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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLE!IM EHSAL
,do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos

, ..,Kln1sterio da Edueaçao e Saude - Rio e Janeiro

AIO XI ABRILDE 1951 tll 135

Vida educacional o 1 e março de 1951

I - ATOS DA AlBDlISTRAÇÃO FEDERAL

1 - B publicado o Decreto nl 29.268, de 16-2-951, que promulga
o Acô~do de Cooperação Intelectual entre o Brasil e Portugal,
do em Lisboa a 6-12-948.

1 - publicado o Decreto nO 29.293, de 21-2-951, que concede
A A Âreconheci ento ao curso de ciencias econom1cas da Faculdad de Cten

A _ A ~ Acias Economicas de Ribelrao Preto, com sede em Ribeirao Preto, no
Bstado de são ;-Paulo.

1 - É publicado o Decreto ni 2.9.2.94, de 21-2.-951, que conced
reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de A~

1 liares de Enfermagem do Hospital Samaritano, com sede na capital do
Estado de são Paulo.

2. - É publicado o Decreto nl 2.9.311, de 2.8-2-951, que concedo- ,autorizaçao para fUncionamento de cursmna culdade Catolica de
losofia de Sergipe, c sede na capital do Estado de Serglpe.

3 - É publicada a Portaria nl 456, de 2.1-2.-951, do Ministro da
Educação, que cria comissão para fazer a revisão dos programas do,ensino secundaria.

3 - É publi~ada a Portaria nO 451, de 2.1-2.-951, do IU.nistro da
.•• •• A .•• ,Educaçao, que dispoe sobre o sorviço de inspeçao do ensino secunda-

ria.
3 - É publieada a Portaria nl 458, de 2.7-2-951, do Ministro da

Educação, que revoga a Portaria nO 193, de 13-5-950, que aprovou_ _ A

instruçoes para execuçao do disposto na Lei Organica do Ensino Se -,cundario.
3 - É publicada a Portaria nl 118, de 24-2.-951, do Ministro da, ,Aeronautica, que modifIca o funcionamento da Escola de Aeranautic •
8 - É publicado o Decreto nl 2.9.312. de 28-2-951, que canced

au;torlzação para o funcionamento do Curso de Jornalismo da Faculda-
de de Filosofia da Pontif1cia Universidade Católica do Rio de Ja -

.n e I r o .



· eto nO 29.325, de 7-3-951, que altera
redação do art.51 do Regulamento da Escola aval.

9 - É publicado o Decreto nl 29.334, de 7-3-951, que altera
redação dos artl os 40 e 19 do Regulamento do Instituto Rio Branco.

10- É publicado o Decreto nl 29.295, de 21-2-951, que aut ri-
za o funcionamento dos cursos de pintura e escultura da Escola d, , .Muaica e Belas Artes do Parana, com sede na capital do Estado do,Parana.

10 - É publ1cada aPartaria nl 29, de 26-1-951 do Ministro d•.• ,.Guerra, que dispoe sobre as peças de enxoval a serem adquiridas ,, ,obriga toriamente, nas Escolas Prepara tór1as, pelos alunos.
15 - são publicadas a Portarias ns. 1 a 19-C, de 25-l-951,do,Diretor do Instituto Nacional d Estudo Pedagogicos, que desig -

Anam prot ssares para lecionar nos cursos do INEP.
15 •.É publicado o Aviso nO 24, de 12-5-951, do Ministro a

Aeronáutica, que cem ede, título excepcional, no corrente ano,n.Q
va matrícula na E cola de AeronáUtica, para repetição de ano.

í7 •.É publicada a Portaria nl 253, de 15-3-951, do Diretor GA,ra1 do Departamento Administrativo do Serviço Público, que apro
a reestruturaçào das Seções Permanentes dos Cursos de Administra -
ção, para o corrente an'.

20 - ~.pub1icada a Portaria nl 959, de 30-12-950, do Ministro
da Agricultura. que aprova as instruções para o funcionamento do
Curso Avulso de Práticos RuraiS, assinadas pelo Diretor dos Curso
de Aperfeiçoamento, Especialização e {;.Extensão.

26 - É publicada a Portari nl 511, de 16-5-951, do Ministro~ _ _ A

da Educaçao, que expede instruçoes para concessao de bolsas de
tudo nos Cursos da Biblioteca Nacional.

27 - É publicada a Portaria n9 120, de 10-3-951, do 1n1stro
d8. Justiça, qu balm o Regulamento para o CUrso de Aperfeie; en-
to de Oficiais (elC) da POlícia Militar do Distrito Federal.

