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MINIST~RIO OA EOUCAÇÃO E SAÚOE

Proc. nO 1 955/48

Solicita esclarecimen
"tos sobre o Ensino Normal.

Pelo presente a .Revma.Madre Catarina Lepori, diretora do
Ginásio Bem-Aventurada Teresa Eustóchio Verzeri, de Sto. Angelo,
Estado do Rio Grande do su~ solicita informações sÔbre alguns

, - - .pontos referentes a organizaçao e administraçao do ensino nor-
mal, que passo a esclarecer:

12 - ~ergunta a interessada se o lº ciclo a que se refere
o parágrafp io do artigo 4º do decreto-lei nº 8 530:
de 2/1/46, é o próprio curso ginasial e, nêsse caso;
porque o programa daquele é diferente do estabelec!!

"do para este.
O dispositivo legal citado estabelece o seguinte:

,-"Curso Regional sera o estabelecimento destinado a- ,-ministrar tao somente o primeiro ciclo de ensino
, -normaltt• Quanto a definiçao do que se entende por

primeiro ciclo de ensino normal, encontramo-la no
artigo 2º da mesma lei, que fixa: "O ensipo normal
será ministrado em dois ciclos. O primeiro ª~rá o,curso de regentes de ensino primario, em quatro anos'l- ".e o segundo, o curso de formaçao de professores pr!l
' "marios em tres anos".° objetivo dêsse cu~so de regentes de ensino primá-,- ,-rio esta tambem definido na citada lei, que,entre

as finalidades gerais do ensino normal) estabelece a
, - ,de "prover a formaçao do pessoal docente necessario

às escolas primárias" (art. 12) e especifica ainda
que "aos alunos que concluirem o curso de primeiro

. ,-ciclo de ensino normal sera expedido o certificado
de regel)tes de ensino primário" (art. 3612).

Verifica-se, pois, que o primeiro ciclo de ensino
nODmal possue finalidades especificas de formação- ,profissional - a preparaçao de docentes primarios.
" - -Esse objetivo de formaçao profissional nao existe I

no curso ginasial, como se pode verificar nas finaEU
dades def í.nâ das pela Lei Org~nica do Ensino Secund~ r



...
it.

nio_(art.lº, decreto-lei nº 4 244 de 9/4/42)e que são, a
par da formação da personalidade integral dos adolescen-
tes, "dar preparação intelect~al geral que possa servir
de base a estudos mais elevados de for'mação especial".
Portanto, embora sejamambos os cursos- ginasial e de fo~
mação de regentes de ensino - de 2Q grau, pois são fei-, ,tos apos os estudos primarias, seus objetivos diversos
os distinguem perfeitamente. Apenas para admissão ao cUE'
so de 2Q ciclo do ensino normal, sãó os referidos cursos
considerados correspondentes. (Art. 21, Lei Org~nica do
Ensino Normal). I

Fica assim também esclarecida a necessidade de programas I
diferent~s para os referidos cursos, pois os currículos I
e os programas devem ser adaptados aos objetivosde~~
sos, gue, como vimos, visam metas diversas.

" "2º-Quanto a dependencia administrativa dos estabelecimentos
de ensirio normal, é a seguinte a situação atual: a Cons-
tituição Nacional de 1 946 concedeu aos Estados e ao Dis

. -
trito Federal autonomia na organização de seus sistemas
de ensino (art. 171), desde que respeitadas as diretri-
zes e"bases de educação nacional a serem estabele~idas
pela União (art. 5º, nº XV, letra d). Estas diretrizes e
bases estão sendo elaboradas·pela Comissão Nacional de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e enquanto na~
forem baixadas, cada sistema de ensino ncvmal estadual

, -'continuara a ser regido pela legislaçao do respectivo Es
. "tado e por ele administrado. I

A ação da União, relativamente Aos sistemas estaduais de
ensino será apenas de auxílio pecun í.ár í,o (parágrafo único,1

" ,arte n9 17lJConst. Nac.) ou de assistencia tecnica, qua~1
.do o requeiram os Estados aos competentes órgãos fede-
rais.

