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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLETIM MENSAL

DO INSTITUTONACIONALDE ESTUDOSPEDAG6GICOS

MINISTÉRIODAEDUCAÇÃOE SAÚDE RIO DE JANEIRO

ANOXIII DEZEMBRODE 1952 NS 155

VIDAEDUCACIONALNo PAís EM liOV&VlBRODE 1952

. I - Atos da Administração Federal

1 - É pub1icada a Lei n. 1·711, de 28/10/952, que dispõe
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

A

sobre o
,

1 - É publicada a Portaria n. 948, de 30/10/952, do Ministro da Ed~
cação, que concede autorização para funcionamento da Escola d~t
:AUxilrares de Enfermagem Sagrada Fam!lia, com sede na capital
do Estado da Bahia.

3 - É publicado o Decreto n. 31.668, de 29/10/952, que abre o créd1
to especial de Cr$ 20.000,000,00, para atender ás despesas com
estabelecimentos de ens ino superior f'ederal1zados o

3 - É publicado o Decreto n. 31.670, de 29/10/952, que revoga o De-
creto n , 11.194, de 4/1/943, que autorizou o colégio Santo Ant&
nio, com sede em são João Del-Rei, no Estado de Minas Gerais, a
func ionar c omo colégio.

3 - É publicado o Decreto n. 31.671, de 29/10/952, que cria a Com1~
são de construção da Escola de Aeronáutica em Pirassununga, no
Estado de são Paulo.
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3 - É pub11cada a Circular DP/IO, de 1/11/952, do Diretor da Divi -
são de Pessoal, que dispõe sôbre gôzo de férias.

5 - É publicada a Portaria n. 904, de 29/10/952, do Ministro da
Eduoação, que baixa o Regulamento para a lã Reunião Brasileira
de Antropologia a realizar-se em julho de 1953.

6 - É publicada a Portaria n. 94, de 31/10/952, do Diretor Geral,do Departamento Nacional de Saude, que reconhece idoneidade da
Escola de Massoterapia do Instituto Benjamin Constant.

7 - É publlcada a Portaria n. DP/ll, de 6/11/952, do Diretor da Di
.., NA'visao de Pessoal, que dispoe sobre funoionarios que se achaNam

lioenoiados em 19 de novembro de 1952,' data da vigência da Lei
n. 1.711, de 28/10/952.

8 - É publicada a Portaria n. 95, de 4/11/952, do Diretor Geral do,Departamento Nacional de Saude, que estabeleoe os requisitos
minimos neoessários ao oonheoimento de idoneidade das escolas
de massoterapla.

11 - É publicada a Portaria n , 1.146, de 7/11/952, do Ministro da
Agrioultura, que aprova as instruções para o funoionamento do
Curso Avulso de Aradores e Tratoristas.

11 - É pub1ioada a Portaria n , 1.148, de 7/11/952, do Ministro da
...", HAgrioultura, que dispoe sobre exoursoes dos alunos da Universl,dade Rural.

12 - É publicado o Decreto n. 30.879, de 20/5/952, que concede re -" ,..conhecimento a Escola Tecnica E1etromecanica da Bahia, com se-
de em Salvador, no Estado da Bahlao

13 - É publicada a Portaria n , 978, de 8/11/952, do M1nistro da Edu
caçáo, que revoga a Portaria n , 454, de 7/5/952, que eoncedeu

. ,reconhecimento ao Ginasio da Escola Normal Oficial de Manhaa -
çu, com sede em Manhaaçu, no Eanado de Minas Gerals,eque oonc~
det:'equiparação ao G1násio' Estadual da Escola Normal Oficial
de Manhuaçu, com sede na referida cidade.
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13 - É pub1icada a Portaria n. 363, de 10/11/952, do Ministro da Aer~,nautica, que suspende o funcionamento do 1~ ano do Curso de Forma
ção de Oficiais Intendentes da Escola de Aeronáutica, em 1953.

13 - É pub1icada a Portaria n. 364, de 10/11/952, do Ministro da Aero-, •... , .
nautlca, que concede to1erancia de um ano alam do limite de idade,
fixada" para os candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargen-
tos de Infantaria de Guarda, em 1953.

