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DO INSTI'l'U110 NACIONALDE ES11UDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉHIO DA EDUCAÇÃOE SAfJDE- RIO DE JANEIRO
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SETEMBRODE 1 952 Nº 152
•• ~l

, ...
VIDA EDUCACIONALNO PAÍS EM AGÔSTODE 1 952

I - Atos da Administração Federal
, .:.~-

.É pub1icada a Portaria n , 684, de 2-7-952, do Ministro da Agricult!!
r-a , que altera a Portaria n , 266, de 1L~-L~-950, que regula o pr-oce s s o
de equ í.par-a ça o e reconhecimento de estabelecimento de ensino agric~
La ,

5 - É publicado o Decreto n.,,31.209, de 29-7-952, que concede r-e c onhe c ã -

mento aos cursos de f'a r-mae La e odontologia da Fa cu.lda de de Pa r-macLa
e Odontologia de Natal, com sede na capital do Estado do Rio Grande
do Norte.

6 - É public~do S? Aviso n , 45, de 1-8-952, do Ministro da Aeronáutica,
que dispoe sobre o preenchimento de vaga~ existentes, em 1 953,nos
Estabelecimentos de Ehsino subordinados a Diretoria do Ensino.

7 - Ê publicada a Portaria n._8t~9, de 2-8-952, do Ministro da Agricu1t~
r-a , q!Je aprova as instruçoes para o funcioname:gto •.do Curso Avulso de
Revisao dos programas do concurso de habilitaçao as Escolas Rurais.

8 - É pubLf.ca da a Portaria n , 721, de 6-8-952, do IViinistro da Educ~ção,
que revoga a Portaria n , 10J.~, de 12-2;952, que dispensa tempor-ar-La
mente, para ing!:esso nos cursos pedagogicos do ensino industria1,ãe
terminadas exigencias legais. -

9 - É pU21ic~do o Aviso n , 547, de 6-8-952, 'do Ministro da Guerra, que
dispoe sobre o uso da Bandeira Nac íona L,

13 - É publicado o Aviso n , 553, 9-e 11-8-952, do Ministro da Guerra, que
indica quais os cursos que sa o equivalentes ao Curso de Aperfeiçoa-
mento ou de Comandante de Pelotão.

13 - É publicada a Portaria n , 550, de 26-5-952, do Ministro da Educação,
que concE)de reconhecimento ao 2º ciclo do Colégio Anchieta, com sede
em Niteroi, no Estado do Rio de Janeiro.

13 - É pub1icada a Portari~ n. 544, de 26-5-952, do Ministro da Educação,
que concede a ut or-Lza ça o para funcionamento do curso de auxiliar de en
fe:rmagem da Escola de8nfe:rmeiras Florence Nightingale, com sede em-
Anapo1is, no Estado de Goias.

13 - É publicada a Lista Parcial n! "8, dos livros didátic09 julgados como
de uso autorizado pela Comissao Nacional do Livro Didatico.

19 - É publicada a Portaria n. 1.698, de 5-8-952, do Diretor Geral do De-
partamento dos. Correios e Telegrafos, que cria o Curso Avulso de Trei
nam.ento para Auxiliar d2 Opera ç oe s Postais na /.o~~ola de Aper-f'e içoame!!
to, e aprova as instruçoes gerais que regulam~ funcionamento.

19 - É pub1icada a Portaria n , 1.670, de 5-8-952, do Diretor Geral do Depar-
tamento dos Correios e Te1egrafos, que 9ria o Curso Avulso de Treina--
mento para Auxiliar de Operadores Te1egsficos na Escola de Aperfeiçoa-
mento, e apr-ova as instruçoes gerais que regulam/ seu funcionamento.

L~ -
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19 - É publicada a Por-bar-La jn , 871, de 1L~-8-952, do Ministro da Agricultu
r-a , que expede Lnst r-uç oe s reguladoras para as promoçoes nos Cursos de
Agronomia e Veterinaria.

19 - É publicada a Portaria n. 375, de,16-8-949, do Ministro da Educação,
que concede reco~hecimento ao Colegio Cruzeiro, com sede no Distrito
Fede~al.

20 - É publ Lca da a Portaria n , 2L~5, de 1-8-952, do Ministro d~ Guerra ,que
a rrt e ç Lpa , no corrente ano, p~!'a 15 de outubro", a conclusao de c~sos
de ni ve L superior, de forma ça o, de qual ir ica ça o ou e spec ia 1Lza ça o ,de
aperfeiçoamento e de estado maior.