" "3' - Com referencia a possibilidade de um professor registra-
do em caráter permanente para o ciclo secundário, lecio-

"nar em Curso Normal, sendo o assunto referente a admini§
tração do sistema normal estadual, e, como foi dito aci-

A ,,,ma, da exclusiva competencia do Estado, somente a Secre-
•• N • 'tarla de Educaçao e Cultura do R10 Grande do Sul caberaA _

pronunciar-se sobre a questao.
4º - Quanto à questão apre.sentada referente ao ramo do Curso

Superior para o qual faculta ingresso o certificado de
conclusão do cursno normal, cumpre-me informar que, de
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acôrdo com o decreto-léi nº 8 195 de 20/11/46, é pe!
mitido, para admissão a Faculdades de Filosofia,§ub2
tituir a apresentação da prova de conclusão dos
cursos fundamental e complementar, ou de um dos cur-

I

sos de cOlé~iO pelo diploma devidamente registrado, . 11

aos professores normalistas com o curso regular de,
pelo menos, seis anos e exercício magisterial na di! :

Iciplina escolhida, para os cursos de pedagogia, 1e- !
A , Itras neo-latinas, letras anglo-germanicas, letras clas

sicas, geografia e história. I

Portanto, n~sse cáso, o curso de Escola Normal (2º c!j
cIo do ensino primário) poderá substitu'ir os cursos
de colégio,clássico ou científico.

I, ,2. A vista do exposto, sugiro seja feito expediente a
solicitante .comunicando os.esclarecimentos acima prestados e eg;

Aviando anexo um exemplar· da Lei Organica do Ensino Normal baixa
da pelo decreto-lei nº 8 530 de 2 de .janeiro de 1 946.' -,
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Ginásio Bem-Aventurada Teresa Eustócbio Verzeri
S A N TO Â N G E L o - Est. Rio Grande do Sul ~'"ISTERIODA tOUCAclo E AUOE

"!'i'f" nl! orll 11' r S
J•••• ~ : i / v lh...l~ L'Ud . ' ,

65058
"Santo Angelo, 4-8-~9lf8AUG 12 AM 10 52

Sr. Chefe da Secçio de InforEaç~es
HINIST~RIO D_ ~DUCA.ÇÂO E SAÚDE

R I O D8 JAN~IRO

Peço a V. S. as seguintes Lnf'or-na çce s, referentes ao Ensino Normal:
1- Como ,sehá de interpretar o artigo 4Q, § j c do decreto-lei Nº 8 530

,de 2 de Janeiro de 1946 ? " O CURSO NOR. L R!.:GIONALSi'RAO ~STAE.!.=
HINISTRAR TÃC SOt-bNT!;O lQ CICLO DO ~NSINO

NORMAL" t!!stelº ciclo nio é o próprio ginásio ? C0l10 se explica
entao ser o programa daquele, diferente do programa deste?

, -2- O ~n~ino Normal, a que parece, e federal. Po que motivo entao de-
vem 05 ~stabelecinentos onde se .inistra o ensino normal, depender

do Estado e não diretamente da Uniio ?
3- Pode o professor registrade em carater permanente para o 2º ciclo

/secundaria, leciona~ em Curso Normal?
4- Para que ramo do Curso Superior faculta ingresso o certificado de

conclusão do curso normal ? Ou melhor, pode a Escola normal substi-
tuir o Colégio clássico ou o científico ?

Sem mais, com estima e apreço

..~~ ..t[~~y.~ .
Madre Catarina Lepori

Diretora

\
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~...,~ V l'-'U lJ.b. CUMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SU~ C~BO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue. processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer. cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - Colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar io sistema.



uarde esta ficha para
rovar que já passou
diante o processo.

o d e r á inutilizá-Ia
uando o Serviço de
omunicações lhe de-

-olver a ficha branca,
m que figura seu re-
ibo.

~us
JS 1

F. M.

24 E O

DES

REMETE: ..................................
bserve as instruções
ue figuram no verso
s fichas.

RECEBE: .

DATA: .••••••••• -••••• ~•••••••••• -•••• l~- ...
RECIBO: ••....•..... -...•••...••.••.........
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oSERVIÇODECOMUNICAÇOESFUNCIONAEMPROVEITO
DOSEUTRABALHO.NÃOrODEDISPENSARASUACOLABO-
RAÇÃO.PARA'COLABORARBASTARÁQUE:

1.Observe:fSinstruçõesquefiguramnoversodasfichasbrancas.
2.Nãoentregueprocessosemexigirrecibo.
3.NãodemoreemencaminharafichabrancaaoServiçodeComuni-

caçõesparafazercessarsuaresponsabilidadepeloprocesso,
4.Nãodestaquefichasdesnecessàriamente,porquetôdastêmama

utilidadeprópria:-Colhêrrecibos.
S.PeçaaoServiçodeComunicações,pelotelefoneinterno,nova

coleçãodefichassemprequeadoprocessoestiveresgotadaousó
dispuserdeumaouduas

6.ApresenteaochefedoServiçodeComunicaçõesfalhaseirresulari-
dadesverificadasesugestõesparamelhorarosistema.