1L~- É pub1icada a Portaria. n , 377, de 12/11/952, do Ministro da Guer-,ra, que estabelece os valores numer1cos para os coeficientes cans
tantes do artigo 76 do Regulamento da Escola do Estado Maior.

14 - É pub1icada a Portaria n. 178, de 10/11/952, do Diretor do Insti-
tuto Benjamin Constant, que dispõe sôbre as segundas provas par -
ciais do Curso Ginasial, em 1952.

19 - É pub1icada a Portaria n. 389, de 17/11/952, do Ministro da Guer-
ra, que fixa o número de vagas para matricula nos diferentes cur-

, "aos das Escolas de Saude e de Veterinaria do Exercito.,

19 - É pub1icada a Portaria n. 153-A, de 13/10/952, do Diretor do Ins-
tituto Benjamin Constant, que expede instruções para a execução
das segundas provas parciais dos cursos elementar e complementar,, .do ensino primario, elJl1952.

21 - É publicado o Decreto n. 31.797, de 18/11/952, que organiza no
COlégiO Militar um Curso de Preparação.

21 - É pub1icada a Portaria n. 1.146, de 7/11/952, do Ministro da
Agricultura, que apr-ova instruções para o :1ttm~!tJmamentodo Curso
Avulso de Aradores e Tratoristas.

26 - É pub1icada a Portaria n. 402, de 25/11/952, do Ministro da Guer-
ra, que fixa o nÚmero de vagas para matricula no Curso de Topogr~, ,fia da Escola Tacnica do Exercito, em 1953.

26 - É pub1icada a Portaria n. 403, de 25/11/952, do Ministro da Guer-
ra, que fixa o nÚmero de vagas para matr{cu1a, em 1953, nos Our -

N ,sos de Manutençao de Material Be1ico.
,

26 - É publicado o Aviso n. 68, de 21/11/952, do Ministro da Aeronau -
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tica, que reduz o Curso para Oficiais da Reserva, na Escola de Ae,ronautica.

27 - É publicado o Aviso n. 817, de 25/11/952, do Ministro da Guerra,
que dispõe sôbre o Curso de Admissão ao Colégio Militar.

28 - É publicada a Lei n. 1-747, de 28/11/952, que altera o Decreto -
lei n. 4.655, de 3/9/9U2, que dispõe sôbre o Imposto de Sêlo.

28 - É publicado o Decreto n. 31.842, de 26/11/952, que permite a ma -
trtcula na Escola de Aeronáutica, em 1953, independentemente de
concurso de admissão, aos candidato s orb:mdõs~do Colégio Mili -
tar.

28 - É publicado o Decreto n. 31.841, de 26/11/952, que altera a dano-- "minaçao do Curso de Tatica Aerea.

-II - Ato~ da Administra~ao do Distrito Federal,
,dos Estados e Territorios.

1 - são publicadas as Leis ns. 1.739~e 1.740, de 31/10/952, do Esta-
do Rio de Janeiro, 'que consideram de utilidade pública, respect~
vamerrt e, o "Esporte Clube Madure1ra" e tlM.adureiraFutebol Clube",
situados na cidade e munã.cÍpã o de Campos.

2 - É publicado o Decreto n. 166, de 24/10/952, do Governador do Ter-
ritório do Rio Branco, que denomina de "Professôra Rosalina de
Spuza Silveira" a Escola Rural do sitio paraiso; município de Rio
Branco.

4 - É pub1icada a Lei n. 739, de 3/11/952, da C~ra dos Vereadores ~o1'>i••f1",·t~ .f'.e..oI."'••..a.I,
'(que estende as vant agens concedidas pela Lei n , 437, de 6/l2/9~2,

aos professôres que menciona.

4 - ~ pub1icada a Resolução n. 27, de 1/11/952, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que dá
a denominação de "Edmundo Bittencourt" à escola 13-6, situada no
Conjunto Residencial de Pedregulho, no Distrito Federal.
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5 - É pub.LLcado o Decreto n , 3.904, de 4/11/952, do Governador do Es4t
tado d e Minas Gerais, que transforma em Grupo lSscolar as Escolas
Reunidas de Centralina, município de Oanápo11s.

