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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E S-AÚDE

BOLETIM MENSAL ,
DO INSTITUTO NACIONALDE ESTUDOS PEDAGOGICOS

TI~INISTÉRIODA EDUCAÇÃOE SAÚDE - RIO DE JAnEIRO

ANOXIII MARÇODE 1 952 Nº 146

VIDA EDUCACIONALNO PAÍS EM FEVEft2IRO DE 1952

I - ATOS DA ADMINIs'rRA"sÃO FEDERAL

,
A1:-a 24-5-250, do Conselho Hacional de 2ducação, relati1 - li publica da a de

va à 1 ª sessã o
,

da 2ª r-eun í.a o extraordinaria do ano.
,

Ata 26-5-250, Educ a ça o ,1 - E publicada a de do Conselho Hacional de relati
" - ,

va a 2ª sessao da 2ª' reuniao extra or-d í na r ia do ano.

2 - É pub Lé ca da a Ata de 31'-5-95°, do Corise Lho Nacional de Bducação, relati-
va à 3ª sessão da 2ª r-eun í.a o extraordinaria do ano.

2 - É Pvblicada ~ Ata
va a 1-1-;:' se s s a o da

4 - ~ publicada a Ata
va à 5ª sessão da

h - É publicada a Ata
va à 6ª sessão da

5 - ~ Dublicada a Ata de 12-6-250, do Conse~ho Nacional de Bducação, relati-
va' à 7ª sessão da 2ª r-eun í.a o extraordinaria do ano.

5 - É oublicada a Ata de 14-6-250, do Cons e Lho Nac Lona L de Educação, relati
va à 8ª sessão da 2ª reuniao extraordinaria do ano.

5 - É pub Lf.ca da a Portaria n , 29"de 26-1-952, do Ministro da Educação, que
concede r-econhe c í.ne rrt o ao Ginasio Pio XII, com sede em Belo Horizonte,
no Estado de Mína s Gerais.

6 - == publicada a :rortaria n , 1~7, de 28-1-952, do iUnistro da .LJduca~ão, que
disp;e s;bre o Curso Pr~tico de leatro.

6 - {, pub l f.ca da a Portaria n , 51, de 2)1-1-952, do 11inistro da Educação, que
mgdif!ca o arte 22 da por~aria ministerial 9' 923, de 20-8-951, que dis
poe sobre aulas de extensao cultural ao Colegio Pedro 11.

6 - Z, pub1icada a Portaria n , 53"de 29-1-952, do Hinistro da ::::;ducação, que
concede reconhecinento ao Ginasio da .2scola Normal Nossa Senhora do Per, - -petuo Socorro, com sede em Sao Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul.

de 5-6-95°, do Conselho Nacional de Educa ção, relati-,
2"" reuniao extra or-d í.na r-ia do ano.
de 7-6-95°, do Conselho Nacional de Educação, relati-,
2ª r-e un í.a o extraordinaria do ano.
de 9-6-92°' do Conselho Nacional de Educa çao, relati-,
2~ reunia o extraordinaria do ano.

6 - ~ p~blicgda ~ Ata de 16-6-250, do Conse1ho Nacional de Educaçio, relati
va a 9ª sessao da 2ª reuniao extraordinaria do ano.

6 - É pub l Lcada ajlta de 19-6-95°, do Corise Lho Nacional de .óducação, relati
va a 101 sessao da 2ª relmiao extraordinaria do ano.
, 30.4-'1-4-
E puolicado o Decreto n. 30'~7, de 29-1-952, ~ue çoncede autorização pa
ra funcionamento do curso de mus í ca da :C;scola de :,-usica e Belas Artes do
paran~, ~orn sede em Curitiba.

7 -
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7 - É publicado o Decreto 30.L!-75"de 29-1-952, que concede autcrização t?ara
I'unc Lonamerrt o dS? curso de didatica da Faculdade de Pilosofia de Goias,
com sede em Goiania.

7 - É p~blicada a_Ata de 21-6-920, do Conselço Nacional de Educação, relati
va a llª s e s sa o da 2ª r-eun Lao ext.r-a or-dí.na r ãa do ano.

7 - ~ p~blicada a_Ata de 23-6-95°, do Consel~o Nacional de Educação, relati
va a 12~ sessao da 2ª reuniao extraordinaria do ano.