27 - 'publicada a Portaria nl 2.74, de 12-3-951, cioMinistro
da Agricultura, que autoriza a renovação,no presente exerclc10,do
curso awlso de Serlc1cul tura na Inspetoria Regional de Ser1cict\l
tura em Barbacena, subordinado aos Cursos de Aperfe1ç08.Dlldlto,Esps
c1alização e Extensão:

27 - É pUb11cada a Portaria nl 278, de 12-3-951, do Ministro
da Agricultura, que autoriza a renovação, no presente exercício ,, ,do curso avulso de Teen1ca de Laboratorio, subordinado aos Curso
de Aperfe1çoamento, EspeCialização, e Extensão.
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27 - JS pub1icada a Portaria ntt 4, de 8-3-951, do Diretor do,
Serviço acional do Teatro, que cria, no Curso Pratico de ~ atro,
o "Grupodos Quixotes" comelenco compostoexclu i vamente de alu -
nos do curso.

28 - Jf publicado o Decreto nA 29.316, de 20-3••951, qu cone-
•• A'de autorizaçao para fUnclonamen~odo curso de clenclas be1

A Ne atuaria1s da Faculdade d Bstudo EcanOmicosdo Liceu Coraçao de
,J sus, comsede na capital do E tado de são Paulo.

28 •• Jf publicado o Decreto n I 29.377,. de 20-3-951,. que autor!
A A .za o funcionamentodo curso de c1enc1as eeonomlcasda Faculdad de

A A .Cienc1as EconOmicasde Franca, comsede emFranca, no Estado d
são Paulo.

28 - É pub1i.cadoo Decreto nl 2.9.363, de 19-3-951,' que apro
o Regulamentopara a Escola de Formaçãode Oficiai .da P·)1!ticia
Ilitar do Distrito Federal.

28 - tE publicada a Portaria nl 450, d 14.-2.-951,do Ministro
da Educação, que autoriza o tuncionamento do curso de auxiliar de
enfermagem a Escola de Entermag' da Cruz Vermelha ras1leira,tl
lia! de são Paulo, cemsede na eap tal do Estado de são Paulo.

28 - t! publicada a Portaria nl 518, de 20-3-951, do [1n1 tro
da Êducação, que dispõe sôcr substituição de professÔres no Colé.

!!li

g10 Pedro II .•Ibtemato.

2.9- ~ publlcad.o o Decreto nA 2.9.182.,de lt-1-951,que concede
~ A Areconhec~ento ao curso de clenclas eoanOmicasda ~ culdade de C1eD

cias Econômicase Comerciais de Santos, can sede emSantos, no Est.
do de são Paulo.

29 - g publicado o Decreto n 29.396, de 27-3-951, que dispõeA _ ,

sobre isençao de taxas e mensalidades no Colegio Pedro 11 e outros,
estabelecime tos federais de ensino secundario.

29 - g publicado o Decreto nl 29.398, d 27-3-951, que autori-
za o funcionamentodo curso de bacharelado da Faculdade de Direi to
da Para:!ba, comsede na capital do Estado da Para:!ba.

29 - É publicado o Aviso nO 208, de 15-3-951, do Ministro da
••• Atuerra, que dispoe sobre o curso da Escola de Estado Maior.

:50 - É publ1c ada a Portaria nl 298, de 16-3-951, do lt1n1s'tro
••• A ,

da Agricultura, que dispoe sobre quemdeve residir obrigatoriamen-
te na área terr1 tor1al do .Centro Nacional de Ens.inoe Pesquisas A
gronômlcas, situada no distrito de Seropédloo, Mtmlcípio de ltaA
!, no E tado do Rio de .Janeiro, à altura do .47 da antiga e tra-
da Rio-são Paulo.
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11 - AT DA A nus çÃO DO
DISTRITO FEDERAL. nos ES DOSE TERRI-

6RJ:(S

z - g publicado o,
era, qu tran ter
grupo escolar de Paranga

.to de 23-1-951 do go rnador do Estado do
cadeira de ensino, d r guape ra o

,d ortaleza..•
2 - publlc do o Ato de 2.72.-951, do go rnador do Estado do, ,C ra, que tran tere a escola da Barra do Cear para o Instituto

Val emar alcão, de Fortal z •
3 - É publicado o to d 22-2. 951, do governador do Estado do,Ceara, que transfer uma cad ira do grupo e colar de Uruburetama

para Fortal za.
3 - publicado o to de 27-2-951, do go~ r dor do Estado do

C ar', qu tr e a escola do Instl tuto são Ra1mundo., do uni-
clpio de ortalez, para a E col Profissional Saleslana D Do-
co, no s o uniclp10.

