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NATIONAL INSTITUTE FOR BDUCATJ.ONAL RESEARCH
>22 SHl",r()~IEc;l'Rü (i·CHO:'IE, ~ILGLj,>o-KU,

T o K Y o, J A P ," ~

De u r- sr-,

Vari OU3 pr-ob.l ems \..J' 1 ,-;.1 '.sLe:~ e dr c a ti or; b.av.: be c orie L!18 .10:::;t
he a t e d an.du!'gent Ln mos t c our t r-Lo s o i' t ne ',,:or-J.d. Sh c e 110b
witn thepurpose aI' cóntributi~g to tn0 S01~GIOn of t~ese ;1'0-
blems in this c oun t r-y , t h í s 1n8 t í.bu te ê1Lt3 8n:"8.gtd L~ t.h e (:0,:;-

p ar a t í.v e ::.>tudies LI tQ6 V.S.A.,the Uni t ed Kin[;dOJ:1, Pr[u1i~G,G-er-
many, una tLe n.S.S.R.

I'/e r'ememb er with SIncera Grati t·c.:.de that s orne of co110.,e3
and universities, an d ot.n er major .1.nstitl"t.;;S H:cJ..:1 or-r-a.iãz et con3
. ....,. '1' d ' t . . -1- J..'
E1 cn i s 1"18 . 111 ycur- c oun r-::: \·i::~-e ~CJ::'.l 'O(}'Y)-::l c o COC:';>S "'C,,,,8 ~. t n

U8 by supplJinz U3 with tnelr catalog~eJ, prospectuses, otnor
valuable mat.er í aLe 8.:1d pub Lí.c a t i ons , 'I'he y hav e b e eri an.l &':'8 now
very U3 e I'u I and Lnfor-ma ti ve for our 3 cud í e s , arid they are .ccp t
in ouI' li"..._rs.ry.

3ut HE; a r e norr very anx i ou s to .i e ar-n ab ou t new ':;'oVé!10"iHlellt::3
• I\.., , " t' . . f- ' •an Cl,0 co i Lev.e s 8,:')([ un i v e rs r -l88 an Yo1,).r c ount r-y an ....16 3JCCeeCl· •..lg
feHyears. 30 i~' ./i'} could ki nd r y help 113 asa; n U':-1 s e nd U8 any
r-e c en t ma t.e.rí.aj s t e Li í.ng u s nc t only o..c' t he rs8n8NÜ .:.;tructn-'e,cur-'
r á cu La anu s t-a t i s t Lo s on v ar í ou s a.sp e c t s af '(,i,1.8 c01103[;88 ,and uni-
ver3ities bu~ also af the new tendencies &nd r8rJr~s tne~o, W8
woul o De vcry, nuch obliged \:0 .)'011,. 1-'lea'-18, be 30 go 'do ~3 t o enGOU-
rJ.ge l1S by Gi v ing y our- pub Li c a t '0113 \-Jhich ;y ou t h.í.nk \,,':'11 c"c..•.;> ua •

.
3incl:~I'(';ly yu--<.rs,

~~~ A'~Z~---'--
l!s...~unc-:': J.-I~rl;tt3u:'t.d

Ger!t.::t:"'s.l !,.. i:r!ec t oz-
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SENOR
Director el Centro Brasileiro
de Pesquisas Educacionais
RIO DE JANEIRO

;-T.~-;·,·"~(~:~--'·:-'~
i f'~';" e: .',) ,.... :.. '~'..

'~~:~:. i3"1',:~~'~~Z~;If)
TEngo ~l agrado de dirigirme a Ud. x( J!L

a fin de solicitarle el envío, con caracter de muy urgente, a este 17 fl V
Centro Prpyincial de Documentación Q Ir!~2~ó!l.~d~::.ativa y Soci~., , _.)?J ... .;..... .: J
de Ia sÚ;uiente documerrtac.í.ón; . .~

1. Planeamiento en educac.í.ón r zonal y regional
Experiencias realizadas en este sentido en s u provincia,
conferencias. Recomendaciones. Publicaciones.

2. Hetoc101ogía nueva en Ia ensefianz a de Ia matemática, cien- /
cias naturales y Lcnguaje , experiencias. Hétodos. Escuelas
exper-í.emt.al.es existentes. Publicaciones.

3. Alfabetizaeión: proyectos nuevos , Recomendac.i.oí s de Ia
UNESCO.Publicaciones.

; A. Capaci t8leión laboral. Recomendaciones de Ia OIT. Métodos.
Experiencias de capacitación laboral acelerada.

. J

~~. Escuelas de doble jornada: organización, actividades extra-
pr ogr-amátd.cas •

Agradezco Ia atenci~n que quiera pres-
tar a este pedido y saludo a Ud. muy atentamente.

Centro Pr-ov.Lnc.l a.l, de
Documentación e Inf.l")"t:m{;l,.~nF,(lll~At,i.va y Social
Casa de Gobierno ler. piso
Ministerio de .Asuntos Sociales
VIEIMA,.. RIO NEGRO~"IT{i6 ~ ;;-tiÁJ LJ

HARA CRISTllifAFOSS.A'rI
J DlRECTORA
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I o, venho &o11c1t
Vossa de ooncord r que a. enc1onad& 0&1'"'11 o pe_
naça,por· 1 12 .see., no 1i r!odo da nove:mbrQ d 1968 DO? hro de 1969,
à dif1POSição do IIEP•. a lide cont1nutUrrealizando estágiQd;.t a.perf'eiçoa-

nto nc Centro llra i.leiro de Qlolquiso.:· Educa,oiona.1a.·

Agradecendo. a t ·cipac!.ooke:nte,
dido. ap ov 1.to o 'Du<;õlv..0

.•.apr ço .:
re:LtE!rar·-lhprot st d

•uldoIv d
ir rtor ti

AoExeelentr.s
J)out.~Lu!a Vi

amor
i lho

Jl.}). Governador do . tado da.

lvador .•
gic/vml.
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OF. Q 770/68
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Em, 26 de d zembro de 1968.'\.

enhor 11mb· ixador.

Acuso o rec bi nto do xpediente DClnt/ 474/542.0,
dessa procedência cont ndo olicitação de m terial inform tivo sôbre
·0 i te educ cional bra ileiro, a fim de atender a pedido do In ti
t to Indu trial a cidad e Chancay Peru,

Emrespcata, enví o a V.•Exa•• em anexo, publicações
sôbre upervisão e fiscalização do ensino primário e seclmd~rio no
Brasil :

- L i de Diretrizes e ses da Educação acional
- Anuário Bra ileiro de Educação - pag. 49
- Plano de Inspeção Federal do En ino Secundário
- A moderna supervisão do ensino primário -

-Mariel Croaby.

Aproveito a oportunidade pa.ra. reiterar a V.Exa., os
prote to·a de elevada estima e consideração

Péricles Madureir de Pinho
Diretor Exec tivo

Excelent!ssimo Senhor
Embaixador Donatello Grieco• D. Chef~ do Departamento ~lltural
e Infotm~ao
Ministerio d s Relações Exteriores
Palacio Itamaraty
~
nl/vml.
pree, 1882168
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Pedido de informação.
Ensino primário e se
cundário no Brasil.-

rr---.'·::; '''...~.:....". \~"" , t' -{ c.: ••

Q)JY! P. '-)iÚft!
flJ7

O Departamento Cultural do lVünistério das Rela
IVçoes Exteriores clli~primentao Instituto Nacional de Estudos P~

dagógicos do I~nistério da Educação e Cultura e, a fim de aten
der a pedido do Instituto Industrial da cidade de Chancay Peru,
muito lhe agradeceria a remessa de material sôbre supervisão e
fiscalização do ensino primário e secundário no Brasil.

v



o. 769 / ..iIi.

, 26 de d zbro de 1968.

anhor b ix 01',

CUSO o reo bi nto do expe i te -Clntl 070/542.02
d proa dÂnci • contendo olicitação teria! inlo ativo sôbre
o aiete e c aianal bra ileiro, a fim de -at r ixada do
Bra 11 m Lima.

Emras eata, envio a V. a. m anexo, publicações s~
bre a organização e adminitração 'escolar bras!1 ira :

- lei de Dir trizes e Bases da Educação laci onal.,
•..Anuário' asilairo d Educação,
- IIIa. ConterAnei Nacional e Eiueação,

vi to cati Q brasil iro - 1966/67-
Aproveito a o ortunidade ar

Iey a e ti eenaíd r ç-o.
iterar a V. ., o

~rioles dureira d Pinho
Dilator E:r: cativo

hcelent{sai .nhor
'baixador Doná:áello Grieco

D. Chefe do Departamento
Oultural Infonnaçõs
Palácio do Itamaraty

ebb/vml
pree, 1657/ ó8
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Do. Assessuria Culturc"l 0.::::INL

:&-.126 o.e de:3e:lbrJ de 1968
O". ~ ,

! :UHr

S1>:C ;;~).;h9.
s, r.~/J H
~<!L 1(- ~~

Int6DeSso.dos e:'.1 CJ::,lpleto.r llJSS;)S ar'qu.í v .ie , referen-
tes ; entidade dirigido. por ~.S.solicit~~)s Cl.especiol gentil5so. de
envio.r-n:.;,s,cc:°.l o. p:::ssível broYidcde,u.z:t pequeno p,ist:5ric:....dc ....::l~S:lo.(dC1.tQ
do f'undcção .fundo.dôres. o+c)Clssb c ):~lJ ostc,tut::;s. ,'.

Ar;; E;;::lQSr \"~cl..\.Wt d~
/~~ 'b.~Il.UtJ1) & ~(V\ P~cJ().~~1'tt\J)

PrezO-do Senh:::r.

Outrcssil:l,so c. entidade publico. C1.lSU~lpori'Jdic::
poder recob5-1us,inclui~dc ~
c.s ontido.dos que :'1211tonhCl:lin-

(I
':U lnIetL1 infGr:.:1C'.,t~V8"gOste,ric.;:.us do
n.x.io dosta Assoss )r~o. Cu.L tural entro
torcQ:'olbio Prr:~1Q.nent;edo pub.Lí.cuç ice ,

''''- Aprovei tc.ndJ' c...GrClt:~, enaô j), :~lo.nifosta:~us
do l1;)SSo..distinto. ostbc. o cCJ.lsiderc,çc.:.:.

\

I
AC/ j:J.h. -300/68.-

pr:.~tost.JS

AtGncios~:lontOt

p/ Luis lilltonio 3o.rrato
Assossor Cu].-tuml.-

«c.
[;e;.;&'w, IL'

fr~
'16.-1';(" .

t"~t/f;J; 11tu. di {/1ft.,

1«;. ·d«,
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LISTAS TELEFÔNICAS BRASILEIRAS S.A. PÁGINAS AMAREl AS

!

!Ao I
Centro Brasileiro d Pesqui e duc oton ia
Volunt~o d pátria, 170

at

p

R ceb mos do O
portânci d
roa novos),
A COAS,

r f ren
o penod

nt~ :BrasUiro d P
974,00 (Noveo ntos

,2 inaturaa
d D zembro/68

SquiSB.
ten

do BOLE I L,GIS
, Jan iro/70.

Educ oiona,1s,
qua tr cruze~ .

TIVO •••

Sede: Guanabara: Rua O••• mbargador Viriato, 2, fone 52·6052 - São Paulo: Rua Cinclnato 8rasa, 389, fone 37·6141
Departamento. de Vendas: Rio: Av. Rio Branco. 139, 12.0. andar rÓ. fone: 52·6050

São Paulo: Av. Cásper líb.ro, 390, 7.0. 8.0 e 9.0. andar... fone: 35·9934
Belo Horizonte: Rua São Paulo. 656. andar C. cj.. C 1. fone 2·8491
P6rto Alegre: Av. Borses de M.deiros, 308. 12.0. andar. ejs •• 122/126-8. fon. 4·1966
Recife: Rua Madre de Deu•• 27, fone 4.1233

Agtncias: Belom - Fortal•• a - Salvador - Goiânia - Nit.rói - Santos - londrina - Curitib. - C.mpinas - Bouru
End. T.Iegr. : LlTEBRA - Telex I B.lo Horizont. 120 - Guanabara 232 - Pôrto AI.sre 879 - R.eif. 820 - São Paulo 377

008.2
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10 d Ja 1rol /1d dezembro 1968.

lImo. Sr. Penel s d Sou
"D1r tor do Esc ri torio da 01,

Rua de Glor! 190 o 201
est

Montelro
no B s11

anhor Di tor,

tendimento ao d1do d .• datado d 11 do cor -
an xo,dol· x m 11 . do t b lho B1b11og -

•de d envolvimen o conomieo e social,. globaiSf•••t duai. etoria1s -ue ço.
N sta ,oportunidade ares ntamo V.8,. os nossos rot.

. ."tos de ele ada tim. e distinta eons1deraçao.

rent ,
ria d
g10nai •

-

P r1cle du 1 d nho•
D1r tor ~ cut1 o do C13



Rio de J netro,!dPdezembro de 196~.

Prof. ,Franco Lo Presti Seminerio
Chefe do Servi~o de Pesquis~ e Ensino.. ,Fundaç~o Getulio V rgqs
Tnstituto de Seleç;o e Orient ç~o Profission3l -
Serviço de Pesquis~ e .l:!:nsino
Rua d. Cqndel;ri , 6 - 2~ ~ndar

Senhor Chefe,
ADe acordo com c rta de V.~. d rigida o Centro

Bras leiro de pesquisas ~ducac onais, solicit~ndo inform ç~o sQ
bre estudos realizados com excepc1.ona is , tenho ~ informar -lhe,que o EP tem particip9do do problem atraves de congresso,res-,postqs9. queat Lona rlosremet t dos por org nismos +nt ernac tonats çunj,
versidades, instituições. O Censo sc oLar (MEC - TNEP - lOQ l:ln-
dar) tratou do assunto través da publicaçio de tr~balho mimeo-
grat do.

-No ent ant o , o NEP ns o r eaLí.sou !iind nenhuma pes-
quisa s~bre orientaç-o rofiss on~l, ness 'rea. d~ educaç~o.

Pl:lramelhor esclqrecimento enho o prazer e envi-, ,ar a V. SI!i.,o relatorio da s a t í ví.dades.zdo .Tnstituto Nacion 1 de
~studos Pedqgógicos no ano de 1967.

Cordialmente,

~

,1 f· ~lDl
f ri . i a '\ n ( .

. \l.J..:./ v I I '" \.'\'-~ vv ..
Nise Mari~ Lessa Beraldo l:lglh~es
p/Chefe da Seç~o de Documentação e

AInterc mbio

EBB/l\LS.
NQ 1.~lR/6A
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A Divisão de Docu..wntaçao do DepartaJuento de ..'\.dmi~~a_'
, - ,.. \ 'do MWlicipio de Sao Paulo, consulta Vossas Senhorias sobre a possibililRd .

de lhe ser enviada uma rela:ão das publicações editadas pelo Instituto Na-
"T

156/68

Prezados Senhores:

,
cional de Estudos Pedagogicos, bem como o preço das mesmas.

informações:
Quanto ~s publicações peri~dicas, solicitamos as seguint~s

a) titulo exato das publicações;
, -b) data de inicio de publica~ao;

c) periodicidade de cada uma;
d) forma de aquisição (doação ou compra);
e) preço das assinaturas para o ano de 1969;,
f) possibilidade de serem obtidos numeros atrasados e respectivo

preço;
g) forma de pagamento.

+
, A

Consultando-os, tambem, sobre a possibilidade de receber-
mos algumas publicações gratuitamente, aguardamos sua resposta para o se-
guinte ender~ço:

_ , f _

Departamento de Administraçao do Hunicipio de Sao Paulo
Divisão de Documentação
Avenida Prestes Haia, 893 - 12º andar
Zona Postal - 2

Agradecendo antecipadamente, subscrevemo-nos atenciosa-
mente,

~. )v~ •.u-

tx +oG--'s, $. i



C. B;-P. E.

13, de deze bro de 1968
..•Coordenadora da DDIP
• Sr. Diretor do IBEP.

• Execução de trabalhos referentes à
---- "Distribuição e publioação de material de ensino"

Senhor Diretor,

Em. aditamento o (lI'. o 4'7/68, referente ao pedido de autE.
rização par providênoias quanto à exeoução de trabalho dentro da speoiti-
oação ItDistribuição e publicação de ater1alde enSino", permito- e indagar a
V'.Sa. sôbre os resultados dosentendimento.s entre o IREI' e o IBGE para1mpre.!.
são do livro UEnsino Superior no Brasil (Vol. V, VI, VII), de Carlos de Souza
!feves.

À oonsideraçãq de V.Sa •.,

Elza ~igue8 artins
Coordena<lora da DDIP.

ERM/vml
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Rio de Janeiro, 10 de deze bro de 1968

Mr. Dott. Dante Di Palma
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Sudi Programmazione e O.M.
~ - Italia

Prezado Senhor,

Tenho o prazer ~e comunicar a .5a., que seu enderêço foi
encaminhado à Revista. Brasileira de EstudOS Fedagógicos., Bibliografia Brasile!
ra de Educação, aproveitando a oportunida.de para enviar a V.Sa., em separado
as seguintes publicações :
- Lei de Dixetrizes e Bases da.Educação (em frãnco;s)
• The Braziliam Educational System
- Anuário Brasileiro de Educação - 1964
- IIIa. Conferência aciona! de Educação - 2 vols - Salvador, Bahia - 1967.

,

Cordialmente,

--1 \' [fI .Jl
~Mar'a
P/Chefe da

~-rnltQr~àJJ
Lessa Berald~Magalhães
Seção de Documentação e

Intercâmbio

eb/vml.
proc.1129/68



MOD. 1 UFF. STUDl PROGR. e O·M.

s • é~24GfÜ~1966 . /c9ô. .....

~.~:p;y~ªªºgeDºº\UUentação et
~ ():r:IIlL:l.ç~()~~d.:~~~ºª,9~~t;rQ
Brasileiro De Pesquisas Educa-ÓiónaiS·····················.. ··························t············································

. /rua Voluntarios da Patria 1(J1

