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Portaria n , 459 d.~ 19 de março de 1957

o DIRETOR DO ENSINO SECUNDÁRIO DO
MINISTÉRIO DA EIDCAÇltO E CULTURA,

R E S O L V E, de aeôrdo com a alínea
e do art. 30 do Decreto nO 34 638, de 17 de novembro de
1953, transferir para o Centro Brasileiro de Pesquisas Ed~
cacionais, os serviços relativos aos materiais audio-visu-
ais da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Se-
cundár ío para cujo desenvolvimento continuará a referida
Campanha a prestar a ass istência e colaboração, em têrmcs a
serem estabelecidos entre o Diretor do Instituto Nacional,.cE
Estudos ~dagógicos e a Diretoria do Ensino Secundário.

Rio de Janeiro, 19 de março de 1957

~a.}o GILDÁSIO AMADO
DIRETOR DO ENSINO SECUNDÁRIO

Cópia autêntica



----. ··MINIS,T.É. DA

M. E. C. f
INSTITl'T~r NACIONAL L

E:ST'I~,.q r OIl.GO."ICOS ~1

. '2 2 MAR 1957, .,/ f
••••••••••• .,.. J ,

ftOTO QLO.•.. ~~a...;;,;z:::.=:::z:=::=:====--Ij

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Do Diretor do Ensino Secundário
Ao Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos

ÂAssunto Remessa de portaria sobre Serviços Audio-Visuais

Senhor Diretor:

Confirmando os entendimentos verbais já havidos, venho
remeter a V.S!. cópia da portaria n~459 de 19 de março de 1957pela qual ficam estabelecidas as linhas gerais de cooperação en
tre a Diretoria do Ensino Secundário, a Campanha de Aperfeiçoa=
mento e Difusão do Ensino Secundário e êsse Instituto, através
do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, nos serviços re
lativos aos materiais audio-visuais. -

Desta forma cont;nuará a CADES a responsabilisar-se pe
las despesas do pessoal ja contratado para tais serviços, qual
seja:
ANNA HALPERN DOS SANTOS-CECILIO - esteno-datilógrafa em inglês

e datilógrafa; e,
JOSÉ BATISTA.DE OLIVEIRA. - "boy".

A Diretoria do Ensino Secundário cooperará, no moment~
pondo à disposição do CBPE, para tais serviços, os seguintesfunciona:rios:
LETICIA MA.RIA DOS SANTOS FARIA - técnica de educação, classe K;
OLINA TERRA FRANCO - oficial administrativo, classe I.

Fica entendido que tais funcionários seguirão as nor-
mas disciplinares estabelecidas para o ~essoal do CBPE, que fi-
cará com a responsabilidade de designaçao de chefia e respecti-
va gratificação.

Aproveito a presente oportunidade para remeter a V.S!.
cópia do ofício ao Institute of Inter-American Affairs, pelo ~
qual presto os necessários esclarecimentos sôbre a articulaçao
dos serviços aqui referidos.
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Ponho-me, outrossim, à disposição de V.SI. para qual-
quer outro entendimento no sentido de manter ou renovar avalio
sa cooperação que já vem sendo prestada por aquela entidade. -

Com elevada estima, apresento
Cordiais saudações



o Diretor do Ins"t1 tu'tO li clonal de Estudos Pedasógi-
C08, usando de. atribuiçio que lhe confere o plano do 0BPi .•.lt
3.6 - reeol Te dar nova redação e acrescentar os seguintes 1.tens t

2.2 - A or3$.D.izaçio do OJ:iPEe doe OR obedecerá ao a!,
euinte ortlfUlograma básico" comas alterações que se recomendarem
aos casos regionais:

Instituto Naciona.l de Eatudoa l?edagógiooe .
. Dlret·or .

~ I'Dtre'torit\ Bx~~t~v~ 1
3\. -

Div1sao de Es"tudo e
Pesquisas Sductlo1ona1s '

D1v1sao4~ btudosePesquisas Sociais

l)1YlaiOd$_Dooumeniaçãoe Intormaç80 Pedagos1ca
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