3 - É publicada a Lei nl 344, de 2.8-2-951, do E tado de SerQ
pe, que autoriza ab rtur , pela Secretaria da aze da, Produção

'- ,e Obras Públic s, do credito sp cial de Cr 7OQ.OOO,OO ra pa, ,ento das obra do C01egio stadual de Serg1pe para as do Gina-
sio simão Dias. cJ.A t i' ~ ~,,{ • I

4 - g publicada a Portaria nl 9tfl Ch fe do Serviço de Fis-
calização do xerc!c!o da edlcina,Vque baixa instruç- s para o-, . ,exame de habilitaçao de Pratica de Enfermagem e Parteira Pratica.

4 - são pUb1icadas a Portari s d:e nt 182 a 186, d Z 951,- " ,do Diretor e E ducaçao Pre-Primaria e Primária do stado do Rio
A ,de Janeiro, que fazem ces ar transter nc! d 5 escolas pri rias.

k - É pub1icada a Circular na 2, de 25-2_951, da Inspe.tor1a da
2.lilRegião sco1ar, do Estado do Rio de Janeiro, qu fixa.norma,para diversas atividad educacionais, da escolaS primari 8S.

5 - É publiéado o A to d 2.'-1-951, do governador stado do, ,Ceara, qu transfere uma cadeira de ensino primario.
7 - É pUb11cada a Resolução nl 7, d 6-3-951, do Prefeito do

Distrito Federal, que dispõe sôbre a Comissão Artística e Cultural
do Teatro Municipal.

7 - são pub1icadas as Instruçõ s n 4, d 6-3-951, do S cretárl0
G ral de Educaç-o Cultur, t Di t ito ed r 1, que

_ A , ~dlsp obr o horar10 de trabalho scolar nos Cursos de ontin -
ção e Aperl.'eiçoamentode que trata a Lei nl 478, d 11-9-950.
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1- i publicado o Ato de 4-2-951, do Governador do Es'tldo do
Ceará, que transfere a escola. de Açude t do Município de ltapagé t

para o Instituto Rui Barbosa, de Fortaleza.

S - g publlcada a Resol~ção nl 9, I de 7..•' ...951t Q.oSecretário Os
ra1 de Eduoação e CUlturai;qú~~'ir~&!Ji~~,Jâ,iÊié'6:ítttipica Rural
ER-6 VirgÍlio Várzea, situada na rua José Silva n9 47, em Jacarep'&, " •..
gua, no Distrito Federal, em Escola Primaria, com a designaçao de,
5-lZ, prov.lsoriamente.

8 - Jj publicado o Decreto nl 1308, de "'3-951, do Estado do C••, -ara, que :f:I:Binstitui no D.E.C. o Serviço, de Exeeuçao do Plano FISI
"'. A( FUndo Internacional de Socorro a Intancia ).

8 - Ê publicado o Decreto nQ '.932., de 7-3-951~ do Estado do
Rio de Janeiro, que denomina Lu1z Pa1mler o grupo escolar da cida~- "de de Sao Gonçalo, situado a rua 8a Carvalho.

9 - É publicado o Decreto nQ :;.55~, de 8-3-951, do Estado,de,
Minas Gerais, que outorga mandato ao Ginásio Nossa SenhoJ'~ Apar~c.l
da..•..de 110 Novo, para ministrar ensino normal de segun40 ciclo.

10 - É publ1ca.da a Brdem d$ Serviço sem nÚmero, êle 9-~-951,
do Diretor do Departamento de Educação de Adultos da Prefeitura do
Distrito Federal, que expede instruç.ões para realizaçio dos exames- ,. 'de seleçao dos candidatos aos Cursos Primarios Supletivos.

10 - É publicado o Ato de '7-1-951, do governador do Estado do
Ceará, que transfere a escola de frap1á de Quixeramobim, do lIunicl
pio de Quixeramobim, para o Grupo Esco1arVisconêe do Rio Branco,
de Fortale za.

10 ..•Sãopnblicados oBAtos de 2.3....1-951, do gover.bador do Estado, ,
do Ceara, que transferem de localidade' cadeiras de ensino primario.

