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Do Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais

A~ Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

Assunto: Apoio financeiro do INEP em 1975 V( G-é{l/7E:'
A' k.~~~:--.~-

~eP~~, ~e.~~~_)
..J4,..~~ -~) ~ k~ )
~ ~. ~~\L 'E)<.~~ ~

Diretora ~~ ~ ~ oL~bt1Àc.f1ÃI

~rQ~~~E:~.l~~
Envio a Vossa Senhoria exemplares do oflcio

n.658. de 03 do corrente. e de seu anexo. que tratam da soli
citação de que os projetos a serem apresentados ao INEP. com
vistas d obtenção de apoio financeiro e 5. deem entrada
neste órgão. em BrasIlia. até 30 de outubro próximo vindouro.

Encareço que Vossa Senhoria. sem qualquer
tardança. enderece citados documentos aos MagnIficos Reitores.
bem como aos Senhores Diretores de Faculdades ou Departamenms,-
de Educação. Faculdades de Filosofia. Ciências e Letras e ou
tras entidades que militem no campo da pesquisa educacional
; que tenham sede nos Estados da Guanabara. do Espirito Santo.
do Rio de Janeiro e de Minas Gerais .

..•.•._-'- --

Após o cumprimento de tal tarefa. solicito
que Vossa Senhoria me envie a reEção das entidades destinátá-
rias.

Renovo-lhe os protestos de consideração. e
estima. J.~\J1...

ll.9Y~;;r~
~~ ~.~~
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~{'~~~êAyrton de Carvalho Mattos .
Diretor-Geral ~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

Of.Cir.n9 658 Em 3 de junho de 1914.
Do Diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Ao Diretor do Centro Brasileiro de Estatísticas Educacionais (IBGE)
Assunto: Apoio financeiro do INEP

.•Como e de seu conhecimento) o INEP, no exer
cício das funções de estímulo e de coordenação dos estudos e pe~
quisas educacionais no pa.ís, que lhe foram atribuídas pelo Decre
to n. 71 407, de 20.11.72 (DO de 22.11.72), proporciona apoio fi
nanceiro a entidades que se proponham elaborar ou executa~ pxoj~
tos em tal campo de atividade, a cargo de equipes técnicas sob su
as respectivas responsabilidades.

Compreende-se como entidade, para esse fim,
o órgão cujo dirigente tenha competência estatutária para firmar o
imprescindível contra-to ou convênio com o INEP, a fim de que seja
concedido o apoio financeiro, na hipótese em que o projeto logre
aprovaçao.

Caso essa entidade esteja. interessada e~
obter citado apoio financeiro no decorrer de 1975, encareço-lhe o
preenchimento, em três vias, do Termo de Referência, cujo modelose
gue anexo ao presente ofício, utilizando as expressões e preenche~
do os itens pertinentes, conforme se trate de elab0ração ou de
execu~ão de projeto de estudo ou de pesquisa educacional, e reme
tendo-o, at~ dia 30 de outubro próximo vindouro, para o endereço:

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Edifício Gilberto Salomão
SCS - Bloco M - 149 andar

70 000 Brasília - DF .•Se, como e de esperar-se, os recursos do
INEP para 1975 ficarem totalmente comprometidos com o apoio finan
ceiro a projetos remetidos até a data aqui fixada (30.10.74), nao
haverá condições para que os trabalhos que vierem a ser apresent~
dos DD. ~correr do próximo ano possam ser atendidos.

---"'-

. Atenciosament:-.
/.. CcA. ~a.A),h1~

~~Õrl' de Carvalho A~k'-t0S,
Diretor-Geral
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FUNDAÇAO BR~SILEIRA DE EDUCAÇÃO
C~NTRO EDUCACIONAL DE NITEROI

IEscola Experimental
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Niterói, 31 de maio de 1914.

Ofício nº l2n4
Do Diretor Adjunto de Apoio Técnico-Pedagógico
Ao Ilmo. Sr. Dr. Ayrton de Carvalho Mattos

DD. Diretor do CBPE ~~;;: ~~ ~fje
I ~I ~-r

Assunto: Solicita patrocínio ~ AA ':"'_
'e-/ -,..,..,. O ~

Senhor Diretor:

U Centro Educacional de Niterói, no int~
to de desenvolver um trabalho em torno da utilização da Bibliote-
ca na escola, organiza um 11 Encontro sobre Bibliotecas Escolares
nos dias 4 e 5 de julho próximo.