5 - É publicada a Lei n, 1.741, de 31/10/952, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que cria a Escola F1mninense de Engenharia.

6 - É publicada a Lei n, 934, de 5/11/952, do Estado de
, E'"que cria, junto a Secretaria de ducaçao, o Serviço

de L~teratura Infanto-Juvenil.

Minas Gerais,
de Orientação

7 - É puplicadaA a Lei n, 74J., de 6/11/952, da Oâmara dos Vereadoresw
v.'.Di8-<t-1"I+O ç~);. •.• , •que dispoe sobre a cessao do Estadio Municipalo

8 - É pub1ieade G Decreto n. 1.470, de 19/12/951, do Governador do Es
" ,..,tado do Oeara, que abre credito especià destinado a construçao

do edif!cio das Escolas Reunidas do ItapiÚna, município de Batur1,te.

9 - É pub11cada a Lei n , 431, de 7/11/952, do Estado d e Sergipe, que
, " ,autoriza a abertura de credito suplementar, em reforço as verbas

do Orçamento vigente, para o Oolégio Estadual de Sergipe;e a Ea-
coJa. Normal "Mur110 Bragatt, de Itabaiana.

10 - É publicada a Resolução n. 26, de 8/11/952, do Secret~io Geral. •..de Educaçao e Oultura da Prefeitura do Distrito Federal, que cria,e instala, na Casa da Criança, localizada na rua Voluntarios da
Pátria n. 107, uma escola primária, com a designação 12-4, na 3~
zona, no Distrito Federal.

11 - É pub1ieada a Ordem de Serviço n. 6, de 8/11/952, do Diretor do•.. ,Departamento de Educaçao Tecnico-Proflsslonal da Prefeitura do
Distrito Federal, que baixa instruções para os exames de admissão
aos cursos ginasiais.

12 - É publicada a Lei n. 787, de 10/11/952, do Estado do Maranhão,, . , ...,que abre cradlto suplementar as seguintes dotaçoes o~ntarias
vigentes: Departamento de Educação, Colégio hstadual à> Maranhão,

•.• cServiço de Edueaçao F~s Lca , etc.

12 - É pub1icada a Lei n. 1.7.49, de 10/11/952, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que retifica para IIEsco1a Técnica de Serviço Socialtl o no-
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me da Instituição constante do Orçamento vigente/ sob a denomina
ção de ftEscola Técnica de Assistência Sooial".

13 - É publicada a Ordem de Serviço n , 92~ de 11/l1/952~ do Diretor do
N ,Departament,o de Educaçao Primaria da Prefeitura do Distrito FeC!!

ral, que dispõe sôbre as provas de exame de promoção e conclusão. ,dos cursos elementar e complementar das escolas primarias.

13 - É publicada a Lei n. 1.051~ de 11/11/952~ do Estado do Paraná,
que concede auxilio à Sociedade Beneficfente Etecreativa Palme! -
r-enae , municlpio da fialmeira.

15 - É publicada a Lei n. 661, de 12/11/952, do Estado do Espírito
Santo, que cria o Instituto de Música do Esplrito Santo (I.M.E.S~~
sediado em Vitória.

17 - É publicado o Decreto n. 11.765, de 14/11/952, do Prefeito do D1~
trito Federal, que abre o crédito de Cr$ 5.000.000,00 para bara-

••teamento das taxas escolares das Faculdades pertencentes a Uni-
versidade do Distrito Federal, bem camo para auxilio e manuten -
ção das mesmas.

17 - são pub1icadas as Leis ns. 1.542 e 1/543, de 10/11/952, do Esta~
, .do do Ceara que~ respect~vamente~1 cria, na Secretaria de Educa-

ção e Saúde, a Diretoria de Educação Rural, e concede auxilio ao
CirculO OperáriO de Crato.

18 - É pub1icada a Lei n , 672, de 6/11/952, do Estado de GOiás, que,cria, na cidade de Mineiros, o Colegio Estadual de Mineiros.

20 - É publicada a Lei n. 787, de 10/11/952~ do Estado do Maranhão ,
, .• N'que abre credito suplementar as seguintes dotaçoes orçamentarias:

Departamento de Bducaç.o, Colégio Estadual, Serviço de Educação
F!sica etc.