~~~~t.~iO d~~;:O
.@~......... .....~.................Jf{JY

UFFICIO STUDI PROGRAMMAZIONE
E O.M.

•
o G G ETTO:t=i~g1:l<:l~.i; º~·J3ºmE3qºº1Jm~nt.ªt:LQnªbQ1Jtthe.schQQl

system .
tC":'

0:t1~~::-1U9HZJJ1};?J
It would be very useful t~ce to get

detailed information about new developments in the school
system of your country.

\'[ewould theref ore be very gra teful if you could
send us periodical documentation.

We tank you in advance.

Yours sincerly

J
The Head of t~e Office
(Dott. Dante Di Palma)



! C. B. P. E.
I t)
r

Em, 1de dezembro de 1968

Armonia Etchepare de Henestrosa
Directora deI Centro de Documentacion
y Divulgacion Pedagogicas
Plaza Cagancha, 1175
Montevideo - Uruguax

Senhora Diretora,

De acôrdo com a carta de V.Sa., dirigida ao Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos, solicitando material sôbre a organização escolar bra-
sileira, tenho o prazer de enviar a V.Sa., nesta data, em separado, as seguia
tes publicaçõesl
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (em francês)
•.•Anuário Brasileiro de Educação
- Anais da IIIa. Conferência Nacional de Educação - Salvador, 1967 - 2 vols.
- Plano de Inspeção Federal de Ensino Secundário.
- Campanha Nacional de Alimentação Escolar nQ 7 - Ver Histórico da Campanha

paga 17
Para melhor esclarecimento sôbre a Estrutura tdmininstrativa e

didática do ensino em nosso país, sugiro a V.Sa. consultar a parte introdutó-
ria do Anu~rio Brasileiro de Educação: pags. 43/44- .

Quanto a Inspeção Escolar e Orientação Pedagógica: pág. 49.
V.Sa. encontrará na IIIa. Conferência Nacional de Educação -

vol. I - pág. 222, uma visão geral sôpre o sistema de promoção no Brasil.
Cordialmente,

<f\~~(]~~ _
-u~aria Lessa Beraldo Mag haes

P/Chefe da Seção de Documentação e
Intercâmbio

SDI/EBBtVML
proc. 1605/68



(ONSEJO NACIONAL DE ENSENANZA PRIMARIA Y NORMAL
CENTRO DE OOCUMENTACION Y OIVUlGACION PEOAGOGICAS

Montevideo
URUGUAY

P I a z a ( a gane h a t 1 7 5
Teléfono: 9.46·97

Montevideo, 20 de setiembre de 1968

Srta. Directora de Ia Divisi6n Nacional
de Estudios Pedag6gicos
Elza Rodriguez Martin
Rua Voluntários da Patria 107
BOiAFOG0-RIO DE JANEIRO -Brasil-

De mi mayor consideraci6n:

EI Centro de Documentaci6n y Divulgaci6n Peda969"l~y

de mi direcci6n, se encuentraabocado a latarea de actualizar Ias fuentessobr~~-

caci6n Comparada en Améri co Lafina (nivel primario).

Encontróndonos sin noti cias sobre algunos aspectos de Ia

organizaci6n escolar en ese pais, 'mucho le agradecerramos el envio de documen-

tos y/o datos sobre:

A) Programas de Enseí'íanza Primaria (escuelas urbanas y ruroles),

B) Sistema de promoci6n de a lumnos.~

C) Inspecci6n escolar. (Formularios de calificaci6n dei personal, pruebas de

rendimiento, etc.)

D) Servicio de alimentaéi6n de escolares.

Agradeciendo desde ya Ia atenci6nque pueda dispensar

a nuestro pedido, saludo a Ud. con mi consideraci6n másdistin

chepare de Henestros -
Directora

,
•

•
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D N r.....-• 1..-

CENTRO DE OOCUMENTACION E INFORMACION
FACULTAD DE HUMANIDADES y EDUCACION

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

AFARTADO 415

Haracaibo,

MARACAIBO - VENEZUELA

Senor Ministro:

Me e~muy grato dirigirme a Dd. para presentarle mis
respetos, a Ia vez que solicito de su benevolencia, tenga a
bien facilitarme, si es posible, información sobre:

OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAHAS, METODOS Y TECNICAS,
FORMACION DEL PROFESORADO Y OTROS ASPECTOS DE LA
EDDCACION EN SU PAIS, ENTODOS LOS NIVELES.
Nos podría servir de mucha utilidad los instrumentos

legislativos nacionales, tales como leyes educativas, regla-
mentos, constitución y material relacionado con todos 105 as
pectos citados.

El motivo de esta petición obedece a Ia urgente nece
sidad de realizar investigaciones comparadas de 108 sistemas
educativos latinoamericanos, y a la vez, facilitárle informa
ción a los organismos internacionales. Esto será de mucho
beneficio para los mismos países latinoamericanos.

Agradeciendo la atención que se sirva dispensarnos y
aprovechando Ia oportunidad ~ára reiterarle Ia más alta esti
ma, nos sU$cribimos de usted.

Atentamente,

DI' •
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A-»Sê! ?i-r,
?~

Ternos o prazer de passar às mãos de ~'tx~~
1ência um exemplar do documento "A SUDESUL e o Planejamento de
Recursos Humanos", contendo as diretrizes de trabalho a serem
adotadas pelo 6rgão competente desta Superintendência, com vi~
tas à participação da SUDESUL no esfôrço nacional de formação
dos recursos humanos para o desenvolvimento econômico e social.

Senhor Presidente.

)

Aproveitamos a oportunidade para
Vossa Excelência os nossos protestos de elevada
tinta consideração.

apresentar a
estima e dis

Engº
~-fl~

Paulo Aff~o de ~eitas
Superintendente

Melro

Exce1entissimo Senhor
Presidente do Instituto Nacional de
Estudos Pedag6gico~ - INEP
Palácio da Cultura
RIO DE JANEIRO / GB
-.ah

I. N. L.
PROTOCOLADO
~!.~~9.:~ ..............................••..•.•.

N.a_..~!l~_.EM..:2.m.ff-_.~_._-
ENCARREGADO



C. B. P. E.

1 8

o

, -
•

- ,sotomb

c -

d1SPOXlSal" ••

••

P/Ch t



j t.: v'
,.l;

M. E. O. - I. N. E. P.

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 107 • CAIXA POSTAL, 1.02. BOTAfOGO

RIO DE JANEIRO· GB •• BRASIL

Rio de Janeiro,2i de novembro de 1968

Mro
JAMES POL8rON
913, W.Mahoney Street
Winslow
ARIZONA -
U.SoAo

Dear Sir,

I wish to acknowlwdge your letter of Sep.Z4,
1968.

I answer to your question about working as
an education advisor or aS a teacher in Brazil, I must inform
you that in order to obtain a teaching position in our country,
you have to have obtained a Secondary Teacherfs diploma and get
it revalidated here in order that it may correspond to the one
granted to our teachers by Teacher Training Colleges (or Facul-
ties of Philosophy; of Sciences, etc.)o You will have to sit
for examinations in Portuguese and in the History and Geography
of Brazil, as well as other matters, which are not included in
your training course in the UoSoAo

When you have passed these examinations, you
should apply for registration of the diploma as secondary tea-
cher at Department of Secondary Education of this Ministeryo

In reference to Primary Education, it is
compulsory from seven years of age upwards and it must be given
in the Portuguese Language (our national language), in accorda~
ce w1 th the Law IIDiretrizes e Bases da Educação Nacf ona.l," of
December 1961.

There are,however, some private schools and
institutions in Brazil, which employ teachers, who have not been
trained in the country or whose diploma has not been revalidated
hereo There will be some 1isted below so that you may contact



C. B. P. E.

themshould you be interested mn applying for a teaching posi -
tion under these circunstances.

Trusting that this information will be of s.Q
me assistance, I remain,

Yours sincerely,

~)ô~~~ONl
NlSE MARIA LESSA BERALDO~MA~ALH~~-~-

P/Chefe da Seção de Documentação e Intercâmbio

- El-1BAIXADAAMERICANA
147, Avo Presidente Wilson
RIO DE JANEIRO - GB

- ESCOLA AMERICANA RIO DE JANEIRO
223, RUa Galo Urquiza
RIO DE JANEIRO - GB

- INSTITUTO DA AERONÁUTICA
SKo JOSE DOS CAMPOS
S.PAULO

- INSTITUTO Bit&SIL-ESTADOS UNIDOS
690, Avo Copacabana , - Grupo 602
RIO DE JANEIRO - GB

-- There is also "Escola Americana" in são Paulo

GB/bf



September 24, 1968
Wins1ow, Arizona

.:,

• J~ T ~e - !

