
C. B. P. E.

Em, ~ de outubro de 1968

Senhor Diretor,

o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais solicita
a V. a. que nos sejam enviados os seguintes trabalhos apresentados no 11
Colóquio de Estudos Teuto-brasileiros patrocinado por êsse Centro junto com
a Universidade Federal de Pernambuco.

l-Ajuda educacional e ideal de referência por Tarcizio Rego QUirino
2 - A escola primária brasileira rumo à instituição por Brigit Schrader
,- A escola primária na sociedade etnicamente diferenciada •..Achim Schrader.
4 - O germanimo mestiço da Escola do Recife por Vamireh Chacon.
5 - Cidade e Universidade por Hans Albert Steger.

Agradecendo, antecipadamente, a atenção que V.Sa. dis-
pensar ao pedido, reitero 08 protestos de estima e consideração

Elza Rodrigues artin
Coordenadora da Divisão de Documentação

e Informação Pedagógica
/

/llmo. Sr.
Dr. Gilberto Freyre
Diretor do eRPE - Pernambuco
Rua Dois Irmãos, 92 - Apipucos
Recife - Pernambuco



C. B. P. E.

lIma. Sra.
GrazieIa Peregrino
Coordenadora da Divisão de
Aperfeiçoamento do Magistério
Centro Regional d.e Pesquisas Educacionais do Recife
Rua Dois Irmãos nQ 92 - Apipucos
Recife- Pernambuco

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao peu pedido dirigido ao Centro Brasi-
leiros de Pesquisas Educacionais, temos o prazer de enviar, nesta data,três
exemplares do documento preparado pela Divisão de Documentação e Informação.
Pedagógica, intitulado UPrograma de Administração», para o Simpósio Intera-
mericano de Administração Escolar realizado em Brasí1ia de 9 a 16 de outu -
bro de 1968.

Cordialmente,

t m' j)W J~~nn'-o ", ~+OJ ru.xxA..Q..QA·
~)~~ia L asa Beraldo Ma~alh ' s
P/Chefe da Seção de Documentação e

, Intercâmbio

/



, '

Rio d Janeiro,/1de agôsto d 1968

lImo. Sr.
Mauri ee Cauvin

. '

147 1ft 86 5t. Apt. 3.1,
New York - 24. H.I.

Prezado Prol sor,

Acu o o recebimento da cart de "'.5a. dirigida ao Ministro da
Educação, comunicando ~ seu interêsse em lecionar no Brasil.

Temos a informar-lhe que, para exercer o magistério e nosso
pia, V.Sa. terá que rev lidar o seu diploma de proíes or submeter- e a
exames de Português, História e Geografia do Era i1, eto. Após êste exám
V.Sa. poderá requerer à'Diretoria do Ensino Seo~dário-MEC- rua da Imprensa,
nQ 16-· 150 andar,. Rio de Janeiro - Guanabara~ o registro de professor de
ensino m'dio.

Quant~ ao ensino Primário~ é obrigatório a partir do& sete anos
,I '

e é dado em língua português.a, nossa língua nac19n'al.
NO,entanto, existem escolas partioulares e instituições que e~

pregam professôres de 11ngua ~ literatura francesa.
Algumã dessas instituições estão abaixo relacionadaa,

liance Française - Av. Presidente Antônio Carlo , nQ 58
Filia~- Copaoabana - Rua Duvivier, 43
Fili 1- Tijuca - Rua Clóyis Beviláqua, nV 61

- Colégio Franoo Brasileiro
Rua das Laranjeiras, I}

Ria dê Janeiro - Guanabara

Cordialment •

ll-tA.Y:;'{yA~.;l-~Q~~
Niae ~ri Lesaa Beraldo Magalhãe
P/Chefe de. Seção de Dooumentação e .

Intercâmbio

SDI/EBB/vrnl
.proc. 1.144/68
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B. 1.169 /68.
Rio de J!!ln61ro, I" de sgôsto de 1968.

