) apreciar os pianos parotais de trabaiho elabora
dos pelositgnos oulturais do Ministdrio da Ed

e C tueas_cOm vistas ? sua inoorporagno a
um programa arntal a set aprovado polo Ministro
de Estado;

m) elaborar a Plano NaciOnal da Cultura, corn os re
cursos oriundos do Fund° Nacional da Educagno,ou
de outras fontes, orgamentdrias ou nlo, ooloca
das ao seu dlonnoe;

r) promOver stndicancias, por meio de comisaes es
peciais, nas instituic3es oulturais tnoWdas no
Plano Nacional da Cultura, tendo em vista 0 boPm
empriSgo dos recursos reoebidos;

o) elaborar o seu regiment° a ser aprovado pelo Pre
sidente da Repdblica;

emiti parecer s8bre assuntos e quest3es de natu
reza cultural que the sejam supmetidps. pelo kr
nistro da Educagno e Cultira;

ql submeter h homologagno do Miniptro da Educaglo e
Cultura os atos e resolug5es que ;ixam doutrina
ou norma de ordem geral;

r) promover e inoentivar oonvantes glue Rossibilitem
exposicties, festivals de cultura attistioa e oon
gvessos de °emitter clentffico, artistic° e lite-
rdrio;

s) superintender, ouvido o Ministgri6-das RelacZes
Ekteriorcso cursos e exposictes da c*tura bra-
elleira no exterior;

t) promover, articulando.se com os Conselhos Esta
duals de Cultura, exposiOes, espetticulos, opnfe
rancias o debates, projecBes cinematogrAficas e
denials atividades conexas, dando *tezabera especial
atencgc a difuslo cultural e ao melhor conheci -
mento das diversas regi3es brasileiras.

p)

0 Plano Nacional da Cultura, bem owl° o Plano Na

clonal da Eduoactio, sere, aprovado em sessno oonjunta do Conselho

Federal de Culturae do Conselho Federal de Educagno, sob a presi

dancia do Ministro da Educagno e Cultura

apreciaglo dos dots pianos em seas& plena tem

por objetivo evitar duplicagno de servicos e harmonizar o piano

geral de ag31 do Ministerio da Educa90 e Cultura nos dots seto

res de seas atividades bAsioasn,
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0 Conselho Federal de Cultura tem um Presidente a um

Vice-Presidente, escolhidos na forma fixada no seu Rebimento. Com-

p3e-se de 24 Conselheiros e reune-se, mensalmente, em carfiter ordinA

rio, at o limite de 12 sess5es mensais. Funciona em sess3es de Ple

nfirio, Cgmaras e Comisaes. Comp3e-se das seguiqtes Cgmaras e Comis

s3es:

a) Cgmara de Artes;

b) Camara de Letras;

c) Camara de Cigncias Humanas;

d) Cgmara de Patrimanio HistOrioo e Artistic° Nacional;

e) Comissno de Legislacno e Normas;

f) Comiss3es Especiais.

A Secretaria Geral compreende as seguintes sec3es: Serino

Financeira; Servo do Pessoal e Material; Se :o de Mecanografia; Se

cno de Documentaqno e Protocolo.



CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS

Antiga Comissao Nacional de Desportot que se transfor-

mou no Conselho Nacional de Desportos (CND), criado pelo Deere-

to-lei n9 3.199, de 14 de abril de 1941. 0 CND teve seu regimen

to aprovado pelo Decreto n9 19.425, de 14 de altos to de 1945, modi

ficado pelo Decreto. n9 32.416, de 11 de marco de 1953.

Tem por finalidade orientar, fiscalizar e incentivar a

prAtica dos desportos em todo o pais.

HA em cada Estado ou TerritSrio um Conseiho Regional

de Desportos.

0 Decreto-lei n9 7.674, de 25 de jurtho de 1945 d1sp3e

sabre a administracao das entidades desportivas, especialmente do

ponto-de-vista financeiro, e estabelece medidas de protegn finan

ceira aos desportos.

A administragao de cada ramo desportivo, ou de cada

grupo de ramJt, Av,,portivos, reunidos por convenigncia de ordem

nica ou financeira, faz-se sob a superintendgncia do Conse-

lho Nacional de Desportos, nos tarmos do Decreto-lei n9 3.199, de

14 de abril de 1941, pelas confederac5es0 fedora toes, ligas e as-

socia0es desportivas.

As confederaceeies sao as entidades mAximas de direcao

dos desportos nacionaid.

Acham-se constituidas as seguintes confederac3es:

Confederacao Brasileira de Desportos;

Confederalao Brasileira de Basket-ball;
OM,

Confederaflao Brasileira de Pugilismo;

Confederacao Brasileira de Vela e Motor;

Confederacao Brasileira de Esgrima;
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-- Confederacao Brasileira de Xadrez;

Confederacffo Columb6fila Brasileira (Decreto n948.631

de 27 de Julho de 1960).

A ConfederacEo Brasileira de Desportos compreende o foot-

ball, o tenis, o atletismo, o remo, a natacffo, os saltos, o water-

polo, o volley-ball, o hand-ball, e bem assim quaisquer outros des-

portos que nffo sejam dirigidos por outra Confederacffo especializada

ou ecletica.

Tgm organizacffo a parte, relacionados entretanto com o

Conselho Nacional de Desportos, e com as confederac5es e com as en-

tidades especiais, os desportos universitArios e os da JuventudeBia

sileira, bem como os da Marinha, os do EArcito e os das fEircas po-

liciais,

As federac3es filiadas as confederarAes, sao os orgffos

de direcMo dos desportos em cada uma das unidades territoriais do

Pais, (Distrito Federal, Estados, Territories).

Compete ao C.N.D. :

I - estudar as materias relativas a organizacffo despor-

tiva do Pais e propor ao Ministro.da Educacn e Cu1-

ra as medidas legislativas ou administrativas a mes-

ma referente;

II - orientar a pratica de tOdas as atividades desporti-

vas realizadas no Pais, assistido pelos Orgaos espe-

cializados do Ministirio da Educacno e Cultura e com

a cooperacao dos Conselhos Regionais de desportos;

III - expedir, anualmente, alvarAs de licenca para funcio-

namento das entidades desportivas;

IV - vigilar o funcionamento das entidades desportivas, a

fim de lhes assegurar disciplina constante, adminis-

tracao correta e funcionamento regular;
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V - estimular as entidades de caster amadorista, com os

recursos de que dispusor o Ministerio da Educacffo e

Cultura;

VI - adotar medidas de rigorosa vigilgncia sobs o profis

sionalismo desportivo, com o obletivo de mantg-lo dea

tro de principios de estrita moralidade;

VII - promover a organizacno do cadastro do movimento des -

portivo do Pais;

VIII - promover, qiiinqiienalmente, a realizacRo do Congresso

Nacional de Desportos;

IX - opinar sabre a concessno de favdres e subvenOes do

Govgrno Federal as entidade3 desportivas;

X - coordenar a acno dos Conselhos Regionais de despor-

tos, opinando a respeito de projeto dos regimentos

dgsses Orgnos;

XI - amparar, pelos meios ao seu alcance, o desenvolvi-

mento das associac3es desportivas de nno considerfi-

vel expressffo e definir-lhes o sistema peculiar de

administracno;

XII - articular providgncias que assegurem a defesa e o

desenvolvimento dos desportos universitArios e de

associa0es dosportivas que se constituirem na Mari

nha, no ExercitO e na AeronAutica ou entre as fgrcas

policiais, respeitada a legislacao respectiva;

XIII - sugerir ao Ministro da Educacno e Cultura as providgg

cias de intergsse pfiblico referentes as publicaOes

de qualquer Oncro, que se refiram aos desportos na-

cionais;

XIV - aprovar os estatutos iniciais de eada confederacffo

ou federacno, e, bem assim, as suas sucessivas refor
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mas, submetendo o seu parecer a homologagao do Minis

tro da EducagaoeCultura bemcomo os das demals enti

dades desportivas de agno national;

XV - praticar qualquer ato necessarie t boa execugao dos

Decreto5-1eis nos 3.199 c 7.674 de 14 de abril de

1941 e 25 de julho de 1945, respectivamente, e expe-

dir as instrugUs que the parecerem a isso convenien

tes;

XVI - autorizar a participagao de delegag3es nacionais em

competigao internacional e fiscalizar a organizagao

das meamas;

XVII - requisitar, mediante pr6via autorizagno do Presiden-

te da RepUblica, a autoridade competente, qualque,:iwr

victor, sem prejuizo das vantagens do cargo ou fun-

gao, para participar de competigao desportiva inter-

nacional de amadores, dentro ou fora do P#is;

XVIII . requisitar, para fim idgntico do item anterior,empre

gado de servigo particular mediante indenizagno ao

empregador, do disp8ndio correspondente ao salgrio

vencido pelo empregado requisitado, feita pela confe

deragao interessada, e sem prejuizo do empregado;

XVIX - requisitar, para a realizagno de competigno interna-

cional no Pais, qualquer praga de desportos perten-

centes a Unino, aos Estados, aos TerritOrios ou aos

Municipios, e bem assim as entidades desportivas que

the sejam diretamente ou indiretamente filiada, sem

reserva de direitos dos quadros socials;

XX - proibir a realizagno de qualquer exibigno pUblica,

sem carter rigorosamente gratuito, promarida por en

tidade desportiva que nno the seja direta ou indire.

tamente vinculada;
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XXI - vedar a realizacffo de competiOes desportivas incom

pativeis com o intergsse gablico e orientar a orga-

nizac5o dos claendArios desportivos;

XXII - sugerir as autoridades competentes da Uniao,dos Es-

tados, dos TerritSrios e dos Municiplos, as"medidas

que possam facilitar a edificacao de pracas de des-

portos, par iniciativa particular ou custeada pelos

cofres pfiblicos;

XXIII Julgar, em grau de recursos, as decisbes que qual-

quer confederacffo submeter ao seu pronunciamento e

deferir-lhe competgncia para funcionar, em Ultima

instftncia nos processos referentes a assunto das a-

tividades desportivas que the sejam prSprias, sem

prejuizo do direito de revisao, quando estiver em

causa a falta de cumprimento de qualquer disposicSo

legal ou de recomendaqffo que houver expedido;

XXIV - autorizar a participacao de estrangeiros na adminis

tracao das entidades desportivas;

XXV - promover a instauracao de inqueritos e constituires

respectivas juntas;

XXVI - designar comissns incumbidas do estudo de assuntos

especializados, dependentes de sua decis5o;

XXVII - atribuir aos conselhos regionals de desportos, quan

do julgar conveniente, a verificacao e correcno dos

atos praticados por entidades desportivas, Qom a

colaboraqffo das confederaOes;

XXVIII - expedir as confederaOes recomenda0es referentos

prAtica da medicina desportiva, ouvidos os Sreos

t6cnicos do Minist6io da Educacao a Cultura;
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XXIX - programar jogos e demais competiOes e provas despot.

tivas, no Distrito Federal e deferir essa atribui-

cao aos Conselhos Regionals de Desportos, no Esta-

dos e TerritOrios de aeardo corn as instrucaes que

expedir nos tgrmos do Art, 10 do Decreto-lei n9

5042, de 25 de marco de 1943;

XXX - baixar recomenda0es quo, sem projuizo das demaisdis

posiOes legais regulem as relay es contratuais en-

tre aa entidades desportivas e os atletas profissio-

nais ou auxiliares especializados;

XXXI - delegar poderes especiais aos Conselhos Regionais de

Desportos pars desempenharemIdentro da respectiva ju

risdicffo, funeao atribuida a sua compettncia;

XXXII - impor penalidade, nos tgrmos dos artigos 12 e 13 do

Decreto-lei n9 5042, de 25 de marco de 1943;

XXXIII - requisitar o auxilio da autoridade policialpara fa-

zer respeitados os seus atos de disciplina desporti-

va, nos eermos do parAgrafo ilnico do Art. 13 do De.

creto-lei n9 5,342, de 25 de marco de 1943;

XXXIV propor ao Ministro da Educacno e Cultura qualquer

tereqao no regiment°.



CONSELHO NACIONAL DO SERVIQO SOCIAL

Instituido polo Decreto-lei n9 525, de 19 de julho

1938, tem por fim estudar o problema do servigo social. fr Srggo

consultive dos poares pubiicos c instituip3e8 partioulares,no que

se refer° 'a administraggo do servigo social. Pelo Decreto n9

1.117, de 19 de junho de 1962, compete ao Conselho Nacional do Ser

vivo Social, certificar a condign de entidadc filantrSpica para

servir de prova no Institute de Providtncia a quo estiver sujeita

a Instituix,ao benefici6ria da isengffo prevista na lei n9 3.577, do

4 de julho de 1959. Cabe ao Conselho o julgamento dos titulos ne-

cessArios a declaracgo de Utilidade Pubiica. 0 Conselho Nacional

do Servigo Social expedir6 um cortificado provisSrio de "Entidade

de fins FilantrSpicos", Ando por Bois anon, 'as Instituic5es que

se encontrarem registradas ou quo vonham a se registrar no Conse -

lho.