"JjJ;Hl~
V-X·

a position in a~
suggesteà I wr;te·~

National Institute for Edueationa1 Researeh
io de Janeiro, Brazil

Dear Sirs:

I arn seeking employment in Brazi1 as an edueation advisor, or
re1ated fie1d. Professor Lueus Bunt of Arizona State University
to your of'f'Lce ,

I am 42 years old, married, and have been an elementary sehool administrator for
the past 18 years. I ho1d a Master of Seienee Degrae in education, and am eertified
to teach and administer grades Kindergarten to Junior Collega.

1 would appreciate any information you could send me concerning a possible position
in Brazil.

Yours sincerely,

_ ~aJ\1J4h PJpl® I

913 W. Mahoney Street
Winslow, Ar:izona, USA



c o M~ I S S I O N N A T I O N A L·r.; T U R Q. U E

POUR L'UNESCO

7, GõrelDeSokak, Kavakhdere, Ankara Téléphone: 125684 Télégraphe: Unesco Ankara

800.6/513 Ankara, 1e 11 novenbr8 1968

r-
Ji',ll '. J

CIRCULA IRE

La Commission nationale turque pour l'Unesco
a l'honneur de vous présenter sos comp1inents et de

,
porter a votre connaissance que Monsiour Zeki KARABUI'A
ayant quitté son poste pour raison d'ordre sanitaire,
Mons ieur Vildan A~lr SAV ,~GIR v í ont d' être nomné

Secrétaire général de Ia dito Commlssi~n 3 partir du
9 octobre 1968.

M. Rauf íNAN
Vice-Président de Ia Commission
nationale turque pour l'Unesco
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Rio de Janeiro, ~'7de novembro de 1968

Hr.
CHANDRA PRAKASH VlSHNOI, M.A.
2419 - ISINAGAR, Oal1-181
Ganesh Pura •• A
Delhi •.•35
fNDIA

DearSir,

I wish to acknow1edge your letter af sept.25,
wh1eh 'tias passed to this Department of the Ministel"Y ofEducation.

In answer to youp ~:uest!on about tea.ohing in
Bra~i1, I nIust inform 'ou that in order to ohta.in a teaabing posi-
tion 1n Bra.zil, yon. havê to haVê obtained a tSeeondary ~eaeher' s dá
ploma e.nd get it revalidated here in arder that :1t may corre spond
to the ORe granted to ou!" teaellers oy !,eaehel' Training Oolleges
'(01" Faeu1tias or PhilosophYi of latters, ete.). You w:J.ll have to
si t for examinations 111 Portuguesa and in the Histo17 anã Geogra. ...
p~of Braz1~, as we~l as other matters, whiehare not inoluded in
yQur training eourse in Ind1a.

When you hav~ passed thése e'xaminations, you
should apply for reg1strationot the diPfoma as seeondary teaeher
atthe Department 01 Seeondary Edueation~ 0'1 tlrls M::lnistery.

In referenoe to Primar,y Rducation, it is com-
pulsory from seven years up_wards ~4 it must be g1van in the Por-
tuguesê Language (OUI' National LanguagG), 1n acéordance 'With the
Law "Diretrizes a Bases da Educação Nacional" of Deeembel' 1961.

!here are, however, sC>w.eprlvate schools in
Brazil, whieh do not tollow the 0lf101al program anã. ean emplo1'
teachars" who have' not baen trainad 1n our eeuntry 01' whose diplo-
ma has not been revaUdated hera. $ould 1'ou be, interestad in
appl1'lnfor a teaching posi tiQn under these cf.reuns'taneas , I would
advise you to contaet the Indiall Embassy and thê American School ,
whose addrêsses you rill find listed below.



.c. B. P. E.

Trusting tbat Ilhis 1ni'or tion II
'a 1$tanee, I rema1n,

YOlU"S !ne r ly,

~

~ '-()Dll1/~OJv.-o.- ~~O-.
Nl MAU.!' ~4SA B BALDOMAG' . ss

P/Chefe da ç!o de Doeumentação, Intercbb1&

•• MBAI' DA D lNDIA
AV. B d l.a~ngQ, 16/22.
RIO 'JAN IRO - GB
BRASIL

- SCC~~ A .R!CANA RIO D JANEIRO
Rua General Ul'quiz t2Z3
RIO DE J'AlmmO - Gi
BRASIL

GBlbt

2.

or 0-
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Delh1 ,

;

MINISTEõRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Ao Ministro da Educação
Govêrno do Brasil
Rio de Janeiro
Brasil

e Cultura

-,8 8 5 ~'''1

OUT.19OO

Rer.: •.• Ab i'" ti dlntormaçoe§ §o remigraçao ~Rerspee. v§s e
AemPrego no Bra§1l.

Senhor,

peço que me aconselhe e forneça informa-
ções sôbre o assunto acima mencionado. Tenho 32 anos,
sou matemático e trabalho em Delhi, India, como professor
de matemática; desejo encontrar um bom lugar como pro-
ressor em seu pa!s.

Aguardo sua pronta respostá e agradeço.

}.tenc1osamente,

Chandra Prakash Vishuvi
2419-Isinagar, Gabi - 181
Gane sh Pura-A; Delh1 - 35

ER/WSM.
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MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CUL TURA

PROCEB-SO~MERQ !d:.66,5L6Ji

A-oSr. Dire;tor' do I.Ni'.E.P.

de outubro' de 1968

Chefe, de Gabinete



Mltf •.5TÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - I.~E.P
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS JOÃO PINHEIRO
CAIXA P O S T A L N° 2 444 - B E L O H O R I Z O N T E - M G

n~;~~..~i-.-:-~'-,~ t

~ ••..;.~. f"" • ~_.~ •. .•• r l
i.::,.. ,.~,[ Z::J .'-J

~.~..' 1f/Uj ~:l~,
Belo Horizonte, 29 de novembro de 196~.1.:>

I (,~ •

Senhora Diretora:

o Centro Regional de Pesquisas Educacionais
.João Pinheiro tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a

entrega de certificados aos professores-bolsistas dos cursos
de Aperfeiçoamento de Professores e Diretores de Escolas N0E
mais e o de Aperfeiçoamento de Professores de Escolas Unitá-
rias, minist~ados pela Divisão de Aperfeiçoamento do Profes-
sor DAP, a realizar-se no dia 13 de dezembro às 16 horas no
Instituto de Educação.

Paraninfará a solenidade o Excelentíssimo
Senhor Governador Estado.

Para n6s, será um grande prazer contar com
a presença de Vossa Senhoria nesta cerimônia.

<
)

A Sua Senhoria a Senhora
Dª Elza Rodrigues
DD. Diretora Substituta do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais
RIO DE JANEIRO - GB
mam/.

Mod. CRPEJP - 23
15000 - OS/68
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM-·CO.MERCIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL

---

AVENIDA GENERAL JUSTO. 307 - 7.0 ANDAR - END. TEL.» S E N A C 10 N A L •.

Rio de Janeiro,
:." L ·...i.L',d ._.._ .. ~

~~~ÔS S~ÕRm MASCARO - J8.z.pt~o..:J. 27. NOV Gü 2~)843
MD. Diretor do t: _..0 (1 ~.3' ~, '"Centro Brasileiro de / I~T" c; I "-'-7 ....-,l ,.~ p--? (q Vl. J-P •......c-:

Pesquisas Educacionai1 &c. (!3IJ-é- ~~ A- __ ~~..,~_NESTA ""'l.
~cf<-~-c4 '" ~ ~~ /

C1..cL'" I"')~ _vQ~Senhor Diretor: JJ /J '1J D ~------=.
1M

O SERVIÇO NACIONAL DE APREMDIZAGEM COMERCIAL - De
partamento Nacional - comunica que a sua Divisão de Estudos
e Pesquisas Sociais deverá transformar-se, regimentalmente,
em CENTRO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO, com atribuições mais
amplas e com a finalidade precipua de

a) realizar as pesquisas necessárias à fundamenta
ção da pol:f.tigade formaqã-o prof'issronal parã
o setor terciarioj

b) proceder aos estudos inerentes ao planejamento
geral da ação do SENACj

c) organizar e manter atualizado o serviço de do-
cumentação da Entidade.

Em face daquele propósito, julgamos conveniente
pleitear a possibilidade de melhor conhecermos, primeiro, a
estrutura e o funcionamento de outros centros congêneres,
de sorte a podermos embasar a organização do nosso Centro ~
poiados na experiência já realizada por aquelas outras ins-
tituições.

Essa a razão por que nos permitimos apresentar a
V.Sa. o técnico do quadro do SENAC, Sra. Setuco Nakano, so-
licitando seja ao mesmo facultado colhêr informações de que
estamos carecendo no momento.

Agradecendo antecipadamente a atenção
renovamos a V.Sa. nosso aprêço e consideração.

/ '-J4Ú~ ;#::../. /J~~. Cordialmente,/~~k. r/u-/' /' d2P..,a~·Y'l
{/1.e;tt --IV 11C /f;w .
~~8 ~77 .

~~~~~

/Ú~~~

dispensada,

MAURíCIO DE MAGALH.1tESCARvALHO
Diretor Geral
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MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA GERAL

OFicIO CIRCUL1,.R N<?91/67/SG/GB Em 13 de novembro de 1967

Do: Secretário Geral do Ministério da Educação e Cultura

Pesquisas Educacionais
'V

Apraz-me encaminhar a V. Sa•. exemplar de publicação
desta Secr etaz-Ia Geral no qual se contém todos os ACORDOS, CONTRA
TOS e CONV:tNIOS ee.lebrado s por êste Ministério com os órgãos nadõ
naí s, regionais e internacionds de maior projeção.

Ao: Diretor do Centro ~~asileiro de
As sunto: Encaminha publicação

Senhor:

2. - 'I'r ata c se, pois, de matéria da mais a.lta considera çã o
r ccl.amada, de muito, dêste Ministério e que agora o Ministro Tarso
Dutza dá a lume.

'!I 1'" 1 - , 'I.,-.' .,'j. rrratc r ía, onga corno se ve, rne r e ce raa sua e.spe cra
leitura •. Aliás é de dizer que na manutençâo dê ste contato periódico e
sistemático com os representantes da COORDENAÇ1•.0 nas Unidades
Federadas, esperamos que não se confirme estatí'stica publicada no
CORREIO DA MANHÃ, em sua edição de 9 de novembro corrente e
que nos permitimos transcrever:

"Investigações que foram feitas, recentemen
te, em várias emprêsas, sôbre a influência
dos relatórios administrativos, confirmam a
suspeita tradicional: apenas uma pequena mi
noria os lê e ainda assim, em muitos casos~
superficialmente. Por exemplo: ficou de
monstrado que os quadros d~rigentes lêem~
. . .• , d l"Intefr amerite, apena s o sumamo os r e ato
rios; cêrca de sessenta por cento lêem a i;
trodução; cêrca de cinqüenta por cento lêem
as conclusões; apenas vinte por cento lêem
o corpo prõp~iamente dito do relatório, e os
apêndices são lidos por menos de dez por
cento. E pensar no trabalho que dá, preparar
todos aquêles relatórios~'

Saudações
')

EF/lls.



C. B. P. E.

'W>v
Em,t de OQtl:l~PO de 1968

Mr. M. Sire
Inspecteur Général
Inspection Générale
Ministere de l'Education Nationale
Paris - France

Monsi ~ ltlnspecteur Général,

J'ai le pla1sir d'accuser réception de la publica
tion uLe Service de Documentation et d'Information pédagogiques des éta
blissements de second degréll dont je vous en remercie vivamente

11 s'agit sans doute d'un Guide excellent pour ori
enter l'implantation de tels services dans Ies établ1ssements de secon~ d~
gré et qU,isera de grande util1 té quand on pourra penser de Les organi',er
au Brési''.

Pour l'instant il n'exiate pas de services de ce
genre au Brés1I et Ia documentation et l'information pédagogique son prat1
quement concentrées dana Ies Centres de Recherches pédagogiques qui depen-
dent du Ministere de l'Education et de Ia Culture, et qui siegent ~ Rio de
Janeiro, Recife (Etat de Pernambuco), Belo Horizonte (Etat de Minas Gerais),
Salvador (Etat da Bahia), são Paulo (Etat de são Paulo) et Pôrto Alegre(Etat
du Rio Grande do Sul).

Avec mes meilleurs remerciements je vous prie d'
agréer, Monsieur l'Inspecteur Général, l'aasurance de ma consideration di~
tinguée.

Elza Rodrigues Martins
Coordenadora da Divisão de
Documentação e Informação

Pedagógica.