10 - É pub1icada a Circular nQ Z, de 5-3-951, do Diretor de Edll- ,., .,caça o Pre-PrlDlarla. e Pr1m.aria do Estado do Rio de Janeiro, que fixa- ~ ~1nstruçoes para a execuçao do ensino primaria.

11 - ÉPUblicada. a Circular n9 1, de Z~~95l, do Assistente do
, -Secretário de Educaçao e CUltura do Estado do Rio de Janeiro, que

justifica necessidade de ser nomeada comissão para estup,ar os pro •..
gramas do Curso Bormal.

11 - É publlcada a Portaria nA 72., de 10-'.951, do Secretário
, A

de Saude e Assistencia do Estado de Jl1nas Gerais, que baixa o Regu-
lamento provisório da SecretarÍa.

11 - á publicado o Decreto nA 42, de 2:...3-951, do Território do
Aore, que denomSna Dr. Francisco Conde a. escola rural do Sítio Bela
Vista. Município de Rio Branco, eo~stru!do em cooperação, com o

I.I.B.P.
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12 - lf pUb11cada Lei n 961, de 8-3-951, do Bs do d Ce r',
'" -qu transf e ra o ~ imaaio da Uniao, o ben d Faculdad, ,F rmacia Od tologia do ra.

13 - pu 11cado o D cr to n 2.120, d 12-3-951, do E t o
do io Grande do Norte, que transfere a escola 1so1ad d Jard t

para odó, no c:!pio de Santana do atos.

14 - são b11cado os Decr to ns.6 7,
28-2-951 e 7-3-951, do Estado de Goiá , que tran fere d e co
isolada para outros centros, nos un1c~io d Cai pÔnia e Palm 1-,
ras de G01as.

15 - 5·0 publicados o Decretos ns. 2.l2Z. 8 2..124, de 14-3-951,
do Estado o Rio Grand o Norte, que transfe d localidad 3
colas 1sol8d s, s1tuadas no Munic'p10 de Augu to Severo.

,
15 - publicada Le1 nl k7h, de 6-3-951, do Estado d G01a,

.., A" .. ••qu autoriza a do ç o de ai ,em Goiania, a Sociedact de Educaçao
togral em1nin.

16 - É publicada a Portaria n 73, d 1 3-951, do S cretário
, '"

Q Sau e A si tencla do Estado de inas G raia, <lu baixa o R 1, , , ,
mento do Curso de S ude PUblica, da E cola de Saude PUblica.

16 - publica do o D ereto nR 9, de 8-3-951, do Estado d oi, . -
a , que transf re a eacola isolada da fazenda Peroba para a fazenda
Mont Ale re, ambas no uniclpio de Jaraguá.

16 •• t publicado o Decreto nR 10, de 1<>-3-951, do Estado de, ... ,
GOias, qu transfere a escola de Sao Jose para Curral Queimado, no
Município d Formo a.

17 - são publicados, pelo Departamento d Difusão CUltural d,
Prefeitura do Distrito Federal, os programas do Curso PP1mario S -
p1etlvo.

17 -
rito Santo,
dlre tor a.e

publicada a Lei n 478, de l4->'-951, do Estado do E pi-
que cria 91 cargos de dlr tor de grupo e colar, 10 d
escolas reunidas e 8 de diretor de Jardtm de InfânCia.

17 - publicado o Decz'ato n lZ, de 10-3-95l, do Estado de
GOiás, que transfere escola isolada no Munic~~10de ltaberai

20 - É pub1ieada L:1 nO 564, de 12-12-950, da Prefeitura do
Di trlto Federal, que orça a receita e fixa a despesa para o exercl
c10 de 1951. .<

20 ;.. É publicada a Portaria nl 17t d l5-~951, do Instituto
de ducação da Prefeitura do Di trito Fede al, que baixa instruçõ



·-~--~---------- ~~-- ~

re EOUC -'bt · to dos Cursos de Especla11zação,.Iperfej.
çoamento e A 1n1stração, previstos no Capítu10 I, do Regulamento
do Ensino No 1 do referido Instituto.

2.0 - xl pub11cada a L 1 4,80, de 16-:5-951, do Estado do E pi.,
rito Santo, que 01 va para 60 o numero de cargos da classe C, da
carreira de Professor de Concurso, na parte ouplementar do quadro,
Un1codo Estado.

2.0 - É publ1cada a Lei nl 483, de 17-3-951, do Estado do E -
p1r1to anto, ue concede ao Ginásio ão V1cente d Paulo, e
sede na capital do Estado, um auxílio necessário à construção ou- -,aquisiçao e reconstruçao do pred10 para sua sede definitiva b

~. ~
cano para. renovaçao do seu material escolar did. eo limite
d Cr 3.000.000,00.

