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BOLETIM

MENSAL

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

JANEIRO DE 1952

,

VIDA EDUCACIONAL NO PAIS EM DEZEMBRO DE 1951
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
3 É publicado o Decreto Legislativo n. 59, de 19/11/951, que ap~ova
o texto da, Convenção de Berna para a proteção das obras litera rias e artisticas, r-ev Ls t.a na cidade de Bruxelas em 26/6/~94B.

3

1.476, de 2°/11/951, que inclui no QuadroP~
manente do Ministerio da Educaçao e Saude,ll cargos de professor,
padrão O, da Faculdade de Direito do Ceara.
É pUbllcada a Lei,n.

5 É publicada a Lei n. 1.480, de 1/12/951, que abre crédito especial de Cr~ 5.021.310,00, destinado à Universidade da Bahia para re
construçao e reaparelhamento da sua Faculdade de Medicina.

5 É publicado o Decreto n. 300212, de 27/11/951, que concede autori
zação p~ra funcionamento do curso médico da Faculdade de Medicinã
da Paraiba, com sede na capital do Estado.

5 É publicado o Decreto n. 30.213, de 27/11/951, que concede reco nhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Enfermagem Hugo Werneck, com sede em Belo Horizonte, capital do Estado
de Minas Gerais.

5 É publicada a Portaria n. 1.299~ de 29/11/951, do Ministro

da
Agricultura, que expede Inst~uçoes para a realização dos Concur sos de Habilitação para matricula inicial nas Escolas da Universi
dade Rural, no ano letivo de 1952.

6 É publicada a Portaria n. 1.026, d~ 30/11/951, do Ministro da Edu
cação, que autoriza os Conselhos Tecnicos-Administrativos dos es=
tabelecimentos de en~ino superior oficiais, reconhecidos e autor!
zados, a adiar o periodo das segundas provas de exames parciais •
..•
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7

É pub1icada a Lei n , 1.L~84,d.e 5/12/951, que estabelece a Se~na

8

É pub1icada a Portaria n. 138, de 1/12/951, do Diretor do Insti-

Nacional de Educação.

tuto Rio.., Branco,
que modifica a Portaria n. 124, do corrente ano,
"
que dispoe sobre exames.

8

É pub1icada a Portaria n. 140, de 5/12/951, do Diretor do Insti-

tuto Rio Branco, que expede instruçoes para a prova final do Cur
50 de Extensão de Estenografia.

8

É pub1icada a Portaria n. 141, de 5/12/951, do Diretor do In~tituto Rio,Branco, qu~ baixa instruçoes para o exame de suficien cia de 1ingua francesa para candidatos a bô1sas de estudos ofere
cidas pela UNESCO. .
-

8

É pub1icada a Portaria n. 1.306, de 3/12/951, do Ministro

da A grLcuâtur-a, que aprova instruçõ~s que regulam o funcionamento do
Curso de Didatica do Ensino Agrico1a.

10

É publicado o Decreto n. 300239, de ~/12/95l, que concede reco nhecim~nto ao curso de bacharelado da Faculdade de Direito
da
Pontificia Universidade Cat6lica do Rio Grande do Sul, com sede
em Porto Alegre.

13

É publicado o Decreto n. 30.259, de 10/12/951, que autoriza

13

É p~blicada a Port~ria n •..,1.036,de 6/12/251, do Minist:o da Ed~

a
doação de um terreno da União à Prefeitura Municipal de são Paulo, destinado à construção de um Grupo Escolar.

çaçao, que expede ~nstruçoes para prestaçao de provas f~nais, em
epoea especial.

É pub1icada a Lei n. 1.~.87, de 6/12/951, que estima a Receita
fixa a Despesa da União para o exercicio de 1952.

14

e

É pub1icada a ~ei n. 1.493, d2 13/12/951, que dispõe sôbre o pagamento de auxilios e subvençoes.
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15

É public~da a Lei n. 1.492, de 12/12/951, que au~oriza a abertura de credito de Cr~~1.000.000,00, pa:çoaatender as despesas re sultante~ de contrat9s parciais com tecnicos para lecionarem na
Escola Tecnica do Exercito.

18

É publicada a Lei n. ~.503, de l5/1?/95l, que fixa a Diyisão administrativa e judiciaria do territorio federal do Amapa,
para
o QÜinqüênio de 1949/1953.
,

19

É ~ub1icada a Lei n , 1.4.94, de 13/12/951, que autoriza a a:t>riro

credito de Cr$ 15.387.400,00, para cu~~rimento do que dispoe
o
art ,16 da Lei n, 1.254, de 4/12/1950, que organizou o sistema fe
dera1 do ensino superior.