Compete ao Conselho Nacional de Scrvio Social:

a) promover ing4ritos e pesquisae relativamente ao gg-

nero do villa de tSdas as categorias de pessoas e fa-

milias cm situagao de pobreza ou mis8ria, ouppor ou-

tra qualquer forma, socialmente desajustadas;

b) elaborar o piano do organizagffo do servico social, pa

ra ser executado cm todo o pads, e compreensivo dos

orgffos administrativos e cias obras assistenciais des

tinadas a amparar a pessoa c a familia, uma vez que

se encontrem em qualquor situaggo de deficigncia ou

sofrimento causado pela pobreza ou pcla miAria de-

corrente dc: qualquer outra forma cue clesajustamento so

cial;
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c) sugerir aos poderes priblicos as medidas tendentes a

ampliar e melhorar as obras por ties mantidas e de-

tinadas a realizacffo de qualquer modalidade de servi

go social;

d) delinear os tipos de instituip5es de caster privado

destinadas a realizagAo de qualquer esp(icie de servi

go social a estudar a situagao das instituig3es 0-

xistentes para o fim de opinar quanto as subveng3es

que lhes devam ser concedidas pelo Govtrno Federal,

COMMA() NACIONAL DB BELAS ARIES ( )

Criada pela Lei n9 1.512, de 19 de dezembro de 1951,di-

retamente subordinada ao Ministro da Educagao e Cultura.

Seu regiment° foi aprovado pelo Decreto n9 108, de 6 de

novembro de 1961.

Tem por finalidade proteger e incentiva as artes plAc-

ticas no pais.

( ) - NOTA: A Comissao Nacional de Belas Artes nada tem a ver
com o Conselho Nacional de Belas Artes, quo foi e

tinto pela Lei n9 378, de 13/1/37 e cujas fung5eslas
saram a tsar exercidas polo Servico do Patrimanio His
torico e Artistico Nacional e polo Museu Nacional'
de Belas Artes.
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Compete 1, Comissao Nacional de Belas Artes:

I - estudar, planejar e aplicar diretizes atinentes ao
campo das artes plasticas;

II - realizar, anualmente, o Salao Nacional de. Belas Ar-
tes e o Salao Nacional do Arte Moderna, nas datas
fixadas na Lei n9 1.512, de 19 de dezembro de 1951,
com o objetivo de apresentar, em exposic3es publi-
cas, as obras plasticas de artistas nacionais ou es
trangeiros, que esidam ou se encontrem no Brasil;

III - incentivar as artes e estimular os artistas,median-
te bSlsas de estudos, prgmios honoificos, em di-
nheio e outras recompensas;

IV - seledionar e adquirir as obras que se destinarem ao
Museu Nacional de Belas Artes e ao patrimSnio,entre
as que figurarem e fore premiadas nos sanes;

V - apresentar, anualmente, logo apps o encerramento dos
Sanes, relatSyio ao Ministro da Educaq50 e Cultu-
ral o qual sera acompanhado do fotografias dascOoras
exibidas e distinguiCas com os diversos prgmios,ex-
ceto das que tiverem obtido madalbas de bronze
mengao honrosa;

VI - divulgar, apSb a publicacao no DiArio Oficial,00 re
latorlo a que 8e refexee o item anterior, num so vo-
lume, revertendo o produto da venda para aquisigao
de obras expostas nos Sal3es;

VII - designar d2is membros das Subcomiss3es e dois mem-
bros dos Juris;

VIII - supervisionar os trabalhos das Subcomiss3es e dos
Juris;

IX - aprovar, em euniao conjunta com os interessadoslos
pianos de estudos para os beneficiarios dos prgmios
de viagem, bem como a resecti

X - promover a realizacao da ceriOnia publica e sole-
ne, oito dias antes do encerramento dos Sal3es, da
entrega dos prgmios estabelecidos pelos arts. 11,12
e 13 da Lei n9 1.512, de 19 de dezembro de 1951;

XI - decidi, no prazo do 48 horas do seurecebimento,os
recursos interpostos as deliberaOes das Subcomis -
ens;

XII - opinar sabre o quantum a ser fixado para os prgmios
de viagem no pais e no estrangeiro;

XIII - opinar sabre a convenigncia da alteraqao das datas
e da transfergncia dos locals dos SalBes.



A Camissao Nacional de Belas Artes aompreende:

Plen&rio;

Subcomissao de Belas Artes;

Subcomissao de Arte Moderna;

Jdri do Sala° de Belas Artes;

Jdri do Sala° de Arts Moderna;

Secretaria.

0 plen4rio 4 compost° dos seguintes membros:

a) 2 (doss) pintores;

b) 2 (dois)escultores;

c) 2 (doss) artistas grilficos (um desenhista e

um 116grafo);

d) 2 (doss) crfticos de arts;

e) o Diretor do Museu Nacional de Belas Artes;

f) o Diretor do Servigo do Patrim8nio Histdrico
e Artfstico Nacional.

11
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II - COORDENAQOES, GRUPOS DE TRABALHOJ COMISSOES E.

COORDFSA 710 DO :IPMFEI 04ZENTO DO PESSOAL

DE NfVFL SUPERIOR (CAPES)

Criada pelo Decreto ns 29.741, de 11 de julto de

1951, sob a forma de campanha, tinha por finalidade ptomover

aperfeigoamento de pessoal de nfvel superior, em todo o Territ6

rio Nacional. F8ra criada can o objetivo de assegurar assist8n.

cia de pessoal especializado em quantidade. e qualidade, visando

atender ao desenvolvimento econdmico e social do Pafs.

Foi organizada pelo Decreto nQ 50.737, de 7 de junho

de 1961, que a subordinou Presid8ncia da Repdblica. Logo ap6s,

foi tnstitufda no MEC uma Camissao de Coordenagao de Balsas de Es

tudo de Nfvel Superior pelo Decreto ns 51,016, de 24 de junho de

1961, que deveria ser presidida pelo Diretor do Departamento Na

cional de Educaggo. Suas finalidades perderam o sentido ao ser

reformulado o programa de trabalho da CA1PE, pelo Decreto ns

51,146, de 5/8/61, ao qual f8ra incluido um Servigo de B81sas de

Estudo.

Estava incumbida de: formular e p8r em exeouglo pro

gramas anuais de trabalhos corn prop6sitos de estimular a melhoria

das condigSes do ensino, pesquisas dos centros universitArios bra

sileiros, visando a melhor formaglo dos quadros profissionais de

nivel superior, aperfeigoar pessoal de nfvel superior j existen

te; proceder a levantamentos, estudos e pesquisas s8bre progra

mas de seu campo de agao; administrar as b8lsas de estudo ofere-

cidas pelo govern brasileiro a latino-americans e afro-asi&ticos

para curso de graduaggo e p6s-graduaggo no Brasil.

Pelo Decreto ne 53.932, de 26 de maio de 1964, a

WPES, a COSUPI (Comissgo Supervisora do Plano dos Institutos) e
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o PROTEC (Programa de Expansao do Ensino Tecnoldgico) foram reuni

dos nun s6 drgao que passou a denominar-se CoordenaQao do Aperfei

oamento de Pessoal de Nfvel Superior (CAPES), subordinada direta

mente ao Minist4rio da Educacao e Cultura.

Comisatio Supervisora do , Plano dos Inetitutos

(COSUPI), oriada no MinistfIrlo da Educacao e Cultu

polo Decreto n2 49.355, de 28/11/60, sob a forma de

Campanha, diretamente subordinada ao MEC, tondo por

finalidade implantar e desenvolver um programa de

Educagao Tecnolhica.

Polo Decreto n2 51.405, de 6 de fevereiro de 1962,

foi alterada a redagao do art. 2Q do Decreto n2..

49.355, de 28/11/60.

0 Decreto n2 52.456, de 10 de dezembro de 1963, al

tera, ainda os dispositivos do Decreto n2 49.355, do

28/11/60 e do Decreto n2 51.405, de 6/2/62, passan

do a COSUPI, a ter dois objetivos fundamentais:

a) colaborar com as Universidades e Escolas Su
periores do pals em seus planos de reestrutu
raga() e para o revigoramento de suas ativida
des de ensino e pesquisa, amparando nucleos
nelas j& existentes ou estimulando o surgi -
mento de novos sempre que comprovar disponi-
bilidade de pessoal qualificado para o ensi
no e a pesquisa e possibilidade de constita
rem, em curto prazo, 6rgaos centralizados de
atividades cientfficas e didAticas, e

b) incramentar a formaclo de Tecnoldgos, espe
cialistas e aordoos auxiliares, atrav4s de
medidas que se fizerem mais apropriadas ao
substancial aumento do amero de vagas nos
cursos de enganharia e elevacao do padrao
dos referidou cursos.
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Programa de Expansao do Ensino Tecnoldgico (PROMO,

criado pelo Decreto nil 53.325, de 18 de dezembro de

1963, con a finalidade de promover a grqduagtio de

maior ntimero de especialistas e tgonicos auxiliares

nos diferentes ramos de Engenharia e Teconohogia em

geral; substancial aumento de vagas nos cursos de

engenharia9 melhor aproveitamento da Juventude bra

sileira na admissao a asses cursos; diversifica0o

dos cursos no ciao profissional, ligados ao desen

volvimento industrial. Era administrado por uma .Su

perintendencia vinculada h Diretoria do Ensino Supe

rior.

A CAPES, nessa nova organizacao, tem por objetivo a

formulacao e execugao de programas anuais de trabalho, com os se

guintes propdsitos:

1 - aperfeigoamento de pessoal de nfvel superior, pro
movido em funcao das prioridades ditadas pelas
.necessidades do desenvolvimento econ8mico e So
cial do pass;

2 - colaboragZo con as Universidades e Escolas Supe
riores do pars proporcionando-lhes assistandat42
nica no sentido da melhoria dos seus padr3es de
ensino e de pesquisa;

3 . apoiar Centros de Pesquisa e Treinamento Avanca
do, que possan colaborar em programas de forma
ono e adestramento de pessoal graduado e estimu
lar a formactio de centros da mesma natureza de
que seja carente o pats;

4 . coordenar, respeitada a autonomia das Uhiversida
des, os pianos nacionais de expansZo de matrf=
culas nacionais, de expansao de matrfoulas nas
4reas em que haja maior demanda, facilitando,adn
da, o suprimento de recursos adicionais ou extra
ordinArios que se facam necesairios ao cumprimen
to classes mesmos pianos;

5 - a realiza0D de levantamentos, estudos e pesqui-
sas 01=6 os probiemas envolvidos em seu cameo
de agIo;
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6 - a administracgo das beasas de estudo oferecidas
pelo Gov8rno Brasileiro a elementos estrangeiros
para cursos de graduacao e p6s-graduacao no Bra
sil;

7 - a promo9Zo de encontros de profess8res e pesqui
/;isando a eicvar os padrOes de ensino e

difuntlft.=ios por todo o pads.

Reunidos nun s6 6rgao, bbviamente, passaram ao Pe

trimbnio da CAPES todos os bens pertencentes aos tr8s dreios.

Pelo Decreto n2 54.356 de 30 de setembro de 1964, em

sues atividades, a CAPES manterA estreita cooperacao com a Direto

ria do Ensino Superior do MEC e com o Conselho Nacional de Pesqui

sas. Podertx celebrar ac8rdos, conv6nios ou contratos, bilaterais

ou multilaterais, com instituicOes privadas ou pdblicas, naoio-

nais ou estrangeiras.

.Orientada por um Conselho Deliberativo que era

integrado por 9 (nove) membros e que,pelo Decreto nQ 59.707, de 12

de dezembro de 1966,passou a ser integrado por 15 membros dos

quaffs 13 (treze) sao nomeados pelo Presidente da Repdblica, me

diante indicacao do Ministro da Educacao e Culture.

A CAPES ten a seguinte composigEo: Presid8ncia; Co n

seiho Deliberativo, Diretoria-Executiva: Divisao de Planejamen

to; Divisao de Programa, Divisao Administrative.
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COORDENACIO NACIONAL DE BOLSAS DE ESTUDO(CONABFI

Institufda pelo Decreto n2 51.734,de 21/2/63, alters

do polo Decreto nQ 53.952,de 8 de junho de 1964. Tornou a ficar

diretamente subordinada ao Ministro polo Decreto n2 57.769,de 9

4e fevereiro de 1966 que revogou o Decreto n2 57.280, de 17 de no

vembro de 1965: que a subordinara h Campanha da Assistancia ao Es

tudanteono Departamento Nacional de Educaclo.

Compete t CONABE o atendimento ao disposto no Deere

to-lei ne 8.019 de 29/9/45, s8bre a vide escolar do estudante ex

pedicionArto; ao disposto na Lei n2 3.663 de 16/11/59, s8bre gra

tuidade ao aluno de grau mgdio por motivo de falecimento do pai;

ao disposto no Decreto nQ 50.368 de 21 de marco de 1961 s8bre edu

cacao gratuita aos filhos menores de ex-combatentes, bem como do

programa de b81das de manuten0o e estudo a alunos a serem educe

dos em condictes especiais.

De ac8rdo corn o Decreto nQ 57.980 de 11 de marco de

1966, tem como 6rgIos auxiliares nos Estados, algm das Inspeto-

ries Seccionais da Diretoria de Ensino Secungrio, as Sub-Comis

sties Executives do Plano Nacional de Educagao criada polo Decreto

nQ 57.894 de 28/2/66.

GRUPO NACIONAL DE DESENVOLVIMENIf0 DAS

CONS TRUOES ESCOLARES (GNDCE)

Criado pelo Decreto n2 60.155, de 27 de Janeiro de

1967, alterado pelo Decreto n2 61.050, de 21 dejulho de 1967.