"';"'A:~:;."'.k.'...;..,::,.'~{,

OSERVIÇODECOMUNICAÇOESFUNCIONAEMPROVEITO
DOSEUTRABALHO.NÃOPODEDISPENSARASUACOLABO-
RAÇÃO.PARACOLABORARBASTARÁQUE:'

v

1.Observeasinstruçõesquefiguramnoversodasfichasbrancas.
2.Nãoentregueprocessosemexigirrecibo.
3.NãodemoreemencaminharafichabrancaaoServiçodeComuni-

caçõesparafazercessarsuaresponsabilidadepeloprocesso.
4.Nãodestaquefichasdesnecessàriamente,porquetôdastêmuma

utilidadeprópria:-Colhêrrecibos.
S.PeçaaoServiçodeComunicações,pelotelefoneinterno,nova

coleçãodefichassemprequeadoprocessoestiveresgotadaousó
dispuserdeumaouduas

c.--',,\\ApresenteaochefedoServiçodeComunicaçõesfalhaseirregulari-
dadesverificadasesugestõesparamelhorarosistema.



; Gt;a~ sta ficha para
: prova>: ~e ja passou
: adiante o processo.

~P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de

. Comunicações lhe de-
; volver a ficha branca,
: n.o 4, em que figura
: seu recibo.

: Observe as instruções
; que figuram. no verso
: das fichas.

I F.
5

M.

6"- Só/·1 }"":1:::'!. WF~T'1'URADA '""F:RESA F:U~
E O 'IOCLlIO VERZ,SR1:-3. ,1liSLO-RGS

'- i ,./ /

no r.na I

DESREMETE: ..................................
RECEBE: ...............................•.•.

DATA: ...•....................•..•....••..•.

RECIBQ: ...................................

~'-,:, ,I /, ~- .
normal

éS /'5.Sí:~
E Cl

uarde esta ficha para
rovar que já passou
diante o processo.

o d e r á inutilizá-Ia
uando o Serviço de
omunicações lhe de-
olver a ficha branca,
.0 1, em que figura
eu recibo.

l·~.~l[,·

DES

bserve as instruções
ue figuram no verso
as fichas.

REMETE: ••••••..••...••.....••.•..........
RECEBE: •....••••••..•........•...•........
DATA: ............•. ; ...••.••...............

RECIBO: ...................................

;( A) Anote aqui a ~t
:em que recebeu êste
~roces.:) :
:r:m r /19 ...
:( B) Ao passar o pro-
.cesso adiante colha o
~recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 5.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
: (D) Guarde a ficha
:colorid'a até que o S.e.
:lhe devolva a branca
:n.o 4.

,rr. "8~. Wf:1TURA A TERt ~'~~S :
TOC~IO VERZERI-S.ANGSL -,U~

65:'5;/"",
E Q

65056
O: •• /~I
normal

1?-8-48 24 E O
";-;:::::..JI.:J-8o'"!SlJlt1. S4'''·_Jliz;)C~1~''':

DES
LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO

(E) Remete: , .

(F) RECEBE: .

(G) DATA: .

(H) RECmO: .
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o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO rODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA 'COLABORAR BASTARÁ QUE:

1. Observe :fS instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo,
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm ama

utilidade própria: - Colhêr recibos.
S. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irresulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.

"';"'A:~:;. "'.k .'...;..,::,.' ~ {,

O SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARÁ QUE: '

v

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - Colhêr recibos.
S. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas

c.--',,\\ Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.



; Gt;a~ sta ficha para
: prova>: ~e ja passou
: adiante o processo.

~P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de

. Comunicações lhe de-
; volver a ficha branca,
: n.o 4, em que figura
: seu recibo.

: Observe as instruções
; que figuram. no verso
: das fichas.

I F.
5

M.

6"- Só/·1 }"":1:::'!. WF~T'1'URADA '""F:RESA F:U~
E O 'IOCLlIO VERZ,SR1:-3. ,1liSLO-RGS

'- i ,./ /

no r.na I

DESREMETE: ..................................
RECEBE: ...............................•.•.