8 É publicada a Lei n. 1.~~9, de 5-2-952, que estend~ aos qul~icos,para
efeito de ingresso na carreira especializada de quimico,agricQla'A as
vantagens outorgadas pela Lei n , 657, de ª1-3-1 9t~9J que d Lspoe sobre os
cursos de aperfei~08mento de especiali~açao, criados no Ministerio da
Agricultura.

8 - É publicado Q D~creto n . 30.L~17, ge 18-1-952, que concede prerrogativas
de e qu í pe r-a ça o a UnLver-s Ldade Gatolica de l)ernambuco, com sede na capital
do Estado, e ~pY'ova o seu estatuto.

S - É pub Lí.cada ~ Por-t a r-ãa n •. 3, de 7:2-952, do Diretor da .Dscola de Policia,
que dispoe sobre a prova de se Le ça o para matricula na :Sscola de Policia 9

8
,

Ata do Nacional Educação,'te publicada a de 17-1-251, Conselho de relati- .r!..
" .. - ,

va a lª sessao da le r-eun í a o extra or-dLnar-ia de 1 951•

8
,

Educa çã o,- E pub Lí.cada a Ata de 19-1-251, do Conselho Nacional de Y'elati
va à 2ª sessão

,
da lª r-eun í.ao extra ordina ria de 1 951.

,
2L~-1-251 , :::~ducação,9 - E publicac1a a Ata de do Conselho Nacional de r-e La t L

va à 3ª sessão da •Ia r-e un í a o extra ordina ria de 1 951•-

9 - É pub Lf.c a da a Ata, de 26-1-251, do Conselho Nací.ona L de --duce ção, relati
.' ..•.

4ª - ,
va a se s aa o da Ia r-eun í.ao extra or-dí.na r-ia de 1 951•-

11 - É publicado o Decreto n e 30.341--l-, de 26-12-951, que concede reconhecimen
to a os cursos de Filosofia, Geograf ia e Bist ória, Letra s Clã ss icas ,Letras
Néo-Latj.nas, Letras Anglo-rxermân~cas. e Pedagogia da Faculdade de Filos~
fia, Ciencias e Letras Santo Tomas de Aquino, com sede em Uber-aba , no Es
tado de Minas Gerais.

11 - É pub Ldca da a fortaria n~ 70, de 1+-2-952, do I\'1inistro da Educação, que
fixa em 15 o nume-r-o de bolsas de estudo a serem concedidas no Curso de
Puericultura e Administração, do Departamento Nacional da Criança.

12 - i publlcada a fortaria n. 30, de 26-1-952, do MinJstro da ~ducação, que
concede Lnspe ça o prelilJlÍnar a curso~ comerciais ba s í.c o e tecnico de con
tabilidade da 1:;3cola Tecnica de Comercio Cacique Tibiriçá, com sede em
são Ber-nar-do do l;ampo, no Lstado de ;Jão PauI o ,

12 - É publicada a ~ortaria n , 33, de 26-1-952, do Ministro da i;ducação, que
concede inspeçao preliminar a c ur-s cs comerciais basico e tecnico de con" ~tabilidade da Escola 'I'e cnLca de Comercio do Instituto Municipal de Comer
cio de Santos, com sede em Santos, no Estado de Sio paulo.
,

13 - E publicado 9 Orçamento da Receita e Despesa da Universidade do Brasil
pa r-a o exerc ic io de 1 952.

14 - É publicado.~o Despacho de 8-2-952, do MínLst r-o do Exterior, qu~ tlE2va o
valor das bolsas de estudo para os a Lunos do Curso de Pr-e par-a ça o a' CaI'
reira de Diplomata para C436.000,00. •

14 - É publicada a Portaria n , 99, de 12-2-952, do Ministro da E,ducação, que
dispõe s~bre delegação ~'Q do Serviço Nacional de Teatro no Estado do Rio
Grande do Norte.
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11+- ~ publicada a Ata de 2-ª-951, do Conse Lho Nacional de .c..ducação, relativa
a 5~ sessão da lª reuniao extraordinaria de 1 951.

15 - É publicada a L~i n, 1.55L~, de 8-2-952, que manda incluir, no ensino da
cadeira de Fa r-mac í a Galenica, as n o ç oe s fundamentais de Parmácia Home ops
tica.