Constitut-se de 6 membros designados polo presidents da Repdblica

o esoolhidos entre educadores, arquitetost'engenhd4ros e economic

tae, indicados dois pelo. ministdrio da EducagIo e Culture.; um pe

lo Ministgrio do Planejamento e Coordenaclo Geral; um pelo Minis

trio da Fazenda; dois polo Ministgrio do Interior, sendo um do



Banco Nacional de HabitagAo. Seri, membro nato, coordenador dos

trabalhos do Grupo, o Diretor do Institute Nacional de Estudos Pe

dagdgicos. TerAo mandato de dois anos, podendo ser renovado por

proposta do Ministro da Educagmlio P Cultura.

A Portaria nQ 589, de 9 de outubro de 1967, estabele

ceu normas regimentals para o funcionamento do Grupo.

Compete ao Grupo:

I - Realizar estudos e pesquisas s8bre a matdria, vi
sando a sugerir e propor medidas adequadas h on
entagao e execuctio da politica nacional de coal
trugZes esoolares em todos os seus aspectos, a
servados os criarios fixados no Piano Nacional
de EducagAo;

II - Prestar assistancia tdonica aos Estados e Munici
pios em matgria de:

a) realizagAo de levantamentos de prddios e e
quipamentos;

b) organizagAo de cadastros de prddios escola -
res;

c) elaboragno de mapas de localizaglo de terra
nos para construgBes escolares;

d) estabeleoimento de escalas de prioridade;

o) organizagto de programas de obras e previso
de investimentos;

f) elaboragAo do programas-padrAo de prddios es
colares;

g) determinagto de normas pedag6gicas e tdoni-
cas para edificios escolares;

h) apreciaglo de construgBes segundo pro3etos
arquitet8nicos feitos de acerdo com progra
mas-padrAo;

i) definigao de oriarios de modulaglo das es
truturas e dos elementos constitutivos da
construcZo;

j) indicagtio do eauipamento para os diferen-
tes tipos de amblentes escolares;

k) preparagAo de programas de conservaglo;

1) aperfeigoamento e treinamento de pessoal to
nico;
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III - Prestar assistencia aos poderes pdblicos esta

duals, territdrials, nunicipais e do Distrito Fe
deral, para obteng/o de financiamento intern ou
externo, quarto couber, h vista de pianos elabo-
rados para o desenvolvimento das construgOes es

oolares;

IV - Assessorar os organisms federais que tenhan dal
buig6es no tocante h exeougao e financianento de
programs ou construgBes escolares;

IT Prestar assistOncia, quando solicitada, a entida
desprivadas, no tooante a maaria de sua comps
tOncia;

VI - Elaborar projetos, de ac8rdo corn as diverges
esferas do poder pdblico, e con a ihiciativa pri
vada, no sentido de discipliner a aglo future,
segundo os moldos reclamados pelas dimens3es na
cionals do problema a sua peculiar configuraglo .

nas diferentos regiOes do l'afs;

VII Promover semintirios, organizar grupos de estudo
ou patrocinar cursos destlnados ao treinamento
o aperfeigoamento de pessoal para os servigos
publicOs encarregados de comtrugOes escolares;

VIII - Manter intero&mbio con instituigBes coneneres,
estrangeiras ou internaclonais;

IX - Elaborar e raver sums nornas regimentals e subme
to-lash aprovagao do Ministro da EducagSo e Cu r
tura.

COMISSX0 NACIONAL DO LIVRO DIDATICO

Institufda em car &tor permanent° polo Decreto -lei nsi

1.006, de 30 de dezembro de 1938.

Compete h Comissao:

a) examinar os 'tyros didAtioos que lhp foram apre
sentados o proferir julgamento favorilvel ou con
trArio h autorizagEo de sou uso;

b) estimular a produgtto 0 orientar a importagto de
livros did&ticos;

c) indicar os livros diaticos estrangeiros do notA
vel valor, que meregam ser traduzidos e oditados
pelos pod8res pdblicos, ben °ono sugerir-lhes a a
bertura de concurs° Para a produglio de determina-
des espfloies de livros ou sensfvel neoessidade e

ainda rao existentes no pars;

d) pronovor, peribdicamente, a organizaglo do exposi
Oes nacionais dos livros dietticos cujo uso to
nha sido autorizado na forma desta lei.
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A situacao da Comissao Nacional do Livro Diatico em

face da Lei de Diretrizes e Bases foi analisada no Parecer nQ..

145/63 (Aprovado em 9/5/63-in Documenta nQ 15, pAs. 63), em res

posta a uma consulta feita pelo Presidente da Comissao, Sra.LAcia

Magalhaes. Segue -se o Parecer nQ 145 (*):

"A Bra. Ldcia Magalhaes, Presidente da Camissao Na

clonal do Livro Diatico, por officio de 18/7/1962 pediu que f6sse

ouvido o conselho Federal de Educacao, para dizer da situacao e

atribuicZes daquela entidade em face da Let de Diretrizes e Bases

da Educacao Nacional.

A incompatibilidade entre o regime atual e a existan

eta de um 6rglo censor, de amplitude nacional, para a literatura

didIttica, torna-se evidente se, a respeito dessa maaria, puser

mos em confronto a Constituicao vigente e a Let de Diretrizes e

Bases. Lembremo-nos de que a ampla autonomia educacional, confe

rida hoje is unidades federadas, sofre limimagao de duas origens:

primeiro, as quo constom do prdprio texto constitucional, depots,

as que a LDB consigna. Ora, nem na Constituicao de 1946, nem na

LDB existe qualquer dispositivo que, direta ou indiretamente alu

da ? literatura do art. 18 da Carta Magna vigente: "ao Estado se

reservam todos os poderes que, implfcita ou explicitamente, nao

ihes sejam vedados por ester Constituicao.

A conoluslo se Inge: aos Estados, e nto ao poder

central, d que cabo legislar sabre os livros didticos. (uanto h

MAU, dove ela, no particular, cingir-se ao sou pr6prio sistema

de ensino e ao dos Territ6rios. (Art. 170 da Constituicao Fe .

deral). Poderia a uniao, certamente, ter chamadm a si competncia

(*) Parecer n2 145/63. Diretrizes e Bases da Edueacao Nacional,
Rio de Janeiro (12): 255, 1965. (Colecao A.E.C.).
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mais ampla, atrays da LDB, mas ngo o fgz. E andou bem nao o fa-

zendo, pois com isso mostrou ter-se inspirado, ngo apenas na pr6-

pria experigncia brasileira de federacgo, mas, tambem na experign

cla de outras federacaes.

(a) A. Almeida JUniors Relator.

A 21/2/64, o entgo Ministro JUlio Samba-

quy promulgou o Decreto n9 53.583, que dispunha sa-

bre a edicgo de livros didaticos. Este Decreto, po-

rem, feria o principio da liberdade de ensino garan

tido pela Constituicgo e pela Lei de Diretrizes e Ba

ses e, por gsse motivo foi revogado pelo Decreto n9

53.887s .de l4 de abril de 1964, no D.O. do mesmo

dia.

COMISSA0 DO LIVRO TgCNICO E DO LIVRO DIDATICO (COLTED)

Criada pelo Decreto n9 59.355, de 4 de outubro de

1966, que revogou o Decreto n9 58.653, de 16 de junho de 1966, que

criara o Conselho do Livro Tecnico e Didatico. Seu regiment° foi

aprOvado pela Portaria n9 69, de 13 de marqo de 1967 ( D.O. 14/7/

/67). A COLTED tem a finalidade de incentivar, orientar, coordenar

e executar as atividades do MEC relacionadas com a producgo, a edi

cgo, o aprimoramento e a distribuicgo de livros teonicos e de li-

vros didaticos. 0 Decreto n9 60.833, de 8 de junho de 1967, alte-

rou a composiggo do colegiado que ser6, constituido pelos:

Secret6,rio-Geral; Diretor-Geral do D.N.E.; Diretores

do INEP e Institut° 7Acional do .Livro; Diretores das Diretorias de

Ensino do MEC e pelo Presidente do Sindicato Nacional dos Edits

res do Livro.



Para consecugno de sua finalidade, compete a COLTED:

I - Definir, quanto ao livro t4anico e ao livro didA
tico, as diretrizes para a fommulagno de program,

ma editorial e pianos de agao do Minisario da
Educagno e Culture.;

II - Elaborar seu piano anual de trabalho e o de apli

cacao de recursos;

III - Autorizar a celebragao de contratos, convtnios e
ajustes corm entidades pdblicas a particulares, e
con autores, edit8res, grAficos, distribuidorese
livreiros;

IV - Autorizar a concessao de auxflios e prestaglo

de assist8ncia acnica, aprovando os relatdrios
sabre a aplicagno ou o seu desenvolvimento;

V - Promover estudos e greater a assistencia que the
ftr solicitada tendo em vista as finalidades pre
vistas no decreto que a instituiu;

VI - Colaborar com outros 6retos pdblicos pu particula
res de objetivos idanticos, equivalentes ou col."

relatos e, em particular, corn o Grupo Executivi
da Inddstria do Livro GEIL ;

VII - Examinar e aprovar projetos espeeffieos de traba
lho que the sejam submetidos;

VIII - Elaborar sua proposta orgamentaria anual;

IX - Autorizar a efetivagao de despesas at4 o Unite
de 0,5% (meio por canto) dos recursos que the

rem atribufdos para custeio de sua operagno;

X - Trager normas para meihor execugao do decreto
que a instituiu;

XI - Requisitar servidores civis ou eontratar, pessoa
especializado necess#Ario ao seu funcionamento,

A COLTED comp3e-se dos seguintes

I-

ria T4cnica; b)

Contabilidades;

glo de Bibliotec

Distribuigno,

Colegiado; II - Diregao Executive: a) Assess°.

Serviao Administrativo: Secretaria; Contratos;

a) Servigo de Coordenagao Executiva: Organize -

as Escolares; Coordenacno de Cursos a Semiarios;
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GRUPO EXECUTIVO DA INDILSTRIA DO LIVRO (GEIL)

Regulamentado pelo Decreto n2 58.024, de 21 de marco

de 1966, subordinado ao Ministerio da Educed 's) e Culture, tem por

finalidade a de formular recomendacties de incentivo h inddstria,

comercializado e expansao do livro.

AP GEIL compete:

a) elaborar pianos, e submetg-los h apreciacao do Mi
nistro da Educado e Culture, que os encaminhar&
ao Presidente de Repdblica, de incentivo t indds
tria do livro e sua comercializacao, inclusive es
tfmulos negociacOes de direitos autorais nacio
naffs e estrangeiros;

b) examiner? mediante manifested() opinativa, proje
tos de desenvolvimento da inddstria nacional do li
vro, sua expansao, e popolarizacao do mercado de
lettura;

c) propor medidas de natureza financeira ou fiscal de
apoio h inddstria do livro e h sua comercializado,
qualquer que seja a sua prooedancia;

d) recomendar, s entidades oficiais de credito e fi
nanciamento, medidas de apoio h inddstria nacionar
do livro, em especial seu reequipamento e aperfei-
coamento tecnol6gico;

e) promover estudoe conclusivos, e reoomend&-los is
autoridades competentes, sabre tarifas aduausirsa,
cambio, preparo de mao-de-obra especializada, su
primento de mat4rias-primas, medidas tribut&rias
e legislativas que estimulem a product° do livro
e sua comercializacao e t expansao do mercado de
leitura, e outras tniciativas de Intertsse cultu-
ral, tScnico, financeiro ou econ8mico de Inddstria
do livro,

f) acompanhar com poderes de supervisao, junto a 6r
gaos do govilrno, a exeoucao de queisquer medidas,
ou Iniciativas, que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a inddstria do livro,

representar, perante Naos do GovArno, cam recur-
so ao Presidente da Republica, por interm4dio do
Ministro da Educed° e Culture% contra medidas,
de qualquer naturezal que a juizo do plen&rio do
GEIL, sejam lesivas inddstria nacionsl do livro
ou h sua comercializacao.

g)
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0 GEIL compreende:

PlenArio;
Secretaria-Geral (SG):

Seglo de Administraclo (SA);
- SegIo de Estudos e Pesquisas (SEP);
Assessoria Acnica (AT).

0 GEIL semi presidido pelo Ministro da EducacSo e Cul

tura que poderg delegar suas funOes ao Diretor do Instituto Na

°tonal do Livro.

Sao integrantes natos do GEIL:

I - 0 Diretor do Instituto Nacional do Livro;

II - 0 Diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento E
conOmico;

III - 0 Diretor do Departamento dos Correios e Tellgra
fos;

IV - 0 Presidente da Academia Brasileira de Letras;

V - 0 Diretor da Carteira de Cambio do Banco Central;

VI - 0 Diretor da. Carteira de Cr4dito Geral do Banco
do Brasil S.A.;

VII - 0 Presidente da Camara Brasileira do Livro;

VIII - 0 Presidente do Sindicato Nacional dos Edit6res
do Livro;

IX - 0 Presidente do Sindicato das Inddstrias GrAficas
da Guanabara;

X - 0 Sindicato das Inddstrias GrAficas de Slo Paulo.
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COMISSIO ESPECIAL PAR& EXECUOLO DO PLANO DE

MELHORAMENTO E EXPANSIO DO ENS INO SUPERIOR (CEPES)

Criada no MEC pelo Decreto nQ 60.461 de 13 de mango

de 1967 destinada a prestar assistancia t4onioa, na parte referen

to ao MEC, t elaboragto do contrato a ser firmado entre a UniEo e

o BID, para melhoramento e expaneto do ensino em diversas univer

sidades brasileiras.