DDIP/ERM/vml
pr-o o , 10613
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Kefy#t;t

Centro Naciona I

de Documentaci6n e Informaci6n Educativa

Parera 55 - Sue. 10

Buenos Aires - República Argentina

Sírvase utilizar est.a etiqueta ai efectuar SUl' envios.
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CENTRO NACIONAL

DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

Secretaría de Estado de Cultura y Educación

Director: Laureano García Elorrio

Act. NQ 1187

Buenos Aires, 17 OeI '1968

A Ia Direcci6n deI
Centro Brasileiro dePesquisas Educacionais
Instituto Nacional deEstudios Pedag6gicos
rua Voluntarios da Patria 107Botafogo
RIO DE JANEIRQ - BRASIL

J '""" ,- -- /
r I í C

l~krL~f')
AI S.1:> .T.

z.-~.(o.~~

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para solicitarle se sirva disponer, con

intervencióf!, de 10;8 organismos competentes .de esa jurisdicción, lã remisli6n a este
Centro ~acional de los antecedentes relacionados con Ia creaciOn,
organizaciõn, funcionamiento, regla/mento interno y estatutos de
Universidades Privadas y/o establecimientos de organizaci6n simi-lar, Este pedido se efectu6 aI 24/5/67.

Motiva este requerimiento Ia nece sí.dadde c.umplimentar soli-
citudes de informaciõn que se formulan a este Centro Nacional.

AI agradecer Ia preferente atención que se sirva dispensar a esta presen-

taciôn, hago propicia Ia oportumuiaâ para rei terarle Ia seguridad de mi consideraciôn dis-

tinguida. -----~~~
t.aUREANO GARCTA ELORRIO

D'RECTOR
CEH1'RO NoCIC,", L DE cocur,.ENTACIÓH

,,,C: •.1 ..•.:....ÓN EDUC.ATIVA

T.G.-S.E.C.E.



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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Cuiabá, 31 de outubro de 1968.
Of. N· 285 /GS.
ReI.

Senhor Chefe:

Atendendo o pedido de V. Sª, enviamos 2 exemplares
do Programa do Ensino Primário adotado em nosso Estado.

Outrossim, estamos providenciando o programa do En-
sino Normal, que tãm logo enviaremos.

Ao ensejo aproveit~~os da oportunidade para externar
a Vossa Senhoria as aplausos pela feliz iniciativa.

Cordiais Saudações

~ fi o. d.o. ~o\'\Celc;ãa de f{iJg,.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ~AULA

PROFê NISE LESSA BERALDO MAGALHÃES
p/CHEFE DA SEÇÃO DE DOcm~ENTAÇÃO E INTERCÂMBIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,107 • BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO .. GB~~~~~~~- ~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇ1;.O E CULT.U::lA '\~~ ;~,;~~6~Z:;~-"ili-'~
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t \, J 0., t) 'I.: ~ NO\I se I '
. .' Il'".__ __J

r .. TOCOL (1-----_.---- •.. ,_ .. ,

OFíCIO cn.CULLR NS?l30/6fJ!GB/SG/SA Em, 31/1 O/1968{ li'~~L~::"~~~~~.-

Se cr e tâ r ío Geral do Ministério da Educação e Cultura 1= ,:,;'-;1,,8 :=-:
r ~.iJ 1/'t~ lDiretor do Instituto Nacional de Estudos Pedag6gicos lt7:::'~7=--:-:.=:-~:_~.::.',:

solicita suge stõe s

Do

Ao

.Assunto:

Senhor

t pensamento do Govêrno, como parte ,e seu plane
iarneuto geral, vir a r eaHz ar o acompanhamento e a ava Haç áo dos
r ojeto e integrante s do Pr ogr ama Estratégico de De senvolvimento. Na

t r a.lrnerrte que ta í o objetivos têm em vista verificar dar; necessidades
e adequação dOD referidos projet~s ~ realidade encontrada e emergen. -
, bem como aferir do fluxo permanente da estrutura administrativa

incumbida da r e al iz.açjio de tais encargos decorrentes daquele Progr~
ma.

C" 1 "'d 11onv rr ra conne ce r , com os po s s iv e i s eta rie s , as
,- d- O' - a t' . t ' tsugescoes esse rgao para o e.•.e lVO a cornpannarnen o e a conve men e

avaliação dos pr ojeto s constantes do Programa Zutratégico de De se n
volvimento e afero s <:1. 008e setor desta Se cr e tz.r ia de Es;;ado. A.o Ins
tituto Nacional de Es'i:u ~ fi Pedaó i'coa CT,Car0ç(-;mOS, especialmente ,
-m dOCU1TICntodiretalDe' t. ~., -"~ rial a reG ..•.

nesta Casa.•. -
••Go sta r íarno s, ent.re tanto, de conhecer suas suge s

t- , t D E t t' ,. ~.. t ..•.J ,-oe s, V1S o que o 1- r og r arna S .r a e grco nao <.:::,:nni~:n.l oua s as a re a s
de execução dêcoe setor, certamente, e nem pela programação finan
ceira adotada e pe Io or ç arne nto em vigor puderam todos os projetos
dêle constantes vir a ser, em plenitude, exe cutado o,

Agrade cendo por sua e sug e stõe s e e ape r ando que
as me ama s nos sejam encaminhadas com a possível brevidade até o
próximo dia 6 de novembro vindouro, servimo-nos do presente para
reiterar-1 prote sto s do mais re speitoso aprêço e sincera considera-çao.

,~~.!t \'
(~)'; :.;-d----,~::--.-
,~L' tA.,.:-< .

, ..-
Éds n Franco

Secretário Geral

EF/lls.



REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL

emAOE UNIVERSITÁRIA 11ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"

CAIXA POSTAL 8191 - TEL. 8-21·11 (RAMAL 68)

SÃO~ULO..

Noticia nº. 8705 são Paulo, 22 deoutubro de 19680

I SEMINÁRIO SÔBRE A PESQUISA EM COMU}TICAÇÃO, DIFUSÃO DE
INOVAÇOES E ADOÇÃO DE PRÁTICAS

Realizou-se em setembro p.p., na Escola Supe--,
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São
Paulo, o I Seminário sôbre a Pesquisa em Comunicação, Difusão
de Inovações e Adoção de práticas, com o objetivo de promover o
congraçamento dos pesquisadores envolvidos nessa área de traba-
lho e permitir o intercâmbio de informações, dados e experiên -
cias. Objetivou ainda o Seminário propiciar aos alunos dos cur-
sos de Ciências Sociais da ESALQ uma experiência de contato di
reto com os problemas implícitos no trabalho de pesquisa, ,alem
de receberem de primeira mão os resultados dos trabalhos já cog
cluídos.
O número de participantes eleva-se a 133, incluindo representag
tes das principais entidades brasileiras interessadas, alunos
dos cursos de pós-graduação e dos cursos de Engenharia Agronômi
ca e Ciências Domésticas da ESALQ, bem como alunos da Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeis e Administráção de Emprêsas
de Piracicaba .•
o Seminário foi uma programação do Departamento de Economia da
ESALQ, cujo chefe é o Prof.Érico da Rocha Nobre, e teve como or
ganizador o Engº Agrº Roberto Vicente Cobbe$
A ESALQ reuniu em volume os trabalhos na forma em que foram a -
presentados e distribuidos pelos seus autores durante as sessõffi
do Seminário .•

.~. xxx 0& ••



do Boletim Resumo (CE-6), destinados ao uso da Comissão para pre-
paro da Apuração Preliminar da respectiva Unidade da Federação,
posteriormente, entregues à Secretaria da Educação.

/]

A Apuração Preliminar da respectiva Unidade da Federação foi ela-
borada com base nos Mapas de Apuração CE-5 de cada setor, segundo
as normas estabelecidas na Instrução n.o 11 da ComissãoCentral. Com
discriminação por distrito, município e situação urbana e rural, gru-
pados por zona fisiográfica, foram preparadas duas tabelas: uma das
pessoas moradoras e crianças recenseadas por ano de nascimento e res-
pectiva escolaridade; outra dos prédios escolares e professôres segufndo
a condição de regência e o grau de formação.

As apurações preliminares das Unidades da Federação foram revistas
pela Comissão Central e delas extraídos os resultados por município,.
segundo a situação urbana e rural, com os quais foi preparado o
volume nacional em que também figuram tabelas de resumo das Re-
giões Fisiográficas, Unidades da Federação e Zonas Fisiográficas com
os respectivos índices de escolarização. '

~/

___~f· _ '



c. S. P. E.

, 22cte outubrOd 1968

enhor Embaixador.

procedência,
Brasil, a fi

Acu o o rec bi ento do 07.nClnt/ló18/542,O f. daas
solici t do infor ações qu to' organização do en ino no

de aten er à consulta do "Sohools Counoi1u de Londres.
resposta, tenho o pr zer de enviar a V. a.o

quadro atu lizado da referida or nizf1ção do enino, juntamente 00
a Portaria inisterial nO 159 de 14 de junho de 1965, que dispõe sô-
bre a duração dos CUrao Superiores.

Aprov ito a o ortunid' e lar aitar
pDDtesto de elevada e ti e con ideraç-o

lza Rodri es rtina
Diretora Substituta

Exmo. Sr.
Embaixador Donate1lo Greco
M.D. Cbefe do Dep rta ento Cultural
e de Inf'ormaçõe
Mini tér10 d s Relações xteriores-
Palácio It araty

io de aneiro - G ar
DI/gb/vml
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Éducação e ensino naURSS. C2ngresso deProfessores na URSS.

o Departamento Cultural do Ministério das Rela-çoes Exteriores cumprimenta o Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais do Ministério da Educação e Cultura e tem a honra
de remeter-lhe, em anexo, a pedido da Embaixada do Brasil em

1/14 ~oscou, textos divulgados pela agência soviética de notícias
Novosti (APN), relativos à educação e ensino na URSS e ao Con
gresso de,Professôres efetuado em Moscou em junho Último.

~ Rio de Janeiro, ~r., de ~?vode 1968.

AfetlCC
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Rio de Janeiro, f' de -91ltabboJ de 1968

Ilmo. Sr.
#L. Alberto Perez

Bibliotee
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria
I.N.T.Ao
Centro Regional Chaqueíi~
Estacion Experimental Agropecuaria
Presidencia Saenz Pena (Chaco)
Argeni1.n5l,

Prezado Senhor,

Em atençio ao seu pedido dirigido ao Cen
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, temos o prazer de eD
viar, nesta data, o seguinte material em anexo:

•• ••1. Bibliografi selecionada sobre Educaçao Rural no
Brasil.

2. Portaria n~ 174, de 6 de julho de 1965
•• •• #"Dispoe sobre o Ensino Agricola"

3. Organizaçio do Ensino no Brasil.
4. Menores no meio Rural~
50 An~rio Brasileiro de Educação (1964).

#to _

6. III Conferencia Nacional de Educaçao (2 vols) - Ba.
7. Plano Nacional de Educação.

Cordialmente

~flJ ~~~m)VL(ÀJf7 O OA éZu
Ni~ Maria Lessa Beraldo Ma{a~e~
p/Chefe da seção de Documentação e

#toIntercambio

GB/mrn
Proc. 1063/68



Of.O 573 / 68

Em, ;/de outubro de 1968

Prezado Senhor,

Venho solicitar a • a. a relação dos Estabelecimentos de
nsino Superior - 1968 5 exempl res da publicaçõo fi nsino SUiJerior

- Curso, Currículo, Duração - BstabeIecimentosU, uma vez que são de
extrema necessldnde para o trabalho que aqui se :realiza.

Aô:radecendo !s a.tenção que dispensar ao pedido, apresento a
V.Sa., nesta oportunidade

Cordiais S udaç6es

J\'1~t10~~ ~JA oan~
N1~ ria Le ~ Ber Ido ~;illã~
P/Chefe do Seção de Documentação e

Intercâ bio

11mo. Sr.
Francisco Montojos

Chefe do erviço de Estatística e Documentação
ftv. A rechai C; nra 210 - ao andar
Rio de Janei o - Guonebara
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. ÃO IJ, NASCIMENTO JU~~UEiRA
I .\ ,
• ADVOGADO ~

-- II
SALVADOR - BAHIA . \.

. •..

Em 25 ã. utubre de 1968
llJna.Sra.D.
N!se Ma.L.B.Magalhães
S Qãe de Decumentaç e e lnt.r-
c bio.
Centro Brasileire de Pesquizas
Educ cienaia.
Rua Volunt ri 8 da Patria 107Caixa Pestsl nQ 1
Betagege- ZG- 02-RIODE JANEIRO
Guanabara - Brasil

Distinta senhora,

Acusand. e seu oficie n2 544/68 de 18
d. sot mbre pas~ad., apraz-me agradecer-lhe a genti-

~l e ntida,sobr tudo perque a

reride oficie.
me ma rei reita "eem prazer",ceBle evidencia de re-

Cordia

JJNJ/A B

ente"
t-- ,

asei .ira)

b~( I~'
~-l~?

/
Av nid B ira Mar,,489
&alvador-Baqia!Bra il
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C. B. P. E.

Rio de Janeiro, I; de setembro de 1968.

llmo. §r.
Dr. Joao J. ascimento Junque1r
Av. Beira Mar.!489 - Itapag1pe
Salvador - J:l h1a

Prezado Senhor,

••Em atenç o a s c rta d1rigida o Inst~-,tuto Nacional de Estudos Pedagogieost temos pr zer de infor -
mar-lhe) nesta data, não ser pos {vel conceder-lhe por dot ç;o

, . -adequ d auxilio pr a conclUSãO e divulgaçao dos seus tr
lhos, poist no momento, não dispomos de verb o

,Esclarecemos, aind , que j estamos com
nossa linha de publieações estabelecida par o eorrente exerci.
cio.