16 -

19 -

20 -

- É nub Lf.ca da a Por-t a r-La n , 98, de 12-2-952, do Ministro da Educação, qu~
autoriza o Conselho 'l'ecnico Administrativo da Fa cul.da de de Filo~ofia, Ci~n
c Ia s e Letras do Instituto "Sedes Sapientiae" a antecipar o periodo das
segundas provas de exames parciais.

~ publicado o Decreto n, 30.507, de 5-2-952, que concede autoriza~ão para
funcionamento do curso de engenharia civil da Escola Politécnica do .c;sta
do do 2spirito Santo.

É publicado o Decreto n. 30.552, de 14-2-952, que concede autorização para
funcionamento dos cursos d~ Filosofia, Pe da gog La, Geografia e Historia,
Letras clássicas, Letras He o-La t Jna s e Letras Anglo-Germanicas da Facul
dade Sale~iaDa de Pilosofia, Ciencias e Letras, com sede em Lorena, no-Es
tado de Sao Paulo.

B publ Lcs da a Portaria n , 103, de 12-2-952, do Alinistro da Educação, que
revoga as portarias ministeriais ns. 15_e 236, respectivame~te, de 31-1
e 2h-6 de 1 950, a lª que expede instruçoes relativas a matricula em cur
sos técnicos industriais, e a 2~ que estende às escolas de aprendizagem-
oficiais os beneficios concedidos pela primeira.

f; publicada a Portaria n, 104, de 12-2-952, do Ministro da .t.ducação, que
dispensa temporàriamente par~ ingresso nos cursos pedagógicos do ens í.no
lndustrial determinadas exigencias legais.

20 - É publicada a fortaria n , 105, d~ 12-2-952, ç!o Ministro da bducação,que
expede instrnçoes para revalidaçao e validaçao de diplomas conferidos por
e s t abe Lec í.ment.os estrangeiros e nacionais de ensino industrial e adapta
ção de ~lunos de estabelecimentos estrangeiros de" ensino industrial pãra
estabelecimento nacionalo

20 -

20 -

20 - É pub Lí.cada a Portaria n , 4, de 24-1-952, do Diretor do Instituto H~ci~
na L de Surdos-Mudos, que pe rmí t.e que funcione, no corrente ano, ~ titulo
experimental, um Curso Previa para ~ue sejam ministrados, ~m carat~r ig
tens Lvo , os conhecimentos indispensaveis quanto ao Portugues, Irig.Le s , Ma
tematica e Desenho. ~

23 - É publicado o Decreto n , 30.565, de 20-2-952, qy.e conc ede a ut or-Lza ça o pa
r-a funcionamento dos cursos de Filosofia, I,Iatenatica, Fisica,:";:uirnica,
Hist ór ia ~'JF.itura 1, Geog~af ia e l1ist ória, Letra s cláss ica s, Letras Néo-L~ t 1.
nas, Let.r-as l\nglo-C'.rerManicas e Peda gog.Ia j- da Fa ou'Lda de de F'ilosofia,Cieg
cias e Letras de Curitiba, com sede eM Curitiba, no Estado do Parana.

~ publicada a Portaria n. 36, de 6-2-952, do Ministro
va as!! ins ignia s de Comsndo " do Bata l .....tao de Comando e
da de s da Academia Militar das Agulhas Negr-as ,

29 - É pub Ldcado o Decreto n , 30.436, de 2}-!.-1-952, que c çn ce de permissão à E,ê.
cola de Radio Eletricidade Delorenzi, com sede em Porto Alegre, no Esta
do do Rio Grande do Sul, para funcionar como escola de radiõeletricidad~
e aprova seu regulamento.

27 - da Guerra, que apr-o
Serviços e Sub-Uni-

29 - É PÜ21ic9.da a Por-t a r-Lajn , 58"Jl.e 2-2-952, do rIinistro da Educa ça o , que
dls~oe sobre a c9ncessao de bolsas de estudo aos inte~rantes da extinta
Força Expedicionaria Brasileira.
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29 - f: publicada a Portaria n , 96, de 6-2-952, do Hinistro da Educa çe o j que
dispõe sÔbrPA8 concessão de,bôlsas de estudo aos filhos de integrantes
da extinta Força Expedicionaria Brasileira.