Enquanto no fesssem assinados os conv8nios entre

MEC e 0 BID, ficou estabelecido pela Portaria nQ 683 de 20 de no

vembro de 1967 que a ComissEo (CEPES) adotaria as Normas regimen

tais nQ 461 para o funcionamento da ComissEo Especial pare a Exe

cucEo do Piano de Melhoramento e Expaneto do Ensino Tgcnico Indus

trial.

0 Decreto n2 61.712, de 21 de novembro de 1967 autori

zou o Ministro da Educagto e Cultura a contratar em nome da UniEo

emprgstimo ao BID, destinado ao financiamento parcial de um pro

grama de expans5o e melhoramento do ensino superior, 0 Orcamento

consignaria as dotacaes neoessArias liquidagio das obrigacBes

assumidas.

A CEPES recebeu novas atribui0es estabelecidas no De

creto n2 61.778,de 24 de novembro de 1967, regulamentado pela Por

taria n2 2-A de 3 de Janeiro de 1968,

0 Decreto nQ 63.159, de 23 de ag8sto de 1968 modifica

o artigo 22 do Decreto nQ 60.461. A CamissEo, designada pelo Mi

nistro da Educagto e Cultura, serA constitufda de especialistas en

educagto superior e nos ramos administrativo e financeiro, caben

do a um dales, na qualidade de coordenador, executar as sums deci

saes e representg-la nos atos de sua competemoia.
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CEPES compete:

I - Representar a uniao em todos os atos relacionados
com a execugao do Contrato e do Canvenio celebra
dos entre o Brasil e o Banco, no dia 6 de dezem -
bro de 1967;

II - Prestar assistancia tts Universidades, no que diz
respeito t parte do Minisario na execuglo do Con
trato;

III - Administrar os reoursos do emprestimo, 000rdenar
e oontrolar a execugao dos projetos das Universi-
dades, na forma estabelecida no Contrato e neste
RegulamOnto;

IV - Cupprir todos os encargos ou fungties que, erplfoi
ta ou implicitamente, the slo atribufdos no Con-
trato e no Convanio, representar o Minist4rio em
todos os atos com ambos relacionados ou ales de
correntes e entender-se, diretamente, em nome do
Ninistgrio, corn autoridades e drglas governamen -
tais.

Os drgaos subordinados ou vinoulados ao Ministdrio

prestarao colaboragao ao pleno desempenho das atribuigties da

CEPES, inclusive pondo t sua disposigao o pessoal considerado ne

cessario.

Os trabalhos da CEPES, considerados de relevante in

terasse pdblioo, terao precedencia sobre o exerofoio de outros

cargos ou atividades no Ministdrio.

A Comissao dispEse de Assessoria Jurfdioa, Assessoria

Cont&bil e Secretaria-Executiva e os novos membros foram designa-

dos pela Portaria nQ 607, de 2 de setembro de 1968.

0 Regiment° da CEPES foi aprovado pela Portaria nQ..

619, de 4 de setembro de 1968 (D. 0. 19/9/68 ph. 8 277).

COM SSZO ESPECIAL, criada polo Deoreto n2 60.730 de

19 de maio de 1967, para promover estudos e consecuglo de recur-

sos destinados a atividades educacionais e culturais.

Excetuam-se dos trabaihos aptos t Comissao de que tra

ta Itste Deoreto os previstos nos Deoretos n2s. 60.461 e 60.462 de



13/3/67, que dizem respeito t Camissao Especial para Execugao do.

Plano de Melhoramento e ExP ans& do Ensino T4onico e Industrial

(CEPETI) e a Comissao Especial para Execugao do Plano de Melhora

mento e Expanslo de Ensino Superior (CEPES) respectivamente.

COMISSIO ESPECIAL, criada pelo Decreto nQ 62.024, de

29 de dezembro de 1967, teve seu Regimento Intern aprovado pela

Portaria nQ 243 de 22 de abril de 1968. Tem a finalidade de emi

tir parecer conclusivo s8bre as reivindicagties, teses e sugest3es

referentes hs atividades estudantis; planejar e propor medidas

que possibilitem melhor aplicagao das diretrizes governmentais,

no setor estudantil; supervisionar e coordenar a execugao dessas

diretrizes, mediante delegagao do Ministro de Estado.

0 Relat6rio elaborado pela Comissno foi encaminhadom

Sr. Presidente da Repdblica pela Exposigao de Motivos n2 288, de

9 de aesto de 1968, e publicado na fntegra no Suplemento ao nQ.

168 do Ditirio Oficial de 23 de aesto de 1968.

COMISSU ESPECIAL, designada pela Portaria n2 115 de

1Q de margo de 1968 para difundir no estrangeiro a produglo nacio

nal de livro did&tico, tdonico e de cultura geral. Constitui- se

dos seguintes membros:

Presidente do Conselho Federal de Cultura;

Diretor da Biblioteca Nacional;

Diretor do Institute Nacional de Estudos Pedaggicos;

Diretor da Campanha Nacional de Material de Ensino;

Presidente da Fundagno Casa de Ruy Barbosa.

Programae& a distribute& das obras nacionais a bi

bliotecas estrangeiras e outras instituig6es atravds das represen

tag3es diplomaticas brasileiras.



GRUPO DE TRABALHO PARA PROMOVER A REFORM. UNIVERSITA-

RIA, institufdo pelo Decreto n2 62.937, de 2 de julho de 1968, caw

titui-se de 11 membros, designados pelo Presidente da Repdb1ica,

para estudar a reforma da Universidade brasileira, visando a sua

eficiencia9 modernizagno, flexibilidade administrativa e formaglo

de recursos humanos de alto navel para o desenvolvimento do pars.

0 Grupo de Trabalho, presidido polo Ministro da Educe

gno e Cultures, deverA convocar a colaboragle de educadores, cien

tistas, estudantes, especialistas em educagno superior e mpresen

tantes de outros setores governamentais, para a assistencia tdcni

ca indispenstIvel aos objetivos visados.

Decorridos 30 dias, os Ministros da Educagao e Cultu

ra, Planejamento e Coordenaglo Geral, Fazenda e Justiga, quo re

presentam os setores integrados da reforma universitdria, promove

rao a revislo dos projetos elaborados.

0 Relat6rio do Grupo de Trabalho foi encaminhado ao

Sr. Presidente da Repdblica pela Exposigao de Motivos n2 296, de

16 do agessto de 1968 e publicado na fntegra no Suplemento ao n2..

163 do DiArio Oficial de 23 do ag8sto de 1968.

JUNTA ESPECIAL, institufda pela Lei n2 609, de 13 de

Janeiro de 19499 prove a validagao dos cursos realizados pelos a

lunos das escolas superiores nao reconhecidas.

Constitui-se de 3 membros, designados pelo entlo Mi

nistro da Educagao e Sadde, para a aplicagaD dos Decretos-leis n2

5.545, do 4 de junho de 1943, n2 6.273, de 14 de fevereiro de

1944 e n2 6.896, de 23 do setembro de 1944 a das resolugBes ge

rats da Junta Especial criada polo Decreto-lei n2 70401, de 20 de

margo de 1945, homologados pelos Ministro da Educallo e Sadde,atd

31 de dezembro de 1946.
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0 Deoreto-lei n2 5.545 estabele as medidas destinadas

? regularizaAa da vida esoolar de alunos que freqtentavam, em

1943, ou haviam freqUentado curso superior no reconhecido, bem

como de diplomados por ourso superior igualmente nno reconhecido.

Os demaistecretos-leis menoionados acima dispOem s8bre maarik

do Deoreto-lei nQ 5.545.

A. Portaria Ministerial nQ 201, de 19 de abril de 1944,

(D.0. 19/4/44 ph. 6.951) expediu instrugOes Para execucno dos De

oretos-leis nQ 5.545 e n2 6.273.

Segundo o art. 22 da Lei n2 609, a Junta Especial fun

cionarli enquanto houver processos protocolados nos prazos a que

se referem os Deoretos-leis jAmenoionados. Desde abril de 1949,

ou seja, apc5s noventa dias, a comegar da publicacno da Lei n2609,

qualquer diplomado por esoola superior nno reconhecida tem direi

to a requerer a validacno do ourso realizado.

GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDAR A REFORMA E ATUALIZA

CO % DAS TNSTITUICES CULTURAIS, insttufdo polo Deoreto A1.2 63.235,

de 12 de setembro de 1968. liresidido pelo Ministro da Educactio e

Cultura, clever& convodar a colaboracno de membros do Conseiho Fe

deral de Cultura, de diretores de institui0es oulturais e ainda

de personalidados representativas das referidas instituigBes. Os

estudos e projetos Bever ,o estar oonolufdos dentro de 30 dias apes

a instalagao de Grupo de Trabaiho, oujos enoargos constituirno ma

t4ria de Alta prioridade e relevante interasse naoional.

Deoorrido o prazo de 30 dias, os Ministros da Eduoa

cao e Cultura, Plane jamento e Coordenaglo Geral e Fazenda promo.

verlo, em conjunto, a revisno dos projetos elaborados.
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GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL, institu/do pelo

Decreto ne 63.258, de 19 de setembro de 1968, que disp3e s8bre o

Projeto Especial Prioritdrio do Programa Estrategico de Desenvol

vimento, denominado "Operacao-Escola", a ser executado pelas Se-

cretarias de Educaggo dos Estados, do Distrito Federal e das

Divisges de Educaggo dos Territdrios, cabendo ao Gov8rno Federal,

atravds do MEC, o exercfcio da aggo supletiva, bem como a assis-

t8ncia t &cnica e financeira, mediante a transfer8ncia de recur-

sos orgamentdrios especificos.

0 Ministdrio da Educagao e Cultura e o Ministdrio do

Planejamento e Coordenaggo Geral promovergo, no prazo de 90 dial,

atrav6s do Grupo de Trabalho especial, em conjunto com os ór-

ggos acima citados, as medidas preliminares de natureza institu-

cional, tdcnica e administrativa, destinada a desencadear a "Ope

raggo-Escola" a partir de 1969, nas areas que vierem a ser esta-

belecidas.

0 Grupo de Trabalho interministerial tern por princi-

pais atribuic3es:

a) assistir tknicamente aos Estados na realizaggodes
estudop, bdsicos para melhor conhecimento das reais
dimensoes do problema do deficit escolar ao nlvel
do ensino primdrio;

b) adotar, em artiaulagao com a Secretaria Executi
va do Plano Nacional de EdFacao as medidas ne-
cessdrias para a mobilizacao de recursos federais,
exigidos para atendimento das necessidades educa-
cionais relativas a espagos, instalagoes, pro-
fess8res, despesas,,,de investimento e custeio, de-
correntes da execucao d8sse programa priorittirio;
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c) promover, juntamente com a Campanha Nacional de 'Ali
mentagao Escolar (CNAE), a Comissgo do Livro Tecni-
co e Didatico (COLTED) e a Fundaggo Nacional de Ma-
terial de Ensino (FENAME), a intensificaggo de seus
programas especificos nas areas Dnde sera desenvol-
vida a "Operagao-Escola";

d) montar o sistema de acompanhamento a avaliagao da
"Operaggo Escola";

e) articular-se com o INEP, visando a execuggo da re-
forma do ensino primario, da_qual depende, em gran-
de parte, o exito da "Operagao-Escola";

f) articular-se com a Diretoria do Encino dos Territ6-
rios visando a execuggo da "Operagao-Escola" nas Ca
pitais dos Territdrios.
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III - &ALS TRAt'TSFERIDOS

Secretaria Executive e Assessoria:Jurfdica, criadas

pelo artigo 5Q do Decreto n2 59.451, de 3 de novembro de 1966 co

mo Srgao da Comissao Coordenadora de Execucito do Plano Nacional

de Educed°, subordinadas administrativamente ao Departamento Na

cional de Educacao tiveram sues atividades e atribuicZes Integra

des h Seoretaria-Geral do MEC ao sar extinta a Comissao Coordena-

dora de Execuclo do Plano Nacional de Eduoacao polo Decreto nQ.

60.590, de 13 de abril de 1967.

Contadoria Sectional do NEC, regulamentada segundo o

Decreto n2 5.226 de 31 de Janeiro de 1940 que aprovou o Regimento

da Contadoria Geral da RepUblica; f8ra incorporada ao Departamen

to de Administracao do MEC pelo Decreto lei nQ 3.112, de 12 dem=

co de 1941. Foi finalmente integrada ? Inspet)ria Geral de Man

gas do MEC pelo artigo 11 do Deoreto nQ 61.386 de 19 de setembro

de 1967.

Seclo de Estudos a Previa° da Dividao.do Or9amento

aan todo o seu acervo material e pessoal, mantida a compet0n4a

regimental da mesma, aorescida da atribuicao afeta h Seglo de Exe

maga° da mesma Divisao do Orcmmento no que se refers ao exame de

pianos de aplioaao de reoursos atribufdas aos &saps do Minis

trio e foi transferida para a Seoretaria-Geral do MEC polo art.8Q

do Deoreto nQ 61.243, de 28 de agOsto de 1967 que alterou o Regi-

mento do Departamento de Administracao do MEC.