19

~ pub1icada a Lei n. 1.490-B, d~ 11/12/951, que concede auxílio
a C~mpanhta Nacional de Educandarios Gratuitos.

19

É publiyado o Decre~o n. 30.152, de 9/11/951, que altera as Tabe
Ias Numericas Ordinaria e Suplementar da Universidade do Brasil;

19

É publicado o Decreto n. 30.163, de 1~/11/95l, que aprova o Re~
lamento de Uniformes do Pessoal do Exercito.

19

É publicado o Decreto n. 30.236, de ~/12/951, que concede recQ -

19

É p~b1icado o Decr~to n. 30.237, de 4/l2/95l'Aque concede equip~

nrlecimento
Economicas .., da Fac~üdade de Cien"" ao Curso de Ciencias
,
cias Economica~ da Paraiba, com sede-em Joao Pessoa, capital 'do
Estado da·Paralba.

raçao ao Conservatorio Estadual de Canto Orfeonico, anexo ao Ins
tituto de Educação Caetano de Campos, com sede na cidade de Sãõ
Paulo.

19

É publicado o Decreto n. 30,238, de 4/12/951, que concede reco nhe
ao Curso de Historia Na~ura1 da
de Filoso fia, Ciencias e Letras Manoe1 da Nobrega, com sede em Recife, ca
pita1 do Estado de Pernambuco.
cãmenbc

20

Pa

cul.dade

É pub1icada a Lei n. 1.512, de 19/12/951, que cria a Comissão ~~
cional de Belas Artes, o Salão Nacional de Belas Artes e o SaIao
Nacional de Arte Moderna.

I

•
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20

É publ.Lcada a Portaria n , 577, de lL~/12/~51, do Diretor Geral do
Departamento Administrativo do Serviço Publico, que aprova
as
instruções destinadas a regular a prova de habilitação para preenchimento de funções de Inspetor do Ensino Comercial.

22

É pub1icada a Lei n. 1.511, de 19/12/951, que autoriza a abertura do crédito de Cr$ 12.000,00, pa.rapagamento das contr'ibúições
do Instituto Nacional ~e Cinema Educativo à Associação Interna ciona1 de Cinema Cientif'ico, referente a 1948, 19l~9 e 1950.

22

É publicado o Decreto n. ~0.267, de *1/12/951, que concede rexonhecimento ao Curso de Ciencias Economicas da Faculdade de Ciencias Econômicas são Luis, .com sede na capital do Estado de
são
Paulo.

26

É puhl.Lcçda a Lei n , 1.517, de 24/12/951, que autoriza a abertura do credito de Cr$ 19.000.000,00, para atender à~ despesas com
a,reconstrução do edificio em que funcionava o Colegio Estadual
Julio de Castilhos, de Porto Alegre, de propriedade da Universidade do Rio Grande do Sul.

26

É publicado o Decreto no 30.281, de l8/l2/~51, que concede autorização para :funcionamento do Curso de,Didatica da Faculdade de
Filosofia, Ciencias e Letras Santo Tomas de Aquino, com sede em
Uberaba, no Estado de Minas Gerais.

26

É publicado o Decreto n. 30.282, de 18/12/951, que autoriza o
funcionamento do Curso de Bacharelado da Faculdade de Direito de
CaL~inas, com sede em Campinas, no Estado de são Paulo.

26

É publicado 9 Decr~to n. 30.342, de 24/12/951, que altera as tabelas do salario minimo.

26 .É pub1icado,0 Decreto n. 30.343, de 24/12/951, que declara
de
u~i1idade publica, para fins de desapropri~ção, o terreno,
em
Porto Alegre, destinado à cidade Universitaria da Universidade
d0 Rio Grande do Sul.

26

É,publicada a :ortari~ n. 428, de 7/12/951, do Ministro da Aeronautica, que f~xa o n~illro de vagas, em 1952, nos estabelecimentos de ensino da Aeronautica.

I
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É publicado o Decreto n. 30.235, de 4/12/951, que concede autori
zação para funQionamento do Curso de Bacharelado da Faculdade de
Direito do Triangulo Mineiro, com sede em Uberaba, no Estado de
:Minas Gerais.

É publicado o Decreto n. 30.335, de 24/12/951, que concede autorização para funcionamento do Curso de Bacharelado da Faculdade
de Direi~o de Curitiba, com sede em Curitiba, capital do Estado
do Parana.

28

É publicada a Portaria n. 278, de 26/12l951, do Ministro da Guer
ra, que revigora, para 1952, ~s Instruçoes para o Curso deATopo=
~~afia e as Normas para Seleçao Regional dos Candidatos a esse
Curso, baixadas com a Portaria n. 195, de 6/12/1949.