29 - É pub l f cada a or-t ar-La n , 93, de 6-2-952, do IvIinistrc,daEducação, que
dispõe sobre a exe cuçao de pr-ogr-a nas do e ns ino secunda rio.

11 - J_ TOS DA 11.DMINIS1'PA çÃO ljO D ISTRITC PóD2RAL ,DOS ~STADCS
E TERRITOHIOS

1 - são pubILc adas as Instruções n , 6, de 31-1-952, do Secretário Geral de
li:du2a;,-ao,eCultura da Pr-e í'e ã t ur-e do Diêtrito Fede:ral, que regulam as con
diçoes minimas de higiene para concessao de rec;istro e funcionamento de-
escolas particulares.

1 - ~ publicado o Ato de 18-1-952, do Governador do ~stado do Ceará, que trans
fere escola no Municipio de Nova Russas.

2 - ::publicada a Lei D. 693, de 1-2-952, da Câmara dos"Vereadores do Distri
to Fe dera 1, que institui a Carnpanha ::::;ducativa de 'I'r-aris i to.
1

2 - .2J pub15cado o
fere a escola
Grupo 3scolar

,
Ato de 2l-12-951"do Governagor do Estado do Ceara,
lecalizada nç Colegio S. Jose, da cidade de Sobral,
Professor Luis Felipe, na mes~a cidade.

que t.r-a ns
para o.

2 - ~ Dublicado o Decreto n. 737, de 31:1-952, do Governador dO,Estado dO,E~
pirito Sante, que aprova as Lns t r-uççe s para provimento, a titulo pr-e car-Lo ,
de escolas e classes do ensino primario.

~ - ~ Dublicado o Decreto n. 738, de 31-1-952, do Governador do ~stado do Es
pi~ito Sarrt o, que cria, em varias grupos escolares, mais uma classe sob-
a derominaçao de Curso Complementar.

2 - ~ publicado o Decreto n. 735, ªe 31-1-952, do 30vernador do ~stado do Ss
pi:rito Santo, que fixa a lotaçao dos grupos escolares e escolas reunidas
do =stado.

2 - ~ publicado o Decreto n. h.100, def~-2-952, do Governador do ~stado do
Rio de Janeiro, que transfere escola vaga do município de· 'I'r-a jano de
Morais para o de ~om Jardim.

2 - É pub L'l cado o De cr-e t o n , L~.lOl, de1~-2-952, do Governador S!O ..•...s tado do
Rio de Janeiro, que cria um grupo escolar na localidade Tres Irmãos, no
município de Cambuci.

2 - [; publicado o Decreto n.1-l-.102, de 1~-2-952, do 'Tovernador do Estado do
Plo de Janeiro, que c r-La um grupo escolar em Eonté Verde, no município
de Cambuc I ,

2 - ~ publicada a Portaria n. 2, de 29-1-952, dg Governador do ~stado do Rio
de Janeiro, que regula os exames de a dapta ça o ao curso ginasial, de ..al~
nos po:rtadores de certificados de conclusao dos cursos industrial basico,.. ..agricola e comercial ~asico.

t publicado o Decreto n. 4.097, de 2-2-952, do Governador do ~stado
Rio de Janeiro, que extingue a escola pr-ãma r í.a de Areal, em virtude
funcionamento do tSrupo escolar Mariano r'r-oc opIo ,

)~ - ;;,nub Lf.ca da a Resolução n , 5, de 31-1-952, do Secretário Geral de .úduc~
ção e Cultl~a da Prefeitura do Distrito Feder~l,que modifica as~condi~oes
de r-e gi str-ode est a+e Le cLment c de er.s í.nc de l"""8:!.('9 e de T,:Y>C'fessC'Y'esde

) - do
do
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5·

música do magistério particular.

4 - são publicados os Atos de 12, 16, 17, 21 e 25 d~ janeiro de 1 952, do
Governador do Estado do Ceara, que transferem varias escolas no interior
do Estado.

5 - são pup I Lcada s as Instruções n . 7, de 1-!--2-952, do Secretário Geral de
Educa ça o E} Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que regulam o En
sino Primaria Particular no Distrito Federal.

5 - [;~publicada a Res oLuça o n , 1+, de L+-2-952, do Secretár'io Geral de j~duca
çao e Cultura da Prefeitura do Distrito Fe de r-aL, que classifica os esta, ,
belecimentos de ensino publico primario do Distrito Federal para os etei. , ,
tos do estagio dos professores de curso primaria.