Livia° do Orcamento. do Departamento de Administra.

cao do MEC, antiga Diretoria Geral do Oontabilidade pertencente h

Seoretaria de Estado da Educacao e Sande PUblioa, conforrie
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Decreto nQ 19.560, de 5/1/1931. Foi incorporada aos 6relos de

administraglio geral pelo artigo 7Q da Lei n2 378, de 13 de janei

ro de 1937. Ao ser cried° o Departamento de Administraggo pelo

Decreto -lei n2 357, de 28 de mango de 1938 passou a pertencer a

Este sob a denominagEo de Servigo de Contabilidade. Finalmente

foi transformed° em Divislo do Orgamento pelo Decreto -lei 114 .

3.112, de 12 de mango de 1941.

Passou a integrar a Inspetoria Geral de Finangas do

MEC, porn suns atribuig3es legais e regimentals, cargos, fung3es

e dotagBes orgamentArias, pelo Decreto nQ 62.345, de 4 de mango

dm 1968, ficando a cargo da Ddvisi4o de Administragao Financeira

daquela Inspetoria.

Servico de Estatistica da Educacto e Cultura, 6rglo

de administraglo especial, subordinado diretamente ao Ministro,

passou a integrar a Secretaria-Gen al do MEC pela Portaria n2 .

171, de ?1 de margo de 1968.

Servico de Esmumertaao, 6reto cooplementar, subordina

do diretamente no Ministro, passou a integrar a Secretaria.Geral

do MEC pela Portaria n2 171, de 21 de margo de 1968.

&rgao subordinado

administrativamente ao Departamento de Administraglo do MEC

tbanioamente h seglio de Organizagto e M4todos do DASP. Passou a

integrar a Secretaria-Geral pela Portaria nQ 171, de 21 de mango

de 1968.

Servigo Nacional de Bibliotecas, oriado polo Decreto

n2 51.223, de 22/8/1961, e regulamentado pelo Decreto n2 52.797,

de 31/10/1963. Foi incogrporado ao Instituto Nacional do Livro
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pelo Decreto nQ 62.239, de 8 de fevereiro do 1968, passando a fun

cionar em Brasilia, D.F., inantidas, no que f8r cabfvel, as dispo

sicOes do regimento.

Biblioteca da Secretaria de Estado da Educasao e Cul-

tura, (situada no Estado da Guanabara). 0 acervo material e de

pessoal passou a integrar o Institute Nacional do Livro pelo De

creto nQ 62.239, de 8 de fovereiro de 1968.

Biblioteca do Servi90 Nacional de Bibliobecas, pelo

Decreto nQ 62.239, de 8 de fevoreiro de 1968 passou a integrar a

Biblioteca da Secretaria de Estado da Educago e Cultura, transfe

ride. para Brasilia polo Decreto nQ 60.891, de 22 de junho de 1966
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IV - 6RGAOS EXTINTOS

C0MISSX0 NACIONAL DE ENSINO PRIMARIO, criada pelo
creto-lei nQ 868, de 18/11/38. pelo Decreto-lei n2 1.043,

11/1/39 passou a fazer parte dela Diretor do INEP.

§SRLI 0 DE DE IDDLTOS

De

de

A Portaria n2 57, de 30 de Janeiro de 1947 autorizou

o Departamento Nacional de Educagto (DNE) a organizar o Servico

nos termos do artigo 4Q n2 2 do Decreto n2 19.513, de 25 de ag8s

to de 1945 e fixou o prazo de funcionsmiento de 1Q de fevereiro a

31 de dezembro de 1947.

0 Servigo de Educactio de Adultos teve seu prazo de

funcionamento prorrogado ainda por dots arias (at4 31 de dezembro

de 1949) pelas Portarias n2 26 de 17 de Janeiro de 1948 e n2 6 de
13 de Janeiro de 1949.

As instrucCies para sua organizaglio e functionamento fo

ram aprovadas pela Portaria n2 61.A de 30 de Janeiro de 1947. Ti

nha por fim a 'orientacno e coordenacao geral dos trabalhos do

piano de .ensino suipletivo para adolescentes e adultos analfalbetos.

Compreendia:

Setor de Administragao (S.A.),

Setor de PlaneJamento e Contrtle (SPC);

Setor de Orientaggo Pedag6giCa (SOP);

Setor de Relact5es cam o Pdblico (SRP).

Cabi6, to Servico de Educaglio de Adultos a movimenta-
0.o dos recursos dorrespondente a 25% do au3cflio federal, prove-
nientes do Fundo Nacional de Eusino PrimArio, institufdo pelo De-

creto-lei nQ 4.985, de 14'de novembro de 1942. Essa importgincia
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foi fixada pelo Decreto ne 19.513, de 25 de aesto de 1945, e ra

tificada pelo Decreto n2 24.191, de 10 de dezembro de 1947.

Seria aplicada na educaao prim&ria de adolescentes e

adultos, observados os tftmos do piano de ensino supletivo que

seria aprovado pelo Ministro de Estado.

MOBILIZACZO NACIONAL CONTRA 0 ANALFABETISMO, institui

da pelo Decreto n2 51.222, de 22 de julho de 1961, revogado pelo

Decreto nQ 51.470, de 22 de maio de 1962, incorporou os servicos

das Campanhas de Educagto de Adultos, de Educagto Rural, de Cons

trucao de Pr4dios Escolares, de Extensgo da Escolaridade e Eduoa

ao Complementar, de Erradicagno do Analfabetismo e de Merenda Es

colar.

Compreendia uma ComissSo Supervisora, sob a direao

do Presidente da Repdblica e sob a vice-presiancia do Ministro

da Educaao e Cultura.

As atividades da Campanha fioaram a cargo de uma Co

missZo Executiva, constitufda dos Diretores do Instituto National

de Estudos Pedag6gicos, do Servigo de Estatfstica da Educaao e

Cultura, do Servico de Dooumentaao, do Departamentc de Adminis -

tragto e do Departamento Nacional de Educaao, o qual era seu Co-

ordenador Geral e SecretArio da Comisao Supervisora.

Portaria nQ 143, de 14 de junho de 1962, regulamen

tou o Decreto nQ 51.470, e criou no Departamento Nacional de Edu-

cacao Coordenaaes de ac8rdo corn os pianos e os objetivos da No

bilizaao Nacional contra o Analfabetismo. Assim que ficaram

subordinadas t Coordenaao da Eduoaao Prim&ria as Campanhas Na

cionais de Educagao de Adultos e Adolescentes, de Erradicaao do

Analfabetismo, de Educacao Rural, de Extenao da Escolaridade e

de Educacao Complementar. ilCoordenaao Audio-Visual integrou o
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Servigo RAdio-Educativo Nacional (SIRENA) e os Centros Audio-Vi

tmais da Campanha Nacional de Educagao Rural.

0 piano dagobilizaglo seria iniciado nas Capitals de

sete Estados, compreendendo as vtirias regiBes do Pafs.

A Mobilizagao Nacional contra o Analfabetismo foi ex

tinta, juntamente com as Campanhas que inmorporar4peloEled±eto n2

51.867, de 26 de margo de 1963, considerando que a Lei n2 4.024,

de 20 de dezembro de 1961, descentralizou a administragao da edu

cacao, atribuindo as obrigag5es executivas aoi Estados 6 ao Dis

trito Federal.

SISTEMA RADIO-EDUCATIVO NACIONAL (SIRENA) consti-

tuiu um dos setores de atividade da Campanha de Educaglo de Ado

lescentes e Adultos, nos Ormos do artigo 3Q do decreto n2 47.254

de 17 de novembro de 1959, e do artigo 62, alfnea e da Portaria

nR 22, de 14 de Janeiro de 1960, com o encargo de planejar e exe-

cutar as providancias relativas ao efetivo aproveitamento de rP

diodifuslo na educagao de base, preparado o neoessArio material pa

ra emisslo de programas e promovendo a recepgao organizada, fomen

tar as atividades radio-educativas de outras entidades oficiais e

particulares, orientando-as, Ooordenando -as e dando-lhes a assis

tancia e a colaboraglo que solicitassem.

Foi regulamentado pela Portaria n2 4-BR de 26 de se

tembro 'de 1961. Passou a constituir a Coordenagao- Audio- Visual

juntamente com os Centros Audio-Visuais da C9znpanha Nacional de

Educagao Rural, fazendo parte -do piano da "Mobilizagao Nacional

contra o Analfabetismo", pela Portaria nR 143, de 14 de junho de

1962. Ficou diretamente subordinado ao Diretor-Geral do D.N.E.pe

la Portaria n2 21, de 22 de Janeiro de 1963, continuando a inte-

grar a "Mobilizagao Nacional contra o Analfabetismo". LCom
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extingao desta pelo Decreto nQ 51.867, de 26 de margo de 1963, o

SIRENA fps. extinto e incorporado h R&dio Educadora de Brasilia

juntame0e com seu material, qualquer que tenha sido a forma de

sua Aquisigao, pela Portaria nQ 330 de 12 de setembro de 1963.

(ISEB), Sr

glo extinto pelo Decreto nQ 53.884, de 13 de abril de 1964. Fbra

41firtitufdo pelo Decreto ne 37.604. de 14/7/55, e tinha por fim coo

estudo, o ensino e a divulgacao das cAncias socials, notadamente

da sociologia, da histOria, da economia e da polftica, para apli

car os dados dessas ciamcias h aalise e h compreensao crftica da

realidade brasileira". FOra modificado pelo Decreto ne 41.500,01D

15 de maio de 1957. Pelo Decreto n2 45.811, de 15 de abril de

1959 recebera o ISEB nova organizagao. Compreendia:

Departamentos Culturais:

Departamento de Filosoria;

Departamento de Hist6rial

Departamento de Sociologia;

Departamento de Polftical

Departamento de Economia;

ServiQos:

Estudos e Pesquisas;

Cursos e Conferencias;

PublicagBes;

Divulgagao,

Conselho Curadort

Diretor;

Congregagao.
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COMISSIO DE EFICIENCIA, 6rgIo complementar institufdo

pela Lei nQ 378, de 13/1/37, e reorganizado polo Decreto -lei no..

579, de 30/7/38 e, posteriormente, pelo becretocalei nQ 3.569, de

29/8/41. Foi eAtinta polo Decreto-lei nQ 9.503, de 23/7/46.

. CONSELHO NACIONAL DE CULTURA, criado polo Deoreto-lei

n2 526, de 1 de julho de 1938, como 6redo do Minisario da Educe..

glO e Sadde, tinha por fim coordenar t8das as atividades concer -

nentes ao desenvolvimento cultural, realizado polo Ministdrio ou

sob seu contr8le. Reuniu-se apenas algumas vazes. Posteriormente

o Decreto n2 50.293, de 23 de fevereiro de 1961 oriou um Conselho

Nacional de Culture subordinado NPresiancia da Repdblice. Se

ria integrado pelas seguintes Comiss3es Nacionais: de Isiteratu

ra; de Teatro; de Cinema; de Mdsice e Lange; de Artes

Foi regulamentado polo Deoreto nQ 51.063, de 27 de julho de

1961 sendo dirigido por um Conselho Deliberativo. Compunha-se de:

ComissZes Nacionais;

Plenirio e Secretaria-Geral.

Ato tolxado pelo Presidente do Conselho de Ministros

( Decreto n2 9, de 2 de outubro de 1961) transferiu o Conselho Na

clonal de Culture da Presidancia da Repdblica para. o Ministhioda

Educagao e Culture.

Alnda o Presidente do Conselho de Ministro, pelo De

creto nQ 771, de 23 de may° de 1962, reportando-se ao georeto-

-lei n2 526, de 1938, disp6e sabre o Conselho Nacional de Culture

que seria constituldo de sete membros.

Para o estudo dos assuntos de sua competgricia, o Con

seiho Nacional de Culture seria assessorado sete Comissbes:

Comisslio de Literature;

Comissac de Teatro;



Comissao do Cinema;

Comissao da Mdsica;

Comissao de Artes PlAsticas;

CanissAo de Ciencias Socials;

Comissao de Filosofia e Hist6ria.

Os Diretores do Servigo Nacional de Tethtro do insti

tuto Nacional de Cinema Educativo, e do Museu de Belas Artes fo

ram considerados membros natos, respectivamente da Comisslo de

Teatro, Comissao de Cinema e Massa() de Artes Plasticas.

0 Conselho Nacional de Cultura continuou no exercf-

cio de suas atribuicBes at4 a instalacao do Conselho Federal de

Cultura, criado pelo Decreto-lei nQ 74, de 21 de novembro de 1966

e instalado polo Decreto nQ 60.237, de 17 de fevereiro de 1967.