A experiência do I
cuidadosamente o deste

Encontro (1912) nos 1e,ano, e prever uma se-vou a preparar mais
rie de despesas que apresentamos em anexo.

Vimos consultá-lo sobre a possível parti-
cipação do CBPE no financiamento total ou parcial dessas despesas.

Evidentemente, tal participação seria re-
gistrada nas publicações do Encontro sob a forma de patroc1nio e
ao mesmo tempo confirmada com a honrosa presença dos representan-
tes do CBPE que V.Sª designar.

Estamos certos de poder contar com o mes-
oportunidade, recebemos do órgão dirigidomo apoio que, em outra

por V.Sª-.
Antecipando os nossos sinceros agradeci-

mentos, apresentamos a V.Sª os protestos de distinta consideração.

~/-'

ROBERTO BALLALAI

I



FUNDAÇAO BR~SILEIRA DE EDUCAÇAO
CENTRO EDUCACIONAL DE NITEROI
Escola Experimental

CUSTU OPERACIONAL DO 11 ENCONTRu SOBRE BIBLIOTECAS ESCOLARES A
SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE NITERúI (ESCOLA EXPERI-
MENTAL) DA FuNDAÇAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 4 E 5 D~

JULHO DE 1974

o Gastos de Impressão (6 Comunicações de mais ou menos
20 páginas para 500 participantes) •••••••••••••••••• Cr$ 10.000,00

• Auxiliares de Secretaria e Recepcionistas (10)•••••• Cr$ 1.000,00
• Auxiliares de estenografia (5)•••••••••••••••••••••• Cr$ 1.000,00
o Fitas magnéticas para Gravação: 8 rolos de fita de
7 polegadas (2 horas), sendo a base de Cr$ 40,00 ca-
da•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CT$

• Copy-Deskoo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$
320,00
500,00

• Despesas de Correspond~ncias ••••••••••••••••••••••• o Cr$ 1.000,00
o Material de Papelaria ••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 1.000,00

Total.oó ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o Cr$ 14.820,00
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MECIINEP-CENTRO BRASILEIRO DE PES~UlSAS EVUCACIONAtS

',5 J U t 1974

« V,(.~ttO~4do C~nt~o 8~aA'('l~1~0 de. '~Aqa1Aa~ fda~4elDnalA

V,(.~uo~ Adjunto dI.Apoio Tlel1.ieo.•..,,~ddgõgl{!o do
Cent~o Educacional de Nite~oi

I 'Re.,6 ponde. 4 A ol1.e1.ta.o.46

Stnno~ f)1~~to~ Adjunto

Em atctltç4040 D61eJ..o nQ 12/74 d.btlg.ido pOlt VOAAa
Se.nnolt,(.a: 40 SJ&..V.i~e.'o1t-G~~al do HJEP p01! l.nte.Jr.fntcUo de.Ate.
e~ntAo, venho .in6oJtM~-lhf., de. oJtde.., AtIL lmpoAAlve.1 ãqutla.
V1.J&.t.Ç40 attndf.lt, no mome.nto, ã Aol1.oJ.to.Ção oltmul«da. pOJt VO!
~4 StnhoJt1.tt, umo. vt,z que OA ~tetVUO..6 dOÔJtgdO Jã. ~utiotDta!:,
mtntt eo pJtom~tidoAno de.,,6tttvo!vimtltto da p1!0~4a"'4ção IttlatJ..
\1« 40 e.xuelcúo df. 1974.

Valho-me. da ot!aAiio p4Jto. Jt~mettJt 4 VOAA4 Stnho -
iL1.«, em ctntxo, eép1.a do 061úo...e-tIt(!.fJ,la.Jtn9 658 eom 4A .incUea.
ÇÔe.A I1tetAA4«4A palt4 obtençã.o de 4poIo 6Lna.netiJto p4Jt4 o
pltóx.imo 4nO.

TJta.nAmltindo 4 VOAA4 S~nho~i41 o pt.~ do S~.V.iJtt,.,..
tOIt .•..GtJtdt T'o!t não podtlt atendt~ « Ata pe,d.ldo Ilt4ta. o ea..6lão ,
a.p~ovúto a bpolttul'Úd.ddt ptVt.lt ap4t..6 uttt1lt...lht pllotf..6to4 d t

eonAlde~4eão t 4plte.ÇO.

~
EtZ4 'Rodltlgue..6 Ma.lttln.6

V.illt.to~a. do CBPE
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