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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
PROJETO CBPE) 03 DEPE c.2 J/ç:)O

Perícles Madureira de Pinho, Diretor Executivo do CBPE ,
Jayme Abreu, Coordenador da Divisão de Estudos e Pesquisas Educa -
cionais, acordam a realização da edição de uma série de livros de-
matemática, destinados a melhorar a preparação do professor secun-
dário dessa disciplina, a ser promovida pela Divisão de Estudos e
Pesquisas Educacionais que a supervisionará, e o Instituto de Mat~
mática Pura e Aplicada sob a responsabilidade e orientação do Proi.
Leopoldo Nachbin, matemático do D1PA.

JUSTIFICAÇ1Q
Uma das atribuições propostas à DEPE, no "Plano de Organ1

zação do Centro Bra.sileiro de Pesquisas 'Educacionais e Centros Re-
gionais" foi a deUestudo e ela.boração de manuais de ensino e de m,!
terial didático,a.

Essa atividade foi julgada de tal significação que ini-
cialmente constituiu uma Campanha, autônoma, do lNEP, a do Livro
Didático e Manuais de Ensino (CALDEME);,hoje incorporada ao Centro,
na DEPE.

OBJETIVO
O objetivo básico dessa série editorial é enriquecer os

instrumentos de trabalho dos professores de matemática no ensino'
secundário, mediante a publicação de livros, monografias, traduções. '.que dem ao professor secundario a oportun~dade de melhorar seus c.Q,
nhecãmentos e ampliar sua visão profissional, com especial adequa-

fIIfI , , •

çao em se tratando de matemàt Lca, quando ainda e part~cularmente
escasso o material entre nós existente.

PLANEJ AMENTO
, .Sera desenvolvido o seguinte planejamento de acordo com
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2.

convênio realizado entre o CBPE e o ~~A em 11 de agôsto de 1960:
A série editorial se iniciará com a preparação dos origi-

nais para publicação dos seguintes livros:
1) Conjunto e Funções (Álgebra) - Autor: .!:rof.Leopoldo NA

chbin - Nesse',:livro se reverão e completarão as apostI
Ias esgotadas, do curso do Prof. Leopoldo Nachbin sô-
bre os assuntos em referência, ministrado em 1951 sOb
os ausp Icãos da Fundação -Getúlio Vargas, destinado prj.
mordialmente aos professôres do ensino secundàrão ;

2) Aritme~ica Raç!Qnãl - Autor: Prof. Antonio Aniceto Mon
teiro - ° Prof. Leopoldo Nachbin se compromete a soli:
citar do autor autorização para reedição de seu traba-
lho sob o titulo acima.

3) Topologia dos Espaços Métricos - Autor: Prof. lQn La-
ges Lima - Esse livro será a edição, especialmente ada~
tada ao professor secundário de curso dado pelo Prof.
Elon Lage s.Lima na Faculdade Nacional de Filosofia em
1954, existente sob a forma de apostilas publicadas em
três pequenas edições pelo II1PA.

4) Geometria na Escola Secundária - Autor: Prof. Blon La-
~ges Lima - Trata -se de livro no mesmo esp1rito dos m~
, .nuais para os professores de 'ensino secundar10 a ser

feito pelo Prof. Elon Lages Lima.
PM*0

1) Conjuntos e FUl1ÇÕ~L - Autor: Prof. Leopoldo N@Ã-lbin - °
Prof. Leopoldo Nachbin se obriga a entregar os orÁg1 -
nais completados, revistos e prontos para impressão no
prazo máximo de seis meses, a contar da data da assinâ

'" ,tura do convenio entre o CBPE e o Centro isto e, de 11
de agôsto de"1960.

2) Aritmetica Âacional - Agtor: Prol. Antonio Aniceto Mon
teiro - Fica estipulado o prazo máximo de seis meses',ã
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partir de 17 de agôsto de 1960, para a entrega, pelo
IHPA, dos originais prontos para are-edição.,

3) Topologia dos Espa~os MetricQ.§,- Autor: Prot. ;EJ.on La-
~s Lima - Fica estipulado o prazo máximo de seis me-
ses, a partir de 17 de agôsto de 1960, para a entrega
dos originais pronto para a impressão.

4) Geometria na Escola Secun..dária- AutQ.1;.:Elon Lages Lima
- Fica estipulado o prazo máximo de 20 meses a partir da
entrega do texto de Topologia dos Esp,aços Hétricos, para
a entrega dos originais prontos para a impressão.

EDjQlQ

1) Conjunto e FunQÕes - jAtor: frofe Leopoldo Nachbin - A
edição, financiada pelo CBPE e realizada por editora ind1
cada pelo IlviPA (devido à especificidade do trabalho) será
de dez mil exemplares, sendo mil entregues ao IMPA com e.n
capamento especial, pertencendo o restante da edição ao
CBPE,

2) Atitmetica Racional - Autot: Prota Antonio Aniceto Monte~
12 - Será feita, por conta do CBPE, wna reedição de dez
mil exemplares a cargo de editora indicada pelo IHPA sen
do mil, com encapamento especial entregues ao~IMPA e o
restante da edição entregue ao CBPE.

3) Topologia dos EspaQos Métricos - Auto~: Profo Elon Lages
~ - A edição custeada pelo CBPE, será de dez mil exem
plares em tipografia indicada pelo Il1PA dos quais mil,com
encapamento especial1serão entregues ao IMPA pertencendo
o restante da edição ao CBPE.

,
4) Q;§Qmetr1a na Escolª, Secundari,§,.- ,&1tpt: P:t9:t.:.Elon Lage~.

~ - A edição,' em tipografia indicada pelo IMPA, será'
de dez.mil exemplares dos quais mil, com encapamento es~
pecia1 serão entregues ao IMPA pertencendo o restante da
edição ao CBPi:.
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ORÇAMENTO

, .Para custeio dessa ser~e editorial fica empenhada a impo.
tância de @ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), por conta do o.,t
çàmento da DE~ para 1960 assim distrfbuida:

a - Pagamento ao Frof. Leopoldo Nachbin pelos originais do
livro Conjunto e Funções •••••••••••••• ~$150.000,00

b - Pagamento ao Prof. Leopo1do Nachbin p~
10s originais do livro Aritmetica Rac~
na1 do Prof. Antonio AniCéto Monteiro,.
(como pagamento ao seu autor) ••••••••• ~3 150.000,00

c - Pagamento ao Prof. Leopo1do Nachbin pe-
lo livro Topo10gia dos Espaços Métricos
do Prof. E10n Lages Lima(como pagamento
ao autor) ••••••••••••••••••••••••••••• [$ 150.000,00

d - Pagamento ao Prof. Leopo1do Nac~bin pe-
lo livro Geometria na Escola Secundária
do Prof. E10n Lages Lima (como pagamen-
to ao autor) •••••••••••••••••••••••••• ~1150.000,00

([$ 600.000,00

,

Rio de Janeiro,23 de agosto de 1960.

Diretor E- =----rr'ífetor do CBPE

or enador da DEPE