5 - .é publicada a Resolução n , 6, de h-?-952, do Secretário Geral de Educação
e Cultura da Prefeitura do Di.strito Fe de r-sL, que fixa a data da comemora
çã o da Semana da MúsiCB•

5 - são publicados os At os de 25;1-952, do Governador do Estado do Ceará,que
transferem escolas nos muní c Lp í os de Caririaçu e Aurora.

_ - /fIl.;}
5 - Saoipublicados algun1 artigos do Decreto n.,737, de 31-1-95s, do Governa

dor do ~stado do Espirito Santo, por ter saldo com incorreçoes.

6 - .s publicada a Hesoluí,;ão n , 7, de 5-2-952, do SecretáriQ Je~aI de ~ducação
e Cultura da Prefeitura do Distrito Fe de r-aL; que d Lspoe sobre o process~
mento para nomeação efetiva do cargo de professor de Curso Primário.
;

7 - E pu~licado o Decreto n. 1.507, de 11-1-952, do Governador d9 Estado do,
Ceara, que aprova o Regulamento da Gscola de Condu.tores de Maquinas Agric2
Ias ..

9 - É nublicado o A.t9 n , 7, de 31-1-952, do Secr..~tário de Educaçã9 e Cultura
do Estado do Espirito Santo, que estabelece epoca para a matricula nos
grupos escolares, escolas reunidas e cursos complementares, se dLadoa no
Estado.

9 - f; pub~icado o Decreto n , )!.• 283, de 7-2-952, do Governador do Estado do
Par-ana , Aque reclassifica os grupos escolares de Canse lhe ira Zacarias e
das Metces, situados em Curitiba e Cinzas.

9 - É pub Ldca do o Decre~o n , 4.296, de 7-2-952, do G9vernador do E~tado do
Paran~, que cria tres grupos escolares nos municípios de ~carezinho e
Abatia.
,

9 - E publicado o Decreto n, 1.239, de 5-2-952, do Governador do Ee t ado de
Mat o Grosso, que transfere de Maca co para Tanque da C;',uina, muní.c ã oí.o de
poconé, escola rural mista.

11 - É publicada ~ Porta ria n , 14, de 5-2-952, do Diretor geral do ,Departame!!
to de LducaíSao e Cultura do ':::;stado do Amazonas, que poe ~m pratica norm~s
para conferencia e encaminhamento dos atestados de exercício de pr-of'e as or-e :
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12 - são pup l.Lca da s as Instruções n , 8, de 11-2-952, do Secretário Geral de
Educaçao e Cultura da Prereitura do Distrito Federal, que regulam o
Curso de Higienistas Dentarias do Departamento de Saude Escolar.

12 -
,
~ publicado o Decreto n. 3.700, de 11-2-~52,
Minas Gerais, que outorga mandato ao Ginasio
para ministrar ensino normal de 2º ciclo.

- são o ub Ld.c ada s as Instruções baixadas pela Superintend~ncia do Ens Irio Se
cund;rio e Superior do nstado_de Minas ~rais, em 8-2-952, que regulam ãs
matriculas e exames de admissao e de 2~ epoca nas escolas normais oficiais
do Estado.

do Govérnador do Estado de
"Duque de Caxiaslt de Lambar L,

13

lU - {; pub.Lf.c a do o Ato de 30-1-952, do GoveY'nad9r do Sstado do Ceará, que trans
fere a e s coLa da E~trada do Gado, do mun j c í.p ã o de Fortaleza, para o Exter-
nato Coraçao Eucªristico, no mesmo município.

lIr - S p ub L ica do o De cr-e t o n: 1.2L~2, de 9-2-952, do Governador do Estado de
Mato Gro~so, que cria yarias escolas rurais mistas de intrução primária,
no municipio de Par-a na Lba ,

15 - É publicado o Decreto n. 845,_de 11-1-952, do Governador do Estado do
Maranhão, que concede subvençao ao Ginasio Cax Ie nae ,

15 - É publicado o Ato de 1-2-952, do Gove r-na dor- do Estado do ceará, que trans
fere a escola de 1'rici, municipio de Taua, para Muquem, do mesmo municlpiõ,

16 - É pub.Lf.ca da a Resolução n , 8, de 15-2-952, do Secretário Geral de Educação
eCul tu~a da Prefe Lt ur-a do Distrito Federal, que cria e instala um Jardim
de Infancia na Ilha do Governador, no Distrito Federal.