20 - são pub1icadas as Leis ns , 1-559 e 1.560, de 12/11/952, do,do d o Ceara, que autorizam, respecti vamert e; a abertura de
tos especiais para as construções dos Grupos Escolares das
des de lviauriti e Meruoca.

Esta-,credi
cida-

20 - É publicado o Decreto n. 7.705, de 19/11/952, do Governador do
Estado do 1:' araná, que concede auxilio;' Associação Educative: San
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ta Olga, para a construção da Escola - ttColégio Santa Olga", em
IWLigaçao.

21 - são publicadas as Leis ns. 793 e 794, de 19/11/952, do Estado do
Maranhão, que consider~e utilidade pública, respectivamente, a
União Maranhense dos Estudanttes Secund~ri08 e o Centro Ceara~se
do Maranhão.

21 - É publicada a Decreto n. 1.674, de 5/11/952, do Governador do EB
tado do cear~, que abre, adicional ao orç~aento vigente, o créd~
to suplementar do importe de Cr$ 128.450,00, para Pessoal Fi~o
do Instituto de Eà.ucaçã~ a fim de pagar gratificaç~ substitl!!
ç~ e vantagens diversas.

21 - É publicada a Lei n. 435, de 20/11/952, do Governador do Estado
de Sergipe, que concede um auxilia, no valor de CrS 100.000,00,

N' Apara os trabalhos de construçao de predio e dependencias do clu-
be esportivo ItAssociação Atlética de Sergipe It.

22 - É publicada a Ordem de Serviço n. 8, de 21/11/952~ ~~ Dire~qr.d9A_ fi
." IV' v: J-o.- -f~~ ~ ~~Departamento de .l!iducaçaoTecnico-Profissional" que aispoe sobre, ,

o trabalhO de julgamento das provas dos cand.idatos a primeira s~..•
rie do Curso Ginasial.

23 - É publicado o Decreto n. 125, de 21/11/952, do Governador do Es-
tado de Sergipe, que cede o ediflc io do Grupo Escola.r ttJoãoRibei

, p , -rotf/ para runc í.cnement o da Escola Tecnica de Comercio de Propri-,a.

24 - É publicada a Lei n , 1.045, de 11/11/952, do Govel"'Iladordo Esta-
, , -:-\.,do do Parana, que abre, a Secretaria de ~ducaçao e Cultura, um

crédito de Cr$ 60.000,00; destinado a auxiliar a construção do
edifício do Colégio Imaculada conceição, da cidade de Palmeira.

25 - É publicado o Decreto n. 1.662, de 15/10/952, do Governador do
Estado do ceará, que abre o crédito da import~cia de Cr$ ••••••

, " ,245.850,00, suplementar a vertia do Colegio Estadual do Ceara, p~
ra vantagens diversas.&tõ.

25 -É publicado o Decreto n. 1.537, de 11/6/952, do Governador do
Estado do Ceará, que abre o crédito especiQl de Cr$ 200.000,00 ,
para as despesas de conclusão das obras do Gm1po ~scolar de Ca-,
rire, na sede do ~smo munic1pio.
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25 - É publica~ a Lei n. 677, de 12/11/952, do Governador do Estado
de GOiás, que concede um auxilio de Cr$ 50.000,00 às Escolas Pa
roquiais de Sant 'Ana e Santo Antônio, da Cidade de 4'Anápolis, e

, A
da outras providencias.

26 - É publicada a Ordemde Serviço n. 99, de 25/11/952, do Diretor
.., p ,

do Departamento de Educaçao rimaria da Prefeitura do Distrito
••• A ,

Federal, que dispoe sobre media anual.

26 -É publieada a Lei n. 684, de 13/11/952~, ..•
de Goias, que concede uma subvençao
ttArmindo Gomes", de Vianópolis.

do Governador do Estado,
de Cr$ 50.000,00 ao Ginasio

26 - É publicado o Est atuto do Instituto Panamericano de Ensino, em
-é6111t952. A~) S~.