- 21 - É public~do o Decreto n. 31.298, de 19-8-952, que altera a lotação de
r~partiçoes atendidas pe Los -:.cLuadrosPermanente e Suplementar do Mini~
terio de Educa <;ao e Saude par~ ef'e ito de ser transferido um cargo d~
carreira de Tecnico de Educaçao, com o respectivo,ocupante, da lotaçao
pe r-mane nt e d9 Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos para igual 10-
ta~ao do Colegio Pedro 11.

21 - ~ publicada a Port!ria n. 566, de_3-~-952, do Ministro da Bducação,
que expede instruçoes para execuçao da Lei ~unicipal n. 699, de 22-5-952,
que cria um anexo junt o ao Instituto de Educação.

21 - É publicada a Port!ria n. 606, de 23-7-952, do Ministro da Educação,
que designa comissao para proce de r- ao levantamento das contas corres-
Dondentes aos recU!'sos movimentados pelo Instituto Nacional de Estudos

; ,
Pedagogicos, inclusive as do Fundo Nacional do Ensino Pr-ãmar-t o ,

21 - É publicada a Portaria n. 3, de 29-7-952, do Diretor da Divisão de Edu
cação Fisica do Departamento Nacional de Educação, que expede o ~egulã
mento <}08 V Jogos Metropolitanos Ginásio-Colegiais, a serem realizados
no periodo de 13 a 23 de setembro do corrente ano.

22 - É publicada a Portaria n , 12, de 10-3-952, do D~retor do Jns ç Ltut-o Na
c LonaL de Surdos-Mudos, que fixa em oitenta o numero de matriculas no
Curso Normal, de formação de professôres de surdos-mudos, de candidatos
e s t r-a nh os a o Ins t i t ut o •

22 - É publicada a Portari! n, 243, de 1L~:B-~52, do M.inistro 9-a Aeronáutica,
que aprova as instruçoes para a dmLssa o a Escola de Aeronautica.

25 - ~ publicado o Decreto n. 31.134, de 15-7-952, que concede autorização
para funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade de Direito de
Santos, com sede nessa cidade do Estado de são Paulo.

25 - É publicada a Portaria n , 2L~6, d~ 2l-B-952, do Ministro da Aeronáutica,
que fixa em vinte e sete professores o efetivo do Corpo Docente da Es, .
cola Preparatorla de Cadetes do Ar, para o ano de 1 953.

26 - É publicada a fortaria n. 761, de 23-8-952, do Ministro da Bducação,que
designa comissao para apreciat os~dispositivos ~a Portaria Ministerial
n,! 522, de 23-5-952, que dispoe sobre r-emuner-a ça o condigna aos profes-
sares.

É pub1icada a Portaria n , 726, de 9-8-952, do Ministro da 8ducação,
que alt~ra dispositivos da Portaria n: 501, de 19-5-952, que expede
instruçoes relativas ao Ensino Secundaria.

É ublicada a Portaria n. 65l,_de 31-7-952, do Ministro da Educação,
que designa membros das comissoes para o Centro de Pesquisa da Casa de
Rui Barbosa.

É publicada a Portaria n. 113, de 21-8-952, do Diretor do Instituto
Benjamin Constant, que expede o regulamento dos cursos de professôres
e inspetores de cegos.

26 -

27 -

27 -

29 -
,E publicada a Portaria n. 12, de 2l-2-9S2, do Diretor do Instituto
Nacional de Surdos-Mudos, que expede instruções reguladoras, no corren

- # -- -te ano, das promoçoes dos alunos da lª a 2ª serie do Curso Normal do
Instituto Nacional de Surdos-Mudos.
É p ubI Lcada a Portaria n , 68, de 31-7-951, do Diretor do Instituto Na-
cional de ~urdos-Mudos, que expede instruções r~gulaQoras do registro
de professores de surdos-mudos em todo o territorio nacional.

29 -
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8 publicada a Portaria n. 316, de 29-8;952, do Diretor Geral do De-
parta~ento A~inistrativo do Serviço Publ}co , que cria um Curso_Extr~
ordinario de~reparaçao para Esteno-Datilografo e expede instruçoes
para o seu funcionamento.

É publicada a Portaria n: 8, de 27-2-952, do Diretor do Ensino Indus-
trial, que determina o numero de matriculas no primeiro ano das esco-
la s industria is •

É publicada a Portaria n. 9, de 27-2~952, do Diretor do Ensino Indys-
trial, que institui nas e s co[a s de rede federal cursos de pr-e pa r-a ça o
para vestibular aos cursos basicos.