2.0 - É pub11cada a Portaria nl 301, de 19-'-951, do D1retor de
~ " . ,Edueaçao Pr -Primaria e Pr1mária do Estado do Rio de J'ane!rot que

taz e ssar o efeitos da Portaria n' 759, de 23-6-9 ,qu suspen-
d u o nsino na escola de Fazenda do IpA, unic'pio d Santo Antô-,mod Pdua.

2.0- É publicada. a Portaria nl 305, de 19"1'>-951, do Diretor de
ducação Pi'é-Pr1márta e Primária do Estado do Rio de J'an ro,que

A

n mo" tir lQ do ineS em curso, na escola de B
creio do Mota, unic1pio de Santo Antonio de pádua.

20 - É publlcada a Portaria nA ~lOt de 19-3-951,do Diretor- " ,de Educaçao Pre-Pr1màrl e Pl'1mà.r1ado Estado do Rio d Janeiro,
que faz ~G3Sar os :reitoe da Portaria n 1.161, d 2.8-12-950, 'lU
s .pendu o e sino na escola n9 3, do J(unicitio do são Gonçalo.

2.0 - É publleada a Portaria n9 312, de 19-3-951, do Diretor de
. - " ,Educaçao 1'1" Primaria e Primaria do Estado do Rio e Janeiro, qu

transfere a escola de CampoGrand t unic!pio de Cambucl, para V -
ao da Serra, no mesmo município.

, -2.0- E pUb1ioada a Portaria nSl l.3, de 19-3-951, do Diretor de
Educação Pr '-Pr1mária e Primária do 'Estado do Rio de Janeiro, qu
suspende o ensino na escola de são Joaquim, MuD1c:!p10de Cambuc1.

2.0 - É pub1icada a Portaria ng 317, de 19-3-951, do Diretor- " ,de Edueaçao Pre-Primar1a e Primaria do Estado do Mo de J; e1ro,
suspende o ensino no Grupo Escolar Ribeiro de Alme1da, Muni-

cípio de :NovaFriburgo.· .

2.0 - t p b1ieadc o c1' to G 3.934, de 19-3-951, do E tado do
810 de Janeiro, que ~á den inação d ZUlelka Raposo Val dares à
escola situada na Ilha·'da em eição, no Munlelpl0 de H1terói.



MI·· É:O ApÚbll~Ót 5~lo Serviço de Educaçãop{ ica do tado 40
Esp1rito Santo, o ProgramaTeórico-Prático d Educ ç·o ! ic t
gos e Recre ç"o para o Cln'so o •.

24 _.. blicadas s In truçõ s, %Pedidas 10 Secretário G
ral d u ção e Cultur d Prefeitura do Ditrito Fed ral, q •- ,. ,. ..di po sobr os e es uf1ciencia par dm1sao aos c so
qu s reter o artigo ", 51 e 19 da Lei I 47 ,d 11-9-950.

24 - Jf publicado o Decreto de 14-:5-951,do Estado de Goi' ,
transfer escol is01 da no unic1p10 de Uruaçu.

26 - É publicado, pela Secretaria de Educaçãoe CUltura do E,
do do Paraná, o Regulamentode Concursopara o Ct;lrgode Professor,
Auxiliar do Ensino Secundario orma! do E tado.

2.7- É publicada a Resolução nO10, de 2.6-3-951, do Prefeito do
Distrito ed ral, que cria e insta! dois estabel c nto deu-.., , ,
caçao s eundária geral e tecnlc, horarl0 notnr.no.

Z7 - são publicados o Atos de 23-1-951 10-2.-951, do go -
dor do stado do C ar', que transter d uniclpio 3 escolas pr '
ria •

2.9- á pub1ic da a Portarla nl 163, de 28-3-951, do Dir tor G -
ral do Deprtame nto de Educaçãodo Estado do Rio Grandedo or t.. ,.,
que fixa di pos1çoes ao erviço de assistencia dentar1a e colar.

2.9 - É publicada a Instrução nl 7 t de 26-3-951, do Superinte -
dente do D part ento, de Educaçãodo Estado de iDas G rals, qu, ..
dá tnstruç s para pr enchimentodos Boletins B e P.