Cordialmente,

1J ~ /yy) a~ ~l3JhLaCO' ~dtr:t1:-j
Ni~ Mari~~ss Ber Ido Magl;~~
p/Chefe d Seç·o d~ Documentaç~o e

AIntercambio

NMLB/mrn.
Proc. 1245/68.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERViÇO DE COMUNICAÇÕES
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.%ão .'7: QJ//ad-CÚnentoynyaeúa
~V,~. ADVOGADO

&D 18 de mai

-,.., .. _ .......•• =,,~
i j ~ i . ',. r

'::. '" t .: :',.. -:»
. , ...•,
de Ilt 3:t ._,,__._____l .__

Exmo •SI" .Direi;.r . ,.,
dG Institut INacio_~le-"~.~~~~~~~~+"
( . I.·N.E.P.) '- '-' _.-
Ri de Jane1r - Gb

SA~VADOR - BAHIA

Seah r Diretor,

Louvavele aplauaivel tem sido ~~~~~~~~~~~~~ww~~~

f 19a9le eultural de asa geate,quer divulga.do ea udo. e observaç'ea que
visem aprimorament cie 'ific., :umapr 'eçl para ~uturo,quer e faze do
quaato a pesquizaa e lave.t1gaç e. que bu quem iatepretar passado,.e es-
tud das maacembea 11mpidaa da formaçlo da nac1oaa11dade,e da sua eveluçlo,
• bre.udo atravez de sua hist'ria e de .ua 11mgua.

F r tal' que venh • l1citar a V.Exc1a a leitura do m •••rial aae-
xo e exame atead da relaçlo dos trabalho. de pe.quiz& bist rica e filol'g1ca
que integra,!! !!!!, • aludido memerial.

E que,a~'z isso, se digae eoac.der-me ,por d.taç~ adequada de .e
Inst1tut ,auxilio para a co clus. e divulgaçlo doa aludidos trabalh s,p de -
d. lNEP,em quere do,editar,de primeira mlo,qualquer dele. &li e umer do.;

-,

ou adquerir aubatancial aumer. de exemplares d s que forem .eDdo editadoa.
Ditos trabalh. poder o .er examiaados !!~,pel ORlNEP,aqui

em Salvador.
A teci~a.d agradeciment a pela "e çlo que V.Exeia diape ar 1

preae.te,e a pedid que aela .e o.nt!m••~~~~~~~a~.egurança d meu a-
preç e consideração.

Ave ida Beira Mar,4a9~'~~~~::~-E~~~Itapag1pe-Telef. 6-oslSalvador-Babia-Braall
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇ-AO E CULTURA



1- C. B. P. E.

\
! \

Rio de Janeiro} S de setembro de

lllna. S~a.
Luiza C. Lucehese
Eseuela DIBAD,
9 de Julio 364
Rosario - Argentina

Senhora Professôra,

De acôrdo com o seu pedido dirigido ao
Ministério de Educação e Cultura do Brasil, tenho a informar.
lhe que estamos enviando a V. Sa. a.s seguintes publicaçõeso

••A Educação Especial no Brasil
•.. -_ A EdUDaçao Atraves da Arte.

Cordialmente,

.~lYl~J8f1Ylo- ca OI. r}p a j

se Maria Lesaa Bera! _~Ma~al~i':~
"'i,-

p/Chefe da Seção de Documentação e
Intercâmbio

SDI/mrn/EBAB
procô 1145/68.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

.......: ..

dos

,-. - -_. ~~., \..;, t'.(. P•.;:::::::..,II~-~~~~P·::;~~_ .. I
~::-...:.= â )U L ((1 :.:::: ~

I.~~r(:j.t.(tr,JtJ;
De ordem{ ao Instituto

Pedagógicos.

GMP/2 732/68

Nacional qef~tu-
0~/' ',1/VrfJ~:l ")t 7;.

LUIZA LUCHESE, professora da Escola s;e-
cial nº. 146 (D.U,~ - Def'ensa Integral i'Tinosy Ad.,2
lescentes Diferenciados) de Rosário, Argentina, s~
licita material e informações pedagógicas.

Brasília, 1117/68

~Resp/ pela Secretaria do Gabinete



Defensa
Integr.al de

Ninas y
Adolescentes
Diferenciados

D. I. N. A. D. RwSARIO
SOCIEDAD CIVIL EDUCACIONAL SIN FINES LUCRATIVOS Y

DE BIEN PUBLICO

"Por la educación integral âel niiío"
Consejo Nacional de Asistencia Social NQ 5634- 63

Perso.nerfa Jurídica 1742·63

9 de Julio 364 - T. E. 40361 -ROSARIO (Argentina)

Rosario lunes 17 de junio de 1968.-

Ministerio de Educaci6n y Cultura
Brasilia

SID.

La que suscribe,LUISA LUCH~SEfprofesora de
Dibujo de Ia Escuela Especial NQ l46.,D.I.N.A.D. (Defensa
Integral Ninos y Adolescentes Diferenciados).,de Ia ciudad
de Rosario.,República Argentina.,tiene el agrado de dirigir-
se a ese Ministerio de Educaci6n y Cultura,solicitando el en-
vio de material e informaci6n pedag6gica sobre Ia especiali-
dad,a efectos de ampliar y profundizar con criterio más actua-
lizado el material de ensenanza ya existente.-

Descontando desde ya vuestra sf.e.npre valiosa
colaboraci6n en pro de Ia recuperación de nuestros ninos argen-
tinos desdichadamente menos dotados,quedo profundamente recono-
cida y me reitero incondicionalmente a sus gratísimas 6rdeneso

Atentamente. -
~ J
\...../

c-: ;;r.,~~C{
"/ c.. .

c

DE CADA 1.000 NINOS QUE NAC'EN, 30 SON DIFERENCIADOS.

UN NrNO RECUPERADO HOY, SERA UN HOMBRE UTIL Y AGRADECIDO MANANA.



MINISTIÔRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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Rio de Janeiro) 2. de setembro de 196$•

..
Dona.
Faride D. de Rodriguez
Escuela Secundaria, ,
Ia Concepcion. - Chiriqui,
RepubLt ca de f?pama

••Prezada Professora,

De ac~rdo com o seu p~i~~~5iirigido ,a.g'
" "I'"Centro Bra s Ll.sLr o de Pes quí.sa s Educa edona í s , so Lí cf tandc dado~,;,!3.0~"f' .

.:; .: ,::,?,..::Â;. '~';t(",,11

bre sqe~rvtsãQ., t enno o prazer de informar a V. S.,~, que o,~l·e~:lô·';:
VIII da Lei de Diretrizes e Ba.ses da Edueaç;o',Naclonal, trá "'ta /ifda.

..•.......... . '. /' -.1 I

Orientação Educativa e da tnspenção, t,ecdmeIiã.éÍndo: ,< /
IIW ' ~ __,

Art. 62 •••A r craaçao do or í.ent adoz de eduea ça o sera fet ta amcU!.... ' ~'

sos asp ec í.a ís que atendam as c ondt çces do grau, do tipo de ensino e-e:do mei!) social a que se dest1n9.m~ >;, ~

~_J=-
Art~ 63 •. ~âS faculdades de filosofia ser~ criado'it;~ára a. fQrma-

•• <Ó, •• ~ .' . Í- ~
Ç3.~ de o.rientadores de eâucaçao do ensino med10t curso especial a

. ~ 'I.

qu~ t~rãoà.eesso os licenciados em pedagogia, filosó:fia ~ psicologia
"',<~~,. ' . / - , ,

ou cieric1a.$.~ocia,is,. bem como os diplomados em Educ~çao Ff.s í ca pelas
. , ,

Escolas Superiores de Educação Fisica e os Lnspeuor es federais de
enst no , todos com est~g10 mínimo de três anos ~magistéri o.

~ ~ ~
Art. 64 - Os orientadores de educaçao dQ ensino !)rimario serao

formados nos institutos de educação em eurso e spec f a L a, que terão
aoesso os d1.ploma.dos em escolas nornia1s de grau colegial e em inst1

liiiI ." A iJ

tutos de educaçao , com estagio mí.rrí mo de tres anos no magisterio JX1,
mario.

Art. 65 •. O inspetor de ensino, escolhido por concurso público
de ti tul.os e provas ••• (vetado) ••• de se poasutr ?C'or.Jlecimentos té,ç,

, \ ..!
n1cos e pedagogicos demonstrados, de preferencia, no exere:tó'JIo deN, _
funçoes de magisterio, de auxiliar de admf.ní st raçao escolar ou na



C"'·B p~ E•
..•.' .

-direçao de estabeleeimento de ensino.
Em anexo, estamos enviando a V. S.&.:

" .• Formaçao do Profossor - Supervisor e sua integraçào
Ano sistema escolar .•!I .Qonferel'leia.Jfa.eionalde Edu-

eaç;o - P;rto Alegre, 1966. Val. r e 11 - Vol. 11 -
P'. 22. ,- Inspetores Fede~ais de Ensino Secundário - }tevista.,
Brasileira de Estudos PedagQg1eos, nQ 105 - P. 158.... , ,

- ])a Inspeçao Federal - Pag. 24 do Oficio Circular nl
973 de 25/5/1965 que Expede InstruçSes sôbreo Ens!, ,
no Secundaria - Mie - Piretoria do Ensino 8ecun~~rio.

Oordialmente,

1!~ 1f[~ Vd/3j;1r,(hi;v -
11~e Maria Lessa BeraLdo Magalhaes .
p/Chefe da Se9ão de Documentação e

••!ntercambio

E.BAB/mrn.

Pr oe , 1304168



NQ5/" /68.
Rio de Jqneiro, ~

~ de de 19680

AI Sra. Direetora
Miriam Haydee Se~de , ,
Centro de Dacumentacion e Informac1on Educativa,
Subsecretarie. de Educ9cion
Rivadaví.a 25 ,
~ Miguel S!. Tucuma,n- Argentina.

Senhora Diret ora,

'"De acordo com o seu pedido, dirigido
ao Centro Brasileiro de Pesquisas Bducacf.ona í a, solicitendo doeuaeg

••• "" Mtaçaa sobre Planos e Progrl:lm~s vigentes, sistema de a.va11açao empr§.
gados t leis e decretos referentes ao Sistema Educacional Br1!)sileiro,
tenho a informar-lhe que eatsmo s enviqndo a V. Sa., em separado, o
seguinte material:

•. Lei de Dtretrizes
li

••.Anuario Brasileiro de
• Revista Brasileira de
..,;Educação de ,\dultos
.••UNESCQ/BIE:Mou:vementEduc:ltif Pendant ltannée seolaire ..• 1967, ,
..•Rel:'Jtorio do Instituto NacioMl de Estudos PedagogLeos , 1967
..•Boletim Informativo do Centro Brasileiro de Pesquis~s Edtlc~cionais:

" Ácontendo Questionario respondido a Universidade de Harvard sobre
N , ,

Educação Pre-Primqria
, " A

••.Questionl,rio respondido :'l Universidq,de da Venezuel~ sobre a Educ!l-
•••eao dos Exçepcionail•.• ,

- EducaÇ9,0Artistica n2 Brasil
A ..".•.. Ia Conferencia Naci onsL de Educaçao - Bras í Lí a , 1965

A - 4••.lIa Conferencia N~cion~l de Educ~çao - 2 vaIs. - Porto \legre, 1966A _

•• IIIa Conferencia N!lcional de Educaç~o ... 2 vo.Ls , - Salv~,dor, 1967.

e Bases da Educação N1icional
lt!II

Educ'!tç~o ,
Estudos Pedagogicos: 103, 104 e 105

Cordialmente, __

~t~'tY~BJtry\.o- ~CLUJ
Nise M~ria Lessa Beraldo M~g~l~es
p/Chefe da Seç;o de Documentaç;o e

••Intercambio

DIS/eb~.b/mrn
proc. 313/68



r:Eentzo de J!!)oc'tM1'Untac't'óne r:}J,,,tjow1,acton
Itducait'va

$utMcreiaz'ta de I!ducac't'ón

San Miguel de Tucumán,marzo 6 de1968

AI Sr. Director
Centro Brasileiro de Pesquizas Educacionales
Rua Voluntarios da Patria 107
Caixa Postal 5031
RIO DE JANEIRO

Me dirijo a Ud. ante Ia proximidad de Ia realizaci6n en nuestra pro-
vincia de los Seminarios de Educaci6n, solicitando el envío de documentaci6n
referida a:

• Planes y programas vigentes.
• Sistemas de evaluaci6n empleadfus.
• Leyes , decretos y/o reglamentos en los que estén contenidos 10s

objetivos educativos.
Los seminarios estarán referidos a Ias puntos enunciados anteriormente

y abarcarán Ias siguientes niveles y modalidades: educaci6n PREESCOLAR, PRIMARIA
( urbana ,suburbana y rural), POSTPRIMARIA ( de manualidadss , de prácticas rurales,
de capacitación profesional o técnica), SECUNDARIA ( superior de manualidades), DI-
FERENCIADA (irregulares motores y traumáticos, sensoriales, mentales, sociales y fun-
cionales orgánicos) ,para ADULTOS(escuela taller de prácticas rurales, primaria común
y nocturna), ARTISTICA (escuela de música, de danzas de decâmaci6n, de títeres, de tea-
tro y de artes plásticas).

