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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

Centro Brasile

ira

de Pesquisas Educacionais

COHBELHO DEEIBERATIVO DO GEPE

Ata da 2a.ree.ní'âo

em

1915/5]

la 9 e 30 foram iráeiadosos trabalhos, presentes os Sm'e.
Anisio reixeira, diretor do INEP, R. Eavighuret, Roberto. lareira.,
Jaime Abreu, D. Lucia Pinheiro e

Pericles Madureira

de

Pinho.

diretor executivo apresentou em documento preliminar, de
usªrão ow o me foi deliberado em sessão anterior, sugestões
O

para a agenda da

la.

reunião da Comissão Consultiva.

Depois
Preliminarmente foi debatido o problema de datas.
do examinados por todos os presentes o documento eresent'ado e n3'
le introduziwmodifieaç'ões , foi decidido o seguinte :

julho proximo

reemiio da

a)

Fixer para os dias
Comissão Consultiva;

b)

autorizar o diretor executivo a convocar os diretores
da Centros Regionais e má. e m outro representante do
eada Centro para e mesmo. reunião;

e)

estabelecer a agenda da reunião cano sugestão para os
trabel hos, enviando cópia de mesma aos Centres Regio-

11;

e 5 de

a.

mia;
d)

recomendar a direção dos Centros Regionais me apreeeª
tem, na oportunidade da aludida reuniª: , relatórios
semestre e plano para as atividades
dos trabahos de
de aº, em dee'omento datilografada em qzatre vias;

lª
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e)

recomendar ao diretor executive a redação de um doeu,
mente de trabalho desenvolvendo as princípaia pontos
da agenda, enviando cópia aos Centros Regionais.

Itª-WW
Nada mais

”ªªº

constando, somo

diretºr

executive lavrei a pro-

%

.
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Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

GOESELHO DELIBERATIVO DO GoBoPoE.

Ata da 1ª reuniãº

em

9/5/57

50, presentes os snrs. Roberto xoreira,
R.
Hawighurst, Jaime Abreu, D; Lucia M. Pinheiro e Pericles madureira de Pinho foram iniciados os trabalhos pelo snr. Roberto
noreira, substituto eventual do diretor do INEP. o primeiro
assunto ventilado pelo snr. Roberto moreira foi a criação
de
um setor de planejamento no C-B-P-Eo, aparelhado para respon der às s>licitações do govêrno dando expontâneamente à adminig
tração o produto das investigaçôes realizadas pelo centro. 32
deria ser organizado numa coordenação que ficaria a cargo do
substitute eventual do Diretor. Nª hipótese de lhe caber .tal
encargo nenhuma dificuldâde haveria quanto ao preenchimento da
coordenação da.DEPS, pois aí está o professor Darcy Ribeiro .
Todos os presentes nanifestaram-se em apôio da sugestão do snr.
Roberto moreira que declarara ter trocado ideias sôbre o assuª
to com o Diretor do INEP antes de sua partida para o sul do
As

9 e

pais.
o
o

Diretor Executivo pediu

simposio a ser realizado ainda

a atenção do conselho para
êste ano e cujo ante-projeto

foi

publicado no Boletim do CoBoPoEo (nº h - pag.3000)
reuniões periódicas da comissão consultiva & que alude
Geral dos Centros (item 2.hl).

e
o

as

Plano

Quanto ao simposio o Snr. Roberto moreira informa que
em comêço de Junho será realizado em são Paulo uma reunião
pre
liminar ends será definitivamente escolhido o temârio e fixada
a reunião. o próximo número do Boletim noticiarâ as delibera—
ções que forem adotadas.
Quanto à reunião da comissão consultiva, conhecido o
pensamento do Diretor Anísio Teixeira sôbre a conveniência de
fazê-la coincidir em Julho com a reunião da “sociedadeªpara o
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Prqggesso da ciência“, foi solicitado aº Diretºr Executivo a
redação de um documento preliminar a ser apreciadº pràxímlggp
te pelo conselho. A agenda da 11 reunião deverá ser especiqª
dos
manta dedicada à organização administrativa do centro,
centros Regionais e da coordenação entre ﬁles. E nada mais

cºnstando,

como

Diretor Executivo lavrei

ata.

a presente
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