É pub1icada a,Lei n. 1.523, de 26/12/951, que autoriza a abrir,o
credito de Cr$ 142.000.000,00, para atender, no corrente exercicio, à manutenção de estabelecimentos de ensino federalizados
e
integrantes do sistema federal de ensino superior de que
trata
a Lei n. 1.254, de 4 de dezembro de 1950.

31

Supl. 31

É pu"9licada a Lei n. 1.533, de 31/12/951, que altera disposições
do Codigo do Processo Civil, relativas ao Mandado de Segm'ança.

É publicado o Regimento da Escola Nacional de Engenharia.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E TERRITÓRIOS
1

É publicada. a Lei n. 665, de 2°/1*/951, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federa~, que dispoe sobre a jubilação dos professô res de ensino primario que concluiram o curso na antiga Escola
Normal sob o regime do Decreto n. 2.100, de l4/1/~919.

1

É pub1icada a Lei n. 772, de 30/11/951, do Estado de Minas

2

É publicada a Lei no 566, de l3/l1/951"do

3

24, de nov./951, do Secret~rio Geral
de Educaçao e Cultura da Pr~feit~~a do Dis~rito Federa1,que apro
va os programas de Curso Pratico de Escritorio e de Artes Feminl
nas dos C;:rsos de Cont'inuação e Aperfeiçoamento do Departamentode Educaçao de Adultos.

Ger~is, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercicio de 1952.

Estado de GQi~s, que
cria o Serviço de Loteria do Estado e da outras providencias.

É publica~a a Resolução n.

I
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3

~ pub1icada a Lei n. 1.156, ~e 27/11/951, do Estado do Ceará,que
autoriza a abertura de um credito ~special para fazer face
às
despesas com a c09strução de,um predio para as Escolas Reunidas
na Vila de ~uixere, no Dalnicipio de Russas.

4

É publicada a Lei n. 1.357, de 3/l2/95lJ do Estado do Rio de Ja-

7

É publicado 9 Decreto n, 1,31-1-8,
de 24/7/951, do Goyernador do Es

7

são Publicadas as "Informações Gerais li sôbre final}dades, campos
de trabalho, oportunidades para os portadores de titulos, requisitos para ingresso, etc~ da Escola de Enfermagem de Recife.

8

são publicadas as instruções n. 17, de 7/12/951, do Secretário
Geral de Educação e Oultura da Prefeitura do Distrito Federal, ,
que regul~ a remoção de Diretor de estabel~cimento de ensino p~
blico primario e de professor de curso primario.

8

É publicada a Lei n. 1.363, ~e 7/12/951, do Estado do Rio de Ja-

neiro, que autoriz~ aos portadores de tit~uos expedido~ pelas E~
colas Comerciais
, Tecnicas, e de certificados de conclusao de c~~so comercial basico, agricola ou industrial o ingresso nas Escolas Normais do Estado.
.

tado do Oeara, que abre credito especial, c9mo auxilio ~
tuto Salesiano N.S. Auxiliadora, de Baturite.

Insti=

neiro, que retifica para Ginasio N.S. Med}aneira o nome da entidade, com sede na cidade de Barra do Pirai, que, I)o orçamento vi
gente, pa verba 701, rubrica 111, figura como Colegio N.S. Medi~

ne í.r-a ,

10

É publicada a Lei no 111, de 13/11/951, do Es~ado do Am~zonas,
que agrupa as escolas de,2a. classe dos municipios de Boca
do
Acre, Carauari e Manicore, que passarão a ser Grupos Escolares.

10

É publicado 9 Decreto n. 1,410, de 6/11/951, do Governador do Es

t~do do Ceara, que abre credito especial para o pagamento do au=
xi1io c9ncedido à Escolas Gratuitas t1sãoVicente de Paula", dos
Missionarios Lazaristas de Fortaleza.

11

É pub1icada a Lei n. 672, de 7/12/951, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que o~ça a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercicio de 1952.
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É pub1icada a Lei n. 674, de 8/121951, da Câmara dos Vere~dor~s .
do Distrito Federal, que dispõe sobre o Servico de Educaçao Fisica, do De~artamento de Educação·gomp1ementar~ que passa a ter
a denominaçao de Serviço de Educaçao e Recreaçao.

11

É pub1icada a Portaria n. 1.398, de 10/12/951, do Secretário Ge
ra1 de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federa1,que
desi~a comissão para promove~ a regulamentação da Lei n. 632 ,
de 1/10/'951, q~e estabelece 9013as de estudos, mediante concurso de 1ingua patria, nos ginasios do Distrito Federal.