Desde ya agradezco Ia colaboració~ prestada y en esta oportunidad por 10 va-
lioso que significa posibilitar Ia realización de un estumio comparado con Ia educa-
ci6n de otros países en algunos de Ias aspectos senalados.

Saludo a Ud. con distinguida consideraci6n.
ç-~,
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Centro de Doc. e Inf. Educativa
Rivadavia 25- San Miguel de Tucumán- R. Argentina
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CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"

CAIXA POSTAL, 5031 END. TEL.: "CENTROPESQUISAS"
sAo PAULO - BRASIL

são Paulo, 4 de setembro del 1968.
M,~j~~11~~ /. ~._.
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! Solicito-lhe a fineza de enviar ao Profo A. P
,Diretor do CRPE da Bah í.a , uns 4 exemplares do Movimento Educa tivo

a fim de atender ~ solicitação do mesmo.
Não seria conveniente que as respostas anuais ao Bureau

fôssem distribuídas também aos Centros Regionais, na base de uns 3 exem
pIares para cada?

Q.uando aí estive,telefonei para :Dr.Paulo Diniz Chagas,
que me prometeu mandá-lo na semana seguinte. Como não veio para são Pa~
10, suponho que tenha sido enviado diretamente para o Rio.

Q.uanto ao Rio Grande do.Sul, oombinei com ir. MascaroQQ~
nas minhas férias em novembro, quando fôr a Pôrto Alegre, visitarei o
Centro Regional a fim de completar as informações que não tenham oonst~
do <io:Roteiro.

Com data <ie27 de agôsto, um ofício dirigido ao Prof. AI
varo Magalhães e em nome do Diretor do INEP foi levado ao Rio pelo Dr:
Mascaro para tomar número e ser encaminhado ao Rio Grande do Sul.

Por êsse of!cto Dr. Mascaro solicitava que a resposta ~o
Roteiro fôsse env í.aâa pelo correio e comunicava a minha visita daqui a
dois meses"

Conversei com Dr. Mascaro sôbre o cadastro das pesquisas
que se pretende fazer aí e disse-me êle que já estava resolvido que fic~
ria com vooê e Regina. .

I Estou mandan<io para Nise o Decreto 50-133 de 2/8/68 com

\
.a_"Justifica tiva" da Comissão que preparou a reforma do ensino mécUo em

Sao Paulo.
Desejaria que conseguisse um exemplar para êste Centro

do ultimo Plano Trienal (não sei se é êsse o nome) do Costa e Silva,caso
já tenha sido publica<io para distribuição. •

Q.ualquer dia telefonar-lhe-ei pela manhã.
Com as minhas recomen<iações a todos os colegas, o meu a-

Prezada Elza,

braçe.

~~~ Daura Castel Drummond da Silva
Coordenadora da Divisão dos Serviços

Técnicos
Profa. Elza Rodrigues Martins
Centro Brasileiro de Pesquisas
Rua Voluntários da Pátria, 101
RIO DE JANEIRO

Educacionais

.f '

Mod. A -42



C. B. P. E~

llmo. Sr.
Prof. Antônio Pí.t hon Pinto
Diretor do
Centro Regional de Pesauisas ~ducacionais da Bahia

N. ••~strada d~ Sao Lazaro, 197
Sal vador - Bahia

Senhor Dir~tor,

De acôrdo com seU pedido verbal feito a D. Daura
Castel Drummond da Silva, temos o praz~r dp enviar, nesta data, o se-
guinte material:

, ~1 - Mouvement ~dtcatif Penrlant L'Annee Sco1aire -
1966 - 1967
UN~SCO - Bl"- - 2 px~mplares
2 - J-1ouvement~ducatif Pendant L'Ann~e Sco1aire -
1967.
UN"!<'SCO : '31'1:' - 2 exomplar-::s

Cordial ente,

Nise l/aria Lessa Beraldo Magalhães
p/ chefe da Seção de Documentação e Intercâmbio.
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t .1 C. B. P. E.
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?1ft, 68

;lI. r tt

llmo. Sr.
Jallt eohar
Rua do Ouvidor, 130 / ala }15
Besta

Prezado Profe Bor,

" •..endo o Centro r sileiro d Pe qui a Educ oionai , orgao
integrant do ln tituto acional de tud08 Ped Ó i008 do inistério d
ducação e Cultur , recebido um pedido do Itamar ti ôbre legi 1 ç-o bra i
leir relativa o En ino por orre pondencia, o11cito V.S., indio ção
de 1 i , decr to ,condi9õ de tríoul t d registro, no O, enfim, tudo
que se relaoion o sunto fi de que possamos re eter 'o Departamento eu..!
tur 1 e de lntor çõ 8 do Mini tério da elaçõe Exteriore.

Ag-radecendo ntecipadament e t tenção que V.5. rata.ro 9._

Bunto, pr nto,

Cordia.i
•..Saud 90

~~~~~

P/Chefe S ção de Doou entaç"o
Intercâmbio



•.

Legislação do ensino
, A •por corresponaencla.

.-

,,

! ~.

o Chefe do Departame~ Cultural e de Inrorma-
ções do Hinistério das ~elações Exteriores cumprimenta o Dirs:,
tor do Instituto Né'cional de ":':studosPedagó3icos do lv.inistério
da ·...duc acao e Cultura e, a fim de at.ende r a pedido formulado
à 5mbaixada do Brasil em Lisboa pelo Diretor do Gabinete de
t:studos e Planejamento da Ação í'ducativa do lvlinistério da du

c2ção Nacional de Portugal, muito agradeceria o obséquio de
fornecer a legislaç20 brasileira relativa ao ensino por cor-
responc1ência.

~
Rio de Janeiro, em0( deYl;1Ú de 1968.

~
I



~ COMParativa Study S on
'-..../

The National Institute
for

EducatiQnal Research

6-5-22 Shimomeguro,
Meguro-ku, Tokyo

JAPAN
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CUI.TURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE COMUNICAÇOES

3 320/68

THOlVIAS WASHINGTON

3 320 9-7-68 19 G-58
CARTA ----- INF01~r[.AçÕ}i;S _ solici -1 a
para fins colocaçao no Brasil.
G.AB

11
I:

I

J:oANEXOS 13 5

6 L Q II

[12 114 15 116 17
DISTRIBUIÇÃO

DEST[~O DATA I DESTI~O DATA I DESTINO I DATA

,_/lLifl/AB
I9-f~68

-'-. -- ---- _.-

~

L.
-yiJoY rI~,~ '(0

eBpg{~~ 1(l6-i -_ .. -

_. ._--

---- .__ ._--- -_.---- -------- -_ ..-

--_._- 1-'
_._-----~- -- ~.-._- -------

I I._----_. --- ___ o ____ • __ _._-
--'.-." -- ----

..__ .-.-._-- -_._-- -- ---- --_.- -- --

-- _ .._-- ---- -- ----

- .. - ------- ----- .-

---- - ----- ----- --- ---

- _.~. .- -_.- ..._--_.



MINISTÉRIO OA

ROTe'

,----=-

3 3 201111
9 JUL 1968/

....,.., ..
Prezado Senhor, Ministério dn Educação ••o

Há muito tempo estou interessado em trabalhar em
Á •um local, - um ambiente diferente-. Estou procurando este novo

ambiente onde as oportunidades· sejam ótimas, o povo seja hospi .taleiro amigo, e o clima seja tropical. Por estas r zões tor-
nei-me interessado em seu país.

Poderia o senhor enviar-me qualquer informação
disponível s~bre as condições ~conômicns, 'sociais e as vanta -
gens para um químico, legislaçNo para imigrantes e turistas,etco

_.Tenho 28 anos de- idnde e formei-me em 1964, e-m
:8ethune-Cookman, em--Daytona &ach;-Flórida--e no mome-nto trabalho
como químico na Inland Steel,em East Chicago, Indiana.

Qualquer informaç·p que me fôr dnda, s~rá muito
apreciad •

. .tencios amente,

Thomas Washington (Mr.)

PS:-Possue também curso em :8io-química,e possal ensinar numa ~s-
-cola ou trabalhar na indústria.



~.' Themas
1180 Clt. ~on ~t~eet
Gary Ind1ana·
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For some time I have been 1nterested-ln work1ng 1n a new ..,
unlque environment. I am looklnp:,for an env1ronment khere the ..,

-'j'
"

~,
.;.:opportunltles for advancement are good, where the people are

~~arm and frelndly, and where the c11mate 1s warm. For tnese re&so~s.•.•......~ . ,
"I have become interested ln your country.

:~
1\'

Could you p'l.ease send me any aval1able lnformatlon about i
,

i j

1~
~,ith. economlc condit í ons , soclal and ad.vancement for a chemlst ,~;

. i
{ ~

lmmlgrant and traveI re~uIatlóns, etc•
. I am twenty elght and a 1964 graduate of Bethune-Cookman

ln Daytona Beach FIa, and at present a chemlst at Inland Steel
ln Âast Ch1ca~o ~ndiana. Any informatloa which you mlght send
me wlll be greatly Appreclated.

.\

" '

Sy:~rel, Yours
/(~0W\ ~
Thomas washl~to~\~r.)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Proce 3 320/68

Ao S'€nhor Diretor do INEP.
Em 11/1/68



;1 August, 1968

Mr. !homas Washington
1180 ClintQl Street
Gary Indiana

Dear Sir,
I have to acknowledge your 1etter or Jul1y 1968 pasaed to

thia dept or the Ministry of Edueation.
You have asked for information about teachlng ln Bra il and,

I am directed to etate that in order to obtain teaehing po t in Brazil,you
must have a eeondary schoo1 teaeher's diploma reva1idated her o that it
may eorreapond to the one granted to our teaeher t Teaeher Training
Colleges, (Facu1ties of Phi10 phyete. af Universities ete.). Tou viII have
to take examinatiomin Portuguese* Brazi1ian History and Geography, together
with other ubj et not lneluded in your caurse of training in USA.

When you ha:ge pa.ssed these axamina.tion .you ca.n a.pply for r~
gistration in tbe Dept. of Seeondary Education oi this Kinistry, sd seeon-
dary achool teacher.

Primary edueation ia compulaory from seven yeara of ~ge d is
given in the Portugues language, our national 1anguage, (Law of D c. 1961-
Diretriz se Base da Educação acional).

!har ar however eertain private chool and instituti na- in
Brasil ",here th y ploy teacher of Engli h Languag and Literatur. Som

•or theae in titutions are listed be10w and you y commun1cate dire~tl with
them if you ar interested in teaehing Eng1isb.

Tbe British Counc!l Representativa for Brazil (360 aVe Porgugal
Urea - Rio de Janeiro - Bra il) might a1so be able to advise'You in th e
matter as they seleet some teaohera for employment in Bfazil •

.!4!U..B! School S .-:;I_n,;::,s.:;;t1::.·t.:;.:u~t::.::i::.;:o=ns:.

Instituto Souza ão
Rua Jardim Botânico, nO 264
Rio de Janeiro - Guanabara - Brasil



C. B. P. E.

2.
Colégio Andrew - (primary)
Rua Visconde ailva -
Botafogo ...
Rio de laneiro - Guanabara
Colégio And~ew- - (secondary)
Praia de BotafOgo, ;08
Rio de Janeiro - Guanabara ...Brasil
I*stituto Santo André

,
R\la CosIDe Velh nQ 625

I

Cbsme Velh ...Rio de Janeiro ...Bra i1
I

Escola Americana
Rua General Urquiza, 223 - Leblon
Rio de Janeiro - Guanabara .•Brasil

Sociedade Bra ileira de Cultura Inglê a
Brazilian for Englih Cultur
Av. Graça Aranha '27
Caixa Pos.tal. 821
Rio de Janeir - Guanabara • Brasil
Insti tuto Bra il-Estadoa Unido,
Av. Bossa Senhora de Copacabana 690

Rio de Janei:r:c:.••Guanab.ra .•.Era il
Instituto Mackenzi
Rua Maria Antônia. 403
são Paulo - são Paul

Youra sincer ly?

:1l~ 1~ ~Jhlt1 ~Á1 PJíI a»<1
Bise Mar~a 'L asa Beraldo Ma~~~;-v~
P/Chefe da Seção de Doammentação e

Interoâmbio

SDI/EBB/vml
proa. 1127/68
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Rio de Janeiro,)? de agôsto de 1968

I

lImo. Sr.
Álvaro Gome do VaI
A/C do Boo. do Comércio e
Indústria de são Paulo s/A.
Jacarezinho - Paraná

Prezado Senhor,

"De acôrdo oom o seu pedido dirigido ao Instituto acional de
Estudos Pedagógicos, solicitando material ôbre "Pol!tica Imigratória", te

I

nho a informar-lhe que o Centro Latino Americano de Pesquisas·~&·Crénoia
Sociai , rua DI'Hariana, nQ 13 - Guanabara, possui uma Bibliografia em fi-
chas sôbre o assunto que abrange os anos de 1950 a 1965 - Inédita.