É publicada a Portaria n. 5,_de 19-2-952, do Diretor do EnsinoAIndus-
trial, sue altera as instruçoes reguladoras do exame de suficiencia a
que estao sujeitos os candidatos a registro de professor do Ensino In-
dustrial.

3° -

3° -

3° -

11 - ATOSDA ADMINISTHACÃODO DISTRITO FEDEHA1"- ,
DOS ESTADOS E TERRITORIOS

2

1 - são pubLf cados os Decretos ns , L~.229, 1+.230, h.231 e L~.232, 9-e 31-7-952,
do Governador do Estado do Rio de Janeiro, que da o de nom[na ça o a h es-
colas nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim e Petrópolis.

1 - são 1)ublicados os Bstatutos da Escola 'l'écnica dEJ Comércio "SENAC", de
Jatai, em 1 de julho de 1 952, no Estado de Goias.

são publicadas as Leis ns , 1.600 e 1.605, de 31-7 e 1-ª-952, do Estado
do Hio de Janeiro, que, r-e ape ct Lvame nt.e , concede Ls en ça o de impostos
de transmissão ao Instituto N.S. Auxiliadora, sediado na Q.ua Ibituruna,, ]L'\ _ ~

1{.0 Distrito Federal e considera de utilidade publica a Associaçao Atle
tica de Esportes de são Pedro da Aldeia. -

3 - são publicados o~ Decretos ns. 992, e 993, de 2-8-952, do Governador
do Es~ado do Espirito Santo, que transferem escolas singulares, nos
municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Muniz Pr-e tr-e ,

5 - são publicados os Decretos ns. 2.255, 2.256 e 2.257, de 21, 2u e 29-7-952
do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, que desdobram cadeiras,
no Colegio Estadual.

5 - ~ publicada a L~i n. 837, ge 4-8-952, do Estado de Mina~ Gerais, que
autoriza a doa ça o de um predio do Estado ao Centro Academico de Ouro
Prgto.

5 - É publicado o Decreto n. 3.841, de 31-7-952,do Governador doÂBstado
de Minas Gerais, que cria o 2º Grupo Escolar na cidade de Tres Pontas.
, . . -,

6 - B publicado o Programa de Linguagem para uso das Escolas Primarias do
Distrito Federal.

6 - É nub l Lca do o Decreto n , 2.261, de 5-8-952, do Gover-na dor- do Estado
do Rio Grande d9 J.~orte, que desdobra a cadeira de Ciencias Fisicas e
Nat ur-a is do Colegio Estadual.

7 - 11; publ iCBda a Le i n , 614, de 4-8-952, 9-0
dito suplementar para reforçar a dota ça o
dua l ,

7 - É publicado o Despacho de 16-7-952, do Gover-na dor- do Estado de Goi~s,
que providencia a cons t r-uça o de 4 salas no Colegio Estadual de Goiania.

9 - sio publicados os Decretos 93• 994, 995, 996, 997 e 998, de 6-8-952, do
Governador do Estado <fo Espirito Santo, que transferel] e criam escolas
singulares, nos municipios de Et apemí r-dm , Colatina, Sao Mateus, Castelo
e Caria c1ca.

9 - É pub11cada 8' Lei n , 1.617, de 7-8-952, do Estado do Rio de Janeiro, que
denomina de"Antonio F'igueira de Almeidall o grupo escolar a ser construido, ,
no municipio de Nilopolis.

q - É nublicado o Decreto TI. Jt.236, de 8-8-952, do Gov~rnador do Estado do
Rio de Janeiro, que cria um r;rupo escolar no municipio de Saquar-ema ,

, ,
~stado do Piaui, que abre cre-
orçament~ria do Col~gio Esta-
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10 - É publicado o Regulamento Geral da Secretaria de Segurança Pública,
do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto n. 4.211, de
~-7-952, do Gov~rnado do Estado, onde se destaca a parte referente
a Escola de Policia.

12 - É publicada a Ordem de_Serviç9 n. 57, de 11-8-952, da Diretora do
Departamento de bducaçao l)ri~ar}a da Prefeitura do Distrito Federal,
que ~xpede os programas de Hd.st or-La e Geografia para uso das Escolas
Primarias do Distrito Federal.

12 - É publicada a Ordem de_Serviç9 n. 58, de 11-8-952, da Diretora do
Departamento de ~ducaçao Primaria da Prefeitura do Distrito ~ederal,
que expede o pr-ogr-ama de Lineuagem para uso das Escolas Primarias do
Distrito Federal.