16 - são publicados os Decretos ns , 1.243, 1.244 e 1.2)~7, de 13-2-952, do Go
vernador do Estado de ';iato Grosso, que criam escolas rurais e ur-bana j r-Fs
pectivamente nos municipios de Guiratinga, Poxoreu e Cox Lm , -

16 - são publicados os Decretos ns. 1.245 e 1.246, de 13-2-952, do Governador
do Estado de Mat o Grosso, que, r-e ape ct Lvame nt e , transfere escola rural mis
ta, no municipio de H"S .• do l.ivramentoe transforma em Grupo Dsçolar as
2scolas Reunidas "Dr- , Ar-na Ldo . Estevao de Figueiredott, no município de..•
Tres Lagoas.

18 - sã o publica dos os Esta t utos da ~s c ala Pa roquia 1 "sã o José 11 de Guimarães,
no Estado do nfuranhão, onde estao expressos seus fins e programa.
, , ,
E nublicado o Ato de 2-1-952, do Governador do Estado do Ceara, que da o
nom'1 de \'Grupo Escolar Jose de Alencar" ao que existe em Mes se jana , no mu
nicipio de Fortaleza.

19 - É publicado o Decreto n , 3.706, de lB-2-952, do Governador do Estado de
Minas Gerais, que outorga mandato ao Ginasio "Santo Ináciolt, de Bae pe nd í ,

para ministrar ensino normal de 2Q ciclo.

18 -

19 - É publicada ~ Portaria n , 1+, de 12-2-952, do Diretor Geral do Departamen
to de 5ducaçao e Cultura do Estado de Mato Grosso, que determin~ sejam
excepcionalmente iniciadas a 15 de março as aulas do curso primaria.

20 - É publicado o Decreto n , 3.707, de 19-2-952, cio (fovernador do Lstado de
Minas Gerais, que cria U."?1 grupo e s co'Lar- na cidade de Tumiritinga.
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,
E publicado o Decreto n. 3.708, de 19-2-952, do Governador do Dstado de
Mina s Gera is, que transforma ~m Grupo Escola r as 'sscolas Rêunidas de Sa n
ta Margarida, com a denomina ça o de "Í!Padre Bento de Sousa L1mati.

21 - É publicado o Ato de 3°-1-952, do Gov~rnador do Estado do Ceará, que trans
fere a escola isolada da cidade de Juazeiro do Norte para o Grupo Escolar-
da mesma cidade.

20 -

21 - É Dub1icado o Decreto n , L~.387, de 19-2-952, do Governador do .bstado do
Pa r-a na , que aprova o Regulamento do Centro de Estudos e Pesquisas Educa
cionais, criado pela Lei.Estadual n. 170, de 14-12-948.

22 - É_publicada a He s ol uça o n , 9, de 21-2-952, do Secretário Geral de ..zduca
çao e Cultura da ~refeitura do Distrito Federal, que considera festivo;
nos estabelecimentos de ensino da Secretaria Geral de Educação e Cultura,
o dia da r-e abert ura da s a ul.a s •

22 - É publicado o Decreto n. 4.109, de 21-2-952, do Governador do l:!.:stado do
Rio de Janeiro, que determina fique subordinado à Divisão de Ensino e Di
vulçação Rural o Curso de Prático Iiur-a L, criado pelo Decreto n , 891, de
19-6-940.

23 - são pu121icadas as Jns t r-uçoe s n , 9, de 21-2-952, do Secretárj.o Geral de
Ed uca ça o e Cul t ur-a j da .r'refl3itura do Distrito Fe de r-a L, que regulam a ma t r Í

c uLa nas .Gscolas Pub I icas .trirlarias e nos Jardins .de Infancia, no ano le-
tivo de 1 952.

23 - É publicado o Ato de 11-2-952.l. do Gove r-na dor- 10 Estado do Ceará I que trans
fere a escola do Boulevay'd .Joa o A Lr'r-e do para Pira juru, no municipio de Cas
c ave L,

23 - É publicado o Decreto n, 3.713, de 22-2-952, do Governador do Estado de
Minas Gerais, que ~ransforma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas de Senho
ra do Parto, municipio de Dom Joaquim.