DATA: ...•....................•..•....••..•.

RECIBQ: ...................................

~'-,:, ,I /, ~- .
normal

éS /'5.Sí:~
E Cl

uarde esta ficha para
rovar que já passou
diante o processo.

o d e r á inutilizá-Ia
uando o Serviço de
omunicações lhe de-
olver a ficha branca,
.0 1, em que figura
eu recibo.

l·~.~l[,·

DES

bserve as instruções
ue figuram no verso
as fichas.

REMETE: ••••••..••...••.....••.•..........
RECEBE: •....••••••..•........•...•........
DATA: ............•. ; ...••.••...............

RECIBO: ...................................

;( A) Anote aqui a ~t
:em que recebeu êste
~roces.:) :
:r:m r /19 ...
:( B) Ao passar o pro-
.cesso adiante colha o
~recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 5.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
: (D) Guarde a ficha
:colorid'a até que o S.e.
:lhe devolva a branca
:n.o 4.

,rr. "8~. Wf:1TURA A TERt ~'~~S :
TOC~IO VERZERI-S.ANGSL -,U~

65:'5;/"",
E Q

65056
O: •• /~I
normal

1?-8-48 24 E O
";-;:::::..JI.:J-8o'"!SlJlt1. S4'''·_Jliz;)C~1~''':
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LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO

(E) Remete: , .

(F) RECEBE: .

(G) DATA: .

(H) RECmO: .
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o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO rODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA 'COLABORAR BASTARÁ QUE:

1. Observe :fS instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo,
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm ama

utilidade própria: - Colhêr recibos.
S. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irresulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.

"';"'A:~:;. "'.k .'...;..,::,.' ~ {,

O SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO
DO SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARÁ QUE: '

v

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - Colhêr recibos.
S. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas

c.--',,\\ Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregulari-
dades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.



; Gt;a~ sta ficha para
: prova>: ~e ja passou
: adiante o processo.

~P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de

. Comunicações lhe de-
; volver a ficha branca,
: n.o 4, em que figura
: seu recibo.

: Observe as instruções
; que figuram. no verso
: das fichas.

I F.
5

M.

6"- Só/·1 }"":1:::'!. WF~T'1'URADA '""F:RESA F:U~
E O 'IOCLlIO VERZ,SR1:-3. ,1liSLO-RGS

'- i ,./ /

no r.na I

DESREMETE: ..................................
RECEBE: ...............................•.•.

DATA: ...•....................•..•....••..•.

RECIBQ: ...................................

~'-,:, ,I /, ~- .
normal

éS /'5.Sí:~
E Cl

uarde esta ficha para
rovar que já passou
diante o processo.

o d e r á inutilizá-Ia
uando o Serviço de
omunicações lhe de-
olver a ficha branca,
.0 1, em que figura
eu recibo.

l·~.~l[,·

DES

bserve as instruções
ue figuram no verso
as fichas.

REMETE: ••••••..••...••.....••.•..........
RECEBE: •....••••••..•........•...•........
DATA: ............•. ; ...••.••...............

RECIBO: ...................................

;( A) Anote aqui a ~t
:em que recebeu êste
~roces.:) :
:r:m r /19 ...
:( B) Ao passar o pro-
.cesso adiante colha o
~recibo nesta ficha e na
:ficha colorida n.? 5.
~(C) Remeta imediata-
:mente esta ficha branca
:ao Serviço de Comuni-
:cações.
: (D) Guarde a ficha
:colorid'a até que o S.e.
:lhe devolva a branca
:n.o 4.
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DES
LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO

(E) Remete: , .

(F) RECEBE: .

(G) DATA: .

(H) RECmO: .



iA) Anote aqui a data
tl11 que recebeu êste
processo:
~m / /19 .. o

:( 13) Ao passar o pro-
:ccsso adiante colha o
;'ecibo nesta ficha e na
:ficha colorida 11.° 4.
:( C) Remeta imediata-
411cnte esta ficha branca
?o Serviço de C0111uni-
3:ações.
:(D) Guarde a ficha
:Colorida até oue o S.e.
o •

:)he devolva a branca.
:n,o 3 o

(. c ....r- r , ~.-
-, -)) I •

E Ü

65J5; 19-°-48 24 E O
cr , Ii I ,~-::,,!.:J=,,_-c or.su l t a
normal

DES

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Rernete : .

(F) RECEBE: .
(G) DATA: .