13 - ~ pub.l Lca do o Decreto n , 977, de 23-7-952, ~o Governador do Estado do
Espirito Santo, que regula a concessao de bolsas de estudo para o en-
sino superior de ar,ronomia e veterinária.

13 - É publicada a Lei n , 1.628, de 11-8-952, do Estado do Hio g.e Janeiro,
que denomina de Escola "N'í.Lo Fe r-na nde a Peçe Lr-s 11 a escola. publica de
Dores de Maca bu , no llº Distrito do município de Campos.

15 - são publicados Atos de 19-8;952, do Governado~ do Estado do Cearál
que reunem em Mucuripe e Otavio Bonfim, municipio de Fortaleza, varias
unidades escolares.

16 - É pubI.Lc ada a Lei n , 620, d~ 7-8-952, do Estado do Piaul, que eleva
as subvenc oes anuais do Ginasio N.S. das Graças de Parnaiba e concede- ~ "" ,subvençao a Faculdade de Filosofia do Piaui.

16 - são publicadas Resoluções de 1-~-952, do Governador do Estado do Ceará,
que transferem escolas nos munLc Lp Los de Sobral e Paca t uba ,

17 - É publicado o Decreto n , 3.847, de 16-9-952, do Governador do Estado
de Mi1)as Gerais, q~le cria um Grupo escolar no distrito de Paulistas,
munici~io de Sabinopolis.

17 - É publicado o Decreto n. 125, de 9-8-952, do Governador do Território
do Acre, que re~oga o ~ecreto n. 94, de 2-5-951, que criou o Departa
mento de Educaçao e Saude do Territorio, restabelecendo os antigos De
partamento de Saúde (DS) e de Educação e Cultura (DEC).

20 - É publicado o Decreto n. 11.573, de 18-8-952; do Prefeito do Distrito
Federal, que aprova os Estatutos da Universidade do Distrito Federal.

21 - É publicado o Ato de 16-B-?52, do Governador do Estado do Ceará, que
anexa ao Grupo Escolall.:'Jose de Alencartt

, de Messejana, a escola do
Circulo Católico dessa cidade.

21 - É publ}cado o Decreto n. 1.007, de 19-8-952, do Governador do Estado
do Espirito Santo, que transfere escolas,singulares de Limoeiro e
Monte Sinai para a Vila Lenira, no municipio de Colatina.

22 - sã o nublicados Atos de lL1--8-952, do Governador do Estado do Ceará,
que transferem escolas nos municípios de Aquiraz e Fortaleza.

22 - É publica~a a Lei n. 614, de 5:8-952, do Estado de GOiás" que autor!
za ao governo do Estado a doaçao de um terreno, no municipio de Goiania,
a o Gina s io "Pr-of'e s S 01" Fe rre ira It •

23 - são ~ublicadas as Leis ns. 1.397 e 1.398, de 19-8-952"do Estado do
Ceara, que, re~pectivam~nte, autoriza ~ abertura de credito especial
para a concessao de auxilio ao Dispensario N.S. das Dores, em Juazeiro
do Norte, e determina a adoção nas escolas públicas do Estado, do "Códi
go do Bom Brasileiro", obra organizada por Ezequiel Silva Menezes.
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26 - É publ~cada a Ordem de Serviço n. 61, de 25-8~952, que dispõe sôbre
a matricula, no corrente ano, de alunos excedentes nas escolas par-
t icula res.

26 - É publicada a Lei n.,623, de 12-B-95?, do Estado do Piaul, que reco
nhece de utilidade publica o Educandario Sánta Joana D'Arc, do munI-
cípio de Floriano.

26 - É pub'l Lc ad ç o Decreto n.,1.482, de 26-12-952, do Gove r-na d or- do Esta-
do do Ceara, que abre credito especial para atender as despesas com- "a reconstruçao e reparos de varios predios escolares~

26 - são publicados os Decretos ns. 1.012, de 22;8-952, e'l.015 e 1.016,
de 25-8-952, do Gover-nador' do Es t.a do do Espirito Santo, que transfe-
rem escolas singulares nos municipios de .Ib í r-a çu , Anchieta e Colati
na.