23 - É publicado o Decreto n , h.lll, dE) 22-2-952, do Governador do J:.~stado do
Hio de .Ia ne Lr-o , que cria no mun í c í.p í.o de Natividade do Carangola um gru
po escolar denominado Coronel Jose Rosa da Silva.

27 - são publiêados os Atos de 1 e 1,1':;2-952, do Governador do Estado do ceará,
que transferem escolas nos muní.cLpI os de Aquiraz, Ipu e Morada Nova.

28 - ~ publicado o Decreto n. 1.253, de 21-2-952, do Gove~nador do Estado de
Mato Grosso, que cria escolas rurais mistas no municipio de Aparecida do
'I'a b oa d o ,

23 - 1 publicado o Decreto_n. ~.254, de 21:2-952, do Governador do Estado de
Mato Grosso, que d í.spoe sobre a criaçao de cursos complementares anexos
à Escola Modélo .Joaq uârn Murtinho, de C~r.:po Grande) e Grupo .Lscolar "oene
ral Caet8no de Alburquerque I~,de Poc one ,

29 - são pu"91icadas as Instruções n, 10, ele 28-2-952, do Secretário Geral de
Educa ça o e Cultu~a da Prefe:i.tura_doDistrito F~de~al, que atribuem ~o Ins
tituto de :Cducaçao a administraçao e or-gan íz a ça o do CUI'SO de .2ducaçao Ru-
ral.
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29 - ~ publicado o Decreto n.~1.255, de 27-2-952, do Governador dQ Estad9 de
r'gto Grosso, que cria tres escolas rurais mistas, de instruçao primaria,
sendo uma no municipio de Coxim e duas no de Aqu.í.dauana ,

111 - A'l'O DA ADMINISTRAÇÃO f.TmnCIPAL

Jl - É publicaela a Lei' n , 46, de 19-12-9.51, da Prefeitura rCunicipal de :aôca
qoAcre"Estado do Amazonas, queY~~"'editoesnecial e auxilia a construção
de um predio para UMa escola naquele municlpio.

,
IV - NO'}.'ICIARIO

, , 11 - Noticia-se que ser~ instalado, no proximo dia ~ de fevereiro, na Capital
Federal, o J Semi~ario Internacional da AdIDinistraçao ublica, promovido
pela F'undaça o Getulio Va r-ga s, em c olabor-a ça o com a O.N.U. e a U.lJ.Z.S.C.O.

, , -,Promovida pela Liga Universitaria Catolica da Açao Catolica brasileira,
realizar-se-á de 12 a 7 de 9arço prbximo, no Distrito Federal, a Segunda
Semana dps Intelectuais Catolicos_do ôrasil, tendo-se efetuado a primeira
em fevereiro do ano passado, em Sao Paulo. Esta SeGunda Semana foi plane
jada tendo por tema gera 1: fiAMí.ssão da Univers idade H • -

21 - Notiçia-se de S~o Paulo a realização_da 11 Convenção dos Estydantes Se-
cundarios do Interior do Lstado de Sao Paulo, na cidade de Sao Carlos.

19 -

23 - ; ,
Informa-se que em maio proximo t.e r-a lugar, em Buenos Aires, o I Congres
so Universitário Panamer~cano de Od9ntologia, tendo já dado sua adesão-
ao conclave 79 instituiçoes odontologicas, sendo 32 da Ar~entina, 7 elo
Brasil, 19 dos ~stados Unidos e o restante de diversos paises.

28 - , , ,
Realizar-se-a na proxima segunda feira, 3 de março, no Palacio Universi
tário, à Praia Vermelha, a solene abertura dos cur~os da Univel'sidade do
Brasil, com o comparecimento do Iv1inistroda EÇlucaçao, diretores das Facul
dades e Escol~s, profess~res, diretbrios academicos e estudantes. A,liçãõ
inaugural sera proferida pelo professor Arnoldo de Me~eiros, catedratico
da Faculdade Nacional de Direito. No dia imediato ser-a efetuada, em todas
as unidades da Universidade do Brasil, a solenidade de abertura das aulas.

Seç~o de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacional de
Estudos Pedac;ogicos, em março de 1 952. Elza Rodrigues, Chefe da S.D.I ••
Visto: Murilo Braga, Diretor do I.N.E.P.