(H) RECIBO: .

1
FoM.

(A) Anote aqui a data
em que recebeu êste

~
processo J
Em / /19 ...
(B) Ao passar o pro-
cesso adiante colha o

;recibo nesta ficha e na
'ficha colorida n.? 1.
'( C) Remeta imediata-
mente esta ficha branca
ao Serviço de Comuni-
.cações.
(D) Guarde a ficha

:Colorida até que o S.e.
Ihe devolva a branca
'anterior.

6~)56/lj ;n,8::::'.W;;:~TURA A 'TERS
E a TOCHIO VERZERI-S.ANGELO-RGS

·normal
_ _ B~

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇOESDO VERSO
(E) Rernete : o o o o •••••• o o • o ; o ••••••• o •

(F) RECEBE: - o. o o o o. o o. o o o o o •••• , •••••

(G) DATA: .

(H) RECIBO: o •••••••••



- A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES. CONCORRA PARA ESSE

- RESULTADO, O~SERVANDO ESTAS INSTRUÇõES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
: se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir

recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

- Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável,

~ Quandõ receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaçR...-at
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órg~o de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. -:- (G e H) Exija data e assinatura

• bem legíveis .

.. , - -

A EFICIgNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES. CONCORRA rARA :ESSE
I~ESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇÕES

(Consultar as alíneas ccrresponden.esj :

(A) , Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bil idade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar' as
duas: ~nguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
illic~o órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura.
Item legíveis.



- A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES. CONCORRA PARA ESSE

- RESULTADO, O~SERVANDO ESTAS INSTRUÇõES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
: se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir

recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)

- Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável,

~ Quandõ receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaçR...-at
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órg~o de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. -:- (G e H) Exija data e assinatura

• bem legíveis .

.. , - -

A EFICIgNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES. CONCORRA rARA :ESSE
I~ESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇÕES

(Consultar as alíneas ccrresponden.esj :

(A) , Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bil idade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar' as
duas: ~nguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
illic~o órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura.
Item legíveis.



iA) Anote aqui a data
tl11 que recebeu êste
processo:
~m / /19 .. o

:( 13) Ao passar o pro-
:ccsso adiante colha o
;'ecibo nesta ficha e na
:ficha colorida 11.° 4.
:( C) Remeta imediata-
411cnte esta ficha branca
?o Serviço de C0111uni-
3:ações.
:(D) Guarde a ficha
:Colorida até oue o S.e.
o •

:)he devolva a branca.
:n,o 3 o

(. c ....r- r , ~.-
-, -)) I •

E Ü

65J5; 19-°-48 24 E O
cr , Ii I ,~-::,,!.:J=,,_-c or.su l t a
normal

DES

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Rernete : .

(F) RECEBE: .
(G) DATA: .

(H) RECIBO: .

1
FoM.

(A) Anote aqui a data
em que recebeu êste

~
processo J
Em / /19 ...
(B) Ao passar o pro-
cesso adiante colha o

;recibo nesta ficha e na
'ficha colorida n.? 1.
'( C) Remeta imediata-
mente esta ficha branca
ao Serviço de Comuni-
.cações.
(D) Guarde a ficha

:Colorida até que o S.e.
Ihe devolva a branca
'anterior.

6~)56/lj ;n,8::::'.W;;:~TURA A 'TERS
E a TOCHIO VERZERI-S.ANGELO-RGS

·normal
_ _ B~

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇOESDO VERSO
(E) Rernete : o o o o •••••• o o • o ; o ••••••• o •

(F) RECEBE: - o. o o o o. o o. o o o o o •••• , •••••

(G) DATA: .

(H) RECIBO: o •••••••••
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EOUCAÇÃO E SAÚOE

Prpcessos nºs. 3 406, 3 449 e 3 450/48

I
I

Tratam os anexos processos do pedido de isenção de pr~ !
vas orais das altma s da Escola Normal de Pelotas, Rio Grande,do Sul, que obtiveram determinada media durante o ano escolar. I

2. A matéria e~tá enquadrada em~dispósitivos da Lei Orga- :
nica .do Ensino Normal. Com efeito, o Decreto-lei nº 8 530, de .:
2-1-46, relativo ao assunto, dispõe, em arte 33, que userá ha-
bilitado nos trabalhos do ano, o aluno que obtiver nota_final,cinquenta pelo menos, em cada disciplina". O paragrafo 12, do I

citado dispositivo, por sua vez, estabele~que "a nota final
res~ltará da média aritmética da nota anual de exercícios, da
obtida na prova parcial e das obtidas nas duas provas do exa-
me final".