11

É pub1icada a Portaria de 2l/11/951, do Superintendente do De partamento do Ensino Secundario e Superior, da Secretaria
da
Educaç~o do Estado de Minas Gerais, que baixa instruções sobre
a matricula nos Cl~SOS de administração escolar e especializa
ção do Instituto de Educação de Minas Gerais.
A

11

~ publicada a Lei n. 549, de 7/12/951, do Estado do E~pirito San
to, que c1assifica os estabelecimentos do ensino primario do Estado em cinco entrancias.
A

12

É pub1icada a Portaria n. 99, de 1/12/951, do Diretor do Departamento de Educação e Cu1tut'a do Estado do Amazonas, que desdobra em dç í.s turnos ~s aulas do Grupo Escolar flSantina Fe1izzo1a~1
no municipio de Maues.

12

É pub1icada a PortariaNn. 101, de 4/12/951, do Diretor Geral do
Departamento de Educaçao e Cultura, do Es~ado do Amazonas, que
in~umbe a Superintendencia do Ensino Primario e Profissional da
que1e Depa~tamento da-inscrição e seleç~o dos,candidatos às ból
sas do Ginasio Nova FribUl~go, da Fundaçao Getulio Vargas.

É pub1icada a Portaria n. 412, de 12/12/951, do Diretor do Instituto de Educação,da Prefeitura do Distrito Fed9ral, ~ue eXP9de instruções para o concurso de admissão e matricula a Ia. serie ginasial dos es t.abeã ec íment.os que fazem parte do Instituto
de Educaç

e.o.

É publicada a Lei n. 1.179, de 10/12/951, do Estado do
Ceará,
que majora a Taxa de Educ~ção e AssistenQia, de que trata a Lei
n. 175, de 2/10/1936, e da outras providencias.
É publicada a Lei n. 552, de 1~/12/951, do Estado do
EspÍrito
Santo, que concede auxilio a varios estabelecimentos do ensino
sediados no Estado.
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É publicada a Lei n. 1.385, de 12/12/951, do Estado,do Rio de J~
neiro, que
t
a subvençao
ao Ginasio "Felis berto de Carvalho" sediado em Niteroi.
r-ee

abe

Le

ce

çonced

í.da

15

são publicagos dois capítulos dos E~tatutos da Sociedade Artlsti
ca de Macapa, do Territorio do Amapa.

16

É publicado o Aviso de 14/12/951, da Diretoria da Educação do Es
tado de Alagoas, que participa ão professorado ~rim~~io do Esta=
do a inscrição ex-oficio do mesmo no curso de ferias a realizarse na 2a. quinzena de janeiro de 1952.

17

É publicada a Lei n , 678, de 15/1~/951, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Fe~eral, que dispõe sobre a c~ssão do Teatro Municipal e do auditorio do Instituto de Educaçao par-a os fins que men
ciona.

18

É republicado o Aviso de 14/12/951, da Diretoria da E~ucação do
Estado de Alagoas, que,participa ao professorado p~imario do Es·
tado a inscrição ex-oficio do mesmo I' no curso de ferias a realizar-se na 2a. quinzena de janeiro de 1952.

19

É publicada a_Resolução n. 25, de 18/12/951, do Secretário
Geral de Educaçao e Cultura da Prefeitvra do Distrito Federal, que
aprova os cadastros das escolas primarias a que se referem
os
Dêcretos ns. 3.168, de 24/l1/J92b e 4.195, de 22/4/1933.

19

É publicada a Lei n , 839, de 18/12/951, do Estado de Minas
Gerais~ que cria a Escola de Belas Artes na cidade de Juiz de Fora,
naquele Estado.

20

É publicada a ~ei n. 1.214, de 15/12/951, do Estado do Ceará, que
conçede ao Colegio Sobralense, com sede .na cidade de Sobral·,
auxilio de Cr$ 100.000,00.

o

21 ·É publicado o Decreto n. 3.664, de 19/12/951, do Governador
do
Estado de Minas Gerais, que cria um Grupo Escolar na cidade
de
Rio Pomba, sob a denominação de !'Padre Manuel de Jesus Mariafl•
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É publicado,o Decreto n , 1.1-Jl!-3,
de 4/l2/95t, do Estado do Ceará,

que abre credito especial para fazer facy as despesas,com a im pressão de 2.500 exemplares do livro didatíco; "Exercícios e Tes
tes Es colares 11, da autoria de ROnJão Filgueira Sampaio.

