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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
CAMPANHA DO LIVRO DIDÁTICO E MANUAIS DE ENSINO (CALDEME) 

Avenida Marechal Câmara n.º 160-9.o andar 
Caixa Postal 4886 — End. Teleg. EDCALDEME 

Rio de Janeiro. D. F. — Brasil 

A Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino, criª 
da no segundo semestre de 1952, gave como principal objetivo estª 
belecer as bases para a elaboraçao de manuais que fossem verdade; 
ros guias para o professorado secundário. 

Com esta finalidade foram celebrados acordos, com dife 
rentes professores, para a elaboraçao de manuais relativos as ma- 
térias que se seguem: 

ZOOLOGIA — Prof. Paulo Sawaya — Catedrático de Universidade de 
Sao Paulo. 

Assinatura do Acordo: 23 de junho de 1953 

Data para entrega do manual: 31 de março de 1957 

Remuneração: Cr$150. 000, 00 — Quantia & ser paga pelo Adiantamen- 
kto : Cr$100. 000, 00 (já tendo o prof. Sawaya rece- 
bido desta quantia: Cr$50.000, 00). Quantia 

_

a 
ser paga pela Caldeme: Cr$50.000,00. ' 

Desenhistas e fotógrafos ...... Cr$10.000,00 
Revisores da obra ............. 9.000,00 
Despesas diversas ............. 10.000,00 

Número de páginas do manual: 350 páginas aproximadamente. 

HISTÓRIA GERAL — Prof. Carlos Delgado de Carvalho » Catedrático de 
Faculdade Nacional de Filosofia. 

Assinatura do Acôrdo: 30 de novembro de 1953 

Data para entrega do manual: 30 de novembro de 1954 - Em 13/7/54 
foi entregue a parte correspondente à Histó— 
ria Antiga — já foi editada, 
31/12/57 — História Contemporanea 
31/12/58 _ História Moderna e Medieval 

Remuneraçao: Cr$150.000, 00 — Pela entrega dos originais corres- 
pondentes a História Antiga, o prof. Delgado de Car 
velho recebeu Cr$ 50.000,00 
Em 27 de dezembro de 1955 a remuneraçao ao profo 
Delgado de Carvalho foi alterada para Cr$300. 000 ,00, 
a ser paga pelo Adiantamento e assim justificada: 
História Contemporanea: Cr$100. 000, 00 
História Medieval : Cr$lOO. 000, 00 
História Moderna : Cr8100.000,00 

Número de páginas do manual: 1.200 páginas aprox. (em 4 volumes)



HISTÓRIA GERAL - (cont.) 
Remuneração: Auxiliares da Obra ..... - 

Revisores :;............ Cr$ 18.000,00 
Despesas diversas ...... 10.W99100 

FRANCES — Prof.ARaymond Van der Haegen - Diretor do Instituto 
Frances da Universidade da Bahia. 

Assinatura do acôrdo: 8 de dezembro de 1953 

Data para entrega do manual: 30 de setembro de 1956 - Já entregou 
uma parte do trabalho, estando o as- 
sunto, agora, dependendo de uma so— 
luçao a ser dada pela direçao da Cal 
deme. 

Remuneraçao: Cr$ 200.000,00 — Quantia & ser paga pela CALDEME ao 
prof. Van der Haegen. 

Revisores da obra ..... Cr$18.000,00 
Despesas diversas ..... 10.000,00 

Número de páginas do manual: 600 páginas aproximadamente. 

\/ PQRTUGUES E LITERªTURª: — Prof. Mário Pereira de Souza—Lima — Cage 
drático da Universidade de Sao Paulo. 

Assinatura do Acôrdo: 14 de dezembro de 1953 

Data para entrega do manual: 31 de março de 1957 

Remuneração: Cr$150.000,00 — Quantia a ser paga pelo Adiantamento: 
Cr$100.000,00 (já tendo o prof. Souza Lima recebido 
desta quantia : Cr$403000,00). Quantia & ser paga 
pela Caldeme: Cr$50.000,00. 
Revisores da obra ...... Cr$18.000,00 
Despesas diversas ...... 10.000,00 

Número de páginas do manual: 350 páginas aproximadamente.“ 

BIOLOGIA GERAL _ Prof. Oswaldo Frota Pessoa - Assistente da ca- 
deira na Faculdade Nacional de Filosofia. 