3. Nestas condições, não há como justificar-se a preten-
Nsao das interessadas.

, Á4. Considerando, entretanto, que e Ciacompetencia dos Es
tados a organização dos seus sistemas de ensino, sua solucão,

, Ápor conseguinte, devera depender do que sobre o assunto fixar
a administracão do ensino naquela unidade.

, ,5. A vista disso, opino que se responda as interessadas
nos termos desta informacão.

I.N.E.P. s.a.E., em ~e dezembro de 1 948.
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MINISTItRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Proc. nº3 394/48
•

A ~Em telegrama, dirigido a este Instituto, o Sr. Jose Gon
çalves de Souza, chefe da Secção de Énsino do Segundo Grau do

N .' ADepartamento de Educaçao do Estado de GOlas, aónsulta sobre a
possibilidade de normalistas, diplomados pelo regime anterior
, . Aa Lei Organica, prestarem exame vestibular para ingresso em Fa
culdade de Filosofia.

2. De acôrdo com o decreto-lei 8 195 de 20/11/1 946, é, •..mitido aos candidatos a admissao a Faculdades de Filosofia
_ ~ A

(secçoesde pedagogia, letras neo-latinas, letras anglo-german~
cas, letras clássicas, geografia e história) substituir a apr~
sentação da prova de conclusão dos cursos fundamental e compl~
mentar, ou de um dos cursos de colégio, pelo diploma de profe~
sor normalista com o curso regular de, pelo menos, seis anos e
exercício magisterial na disciplina escolhida.

A ,Assim sendo, ressalvadas as exigencias peculiares a ma-
tricula, são estas as duas ~nicas condiç~es, previstas em lei,,que o professor normalista, diplomado pelo regime anterior a
Lei Orgânica, deverá preepcher, a fim de ficar credenciado pa-
ra o concurso de habilitação em questão.

'3. À vista do exposto, sugiro seja feito expediente ao in-
ter2ssado nos termos da presente informacão.

I.N.E.P. S.O.E., em Yo de dezembro de 1 948.

0" ..57.' Cl/Y? r~CJtf::aA V~~ /Uerk~
. agmar Furtado Montelro

Chefe da S.O.E.

dle ~. ~Á~7;yj
"



MINISTt:RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

• Em ~ de j aneãz-o de 1 949 •

Ilmo •• Sr.~ .Jose Gongalves Souzaf _

Secretario de Educaçao
A .'GOIA1HA- Est. de Golas.

/

senhor Prote sorT

'Atendendo ..solicitação feita e
êste Instituto, tent~ o prazer de
nexa , 08 escla.reci.1'\ e nt.o s que sôbre
ganização .scolar, ctêste Instituto.

telegram dirigido a. - ,a~sar as vos as aos, n copia
seção de ar-o a unto p estou

110 Braga

Diretor do I •• ".P.



............. . .

jIlEPARTAMENT~D~I ~~BBEIO~JJ]LÉGIüF~~ T E L E G R A MA
NÚ _ \

EXPE~,ÇÃO

DF= =Recebido: CW
I/lUJ
,~ I/l0<< C(J<_ x
c czl-

De--,.~_--~~~~--
às ------;-:----;'--

por--~---

PREÂMBU'; = = = R 1 68 GOl A NI A GO e 60 - 4 '1 - 2 G -1 0 YJ -.: .
o preâmbulo contem as seguintes indicações de serviço: espécie do telegrama, estuçâo de origem, número do telegrama, número de palavras, dato. e hora da aprescnteçâo.

. ,
HABiTUE-SE A INDICAR NO RE.CIBO DO SEU T'EL.EGRAMA A. HORA lrM QUE

'O BECEBER. COM ESSA PROVIO~NCIA, AUXIL.IARÁ O OEPARTAMENTO NA

FIS~AL.IZA:ÇÃO OA ENTREGA OOS TEL.EGRAMAS.

