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MINIS'lÉUODA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTONACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISASEDUCACIONAIS

Atividadesdesenvolvidaspela COOrdenadóriádeJ:X)cUrrerttàção
e Irifonnações~CODI

1. Leitura e sIntese dos atos baixados
Educação,

pelo Conselho

tendo em vista a alimentação

PRODASEN

(Processamento

de abril a dezembro,

de Dados do Senado Federal).

na DOCUMENTA,

anos de 1962 a 1972, inclusive;

do

Em

1979,

4.044 formulários,

abrangendo

co~

a) o perlododos

b) os meses de janeiro,

feve~

ro, março e abril de 1973, c) os meses de outubro,

novembro, d~

zembro de 1978; d) os meses de janeiro,

março

1979, num total de 4.093 resumos
através dessa remessa,
assumido

com descritores.

o compromisso

com o Conselho

Federal

fevereiro,

informal

de Educação

Ia tarefa ao ano de 1962 e subseqüentes,
lacuna existente

2. Leitura e seleção
publicados
ao

no Banco de Dados

PRODASEN

Oficial

contendo

resumos

Cumpriu-se,

que o INEP havia

de retroagir

aque

a fim de preencher

referentes

a

~

Educação,

da União. Envio de "work-sheets"
de atos inferiores

Em 1979, até a presente

:1nhados 1.669 formulários

de

do PRODASEN.

de atos legislativos

no Diário

to e Decreto-Lei.

/

de

do Banco de Dados

foram encaminhados

tendo atos publicados

Federal

ao PRODASEN,

a Lei, Decre-

data, foram encami-

e elaborados

1.545 resu-

mos com descri tores.

3. seleção e classificação

de matéiias

áreas afins, publicadas

relativas

pela imprensa

diária

~ Educação

e

de todos os Esta-

dos.
4. Análise

de solicitação

Internacionais
boração

e pessoas

de respostas,

orientação

de Entidades
atuantes

to a Instituiç6e~

bibliográficos,

com recupeiação

.tanto no acervo documentário

Estrangeiras

na área educacional,

levantamentos

bibliográfica,

Nacionais,

com as quais a CODI mantém

com el~

sInteses

da informação

da SEPER e BIBLIOTECA,

e

feita

quanto

contato.

,

ju~
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5. Respostas

a questionários

trangeiras

com Instituições

ferentes a atividades

7. Leitura,

análise,

Brasileira

visando

realizadas

à troca de informações

re

no campo educacional

e ao abas

e resumos

de trabalhos

para a elaboração

publicados,

l!

da Bibliografia

o n9 143 da Revista

Brasileira

ao Ano Internacional

de Educa2ão

de Estudos

da Criança;

Pedag6

a Bibliografia

V. 24 n9 1 e o seu índice referente

ao

de 1969-1973.

Da série

"Formação

publicados

de recursos

os números

licenciatura

da Lei n9 5.692/71

do pessoal

ciativa no setor editorial,
de relat6rios

de pesquisas

mular o interesse
Encontra-se

docente

educacional

rio, Encontro

de importante - ini
na divulgação

144 da Revista

títulos:

Brasileira

"Expressão

de Estu

no ensino"

EncontrQ técnico

na área do ensino

sobre estudos

a esti

na área educacional.

que versa sobre o tema

dois livros com os seguintes

das

de 19 e 29

em forma de livro, com vistas

de quantos militam

de

e Integração

e não docente

Trata-se

foram

dos cursos

uma vez que consiste

no prelo o número

dos Pedag6gicos

para a educação",

1 e 4: Grau de adaptação

às exigências

formadoras

humanos

graus com o sistema que os absorve.

pesquisa

Es-

de Educação.

gicos, dedicado
Brasileira

seleção

de peri6dicos

8. Foram editados

agincias

Nacionais,

do sistema.

vros e artigos

período

por Entidades

e Internacionais.

6. Intercâmbio

tecimento

enviados

sobre

de 19 grau - Documentá

e pesquisas

no ensino

e
a
-

de 19 grau

Região Centro-Oeste.
Acham-se

em fase de preparo

entre variáveis

demográficas,

para impressão
econômicas

nição do Curso de Pedagogia;

!ipologia

lar; Nível de escolarização,

educação

cional; Escolinha

de Arte do Brasil

os livros:

Relações

e educacionais;

da educação
informal

extra-esco

e procura

e Desempenho

Redefi
-

educa-

no Vestibular.

- 3 SERViÇO

PÚBLICO

FEDERAL

í
9. Recuperação

constante

em termos qualitativos

do acervo da Biblioteca-Núcleo
Entidades

Nacionais

respondam

aos critérios

conhecimento,
10. Dinamização
Recursos

através

e Estrangeiris

conteúdo

compra

com várias

de obras que cor

quais sejam,

áreas

de

etc.

do serviço de empréstimo

Audiovisuais

de permuta

eda

de aquisição,

e quantitativos,

cuja procura

de materiais

do acervo de

vem se intensificando

a ca

da dia.
11. Dinamização

da Seção de Thesaurus,

ta de dados, elaboração
assunto.

Participação

de instrumentos

nas tarefas

tores estatístico-educacionais
vel nacional,

a partir

a partir do 29 semestre

e relatórios

de compatibilizar

das regi6es

como parte do trabalho

através de entendimentos

oficiais
de 1979.

de estudos,

sobre

o

os descr!

brasileiras

integrado

cole-

a n~ -

SEEC/MEC/INEP,

entre as duas Instituiç6es,