COMISSX0 COORDENADORA DE EXECUQ710 DO PLANO NACIONAL

DE EDUCA002 criada pelo Decreto nQ 59.451, de 3 de novembro de

1966 (publicado no D.O. 8/11/66). Este Decreto revoga o Decreto

n2 57.894,de 28 de fevereiro de 1966 que criara o Servigo de Co

operacao e Assistancia Educacionais, e revoga igualmente o Deere

to nQ 55.066,de 24 de novembro de 1964 quo criara uma Comisslo Co

ordenadora e transformara a Secretaria Executiva do Piano Trienal

em Servico Avalliar da Comissao, subordinado administrativamente

t ohefia do Gabtnete do Ministro. Para cumprimento das atribui

Oes de sua compet8noia, a Comissao Coordenadora do Plano Nacio-

nal de Educacao tinha uma Secretaria Executiva, subordinada admi-

nistrativamente ao DNE, bem como uma Assessoria Jurfdica que so

encarrega do exeme e supervislo de tOda a mat4ria jurfdica perti

nente t Exeouclo do Plano Nacional de EducacaD. A Comissao Coor

denadora de Execugao do Plano Trienal foi extinta polo Decreto

n2 60.590, de 13 de abril de 1967. E a orientacao, coordenagab e
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supervidgo das ati.vidades do Plano Nacional de Eduoaglo passarma

a ser exercidas pela SecretariarGeral do Ministdrio da Eduoaggo e

Cultura a qual foram integradas a Secretaria Exeoutiva e a Asses

aorta Jurfdlca da extinta Comisato corn todo o seu wary° material

possoal e financeirop

. NACIONAL DEE MATERIAL DE ENS1N9, institufda,

no Eepartamento Nacional de Educaglo polo Decreto no 38.556, de

12/1/1956, para estudar e promover medidas referentes h produ9tio

a diltribuiglo de material diddticoo cm a finalidade de contri

buir para a melhoria de sua dualidade e difusIo do seu eimprigo,

bem como pare, a sua progressiva padronizaglo. Em fevereiro de

1964, o Decreto-lei nit 53.583, de 21 de fevereiro de 1964 disge

sabre a ediglo de livros diatticos polo NEC, para distribuiclogo

tuita a vends a prego.do ousto, em todo o pass. Logo depots, o

Deoreto nQ 53.887, de 14 de abril de 1964 revogou o Decreto

53.583, e estabeleoeu que a Campanha Nacional de Material de Ensi

no. faria a publicag& a distribuigto de livros add:tit:pose

A. Lei nQ 5.327, de 2 de outubro de 1967 instituiu a

Fundaggo Nacional do Material Escolar (FENAME) e o acervo da,

atual Campahha Nacional de Material de Ens ino passou a ser patri

mdnio da FENAME quo foi regulamentada polo ; Decreto nst 62.411, de

15 de margo de 1968*

COMISSIO NAC ONAL D ALFABETI 2.0

SISTEMATICA, criada polo Decreto ng 59.667, de 5 de dezembro de

1966, no Departamento Nacional de Educaclo. A Portaria na387, de

22 de dezembro de 1966, baixara instrug3es sabre as medidas suge

ridas pela Comieac e que seriam submetidas a aprova0o pela Co

misslo Coordenadora do Plano Nacional de EducagIo* 0 Departamento

Nacional de Educacao ordenara o levantanento de tudo quento
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feito no campo da erradicagao do analfabetismo, educagao de adul

tos, ensino supletivo, educagao assistemdtica, cursos de madurew,

programas e campanhas similares, no sentido de aproveitar-lhes as

experifincias e integrar tudo o que existira nesse sentido.

Esta Comissao deveria promover a execuggo do estabele

cido no Plano Complementar ao Plano Nacional de Educagao elabora-

do pelo Conselho Federal de Educagao. Tinha por fim 000rdenar e

orientar os esforgos de pessoas ffsicas e de direito publico ou

privado no sentido de proporcionar educagao b&sica a analfabetos

de 14 e mats anos de idade, adotando medidas indispes &vets h al

fabetizaggo, educagao pricgria acelerada com orientacao para o tra

balho econ8micamente produtivo, instalagao e manutengao de cursos

destinados a exame do madureza e giasios orientados para o traba

lho, hqudles que nao tivessem ingressado ou conclufdo curso de

grau primtirio ou mdio.

Este Decreto de criagao da Comissao Nacional de Alfa

betizagao e de Educagao Assistemittica (n2 59.667, de 5 de dezem-

bro de 1966) revogou o Decreto n2 58.603, de 14 de junho de 1966,

que criara a Junta Nacional de Educagao de Analfabetos.

Posterioremente, o Decreto n2 60.590, de 13 de abril

de 1967, extingutu a Comissao Coordenadora de Execugao do Plano

Nacional de Educagao e sua Secretaria Executiva e Assessoria Jurf

dica, criadas polo Decreto n2 59.451, de 3 de novembro-de 1966,

subordinadas administrativamente ao Departamento Nacional de Edu

cacao, foram integradas h Secretaria-Geral do MEC. A Secretaria

Executiva comp5e.se de 6rgaos destinados ao estt,do dos pianos,

projetos gerais e espeotais, reformulagbes e relatdrios, 6=0-

nios, h verificagao do andamento da execugao do Plano Nacional de

Educagao, h catalogacao e registro de documentos. A Assessoria

Jurfdica se encarrega junto h Secretaria Executiva, do exame
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supervisao de t8cta a maaria jurfdioa pertinente h Exeouglio

Plano Nacional de Educaglo

A Comissao Nacional de Alfabetizagao e de Eduoaga° As

sistemAtica seria presidida polo Ministro da Educagla e Cultura

ou seu Chefe de Gabinete. Tinha a coorden&-la, em carAter exec:aid

vo, o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Educagao. Compu

nha-se dos seguintes membros: Director do Institute Nacional de

Estudos Pedagdgicos; Diretores da Diretoria do Ensino; Represen

tante da Superintendencia do Ensino Agrfcola e Veterin&rio (kioie

integrada, no HEC oomo Diretoria do &min° Agrfeola Decreto

nQ 600731, de 19 de maio de 1967) ; Representantes dos HInist4

rios Militares, do Mtnisario do Trabalho e Previancia Social; d6

Min1st4rio da Sadde; do Minist4rio da Agriculture.; do Miniatgrio

do Planejamento e Coordenagao Geral; do Ministirio da Fazenda;

de Coordenagao dos Organismos Regionals, Representantes d Imp

prensa, R&dio e Televislo bem como de InstituAgBes Religiosas

da Inddstria e Comircio, convidados pelo Ministro da Educaglo

Cultural,

do

e

Cony o advento do Decret6-lei nQ 200, de 25 de feverei

ro de 1,967, e a mudanga do Gov rno foi institufdo um Grupo de

Trabalho Intermtnisterial pelo Decreto n2 61,311, de 8 de setem-

bro de 1967, a ser integrado por um representante de cada Minis-

tro de Estado, pare o estudo e levantamento de recursos financei

ros necess&rios t execrucXo do Plano de Alfabetizaolo Funcional e

Educaola Continuada de AdUltos, 0 Decreto n2 61,313, de 8 de se

tembro de 1967 preve a constituiglo da pAde Nacional de Alfabeti-

MaajanplatgLajducadeAl Adultos. 0 Movimanto de Eduoaglio

de Base (MEB) preataria cooperagao ao &eta do MEC sempre que so

licitada.
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Foi institufda a Fundacao rovimento Brasileiro de Al

fabetizacAo (NOBRAL), prevista na Lei n2 5.379, de 15 de dezembro

de 1967, que aprova o Plano de Alfabetizacao Funcional e Educaclo

Continuada de Adolescentes e Adultos,

AFundacao MOBEAL 4 o Srgao executor do Plano,

CURSO DE CUBEUGRAFIA do Conservatdrio 1CJacional de Tea

tro (Servico Nacional de Teatro) foi extinto pela Portaria n220,

de 17 de novembro de 1965 (D,O, 21/1/66 14, 777).

COMISSID DE CULTURA POPULAR, tnstitufda junto ao Gabi

nete do Ninistro da Educagao pela Portaria nQ 195, de 8/7/63 (D .

0, 16/7/63 pAg, 6.156) , passou a ter &mbito Nacional pela Porta

ria n2 233, de 23/7/63 e destinava-se a promovar levantamentos e

pesquisas s8bre questaes de natureza cultural, As Comissaes Re

gionais, institu/das pela Portaria. nQ 269, de 14 de ag8sto da 1963

foram criadas nos Estados, corn o fim de dirigir todos os traba-

lhos de Cultura Popular ligados ao MinistArio, A Radio Educado-

ra de Brasilia, integrada ao D,N0E. pelo Decreto nQ 50,250, de

28/1/61, passou a near subordinada ao GabInete junto h Comissao

Nacional de Cultura Popular, A. Portaria act 237, de 14 de abril de

1964, revogou t8das as Portarias referentes-h Comissao Nacional'

de Cultura Popular e ao Programa Naconal de Alfabetizacao.

PRommumagsgLiguaigammao, institufdo polo

Decreto nQ 53,465 de 21 de Janeiro de 1964, em que era utilizado

o m4todo Paulo Freire, foi ravogado polo Decreto nQ 53,886, de

14 de abril de 1964, 0 Departamento Nacional de Educacao Teo°.

lheu os recursos que ficaram h sua disposic5o.
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CAMPARaA NACIONAL DE; DESENVOLVIMENTO DAS ESCULAS DA

COI PIDADE (CAYDEC), criada pelo Decreto nQ 53.533, de 5 de feve

reiro de 1964 e revogado pelo Decreto n2 53.940, de 3 de junho de

1964,

COMISSMO DE ADMIFISTRAnap0 SISMA EDUCACIONAL DE

BRASILIA (CASEB) , criada pelo Decreto n2 47.472, de 22 do dezem

bro de 1959, tinha por Presidente o Diretor do D.N2, Este Decreto

foi revogado pelo Decreto n2 46,297, de 17 de junho de 1960,

CUMISSZO DMPLANEJANTSTO_DA EDUCAQ1U (COPLED) , criada

pelo Decreto nQ 1,230, de 22 de junho de 1962, foi extinta pelo

artiao 42 do Decreto n2 53,5602 de 16 de fevereiro de 1964, A

COPLED constitufa a Comissao de Coordenacao Setorial de Educagao

da Comissao Nacional de Planejamento (COPLAN)2 de que trata o ar

tigo 11, .5 1Q do Decreto n2 154, de 17 de novembro de 1961. 0 De

creto n2 154 alterara o Decreto n2 51,152, de 5 de agosto de 1961

(que criou a COPLAY) instituindo a Comissao de Coordenacao Geral

e as ComissZes de Coordenacao, Regional e Setoriais, constituf-

das petos 6rgaos ou entidades com competancia ou atividade no

respectivo setor, coordenadas por um represontante da Secretaria

T4onica da COPLAN,

A COPLED ficou criada no Minist4rio da Educacao

Cultura destinada a planejar as atividades educacionais no pars,

Tinha por finalidade:

a) reunir, coordenar ou realizar os estudos a levanta
mentos necesskios ao planejamento plurianual da
educagao no pais;

b) coordenar e harmonizar, em plans gerais e seto
riais, os programas e projetos do educa9ao elabora
dos por drgaos pdblicos ou entidades privadas, em
maaria de eduzacao;
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c) assistir os Estudos e Nunicfpios na elaboraca° dos
respectivos planejamentos, oferecendo-lhes a neces
sgria assist8ncia t4anica.

No exercfcio de suns atribuigtes, a Comissno do Plane

jamento da Educacao observaria a orientacao fixada polo Conselho

Federal de Educacno e sutmeteria t apreciacao daste as mat4rias

de sua compettncia.

A COPLED estava diretamente subordinada ao Ministro

da Educagao a Cultura e tinha a seguinte estrutura:

a) ComissEo de Planejamento Geral;

b) Comiss3es de Planejamento do Ensino Priadrio, do
Ensino M4dio e do Ensino Superiors

c) Secretaria T4onica,

A Comissno de Planejamento Geral tinha por finalidade

analisar e aprovar os pianos e projetos submetidos pelas Comis-

s3es Especiais, assegurando a sua compatibilidade e a integraqao

em um piano geral,

A Comissno de Planejamento Geral era presidida polo

Ministro da Educa9ao e Cultura a tinha como membros o Diretor do

Department° Nacional do Eduoacao, o Diretor do Institute Nacio

nal de Estudos Pedashicos, o Diretor do Servigo do Estatistioacu

Educagao e Cultura, os Coordenadores das CoissZes Espeoiais do

Planejamento e o Dirotor da Divisao do Orgamento do MEC.

0 SecretArio-geral da COPLED era o pr6prio Diretor

do Institute Nacional de Estudos Pedagdzicoso

A Comissao de Planejamento do Ensino Primerio era

oonstitufda pelo Chefe da Divisao de Aperfeigoamento do Magisti

rio do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, polo represen

tante do Departamento Nacional de Eduoaca° a pelo Chefe da Campa

nha de Construcaes Esoolares do Institute Nacional de Estudos Nam

dagagicos.
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A Comiss!o de Planejamento do Ensino Medi° era consti

tuida pelo Diretor do Ensino SecundArio, pelo Diretor do Ensino

Comercial, pelo Diretor do Ensino Industrial, pelo Diretor-Geral

do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Dire

tor-Geral do Servico Nacional de Aprendizagem Comercial e pelo

Superlmtendente do Ensino Agricola e VeterinArio (SEAV) do Minis

terio da Agricultura.

A Comissft de Planejamento do Ensino Superior era

constituida pelo Diretor do Ensino Superior, por um membro da Co-

missno Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI), designado

pelo Ministro da Educacno e Cultura, e pelo Diretor de Programas

da Campanha Nacional de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Supe-

rior (CAPES).