O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, órgão integra,!!
te do INEP, também tratou do assunto, publicando em 1964, um estudo sôbre
alguns aspeoto da oontribuição oultural do imigrante no Brasill Imigração
Urbanização e Industrialização de Manuel Diégues JÚnior. o entanto,se en-
contra esgotada no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais - GB.

Sugerimos a V.Sa. dirigir-se ao Centro Regional de Pesquisas
Educacionais de são Paulo, Caixa Postal 5031 - (Cidade Universitária) para
obtenção da mesmo.

Cordialmente,

~$fYlo-~ ç ~ nM
Bise Lessa Berald~-~a~~ihi~~
P/Chefe da Seção de Documentação
e Intercâmbio

SDI/EBB/vml
proc. 687/68



Jacarezinho, 10 de Maio de 1968

.... ,-

; _,g1!tf
rp---

'j) p I)é1;,.
I '1- V,
~,

~J Como aluno do 10 Ano da Faculdade de Di-
~.1'v' .f. C/} eito "Norte Pí.oneã.ro ": desta cidade de Jacarezinho, fui des í.g

~\~I~ ~t nado para apresentar um trabalho sôbre a POL1TICA IMIGRATÓRIA
,,- ~S ILEIRAo

~ \J.U\<,~ ~'í . ~, Pretendendo alicerçar os estudos a serem
~v ~ ~u feitos~ em dados objetivos e próximos a atualidade e, encon-

J. trando certa dificuldade na coleta de subs!di~s, permita-me -
~- ~ ~if yaler dos valiosos oficios de VSo SSo, solicitando-lhes, si -

~ possivel, informarem-me a posição atual dos Ireigrantes em no~
J so País, bem como quaisquer outros elementos que possam auxí,«

pw liar-me na composição em apreço e que VSo SSo julgarem ·~tere~
sarrte s , L 7

Antecipando os meus melhores a a~ men
tos pela acolhida que se dignarem a dispensar-me, ubs evo-

AO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
MINIST~IO DA EDUCA~O E CULIDRA
Rua Volv~tários da pátria, 197-RIO DE JANEIRO
GUANABA~

r·?'-'··7;:;- ..-....~~·1
~.'::-,

Respeitosos Currrprimentos~

me

RmteoÁlvaro Gomes do Val
A/CoBcoodo Commercio e -
Industria de S.Paulo S/A.
Jacarezinho-Est.do Paraná



Rio de Janeiro,/9 de agôsto de 1968

l1mo. Sr.
Maurioe Cauvin
147 W 86 st. Apt. }A

New Yorlc .• 24, N.Y.

Prezado Profe sor,

AcusO o recebimento.da carta d~ V.Sa. dirigida ao Ministro da
Educação, comunicando o s u 1nterêsse em lecionar no Brasil.

Temo a informar-lhe que, para exercer o magi tério m nooso
p :[ , V.Sa. terá que revalidar o seu diploma de professor e submeter-se a
exame de PortugÚêa, História e Geografia do Brasil, eto. Após êste eiam~

,
V.Sa. poderá requer r à Diretoria do Ensino Secundário-MEC- rua da Imprenáa,

\
\nO 16 - 15Q andar - Rio de Janeiro - Guanabara, o registro de professor de
liensino médio.

e é dado em
Quanto ao ensino Primário; é obrigatório a partir dos sete anJ~

llíngua portuguêsa. nossa língua nacional. \
\No entanto., existem escolas particulares e instituições que e]! \

sôres de língua e literatura francesa.
Algumas dessas instituições estão abaixo relacionada:

I, ,pregam profe

liance française - Av. Presidente Antônio Carlos, nQ 58
Filial - Copacabana - Rua Duvi ier. 43
F11ial - 'rijuca - Rua Clóvis :Beviliqua, n9 61

- colégio Franco Brasileiro
Rua das Laranjeiras, 13
Rma de Janeiro - Guanabara

Cordialmente,

n~~O-JrYhla JcJlléi0
Nise Maria Lessa Beraldo Magalh~
P/Chefe da eção de Documentação

Intercâmbio

SDI/EBB/vml
proc. 1.144/68
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERViÇO DE COMUNICAÇOES

3 324/68

:MAURICE CAUVIN

3 324 9-7-68 32 G-58
CARTA 27-6-68 - SUGESTOES aprovo
como ~rof. francês no Brasil.
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MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Nova Iorque, 24 junho d1;::t

Ao Secretário de Estado
da Educação Nacional
Ministério da Educação

--;'T"'I,', •• J

Sr. Ministro , --~----------

J Tenho a honra de Lnformá-lo que me diri
gi ao vossO consulado em N. Iorque para informações ..•.sobre
possibilidades de um estrangeiro fixar residência no Brasil.

As informações que pude obter me fazem
compreender que todo o residente deve obter um contrato de
trabalhoo Mlliha situação era a de oferecer meus préstimos
como prOfessor de francêso Para tanto, envio o meu curri-
culum vitae para seu julgamento e possível oferecimento de
cargo na referida disciplinao

•Queira receber, senhor Ministro,os meus
respeitosos cumprimentoso

Maurice Cauvin
147 W 86st. Apo 3A
Nova Iorque,24 , N-Y



New-Y~rk, ce,Qfjuin 1968

Au Secretaire d'Etat de l'Educati~n
Natienale
Ministerie da Educlltien

Mr. le Ministre,
J' i l'.enneur de pert r a ve re

cenna í ssance que je e suis adressé ~'votre
censu1at à New-Yerk pour av~ir des infer ~-
ti.ns sur 1es p. si i1ites,.ur un etr n,er/
de venir r~sider au Br.zil~

Les inforI.ti ns que j' i pu ebtenir.e 1 i sent c••prendre que teut résident deit
avelr .u pre~lab1e un aentr t de tr v i1 •
M n intenti.n et8it de veLir Qffrir .es ser-
vmces dans l'ensei&nement ~ titre de pr fes-
seur de fr~nc2is. A cette fin je V$US c ••u-
nique .on currucu~UI vitae qui veus peraettra
de ju&er et de m'effrir ,si pessib1e, une.p1ei dans la discipline souli,n~e.

Recevez, M nsi~ur 1e Ministre, aes
reQpectueuses aa1utatiens.

I
'--- ---~~Maurice C.,~~~--

14~ W 86S~. Apt 3A
New-Yrek 24, N-Y



Currreu1ua Vitae
de

Mauriee CauTin

~. <,

•••••••• est ne SI PGrt-au-Prince.· H_i ti.
) " /Arrive a l'a.c;esce1aire, i1 í'ut ~lace cllez

les Fr'efres de l'Instructi n Cnrétienne -
Instituti n St. Leuis de G nza~e,-puis
eontinu apres son uRiCa Scn••lu, ,U
Co~lege Si on Bo1ivar qui est une eco1eLaí.quê ,

Ses 'tudes e1 ssi~~es chevées, il en-
tr à l'Universit~ d'Haiti e~ il ~tudia
d' berd l'Ethne1 ,ie, puis 1e dr it.Di-
p1i.é apris ses études juridiques, i1rejoicn1t son pare-et sen eneIe ~ leur
ea5inet d'affaires.

En 1960 , ur eertaines raisens , il
rentra aux Etats Unia eu i1 vtt depuis.
Experi._llce: Trlil_vail1aaux Departe.ent des
~ravaux Pu~lics co••e seer~taire du Servi~
ee de C~ntr.1e E1ectrique, puis &•••e C~ef
de ~ure&u du Serviee des Etudes et Leves
Tope,raphiques et ~ut no_e" Secretaire

~enera1-Adjeint • ce .ê.e Departeaent
Ministeriel •

C.ame 1es Jureaux Publics ne tra-
vai11ent que de S.AM à 1.PV, l'apr~s
aidi i1 travai11a c e pr fesseur de :
franesis et d'histoire u C llece S. B.
pendánt envir n deux ans et donn des 1e-
eORs particu1ieres pendant cinq 3ns.



MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Curriculum Vitae
de

Maurice Cauvin

Primário - Instituição SoLuis de Gonzaga • (religiosa)
UHigh School" College Simon Bolivar - (laica)
Universidade do Haiti - Etnologia - Direitoo
Após a diplomação em seus estudos jurídicos, passou a trabalhar
no escritório de seu pai e seu tio.
Por determll1adas razões , passou a viver nos Estados Unidos de~
de 1960.

Experiências anterior..Q~- Departamento de Trabalhos Públicos -
como secretário do Serviço:de Contrôle Elétrico - mais tarde ,
como Chefe do Escritório do Serviço de Estudos e Levantamentos
Topográficos e foi nomeado Secretário Geral Adjunto dêsse mesmo
Departamento ministerial.
Como o horário do Serviço Público se extende apenas de 8 horas &S
13 horas, ocupara-se à tarde em lecionar francês e história no
Colégio SoB. durante dois anos. Também lecionou particularmente
pelo espaço de 5 anoso
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atendimento.
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C. B. P. E.

Rio de Jane:i.ro,L~ de agôsto de 1968.

Srta. ,
> Fulvia Ipsila Bermudez S.

\ ~Dolega, Chiriqui
" ~P3n3m~ •• Repub Lí.ca de P~na.ma

Prezada Estudante,

ao Centro
prazer de

••De acordo com o seu pedido dirigido
Brasileiro de Pesquisas duc cí oneí s , tenho o

--enviar~ he, em anexo, ~s seguintes publicaçoeso

,- Revista Br~sileira de Estudos Pedegogicos,
ns~ 103, 104 e 105;

N ,

- A Formaçao do Professor PrlmQrio no Estado
da Guanabara. (ltevlsb n. '105)

Cordialmente,

~(~-IrtaMCL~.o-F/~
Nise ria Lessa Ber~ldo M~g lhaes
p/Chefe d Seção de Documentaç;o e

ÁIntercambio

c/Anexo
EBA.B/mrn
Proco 897/68.
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Dolega, junio 5 de 1968.

Senores Miembros deI
Centro Brasileiro de ~esquisas Educativas
Río de Janeiro, Brasil.

Senores:

La presente tiene por objeto enviarIes un
cordial sa.ludo en nombre de un grupo de estudiantes
Universitarios y a Ia vez solicitarles información
sobre Ias Escuelas Normales Superiores que funcionan
en vuestro país, sus planes de estudios, métodos y
técnicas de trabajo. etc.

Dicho informe nos son indispensables para
presentar, en Ia Universidad, un estudio comparativo
de este tipo de escuelas y el nuestro.

Con Ia esper~za de que nos contesten en Ia
brevedad posible, me suscribo su Atta. y S. s.

Direccióh:
Srta.
Fulvia Ipsila Bermúdez S.
Dolega, Chiriquí
Panamá, Rep. de Panamá.

J.2JvrJ" ç e

'S9flt'?.!

~J5)~~
·4r~



c. B. P. E.

Ir

Ilma. Sra.
Dra. Gertrud Quack
Ibero - Amerikanisches Institut
Gaertnerstrasse 25-32
Berlim 45 - Alemanha

Prezada Senhora,
"Em 4t nção a sua carta dirigida ao Instituto a

ciona de ~studos Pedagogic0s, te~c 0 p~azer d~ enviar, nesta dat~,
o A uario Brasileiro de ~ducação(1964), unico numero pUblicado, ate
o momento, e os Anais da 11 e da 111 Confer~ncia Nacional de ~duca-

•••çao.

Cordialmente,

Nise Maria Lessa Beraldo Magalhães
Chefe da Seção de Docu~entação e Intercâmbio.

Proc. 1043/68

SY:S
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IBpRO-AMERIKANISCHES INSTITUT

PREUSSISCHER KULTURBESITZ,
, • 1'l' . ~ .l

i'.- 2 ~~~-~L~,~,,]:.~
. -, ", , .~.,.:. t. 1-

Ministério da Educação e Cu~tura,
Instituto Nacional de Estudos Pe
dag6gicos.
Seção de Doe. e Intercâmbio
Rua da Imprensa 16
Rio de Janeiro

GacrtnerstraBe 25-32

Berlin 45
_.. -- _.~_ Telex-Nr.: 1-84941

20 de Junho de 1968
/Sg.

Prezados Senhores

/ .::::',~t 4 .;!; '. :;(1 '.. : ;

k:t lo.,i.J!1l1 • O153f9í r
Dlfr

.:»>
Com a presente, tomo a liberdade de dirigir-me a

VV.SS. para comunicar-lhes que possuímos em nossa biblioteca em nos
sa Secção Brasileira a 11 Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicosÕ
através da qual tomamos conhecimento da publicação do 11 Anuário Br.§.
si1eiro de Educação 11 que gostariamos de receber desde o Vol. 1,
1964 e seguintes regularmente.

Solicito-lhes em carácter de doação visto ser nos
sa instituição de carácter público e nosso serviço é difundir a cu1~
tura ibero-americana.

Agradecendo antecipadamente a atenção com que ~V.SS.
se dignarem distinguir-nos, aproveito o ensejo para apresentar-lhes os
meus protestos de elevado apreço e consideração.