. SESG NR 4 DeI L ?Q- 1-48 FINESA INFQ-Rf\l1AH NOS ~IOR\~AL-STAS

uIPLO:~,ADAS REGIME ANTERiOR LEI O~SA rCA PODE .. EXAME
-------

~ VESTIBULAR FACULDADE FILOSOF1~ PT ATS SDS JOSE GO~CALVES
f-
<t SOUZA CHEFE 8ECAO ENSI NO SEGUNDO G· AU SEC EDUCACAO - :;Z ----~iÍi
ti)
<l

.w
O
f-
X
W
f-

(J
/



ESTADO DE GOIAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOIÂN1A 1/7/948

Exmo. Sr.
Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
Rio de Janeiro

Em virtude de se acharem os estabelecimentos de
ensino normal dêste Estado em periodo de adaptação à Lei ergânica,
tomamos a liberdade de solicitar a V.Excia. esclarecimentos sobre a
regulamentação do item 3, do artigo 490, dêsse documento legal.

Esperando merecer o presente a autêntica soli-
citude de V.ERcia., com estima e gratidão subserevemo-nos

ATENCIOSAMENTE

fo?\~ ~~o7õsrronçal ves Zuza. Chefe da Secção

Exmo. Sr.
Dr. Murilo Braga
M.D. Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
RIO DE JANEIRO

•



MINISTt.RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚOE

Proc. ng 1 489/48
AEsclarecimento sQbre dis-

posição da Lei Organica do
:3nsino NormaL,

!
O Professor José Gonçalves Zuza, da Secretaria de·Edu-I

. I
do Estado de Goias solicita ao I.•' .E.P. esclarecimentos!
a regulamentaçio do item 3, do arte 49º da Lei Org~nica

, - Ido 'Ensino Normal, por se estar procedendo a adaptaçao dos esta-:
, Ide ensino, _ quela ~stado, a ref~1

I

-caçao,..sobre

belecimento~ dessa modalidade
rida lei.
2. O item citado dispõe o seguinte: "Dos candidatos ao
exercicio do magistério nos estabelecimentos de ensino normal
exigir-se-~ inscrtção em competente registro do Ministério de- ,Educaçao e Saude". I

i
I

A A ISobre o assunto cumpre-~e informar: Sendo a Lei or~anil1::> _

, -ca do Ensino Normal anterior a Constituiçao, e tendo esta deteEl
minado que a União legislaria sôbre as diretrizes e bases da I

educação nacional, êste 'Iinistério só poderá r'egu La'nerrt ar'are-I
ferida matérià e"lface do que estabelecer a Comf.s sao de Bases el

- !

Nacional, cujos trabalhos se acham em !Diretrizes de ~ducação
vias de conclusão.

- ,h. Assim sendo, nao se devera ainda eXlglr o cu~primento
do dispositivo legal a que se refere a consulta, podendo o re-

"gistro dos professores de ensino normal ser feito no competen-
, -te orgao administrativo do Estado.

5. Opino pois que se faça expediente ao interessado nos
têrmos desta infor'Tlação.

LN.E.P. S.O.E. Em 11 de julho de 1 948.

, C])A}S ~
'"Eva Gar ineI _~ rs:»:I

I
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e: SAÚOE

Proc. nR 2 022/48

Sólicita esclar~cimen-
tos sobre Lei Organica do
Ensino Ilormal.

,Pelo presente o Snr.Helio Seixo de Brito, Secretario de I_ , _ A

Educaçao do Estado de Goias, reitera a solicitaçao feita a es-
. Ate I~stituto no sentido de obter esclarecimentos. sóbre a regu-

lamentação do item 3, do artigo 49 da Lei Orgânica Federal do
Ensino Normal.

•.. ,.2. A referida solicitaçao ja foi atendida pelo I.N.E.P.,.
tendo sido enviado ao interessado o ofício nQ 359 de 22 de se-
tembro de 1948, ao qual foi anexad~a cópia de informação da-
da ao processo por esta Secção.
3. Em face do exposto, sugiro seja- , ,-rio de Educaçao de Goias nova copia do

I
I

, I

enviada ao Snr. Secreta- li

citado expediente.
.. I

I
I
I
I
i
I

I

I~N.E.P. Em j If de outubro de 1 948S.O.E.

-I

~ ~aIo. ~~
:.L.iv. é.P- s. o .r: .~ /6"'-lo-Jyy



c) Ali~s, ~ bem essa a situaçio existente no mo-- ~ -mento ,enquanto nao e baixada a regulamentaçao
~ ~federal sobre o assunto. Os professores norm~

listas interessados em exercer a função, em
deter:.minadoEstado, deve'1ldirigir-se direta-

~ -mente aos orgaos estaduais encarregados da 0E
ganizaçio e administração do ensino pri~~riri e
normal, aos qua í si cabe , exclusivamente, tomar

~providencias a respeito.
4. À vista do exposto, opino seja feito, mais uma vez, ex-
pediente à. Lat er-essada , com as informações .'~ sugestões aqui ex-
pressas.