A Secretaria Tecnica da COPLED era dirigida por um

SecretArio-Geral e um SecretArio-Executivo, designados pelo Minis

tro da Educacno e Culture.. Tinha entre outros objetivos o de

manter estreita cooperacno com a Comissno Nacional de Planejamen-

to (COPLAN), assegurando a harmonizacno da programacno do setor

de educastno com o planejamento do desenvolvimento econOmico e so

cial do pais, a cargo daquela Comissno,

0 Decreto n9 1,422, de 27 de setembro de 1962, deli

niu as atribuicbes do Ministro ExtraordinArio responsAvel pelo

planejamento, ao qual ficaram subordinados a COPLAN, a COCAP (Co

missno de Coordenacno da "Alianca para o Progresso") e o Conselho

do Desenvolvimento,

0 Decreto n9 53.560, de 18 de fevereiro de 1964, con

siderando o que dispunha o artigo 16, do Decreto n9 52.256, de 11

de julho de 1963, que subordinou a Assessoria Tecnica da Presian

cia da RepUblica a COPLAN, a COCAP e o Conselho do Desenvolvimen

to e que instituiu a Coordenacno do Planejamento Nacional, inte

grada pelos Chefes do Gabinete Militar, do Gabinete Civil e pelo



Coordenador Geral da assessoria 'Monica; considerando ainda a

necessdade de dar conveniente estrutura Secrataria T4cnica da

COPLA'iJ, para mellior desempenho de suas functes na qualidade de Sr

auxiliar executivo da Coordenagao do Plane jamento Nacional,deu

nova estrutura a mesma e revogou, em seu arti6o 42, a alfnea d

do artigo 32 do Decreto n2 154, de 17 de novembro de 1961, que

Institufra as ComissOes de Coordenacao Regional. e Setoriais3

C) Deoreo n2 53,914, de 11 de maio de 1964, que defi

niu as atribuicOes do Ministro ExtraordinArio para o Plane jamento

e CoordenagAo Econ8nica, extinguiu a Coordenacao do Plane jamento

bem comp a Assessoria Tclonica, a COPLAN, e o Conselho

do Desenvolvimento, ficando a COCAP subordinada ao Ministro Ex-

traordinArio para o Plane jamento e a CoordenagAo Econtmica,

04
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CONSELHO FEDERAL DE magnlya)

Decreto n9 19.850, de 11 de abril de 1931
Cria Conselho Naci9nal de Educacao - Revogado
(CLW.1931/vol.lipag.391)

- Lei n9 174, de 6 de Janeiro de 1936 2
Organiza o Conselho Nacional de Educaccloi
(CLB/, 1936 /vol. Decretos-leis/la,partehag.91)

- Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961
Cria o Conselho Federal de Educacao que incorporou o
Conselho Nacional de Educacao;
(D.o. 27/12/61)

- Decreto n9 51.40, de 5 de fevereiro de 1962
Regimento provisorio;
(D.O. 6/2/62)

- Decreto n9 52.617, de 7 de outubro de 1963
Regimento modificado;
(D.o. 21/10/63)

Decreto n9 54.217, de 28 de aesto de 1964 ......
Regimento modificado;
(D.0, 2/9/64)

Decreto n9 55.014, de 17
Modificou o regimento;
(D.O. 19 e 25/4/1964)

- Decreto n9 59.867, de 26 de dezembro de 1966 ....
Aprova o Regimento do CFE
(D.O. 29/12/66)

- Decreto n9 62.181, de 20
Altera o § 19 do Art. 49
aprovado polo Dccreto n9
(D.o. 30,40/68 pAg. 978)

Pig.

de novembro de 1964

CONSELHO FEDERAL DE CULTURA

Decreto -lei n9 74,
(D.O. 22/11/66)

Decreto n9 60,237,
Normas provisorias

20/2/67)

- Decreto n9
Regimento
(D.O. 20 e

2

2

2

2

2

2

de Janeiro de 1968, ..... 2
e o Art. 22 do Regimento
59.867

de 21 de novembro de 1966

de 17 de fevereiro de 1967
de funcionamento

60,448, de 13 de marco de 1967

30/3/67)

6

6

6
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CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS (Ck1121

Decreto-lei n9 3.199, de 14 de abril de 1941 9
Cria o Conselho Nacional de Desportos;
(D.O. 16A/41 PAZ. 7.453)

- Decreto-lei n9 5.342, de 25 de marco de 1943 14
Compbtgneia do Conselho;
(D.0. 27/3/43)

au Decreto, loi n9 7.674, de 25 do junho do 1945 9
Administracffo das entidados desportivas;
(D.O. 28A/45)

- Decreto n9 19.425, de 14 de aesto de 1945 ..... . 9
rDegiment° do Conselho)
.O. 17/8/45)

- Decreto n9 32.416, de 11 de marco de 1953 ..... 9
Altera o Art. 49 do Regimonto;
(D.O. 14/3/53)

- Decreto n9 48,631, 510 27 de julho do 1960 10
Confederagffo Columbofila Brasileira
(D. 0. 12/8/1960)

CONSELHO NACIONAL DO SERVI 0 SOCIAL

- Decreto-lei n9 525, de 1 de julho de 1938 OOOOO
Institui o Conselho
(CLB/1938/v )

- Deoroto n9 1.117, de 1 de junho de 1962 ......... 15
Competgncia do Conselho;
(D,O, 1 e 5/6/62)

15

COMISSA0 NACIONAL DE BELAS ARIES

- Lei n9 1.512, de 19 do dezombro de 1951 16
Cria a Comissto
(D. o. 20/101)

Decreto n9 108, de 6 de novombro de 1961 16

Regimento
(D.0, 8/11/1961)
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MUSji .g gaiLja.Lm0 1.....21)15asIC

Decreto-lei n9 1.006 de 30 de dezembro de 1938 ...4 25
Funcionamanto em carater permanente
CIA/1938Aol./Pag. 350

- Parecer n9 145/63, do C.F.E.
(Documenta n9 15 - junho 196-pag.63j;

26

CO9RDpNACA0 D9 AURIIIEICOANILTO DO Egszisi DE tatvEli suggpid CAPES

Decreto n9 29.741, de 11 de julho de 1951
Criacao
(D.O. 13/7/51)

Decreto n9 59.737, de 7 de junho de 1961
SuLardinada a Presidancia da Republica;
(D.O. 7/6/61)

- Decreto n9 51.146, de 5 de aesto de 1961
Reformulagao do programa da CAPES;
(D.O. 5/8161)

19

19

19

Decreto n9 53.932, de 26 de maio de 1964 -19
CAPES, CONSUPI e PROTEC reunidos num se) Orgao denomiue
nado Coordenagao do Aperfeiccamento do Pessoal de Ni-
vel Superior (CAPES), subordinada ao MEC;
(D.O. 26 e 27/5/64)

Decreto n9 54.3564 de 30 de setembro de 1964 22
Estreita cooperacao com a DESU do MEC e o Gonselho
clonal de Pesquisas;
(D.O. 6 e 12/10,/64)

- Decreto n9 59.707,de 12 de dezembro de 1966 22
Modifica a composicao do Conselho Deliberativo da
CAPES;
(D.O. 13/12/66)

Comisqw Suvervpom_do Piano ,dos Institutes (0§UPI),

- Decreto n9 49.355, de 28 de novembro de 1960 20
Criada no NEC sob a forma de Campanha
(D.o. 30/4/6o)

Decreto n9 51.405, de 6 de fevereiro de 1962 20
Altera o Artigo 29 do Decreto n9 49.355;
(D.o. 7/2/62)
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- Decreto n9 52.456, de 10 de setembro de 1963. 20
Altera dispositivos do Decreto n9 49.355 e do Decreto
n9 51.405;
(D.o. 11/9/63)

(DDecreO,

t26o ne
27/5/9
53,93642,

)

de 26 de maio de 196x+ ....... 19

Programa de ExDansao do Ensino Tecnologico (PROTEC)

- Decreto n9 53.325, de 18 de dezembro de 1963 21
Criagao
(D.o. 19/12/63)

- Decreto n9 53.932, de 26 de maio de 1964 19
Redne nun: so Orgao a CAPES, a COSUPI e o PROTEC
(D.o. 27/5/64)

COORDENA AO NACIONAL DE BALSAS DE ESTUDO (CONABE)

Decreto-lei n9 8.019, de 29 de setembro de 1945. 23
Verifica vida escolar do estudante expedicionario;
(D.O. 2/10/45)

- Lei n9 3.663, de 16 de novembro de 1959 23
Gratuidade ao aluno de grau mitdio poor motivo de fale-
cimento do pai
(D.o. 16/11/59)

Decreto n9 50.368, de 21 de margo de 1961 23
Educagao gratuita de filhos menores ex- combaters
tes e alunos a serem educados em condicoes especiais;
(M. 21/3/61)

Decreto n9 51.736, de 21 de fevereiro de 1963
Institui a Coordenacao (Art. 49 alterado)
(D.O. 22/2/63 e 8/3/63)

- Decreto n9 53.952, de 8 de junho de 1964 23
Altera o Decreto n9 51.736;
(D.O. 8 e 9/6/6k)

Decreto n9 57.280, de 17 de novembro de 1965 23
Revogado
(D.O. 19/11/65)

Decreto n9 57.769, de 9 de fevereiro de 1266 23 23

Revoga o Decreto n9 57.280. A Coordenacao volta a
ficar subordinada ao Ministro;
(D.O. 11/2/66)

Decreto n9 57.8944 de 28 de fevereiro de 1966
Cria as Subcomissoes Executivas do Plano Nacional de
Educagao;
(D.o. 1, 15, 24 e 31/3/66)

23

23

Decreto n9 57.980, de 11 de margo de 1966 23
(D.o. 15/3/64)
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GRUPO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS CONSTRU OES ESCOLARES

Peg.

- Decreto n9 60,155, de 27 de Janeiro de 1967 ........ 23
Cria o CINDOE
(D.O. 31/1/67)

- Decreto nQ 61.050, de 21 de julho de 19670. 23
'Altera o Decreto n9 60.155
(D.O. 24/7/67)

- Portaria n9 589, de 9 de outubro de 1967 0600000400 24
Estabelece normas regimentals para o funcionamento
do Gupo;
(D,Or, 13/10/67)

COMISSAO DO LIVRO TECNICC E DO LIVRO DIDATICO (COLTED)

Deceto n9 58.653, de 16 de junho de 1966 27
oRevogE9.,. Criou o Conselho do Livro Tecnico e do Li-
vro Didatico)
(Lo. 20/6/66)

Decreto nQ 59.355, de 4 de outubro de 1966 27
Revogou o Decreto n9 58.653;
Cria a COLTED;
(D,0 5/10/66)

- Portaria nQ 69, de 13 de marco de 196( 27
Regiment°
(D.0 14/7/67)

- Decreto n9 60.833, de 8 de junho de 1967 . ...... 27
Alterou a composica° do colegiado;
(D.O. 12 e 16A/67)

GRUPO EXECUTIVO DA INDUSTRIA DO LIVRO (GEIL)

Decreto n9 58,024, de 21 de marco de 1966 000000040 29
Regulamento
(D.0 25/3/66)

COMISSA0 ESPECIAL PARA EXECU AO DO PLANO DE MELHORAMENTO E thEPAN-

SAO DO ENSINO SUPERIOR CEPES

Decreto n9 60.461, de 13 de marco de 1967 31
Cria a Comissao;
(D.O. 20/3/67)

Portaria rig 683, de 20 de novembro 31
Adotou as mesmas normas da CEPETI enquanto nao foram
estabelecidas as suas;
(Ds0, k/12/67 - page 12.150)

it
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- Decreto n9 61.712,, de 21 de

(D.O. 22 e 27/11/67)

Decreto n9 61.778, de 24 de
Recebeu novas atribuicBes;
(D.o. 27/11/67)

Portaria n9 2-A, de 3 de Janeiro de 1968
Regulamento
(D. O. 12/1/68 pig. 409)

- Decreto n9 63.159, de 23
Modifica o Decreto n9 60.
(D.0. 26/8/68 - pkg.7557)

- Portaria p9 607, de 2 do setembro de 1968 ..... 32
Designa tecnicos e revoga a Portaria n9 3-A de 2/1/63;
(D.0, 12/9/68 - pig. 8,112)

Portaria n9 619, de 4 de setembro
Aprova o Regimento da CEPES;
0.0, 19/9/68 - pig. 8.277)

novembro de 1967

novembro de 1967 ....... 31

60 ..... 31

31

Pig.

de aesto de 1968 ........ 31
461, de 13 de marco de 1967;

de 1968 .,. 32

COMISSAO ESPECIAL PARA PROMOVER ESTUDOS E CONSECUQA0 DE RECURSOS
DESVINADOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS

Decreto nt 60.730, de 19 de maio de 1967 32
Cria a Comisao Especial.
(D,O, 22/5/67)

COMISSAO ESPECIAL PARA ASSESSORAR 0 MINISTRO NA SOLU AO DOS PROBLE
*PAN

Decreto 114 62.024, do 29 do dezombro de 1967 33
MO. 29/12/67)

Portaria n9 243, do 22 de abril do 1968 ....we... 33
Regimento intorno;
(D.O. 29A/68 pag. 3,436)

Relat6rio da Comissffo Espe9ial 33
Suplemento ao n9 168 do Diario Oficial de 30 de agos-
to de 1968;

COMISSAO ESP CIAL PARA DIVUNDIR NO ESTRANGEIRO A PRODU 70 NACIONAL
t i t

Portaria n9 115, p 19 do marco de 1968 ,, 33
(D.o. 11/3/68 - pag. 2.017)
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GRUPO DE TRABALHO PARA PROMOVER A REFORMA UNIVERSITARIA

- Decreto n2 62.937, de 2 de julho de 1968 34
Institui o Grupo
(D.O. 3/7/68 pdg. 5.482)

- Relatdrio do Grupo de Trdbalho
- Suplemento ao nQ 163 do D.O. 23/8/68 34

GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDAR A REFOAr.EARIVITUX0 DAS INSTI7

TUIOES CULTURAIS

Decreto n2 63.235, de 12 de setembro de 1968 .... 35
(D.O. 16/9/68 pig. 8.177)

JUNTA. ESPECIAL

- Decreto-lei nQ 5.545, de 4 de junho de 1943 34
Vida escolar de alunos que freqUentavam estabeleci-
inentos ngo reconhecidos pelo MEC
(D.06 7/6/43)

Decreto-iei n2 6.273, de 14 de fevereiro de 1944 ...34
DispOe s8bre matdria constante do Decreto-lei nQ
5.545
0.0. 16/2/44)

- Portaria nQ 201, de 19 de abril de 1944 ow.... 35
Expede InstrugOes

Decreto-lei n2 6.896, de 23 de setembro de 1944 34
Idem
(D.O. 19/4/44 - pag. 6.951)

Decreto-lei nQ 7.401, de 20 de marco de 19454..4,.. 34
Institui Junta Especial de 5 membros
(D.O. 22/3/45)

- Lei n2 609, de 13 de Janeiro de 1949 35
Validaggo do curso realizado
(D.O. 14/1/49)

GRUPO DE .TIIABAL110_ INTERMINISTERIAL PARA. "OPERA. 7 9 p A."