28 - É publicado o Decreto n. 125, de 21/l1/952~ do Governador do Es-
tado de Sergipe, que cede o edifício do Grupo Escolar flJoão Fer~

tt!' "nandes I para f'unça.onam.entoda Escola Tecnica de Comercio de PI'O,
pria.

28 - É publicado o Decreto n , 4.310, de 27/11/952, do Governador do E!.
tado do Rio de Janeiro, que autoriza a Seclre..taria de Viação e O~l
bras Públicas a aceitar a doação de um terreno, no valor de Cr$., , ..•
2.000,00, que e destinado a insta1açao de uma escola rural.

28- É publicado o Decreto n , 4.311, de 27/1l/95j~ do Governador do E,!,
tado do Rio de Janeiro, que dec1aral de utilidade publical um, 4 2terreno, com a ar ea de 2. 02 m , na cidade de BomJardim, n ecea-
" .., Isario a constiruçao do ed1f~c10 do Grupo l!.sco1ar.

~

29 - são pub1icadas as Leis ns. 672, de 6/11/952, e 692, de 13/11/952,, .
do Governador do Estado de Goias, que~, respectivanente,1~)
cidade de Mineiros, o Ginas! o Estadual de Mineiros, e concede sub

N ' .

vençao a Academia Goiana de Letras •..•

30 - É pub1icada a Lei n. 935, de 29/11/952, do Governador do Estado
de Minas Gerais, que orça a Receita e fixa a Despesa do EstadO,
para o exeréicio de 1953.
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111 - Atos da Administração.Municipal

Não foi registrada qualquer atividade notável.

IV - Noticiário

1- Noticia-sei de Belo Horizonte, Minas Gerais, que será aberta no-
Va concorrenc ia para adoção de plano mais moderno para a Cidade,.Uni versitá.r!.a.Mineira.

#l-Foi 19nçada pela mocidade academica de S. Paulo, em prol da recu,
peração moral dêste Estado:e"do' Brasil, a "Cruzada da Decência".

2 - Noticia-se que)sob
de 25/1 a 14/2/53,
Estar Rural~~

~ N ,os auspicios das Naçoes Unidas, realizar-ae-a,,no Brasil, o Senlinario Latino-Americgno de Bem

4 - Noticia-se que o Departamento de Difusão Cultúral da Prefeitura
, t •• Ndo D.F. dare. inlcio esta semana as exposiçoes itinerantes organi

zadas com o objetivo de difundir no seio do povo a cultura ar -
t!stica.

7 - Por iniciativa do Setor Tecnológico do Conselho Nacional de Pes-
qu1s~ reuniram-se,nesta Capital, os Diretores das Escolas De En
genharia de todos os Estados do Brasil.

" ... ~à~7 - Sob a presidencia do Sr. Ministro da Educaçao~ reunirmm-se as C~
missões encarregadas dos estudos e projetos de construção da fu-
tura sede da Faculdade Nacional de Filosofia.

N ,13 - Promovido pela Campanha Nacional de Educaçao Rural, do Ministerio
da Educação e Saúde, e pela Sociedade Pes~lozzi do Brasil, real!
zar-se-á em Belo Horizonte, Minas Gerais, o 18 Sem~ário de Edu-
cação Rural dêste Estado.

-t-r~
17 - Por incumbência do Sr. Ministro da Educaçã~ o Instituto Nacio -

., Nnal de Estudos Pedagogicos designou uma comissao para promover o
selecionamento do representante brasileiro no Congresso Mundial,de EstudSltes Secundarios.
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18- N ~

Noticia-se que a delegaçao brasileira na VIr Conferencia Geral
da UNESCO-,reivindicará para o nosso pals a criaç:.aó de um cen-
tro de formação especializada do pessoal para a campanha de edu...
caç ao de base.

18 - ..,
Acham-se abertas as inscriçoes, no Instituto de Tecnologia de
MassachuS~J para duas BÔlsas de Estudo destinadas a :engenhe1~
ros brasile ir os •

24 - Noticia-se de S. Paulo que foi instaJ.ada, no dia 23, a Faculda-
de de Direito de Santos.

,
M.E.8. - Instituto Nacional de Estudos Pedagogic os - Elza Rodri
gues - Chefe da seção,d~e Documentação e Intercâmbio •