I.N.E.P. S.O.E. Em'7 de julho de 1 948.

9~~tJn..,..~
gmàr furtado Mon'€elro .

. .

Chefe da S.O.E •

. /7),1).;6(/ ./r+':
\,.

I·
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Proc. nQ 1 199/48

. Trata o presente de um telegrama dirigido a êste Inst! I

tuto pela Sr~ Maria Leonor Vasconcelos de Castro, inspetora fe I, . -Ideral em =~naus, Amazonas, ~eiterando a consulta que nos foi !
feita por carta, pela Diretora do Instituto de Educacão do Ama- -zonas sôbre a validade do diploma "de professor primário, em t~ ;

, . Ado o Terr1torio Nacional, de acordo com o artigo 55 da Lei Or '
~. -'

ganica Federal referente ao ensino normal.
I, I2. Primeiramente, tenho a informar que o caso ja foi est~1

dado pela Secção, tendo-se enviado a resposta em expediente 11

saido a 17 de abril do corrente.
3-
Seccão

••. ACons~lta sobre Lei Organica

Em resumo, foram as seguintes as.conclusões a que
chegou:

, A'"a) O assunto e, de fato, da co'npe tenc í.ado Governo
da União mas para sua 'solução está sendo aguar-
dada a Lei de Bases e Diretrizes da Educação N§- ,cLona 1)cuja elaboraçao esta prevista
tuição, mas que ainda não foi votada

na Consti-
no Congre§

50.
b ) Tendo-se, .porém, em vista o que se acha determi

nado'no art~171 da Constituição Brasileira (IIOS

~stados e o Distrito Federal organizarão os seus
sistemas de ensinoU), seria perfeitamente plau-
sivel que as diferentes unidades federadas in-
cluisse~em suas legislações especiais, artigos
permitindo, nos seus territórios, o exercicio

"de professores formados em outros Estados, tal
como já o fizeram algumas unidades (o Esp1.rlto
Santo, o Rio de Janetro, '~Tinas Gerais, entre O!;!
tras), desde que os candldatos preenchessem de-
terminados requisitos, como por exemplo: curso,normal com curriculo .e programa equivalentes aos
do Estado, aprovação em concurso de ingresso na
carrei ta etc ,

J

I
esta I

I
I'

j

I
i
I
j

I
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~ AM~NTO DOS CORREIOS E TE~ÉGRAFOS TELEGRAMA

CARIMBO DA ESTAÇÃO ~~ DR MURILO BRAGA
~i'------M-I-N-I-S-TE-R-I-O--ED-U-C-A-C-A-O----'
O w
(/lU!

~(/I 10 ANDAR SALA00<
~~I-------------:------::-----~-I
Õ ~ 1008 R I ODF! I-
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Ge
&S horas

Recebido:

por AS 1 73 O
PREÂMBULO, 238 M AN,6US AM 1056 O 4 28 t63&

o preâmbulo contem as seguintes indicações de serviço: espécie do telegrama, estação de ori.em, número do tele&rama. númer,! de palavras, data e hora da apresentação.

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO 00 SEU TELEGRAMA A HORA· EM QUE

~ O RECEBER. COM ESSA PROVID~NCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA

FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.

<t-
rr
:J
I-

NDER UNTE CARTAS
E ESTADO SOBRE

•
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Dor' --------------_.-._-----

A', 10152 54 2

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO. DO' SEU TELI![~R~

O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIA'"

F.:jSCALIZAÇÁO DA ENTREGA DOS T~LEGRAMAS.. .
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:J ...
f-

AGRADECE~fDO SEU TELEGRAMA QUATROCEMTOS ~'OVE~'TA SETE
EE VI ~'TE 001 S C0RRE~'TE ROGO \/0 SSEMCI A ·MA~f8AR t,r~':"'-'---l

EXPEDIR SEGU~JDA VIA OFICIOCEMTO SESSEMTA 80lS
DE AB R II l li I 1M () V I RTU DE _ A TE H E S T A DATA ~,A O HA VE ..:...:.R__ I

CHEGADO QUI -REFERIDO OFICIO PT SAUDACOES'MARI-A