Decreto n2 63.258, de 19 de setembro de 1968 36
Institui o Grupo de Trabalho Interministeirl e

dispoe s8bre o projeto especial prioritdrio do
Programa Estriat4gico de Desenvolvimento,denomi-
nada °Operagao-Escola".
(D.O. 20/9/68 - pig. 8.297)
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6RGAOS EXTINTOS

Pig.

COMISS20 NACIONAL DE ENSINO PRIMARIO

Decreto-lei n9 868, de 18 de novembro de 1938 41

Cria a Comissao (D.O. 21/11/38 pAg, 23,163)
CLB /1938/vol. Via&g, 125

- Decreto-lei n9. 1.943, de 11 de Janeiro de 1939 41

CLA/1939/Vol. a/Pag. 21

agEIRLREARMELLTLEVENIE

- Decreto n9 19.513, de 25 de aOsto de 1945 41

(D.o. 30/8/45)

Portaria n9 57, de 30 de Janeiro de 1947 41

Autoriza o DNE a organizar o Servico;
(D.O. 12/12/47)

Portaria n9 61-A de 30 de Janeiro de 1947 O 41

Instrucbes Para o Servip;
(D.O. 12/12/47)

Portaria n9 26, de 17 de Janeiro de 1408 ....we... 41
Prorroga prazo de funcionamento;
(D.o. 154/3149)

Portaria n9 6, de 13 de Janeiro de 1949 OOOOO .c. 41
Prorroga prazo de funcionamento;
(D.O. 18/6/49)

oalumummak.poNTRAoANALFABETISMO

- Decreto n9 51.222, de 22 de julho de 1961 42
Institui a Comissao;
(D.O. 22/8/61 e 24/8/61)

- Decreto n9 51,470, de 22 de maio de 1962 42
Revoga o Decreto n9 51.222;
(D.o. 22/5/62)

Portaria n9 143, de 14 de Junho de 1962

: 4:

Regulamenta a Mobilizacao e cria Coordenacaes no

DNE;
(D.0, 15/6/62 - pig. 6.677)

- Decreto n9 51.867, de 26 de marco de 1963 43
Extingue a Mobilizaclo;
(D.O. 27/3/63)



- 63 _

SISTEMA RADM-EDUCATIVO NACIONAL (SIRENA)

Decreto n9 4,7.251, de 17 de novembro de 1959
MO. 17/11/59)

- Portaria n9 22, de 14 de Janeiro de 196C
(D.O. 25/1/60 - pAg. 1.325)

- Portaria n9 4-BR, de 26 de setembro de 1961 43
Regulamento do SIRENA
(D.o. 18/10/61 - pag. 9.237)

- Portaria n9 143, de 14 de Junho de 1962 0 *4 43
(D.O. 15/6/62 - 1:06.g. 6.677)

Portaria n9 21, de 22 de Janeiro de 1963 43
(D.O. 24A/53 - pa,g. 871)

43

Portaria m9 330.
Incotporado h
(D.O. 26/9/63 -

de 12 de setembro de 1963 ........ 44
;Radio Educadora de Brasilia;

pig. 8.251)

INST12000 SUPERIOR DE ESTUDOS BRASILEIROS (ISEB)

- Decreto n9 37.608, de 14 de
Inatitui o ISEB;
(A.O, 15/Y/55 e 28/7/55)

- Decreto n9 41,500, de 15 de
(D.o. 15/5/57)

- Decreto n9 45.811, de 15 de
Recebe nova organizaySo;
(D.O. 15/4/59)

- Decreto n9 53.884, de 13 de
Extingue o ISEB;
(D.o. 13/4/64)

COMISSA0 DE EFICIENCIA

julho de 1955

maio de 1957

abril de 1959

44

44

44

abril de 1964 44

- Lei n9 378, de 13 de Janeiro de 1937
(D.O. 15/1/37)

- Decreto-lei n9 579, de 30 de julho de 1938
Reorganiza a'Compsffo;
CLB/1938/vol.3/Pag.63

- Decreto-lei n9 3.569, de 29 de agSsto de 1941-
Reorganiza as Comisaes;
(D.o. 0/41)

Decreto -lei n9 9.503, de 23 de Julho de 1946
Extingue as Comisaes de Efici&icia;
(D.O. 27/7/46) -

45

45

45

45



CONSELHO NACIONAL DE CULTURA
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Pig.

- Decreto-lei n9 526, de 1 de julho de 1938 45
Cria o Conselho;
CLB/1938/v01.3/PAg.

Decreto n9 50.293, de 23 de fevereiro de 1961. s45
Cria o Conselho National. de Cultura, subordinado a
Presidgncia da Republica;
(D.O. 23 e 24/2/61)

- Decreto n9 51.063, de 27 de julho de 1961
Regimento
(D.O. 29 e 31/7/61)

Decreto n9 9, de 2 de outubro de 1961
Transfere o Conselho Nacional de Cultura para o MEC;
(D.O. 2/10/61)

Decreto n9 771 de 23 de marco de 1962 45
(D.O. 26 e 27/3/62)

Decreto-lei n9 74, de 21 de novembro de 1966 46
fArt.79 - Extingue o Conselho Nacional de Cultura)
D.O. 22/11/66)

45

45

COMISSAO COORDENADORA DE EXECU AO DO PLANO NACIONAL DE EDUOA AO

Decreto n9 55.066, de 24 de novembro de 1964
Cria uma Comissao Coordenadora e transforma
taria Executiva do Plano Trienal em Serviqo
dessa Comissao (Art. 39 - revogado)
(D.O. 27/11/64)

- Decreto n9 57.894, de 28 de fevereiro de 1966 46
Cria o Servico de Cooperacao e Assistgncia Educacio-
nais (revogado
(D.O. 1, 15, 2 e 31/3/66)

Decreto n9 59,451, de 3 de'novembro de 1966 46
Revoga os Decretos nos. 57.894 e 55.066;
(D.o. 8/11/1966)

- Decreto n9 60.590, de 13 de abril de 1967 46
Extingue a Comissao (Art. 29);
(D.o. 18/4/67)

..... 46
a Secre

AuxiliaF

CAMPANHA NACIONAL DE MATERIAL DE ENSINO

- Decreto n9 38.556, de 12 de Janeiro de 1956 ........ 47
Institui a Campanha;

12/1/56 - 632
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- Decreto -lei n9 53.583, de 21 de'f9vereiro de 1964;... 47
Disp3e sabre edicao de livros didaticos pelo MEC;
(Revogado)
D.O. 24 e 27/2/64)

- Decreto n° 53.887, de 14 de abril de 1964 47
Revoga o Decreto n9 53.583;
(D.0, 14/4/64 e 26/5/64)

- Lei n9 5.327, de 2 de outubro de 1967 OOOOOOOO . 47
Extingue a Campanhae incorpora acervo a FENAME;
(D.o. 3/10/67 - pag, 10.007)

COMISSAO NACIONAL DE ALFABETIZAQA0 E DE EDUCAQA0 ASSISTEATICA

- Decreto n9 58.603, de 14 de junho de 1966 48
Cria a Junta Nacional de Educacao de Analfabetos;
(revogado)
D.O. 17/6/66 pAgs 6.529)

Decreto n9 59.667, de 5 de dezembro de 1966, 47
Cria a Comissao Nacional de Alfabetizacao e de Edu-
cacao Assistemfitica e revoga o Decreto n9 58.603;
(D.o. 6/12/66)

- Portaria n9 387, de 22 de dezembro de 1966 47
Instr,u0 iessabre meddas a serem tomadas pela Comis-
sao;l D.O. 2k/1/67 pag. 998)

- Decreto n9 61.311, de 8 de setembro de 1967 49
Institui Grupo de Trabalho pare o estudo e levantamen-
to de recursos financeiros;

11/9/67 - pag, 9.280)

- Decreto n9 61.313, de 8 de setembro de 1967 49
Prevt a constituigao da Rgde Nacional de Alfabetizaq
Funcional e Educa9ao de Adultos;

11/9/67 - pag. 9.280)

- Lei n9 5.379, de 15 de dezembro de 1967 OOOOO 50
Institui a Fundaqa9 MOBRAL;
(D.O. 19/12/67 pag. 12.728)

CURSO DE COREOGRAFIA
(do Conservatorio Nacional de Teatro)

Portaria n9 20, de 17 de novembro de 1965 wow... 50
Extingue o Curso 9e Coreografia;
(D.O. 21/1/66 - pag. 777)

COMISSAO DE CULTURA POPULAR

- Portaria n9 195, de 8 de julho de 1963 .. 50
Institui a Comis9no
(D.O. 16/YA3 pag. 6.156)
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- Portaria n9 233, de 23 de ulho de 1963 OOOOOOO 000 50
Passa a ter gmbitio nacional;
(D.O. 5/8/63 - pag. 6.786)

- Portria n9 269, de 14 de aesto de 1963 50
Institui Comissoe9 Regionais;
(D4, 16/8/63 - pag, 7.186)

- Decreto n9 50,250, de 28 de :Janeiro,de 1961 50
Subordina a Radio Educadora de Brasilia ao Gabinete
funeionando junto a Comissao de Cultura Popular;
(D.o. 30/1/61)

- Portaria n9 237, de 14 de abril de 1964. 50
ExtingLT a Comissffo e revoga t8das as Portarias refe-
rentes a mesma;
(D.0. 16/4/64 - pag. 3.441)

PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA00

- Decreto n9 53.465, de 21 de )aneiro de 1964 5000*0.00
Institui o Programa;
(D.o. 22A/64)

Decreto n9 53.886, de 14 de abril de 1964 50
Extingue o Programa;
(D.0 . 14/4/64 e 5/6/64; )

CAMPANHA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE

(CANDEC)

- Decreto n9 53.533, do 5 de fevereiro de 1964. 51
Cria a CANDEC;
(D.O. 6 e 12/2/64)

- Decreto n9 53.940, de 3 de junho de 1964 OO 51
Revoge o Decreto n9 53.533;
(D.o. 3/7/64)

COMISSA0 DE ADMINISTRAQA0 DO SISTEMA EDUCACIONAL DE BRASILIA

(CAS2)

Decreto n9 47.472, de 22 de dezembro de 1959, 51
Cria a CASES
(D.O. 22/12/59 pig. 26.636)

Decreto n9 48.297, de 17 de junhi de 1960 000066,1$ 51
Revoga o Decreto p9 47.472;
(D.O. 18/6/60 pag. 9.237)
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C6MISSAO DE PLANEJAMENTO DA EDUCAQA0 (COPLED1

- Decreto n9 51,152, de 5 de agasto de 1961 51
Cria a Comissno de Planejamento Nacion41 (COPLAN)
(D.o. 5 e 9/8/61)

- Decreto n9 154, de 17 de novembro de 1961 51
Altera o Decreto n9 51,152;
(D,O, 17 e 201/61)

- Decreto n9 1,230, de 22 de junho de 1962 51
Cria a COPLED;
(D,O, 22/6/62)

- Decreto n9 1,422, de 27 de setembro do 1962 O OOO .53

Define as atribuicBes do Ministro Extraordinario,res
ponsavel pelo planejamento;
(D.o. 28/9/62)

- Decreto n9%52.2561 de 11,de Juiho de 1963. ....... 53
Sibordina a Assessoria Tecnica da Presidgncia da Re-
publica a COPLAN, a COCAP e o Conseiho do Desenvolyi-
mento;
(D.0, 12/7/63; 12/8/63 e 14/8/63)

- Decreto n9 53.560, de 18 de fevereiro de 1964 53
DA nova estrutura a Secretarla Tecnica da COPLAN e re

ma2e04d, do artigo 49 do Decreto n9 154;

- Decreto 119 53,914, de 11 de maio de 1964 , 54
Define as novas atribuic3es do Ministro EXtraordina -
rio para o Planejamento e Coordenacffo Econilmica
extingue a QOPLAN;
(D.o. 11/5/64)
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