26 - são publicados os Decretos ns , 1.013, d~ 22-8-952, e 1.014, de
25-e-952, do Governador do Estado do Esp í r-Lt o Santo, que, respectiva
mente, eleva à categoria de escolas reunidas as escolas singulares da
Vila Len Lr-a , no município de Colat Lna e denomina uCel. Virgínio CsLmon". 'as e s coLa s r-eun í.da s do mesmo municipio. '

27 - são ~ublicadas as Leis ns , 1.L_IO e 1.4.15, de 23-8-952"do Estado do
Ceara, que , r-espe c ç í.vame nt.e , autoriza a abe r-t ur-a de credito para auxiliar
a construçao do predio 9-0 Patronato "~adre Luis Barbosa Mc4reiratr

, de
Messejan~,e concede auxikio ao farmaceutico Pedro Gomes de Matos. na
publicaçao do livro de sua autoria intitulado "Cap Lst r-ano de Abreu~ida
e Obra do Grande Historiador".

28 - É p~blicada a Lei n. 256" de 1-8-952, do Estado do Eiaul, que cancela
auxilio e eleva s ubve n ça o ao Ginasio Sagrado Coraçao de Jesus.

28 - É pub Lí.ca da j a Lei n , 901, de 27-8:952, do Es~ado de Minas Gerais, que
concede auxilio para a reconstruçao do Seminario de Diamantina.

28 - são publicados os Degretos ns. 1.021 e 1.022, de 27-8-952, do Governa
dor do Estado do Espirito Santo, que tornam sem efe ito os Decretos -
de 19-8-952, que transferiam escolas no município de Colatina.

28 - são publicados os Deçr-e t os ns. 1.023 e 1.02L~, de 27-8-952, do Governa-
dor d9 Estado do ~spirito Santo, que transferem escolas singulares no
município de Colatina.

29 - são Itublicadas as Leis 1)s. 1.411 e 1.1+13, de 23:8-952, do Bstado do
Cea r-a , que concedem auxilios, r-espe ct Lvament.e , a Escola Normal Rural, ,
N.S. da Gloria de Mombaça e ao --duc anda r-Lo Santa Maria de Itaperuaba,
no município de Sobral.

30 - É pub Ll.ca da a !;ei n , 993, de 29-8-952, do Estado de Minas Ger-a Ls , que
concede a doa ça o de imovel onde funciona o Grupo J:.:scolar "Ar-tur- Ber-nar-
de s !", em Tupaciguara, à Congregação dos "F'd Lhoa de N.S. do Monte Calvârio~

TIl - ATOSDA ADMINIS1_'RAÇÃOMmnCIPAL

22 - É pub l ã ca da a Lei n , 59, d~ 22-8-952, da Prefeitura Municipal de Ara-
caju, que c çnce de auxilio lit Comissao de Estudantes das Faculdades de
Cergipe e da outras providencias.
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6.
IV - NOTICIÁRIO

2 - Encerra-se, ...no Rio de Janeir>o, o XV Congre~so Nacional de Estudantes,
com a eleiçao ~da. nova diretoria da Uniao Nacional de Estudantes.

3 - Com o discurso de encerramento, do Prof. Antônio Carlos Cardoso, Vice-
-Reitor da Universidade de C!!a o Paulo, encerram-se, no Rio de Janeiro,; ':;(, ,
as at ividades do Simposio sobre Novas Tecnicas de Pesquisa em F'isica.

12 - Por j oca s Lao da passagem dO,Dia do Estudante, a U.N.E. lança uma procla
maça o a todos 98 universitarios, concitando-os a lutar pelo soerguimen
to moral do Pais.

14 - No Gabinete do Ministro da Educação, tomou posse do cargo de reitor da
Universidade do Rio Grande do Sul o Pr-of' , Elizeu paglioli.

19 - Noticia-se a assinatura de acôrdo entre o Brasil e os Estados Unidos"., ,,. "'"
p~10 qual este pais cr~ara umaj ue ãna=p í Lct.o , no Sena l , para a forma-
çao de tecnicos da industria textil.

21 - É_dada à publicação uma informação do poder executivo do Estado de
Sao PauIS( a um projeto de lei) E(ncaminhadC? pelo 1egislativo~., na
qual aquele poder decide f'a vor-ave Lment e a crir;\;80 de cLas se s especiali
zadas para cegos nos cursos primario e se cunda r-Lo dos colegios de vi--
dentes.

,
21 - Noticia-se que a_Sra. Helena Ant Lpof í' esta organizando o Instituto Su

perior de Educaçao Rural com a finalidade de preparar professoras para
os cursos normais e de aperfeiçoamento r-ur-aL, em Minas Gerais.

Seção de Documentação e Interc~mbio do Instituto Nacional de
Estudos Pedagbgicos. Elza Rodrigues, Chefe da S.D.I.

A