1181." S.a
Prot. Hl1da 11
Rua Dr. Martln1 •.no, 107

(/I _

Gyarl.,lDIYI9. - S!IlO P. uIo

Pr zada ••rotessor ,

-Atenc;a tiO pedido de V. s.a dirigido
aO Centro Brasileiro d PesqulhS Edu<mc1on.~ls,tenho o pr8.zer
de rfivl r, neste dqta, "14 ores no Meio ur'iltt (1960) d Cló-
vis Caldeira e q nto ~. uGeogr til! 1\gr;rl!! do Br'i811 (l964) de
Or18n40 Valvel"de eomunieq·os que se ach;t eagott:1do.

,
Eselqrecemos, ainda., que se fol publica

do 1) \nuário Brasileiro de EducJlç;'o (1964).

COrdlalllente,
y

~~~~
ssa Ber1:Jld Mttg)tlh; s

.•.. ...Seç o de Document~ç~o
AIntercambl0

mtLBM/llrn
Proc. 1067/68



Rio de Janeiro, CJ de 911tllb~o) de 1968

llmo. Sr. ,L. Alberto Perez
Biblioteca
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuari
I.H.T.A.
Centro Regional Chaquenf!.!)
Estacion Experimental Agropeeuaria
Presideneia Saenz Pena (Chaco)
Argentina

Prezado Senhor,
•..Em atenç o o seu pedido dirigido ao Cen

tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, temos o prazer de ea
viar, nesta data, o seguinte material em anexo:.. •..1. Bibliografi selecionada sobre Educaçao Rural no

Brasil.
2. Portaria nll 174, de 6 de julho de 1965

•• A ,tlDispoesobre o Ensino Agricola"
3. Organização do Ensino no Brasil.
4. Menores no meio Rural.
5. Anuário Br 8116iro de Educação (1964)... -6. III Conferenci NacioDà1 de Educaçao (2 vols) - Ba.
7. Plano Nacional de Educação.

Cordialmente ,.--
/nAV!~lÁ- +'6~~
Ni~~ Ma~ia Lessa Bera1do M galhães
p/Che~e da seção de Documentação e

..•.Interca.mbio

GB/mrn
Proc. 1063/68



Em,'1 de agôsto de 10F8

Senhor Diretor,

Foi encaminhado a êsteCentro pela t~ESCO
o questionário, em anexo, denominado: "Elaboração e Re-
visão de Planos ? PTogramas dos Ensinos Primário e Mé -
dio na Arnér í.c a Lat í.na '", que tem como objetivos: obter
informação básica e atualizada da maneira como se efe -
tua a formulação ou revisão dos planos ou programas em
todos os países latino-americanos; determinar a existêB
cia de organismos e8~ecializados nesse trabalho, seu al
cance e limi tes, a metodologia empregada, o material prQ
duzido, a aplicaç50 e avaliação de seus projetos e as
perspectivas futuras.

A fim de que nossa informação sôbre o Br-ª
sil seja tão completa quanto possível, solicitamos a a-
juda de V.Sa. no sentido de nos remeter, com a maior ur
g@ncia, os dados em questão, para ql,lepossamos enviar
nossa resposta no prazo determinado.

Agradecemos, antecipadamente,
que nos dispensar e apresentamos a V.Sa. os
de elevada estima e consideração

a atenção
protestos



C. B. P. E.

Umo. Sr.
Jalkh Beohara

do Ouvi dor , 130 Jaala 315
e ta

Prez do Profe~sor,

Tendo o Centro Br si1eiro de Pesqui as ucaoiona.1, ór
integrant do In tituto Nacional da ~stud08 Ped óSiooa do inistériO da E-
ducação e Cultura, recebido pedido do Itamar ti sôb a legisla.ção raa,!
leira rel tiva ao Eneino por Correapondeneia, solicito a V.Sa.., a indic ção
de leia, decretos, condições de matríoula, de registro. no C, enfim, tudo
que s,e relaoion o assunto fi. de que po aamo re eter ao Depart nto Cul
tur 1 e de Inrorm çóe dó Ministério das elaçõe t rior~ •

gr decendo ntecipadamente, atenção que .S. trat o
sunto, pr sento,

Cordi i -Saud çoe

~~~ia Le sa Beraldo agal-
piChei ção d Documentação

Interc'" bio