Assinatura do Acordo: 23 de junho de 1953 

Data para entrega do manual: 31 de março de 1957 

Remuneraçãoi Cr$100.000,00 — Quantia & ser paga pelo Adiantamento 
ao prof. Frota Pessoa 

Desenhistas e fotógrafos .... Cr$10.000,00 
Revisores da obra ........... 9.000,00 
Despesas diversas ........... 10s000,00
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HISTÓRIA DO BRASIL - Prof. Américo Jacobina Lacombe — Catedráti 
eo da Universidade Católica. 

Assinatura do Acordo: 16 de dezembro de 1953 
Data para entrega do manual: 31 de março de 1957 — Já terminou 

uma parte do traualho, estando o assunto de 
pendendo de decisao da direçao da CALDEME. 

Remuneraçao: Cr$250.000,00 — Quantia a ser paga pelo Adiantamento 
ao prof. Lacombe 
Revisores da obra ....... Cr$18.000,00 
Despesas diversas ....... 20.000,00 

Número de páginas do manual: 600 páginas aproXimadamente. 

QUIMICA - Prof. Werner Gustav Krauledat — Catedrático da Facul— 
dade Nacional de Filosofia. 

Assinatura do Acordo: 23 de dezembro de 1953 

Data para entrega do manual: 31 de março de 1957 

Remuneraçao: Cr$200.000,00 — Quantia a ser paga pelo Adiantamento 
ao prof. Krauledat : Cr$150.000,00 . Quantia a ser 
paga pela Caldeme: Cr$50.000,00 .. * 

Desenhistas e fotógrafos ....... Cr$l0.000,00 
Revisores da obra .............. 18.000,00 
Despesas diversas .............. 20.000,00 

Número de páginas do manual: 700 páginas aproximadamente. 

BOTÃNICA - Prof. Alarich R. Schultz - de Pôrto Alegre. 
Assinatura do Acordo: 2 de janeiro de 1956 

Data para entrega do manual: 2 de fevereiro de 1957 — Em 20 de 
janeiro de 1957 o prof. Schultz terminou o traba - 
lho, que se acha., presentemente com o Prof. Fritz 
de Lauro, encarregado da revisao do referido manual. 

Remuneraçao: Cr$ 200.000,00 - Quantia paga pela Caldeme ao prof. 
Schultz. 

Desenhistas e fotógrafos ..... 2r$21. 000, 00 (Quantia 
paga pela Caldeme ao desenhista Cr$6.000, 00) 

Auxiliar da obra: Cr$48. 000, 00 (Quantia paga pela 
Caldeme ao auxiliar da obra) 

Revisores da obra: Cr$9.000,00 
Despesas diversas: 10.000,00
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LATIM — Prof. Vandiak Londres da Nóbre , do Colégio Pedro II 
Assinatura do Acordo: 13 de dezembro de 1956 
Data para entrega do manual: lº de março de 1958

~ 
Remuneraçao: Ao prof. Vandick ......;. 

Auxiliar ................. 
ReViSºreS enco...-000.09... 
Despesas diversas ......... l [I

f 

A cada um dêsses manuais corresponde um projeto, no qual foi previsto a remuneraçao do professor, assim como, a do auxiliar 
ou auxiliares, desenhistas e fotógrafos, revisores da obra, etc. 

Dêsses acima refiaridos, apenas o manual de latim neces sita seja designada, pelo Centro, verba para sua elaboraçao, que 
constara de: 
Remuneraçao: Ao prof. Vandick ......... Cr$350.000,00 

AuXiliaI‘ .00000000000000-00 ' 70.000,00 
RGVisores ...ou-000000000. - 
Despesas diversas ......... u 

Igualmente, devádo a uma alteraçao no acôrdo assinado 
com o prof. Delgado de Carvalho, Manual de História Geral, será na 
cessário abriu uma verba de Cr878. 000, 00 para pagamento do auxili- 
ar do referido professor, durante o corrente ano e mais Cr$....... 
72.000,00 para pagamento do auxiliar da obra,durante o ano “de 
1958. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 1957. 

/hos