30 - á publicada Ordemde Serviço nO2., de 2.8-3-951, do Dir -
tor do De rtamento de EducaçãoC ple entar da Prefeitura do D18-
trito F dera1, que xPede o plano d trabalho,para f cil1tar o d -

s senvo1v1mentoda atividades d Educação 1vics, os estabe1ec n-
tos d ensino da S cretaria Geral de FAucaçãoe eul tur p 1951-

,
30 - publicada a Portaria n 590, de 17-3-951, do S r 10

de Educaçãoe CUltura da Prefeitura do Distrito F dera1, que divide
o E tado 14 regiões escolares, para efeito de fiscalização.do
ensino.

31 - ~ub11cad as o 1 n'm 335, ,8 Diretor d ucação, ;t~p ,
Pre-Primaria e Primaria do Estado do Mo de Janeiro, que transt r
3 escola primárias, umasituada no Mun1c:ipio de J(angaratiba e dua
no Município de C pOSe

31 - É publicado o Avi o n 1, de 30-3-951, do Superint nden
do Serviço de Educaçãod Adultos do Estado d lIinas Ger s, qu
baixa instruções par tr1cula nos cursos supl tl •
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111 - AT03 DA A IliISTRAÇÃO 1WIICIPAL

2 - É publicada a Re 01ução na 78, de 26-1-951, da câmar
c1pal de ão João de .riti ( Estado do R10 de Janeiro), qu
o De}:8rtamentodo Ensino Municipal de são João de Mer! ti.

6 - lf pub1icada R 01ução na 22, de 16-11-950, da Pret itur
1/hm1cipal.de Saquarema ( Estado do Rio de Janeiro~, que extingueu-
ma tunção de Professor.

- 6' - g pUb11cadaa Resolução na 23, de 8-11-950 da Prefeitura
Municipal de Saquarema, que cria uma tunção d Prote$sor e abre o

, ,respectivo credito.

un!
cria

1

8 - ~ publlcada a Deliberação na '4,de 3-11-950,d& Prefeitura
lltmicipal de Sumidouro ( Estado do Rio de Janeiro) qu cone de
subvenção de cS 15.000,00 ao Ginásio são José.

13 - ~o publicados os .& tos de 29 30-12-950 t da Pretei tura
Municipal d'eSapucaia ( Estado do Rio de Janeiro ), que transfere
duas escolas rmm1c1pa1s de sede.

15 - É pub1icada a L i nR '17, de 2-'-951, da Prefeitura uni.
, • Ôbc1pa1 de Curitiba ( Parana )J que d1spoe 80 re o reconhecimento de,

utilidade, publica aos estabelecimentos de ensino, na forma que es-
pecifica.

15 ... É publ1cada a Lei ni 171, de 14-3-951, da Prefeitura tmJ.,c1pal de ace10 (Alago ), que cria e incorpora ao Quadro dos
cionáries .un1cipa~s mais 4 cargos de Professor, padrão C.

31 - É pub1icada a Lei na 19, de 21-3-951, da Prefeitura -
cipal de Aracaju (Sergi ), que cria uma escola municipal, a ser,
localizada no Bairro e1"108,

IV - NOTICIÁRIO

6 - Toma posse no cargo de diretor do Departamento acional de
Educação, o professor R'elson Remere, que atualmente exerce o cargo

'. ,de professor catedratico de Filosofia do Colegio Pedro u.
8 - Foi empossadono cargo de Reitor da p~lt1r!c1a Univers1da-, , ,

d Catolica do Rio de Janeiro, o Rvmo.Pe.. o Belisario Valloso
Rebe110.

9 - No sa14ão nobre ela Faculdade de Medicina da Bahi , foi dada, . ,
poss na catedr de fisiologia, apos brilhante concurso, ao prote _,
01" Jose S11ve1ra.

10 - Foi inaugUrada e' Sorocaba, Estado de são Paulo, a Faeul
de de Kedieina, da Pontit!c1a Universidade Católica d São Paulo,
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con~an*o J~ éamAp~édiÕsÚ~E1nstalações apropriadas e um hospital de
clínicas.

"r-o _ - , •
. •. •• . .~J:~. ,22 - O Conselho Nacional de Edueaçao, m s ssao ord1naria ,•.. - ,aprovou a nOVa constituiç o e suas camlssoes tecnicas.

- - .Seçao de Documentaçao e Intercambio do Instituto Nacional de
, ,Estudos Pedagogicos, era 30 de abril de 1.951. Elza Rodrigues, che-

fe da S.D.I. - Visto: J(uril0 Braga, diretor do I.I.B.P.