22

É publicado o Ato n. 3.878, de 2l/l2/95lJ do Governador do Estado de Pernambuco, que designa promotor pU9lico para assin~
a
escritUl~a de um terreno, onde foi construida UnJa EscolaATípica
Rural, doado ao Estado pela Prefeitura Municipal de Vicencia.

22

S~o publicadas, pela Imprensa Of}cial do Amapá, e p~r solicita Ça9 da Diretoria do Ensino dO,Exercito, as rtInstruçoes para ma tl"iculas nas Escolas Preparatorias 11.

23

É publicada a Lei n , 1.407, de *9/12/951, do Estado do Rio d~ .J~
neiro, que aprova o Termo de Acordo celebrado entre o Ministerio
da Educa.çao e Saude e'o Estado para a instalaçao de Centros
de
Dliciação Profissional para Adolescentes e Adultos.
N

,

_

26

É publicada. a Portaria

26

É publicada a Portaria

26

É publicada a Portaria n. 107, de 21/12/951, do Diretor Geral do
Departamento de Educação e Cul~ura do Estado do Amazonas, q~e
conc9de registro à escola p~imaria do Instituto N.S. do Rosario
de Fatima, sediada no município de Itacoatiara.

26

É publicada a Lei n , 717, de 22/12/951, do Estado do ~aranhão,

n. 413, de 21/12/951, do Diretor do Insti
tuto de_Educação da Prefeitura do Diêtr~to Fedyral, que expede instruçoes para o concurso de admissao a Ia. serie do curso normal
•.. dos estabelecimentos que fazem parte do Instituto de Educa çao.

n. 1+l4, de 2l/l2/95l, do DD:etor do Insti
tuto de Educação da Prefeitura do Distrito Fedyral, que expede instruções para o concurso de admissão à Ia. serie do curso normal dos estabelecimentos particulares sob o regime de outorga,no
ano de 1952.

que c~ia uma escola isolada, no povoado de UEngenho Dagua",
municipio de Caxias.

É publicada a Lei

n. 1.233,dy

no

,

Ceara,
19/12/951, do Estado do
que autoriza a abertura de credito especial, como contribuição
do Estado à Associação de tlEducação Familiar e Social", de Forta
leza.
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É pub1icada a Lei n. 1.235, de 19/12/951, do Estado do Ceará,que

autoriza a abertura de credito especial para auxiliar o "Institu
to Pae teur ", de Fortaleza.

É pub1icada a Lei no 1.328l de 28/12/951, do Estado de Pernambuco, que autoriza a concessao de uma subvenção anual de
100.000,00 destinada à publicação de livros.

Cr$ •••

31

são publicados os Estatutos da Escola Thom:s Aguiar~ instituição
P'trticular, com sede no Bairro de Matinha, no municipio de
Manaus, no Estado do Amazonas.

31

É pub1icada a Lei n. 729, de 28/12/951, do Estado do Marari9ão,

que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercicio de
1952.

31

111

'
E, publicada a Lei n. 511, de 29/ 10 J 951, do E~tado do Piaui,
orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1952.

que

- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO lVIUNICIPAL

10

É publjcada a Lei n. 379, de 6/12/951, da Prefeitura Municipal
d~ Manãus, Est~do do Amazonas, que desd9bra cadeiras d~ Escola
'Tecnica de Comercio "Solon Lucena tt, e da outras providencias.

22

É pub1icada a Lei n. 1.625, de 22/12/951, da Pre~eitura Munici pa1 de Recife, Estado de Per-nambuco, que abre credito sup1emen tar para pagamento da subvenç~o concedtda ao Patronato das
Filhas de Santana, sediado naquele municipio.

27 É

publicada a Lei n. 97, de 28/11/951, da Prefeit~a Municipal
de,Coari, Estado do Amazonas"que
concede subvençao regular
de
Cr$ 1.000,00 mynsais.l aos Ginasios de COB.:)i,da "Oampanha N!jcional de Educandarios Gratuitos", e do "Co1egio N. S. do Perpetuo
Socorrofl sediados naquela cidade.
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MINIST!!RIO

.L

EDUCAÇÃO

E

SAÚDE

,

IV

,

DA

NOTICIARIO

3

Noticia-se a organ}zação da 6oop~rativa,de Material Escolar,
criada pelo Ministerio da Educaçao e Saude.

3

E nomeado o Prof. Rober-bç

:::I::a11'"~'n:)T"<L

,

l),â;y::ia.ã:o.

Acioli para o, cargo de Dire~or
do Ensino Secundario, do Ministerio da Educaçao

da
e

Saudeo

12

Instala-se no Gabinete do Ministro da Educação, Sr. Sirnloes
F}lho, a Comissão Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal de
Nivel Superior.
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