Pelo Diretor
Dr. Hans-J6achim Bock

~

( Dra. Gertrud Quack )
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Senhora Secretária,

I nho o prazer de indicar o nome da écnica de d cação
O A 050, que participará do 111 Se nário sôbre as-

untos universitários como 00 ervadora do Centro Brasileiro de P aqui
ducaoionai8~ ór ·0 integrante do 1ft P

-,
I

Cordialmente, ,

11 • Sra~
~rof. JÚli Ac101i
?-1.. eofetári Ger 1 do
Conselho Fed r 1 de EdU~.9ão

esta



I.B.G.E - CONSELHO NACIONAL i ESTATíSTICA
'-.....--

SECRETARIA-GERAL

Rio, 16/8/1968

Exmo. Sr.
Nise ~furia Lessa Beraldo ~fugalhães
Seção de Documentação e Intercâmbio
Centro Brasileiro de Pes~uisas Educacionais
Rua Voluntários da Pátria, 107
I'rESTA

Prezada Senhora,

De acôrdo com a solicitação cons
tante do ofício nº 353/68, de 2-7-68,apraz--
me comunicar-lhe a remessa, em separado, a
êsse 6rgão de 3 exemplares da publicação A -
tualidades Estatísticas do Brasil - 1968 --e3 coleçoes aas MonoUafiãS Munici~ai'S"'e'indi~
ponibilidade, como o erta do Inst~tüto Brasi
leiro de Estatística. -

Atenciosamente,

DDD/SD/INT/738
DT/GAV.

S.C. 29 - 38 038
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I. 4,~ /680 Rio de Janeiro, /4 de gôs~o d 1968.

lImo. Sr. ,
Diretor do InstItuto de Fl.8ic&, ,

d Pontlfioi:t Universid d C;ttollea
do RIo deJ netro• •••R~ M rques de Sao Vlcente, 209

S nhor Diretor,

,
Tenho o pr zer de nvl r a V. s.a, 00-

A

pl de c r de 110 nefanda da Faculd.!!ld de Filosotl f Ciencias
• Letr'ls· de são .Leopoldo, RIo Grande do Sul, intere s"da no e.l
tudo da "Física no B~al1n.

eordi~ lment ,

~tI~~
1 e K'lrIa Less B r Ido Ma

plCh te d!l Seç:- o de 00 UIIl n.t
A

tnt ro bI0

0/1nexo
. EBAB/mrn
Proo. 814168.



C. B. P. E. --

Rio d J neiro,)9 de •••gosto de 1968.

Ilmo. Sr.
Diretor do Centro Br~s11eiro de,

Pesqu1sl!s Flste s
Av. P t ur, 250
ItA;,

S nhor Diretor,
,

Tenho o pr~z r d nv1 r V. S.-, co-
Apl de c r't de 11cenci nd d~ F euldqde d Fllosot19,Clenei s

•••L tr~s d S~o Leopoldo,io Grqnde do Sul, interess dg no e
tudo d "F{sica no Br s11ft

•

Cordial ente,

~ ;YYlOACO-~ /Yl
11s ria Less Ber Ido Mllg
p/Ch te da Seç;o d Doe ent

•••lntercA blo'
-ç o e

c/Anexo
J&B A/mrn
Proa. 814168.



Novo Hamburgo, 20 de maio de 1968

/~ . /

~ J OJ ._~-\~~~tf:).~-----J.I.-Jl.11mKow:sH.~SlJr~s~.-----.(dlJoJ---.I.L...n~s6-t~·'-L. --1.l.N .•.• -lld ..t:::e---.e.EoJ:iSu.t...•••lilw,dL\..au:sL-.lP;..J:eLl.d.I.J:a~g~6~g~ll.J·C.i.!O>LS~.__.c- ~ o

~~~_-or I~D~j4C~j~auJ~mue~nLtwe~v~O~1~l-oa~p~~~e~s~eanLt~a~r~-~m~e~,~m~e~uL·~n~a~m~e~é~:_

Ledy;na ,IaDd;ra W; ederkehr, sou aluna do 4º ano da f'aculdade de
Filosofia C. e L •• de Sãó Leopoldo, Rio G. do Sul. Em nossa Fac.
existe um regimento interno que exige para a formatura a apresen-
tação de um trabalho que contenha um mínimo de 60% de inédito', e
que verse sôbre uma.das 3 disciplinas para as quais obtemos li -
cenciatura.

Pertencendo ao curso de Matemática resolvi esco-,
lher como título do meu trabalho "11. Física no Brasil"., para que
eu tenha êxito no meu trabalho necessito da colaboração de todos
aquêles que possam dar-me alguma informação nest,e setor" e não po-

I

deria deixar de recorrer aos Senhores afim de solicitar-lhes:His-
t6rico#este Insti tu to, pesquisadores, dado s biográficos, tra ba -
lhos realizados pelos mesmos, publicações, aparelhagem que possuen
se houver possibilidade com fotografias, opiniões sôbre a contri-
buição da Física no progresso do Brasil, e as perspectivas futu-
ras neste ramo, Certa de vossa contribuição que para mim será /

Meu

----'?)~-:--...::=~>---~~:=:=::;==:;;::~::==----_._--

Novo Hamburgo ~ hio Grande do Sul
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'10. B. P. E.

Rio de Janeiro, I~ de agôsto de ~968.

Centro de Investigaclones
Ba.hia Blanca
Ministe:rio de Educacion
Buenos Airas - Argent1na

••Senhores Assessores"

o Centro Bra.sileiro de Pesquí.aa s Edu.••, ..
cacd ona í s , orga o integrante do Instituto N~clonal de Estudos
Ped!':!gógicos, eumpr:J.mànta V.S.as e env1 "em separado, a se-

(, •..
guin,te publicaçao:

~ . . _ A
II Conferencia Na.cional de Educ~ça..o - Porto

Alegre •• Rio Grande do Sul - 2 volumes.

Cordialment~ ,

~~~. ---
Bise Maria Lessa Beraldo M~galhaes
p/Chefe da Seç;o de Documentaç;o e

AI'\c

Interc~mb10

EBAB/mrn
c/Anexo.



El Centro de Investigaciones Pedag6gicas d
ea,d pendi ente doI Ministerio de Edueaci6n de Ia provincia dE Buenos Aires
tiene aI agrado de dirigirse a Ustedes a fin de solieitarles material d@ ti-
po ped4iis6gieo ,dueativo de doeum nt ac í ônjpar-a 10s Seminarios de Parf ceio ..

~ J namiento Docente qu~ para maestros de educaci6n primaria se estân reali-
zando en Ia ciudad de Bahía Blancaa

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS
RUA Voluntarios da Patria·
Botafogo
RIO DE JANEIRO
BRASIL

De roi roayor respeto:

Agradecemos todo tipo de envío ya qu carecemos de lli&-

terial eapec LaLâ zad ojy 01 vue stro nos será de sumo pr-ovsgho y utilidade
Dirigir cont stación a ASESORIA DEL CENTRO DE INVES~

TIGACIONES PEDAGOGICAS .Moreno 92..Bahía BlanciaeFcia. à.e Bu@nos Air 80

;:) .' bl . r. J •_teru, .irca il.reenc i.na.•
SIN OTRO PARTICULAR •

dÁ~4
~sther Amor.!n
ASESORA

Ethol Castro
ASESORA

EIsa I. Do Luisa
ASESOHA
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C. B. P. E.

Q hL,1í 68

Rlo dn Jan ira, 16d agês to dn 1968

lIma. SI'
Dra~ C rlli~ v~. d~ S njuan-

lr"'ctora âo C.....ntro dI) Doe
Fac~ltad do C1·nc1
Uni v r id . cí.onak d Cuyo
,scu~l d P~d gog1 1 PsdcoLogã

S - Arg nt1na

••c10n

S~nhora Dirotor~,
DI) côrd~ com u did~

11d" !jstudos P.d gogico , tomos o prazl!lrdI)
1rigido o Instituto acion *
nvi ,n'"'t d t , o s"'gu1ntt!t

mat~rial :- -
1. RI!I1atór10das Atividad s do 1967 ~ Instituto N~ciona1 dl!l studos

'"Padagogicos
2. I/ista do Instituto. Nacional d~ ~:.tudos P ,dagi:gicos - mato d» 1968(1)ubllcaçõos) --... - - -""-
3. ~i àl'\ D rotrizl!Iso B s s d "'~ducação(Lei n' 4.02h, do 20 dt!td,!!

Z"'ID TO d 1961).
, 114- m ,SCO/BI - ouv~ml!lntdue tif' pendan't 1tar·~ scolair~ ..•

1966-1967.
, li

5. !'!ouv nt,duc tlt pendant l'an scol r - 1967
,6. ,'nistl!lriod Jduc ç·o Cultur -;strutura-

Cordi lmont~, ~
~ ~;10A'YI WUILt@r~~N~~f~~ra~.ssa B~raldo 4 galhã""

P/Chof da Bl!lção-d~ Docum"nt ção t!t
,'"lnt rea bio

SDI/NLI 1
pr c. 1053/6



./1,/17
Rio de Janeiro.~e agô to de 1968

lImo. Sr.
Blas lUois& Calderon
D1retQr
Subseeeión de Saouel
en Areu Rur 1

Apartado 318 - zona 9a.
1"ane.m' - Pan

,

S nhar Diretor,

Em atenç"'o ao seu pedido dirigido ao Centro rasileiro de
Pesquisa duoaoionais, temo o r z r de enviar, neta data o se, inte mat.!,
ri lI!.!! an xo

1. Bib1iogr fia seleciona.da sôbre duo 9"'0Bural no DI' 11
2. Portaria nO 174, de 6 de j lho d 1965 - Dispõe sôbre 08n81no Agríoola
3. Organiz.aç....o do sino no Br 11
4• .A Educação de Adultos no r 11 - R10 de Janeiro, G - 1967

2 parado-

5. Manore" no io RuI' 1

6. Anuário Br 8i1eiro de Eduo - (1964)ç o
7. 111 Confer"ncia acion 1 ducação (2 vaI .)- ahia
8. lano aciona.l de ducaçã

Cordialmente •
. ~'f, frla-taJjfNj~

~aria Lessa .Beraldo Mablhã-:s~'
P/Chefe da Seção de Dooumentação e

Intercâmbio

p 00. 962/68



C. B. P. E.

Rio do Jan~1ro, ,6 d~ agôsto 1968

lImo. Sr • .-
Prof. Mich~l Gingras
~col~ à'lnitiat1on aU Travail
70,-rue ~14sabeth ~,Sorel - ct~ Rich~li~u,
P.Q. - Canada

Sonhor Profossor,
Toflhoe prazor d~ onv1ar a V.Sa., nos~a data, o livre

IIBraZ11,Land and Peoploltdo Waldom1ro Potsch, conformo so11c1tação foi
, Nta ao Ministorio da Jducaçao e Cultura.

Cordialmontt'l,

h~~t%~~
P/Ch f~ da s~ção do Documontação o

Intorcân:)io

proc. ni 1799/68
n1/vml



«o::
:::>
I-
-1
:::>o
w
o
,c(
o«o
:::>o
UJ

-c
o
o
o::
'UA
I-
CJ)
Z
~

,-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SERViÇO DE COMUNICAÇOES

MICHEL GINGRlI.S

2757/68

2757 7-6-68 31 E-5
OF. 20 -5-68 INTERCAAffiIO CUL-
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"'N<S ,ÉR'O DA mUCAC AO , CULOU"A' ' , ' ,,';' ',':;;':: ~:'t - ,-C ;' A3kt: I

~
ro"'-o"-~-r~'~'-~:"01lj"!!I~~~~: ;/-
f J. f;:'õ) , I I ILW·'.:J 1

•• 0 1. ~o-SO~l, 20 de maio de 1968

::~:~ér:~ daCultura- PRO;;C~~:;~' J.J/k-?
(\D-'0 \~ ry -1 JUN.i968, 4--?a,., LAf)~"V/,IY'

()' 'Jry' Senhor. ~~/ ' vjl 'dI''v1~r ~if (~,) •

~',~ Souprofessor emSorel, ,peq~ /;.i/d'L-o~s"""'CA/'''''
redores de Montreal, no Canadá. ° seu pals sempre m desper
interêsse. Gostaria de saber se é possível enviar-me alguns dQ
cumentos sôbre o Brasil attilll,para que meus alunos possam benQ
ficar-se dêsses conhecimentos, sendo que as imagens poderão au-
xiliar-me muito neste trabalho.

Peço aceitar os meus sinceros agradecimentos.

Michel Gingras prof.,
Ecole d'Initiation au Travail,
70, rue Elizabeth,
SareI, Cté Richelieu,
P.Q., Canada.

CG/af.



~~----------------~~

Sore1, 20 Mai 1968.

Hinisteres eles Affaires CuIturelIes,
BrésiIo

Honsieur,

Je suis professeur Sorel, petite vi11e des environs

de Hontréal au Canadá et votre pays rn'a t.ou jour s intéres-

sé. Aussi, serait-il possible de m'envoyer de Ia doeu-

rnentation sur ee qu'e~t 1e llrésil aetuel1ement afin que

rnes élêves puissent profiter de ees eonnaissanees le p1us

d'images possib1e m'aideront clans eette tâehe.

Je vous prie rl'accepter mes sincêres remereierrents •

•iehel Gingras prof.,
Ecole d'Initiation au Travail,
70, rue E1izabeth,
Sorel, Cté RieheIieu,
P .Q., Canada ,
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Londrina (PR), 30 de janeiro de 1968

Exma. Sra.
Elza Rodrigues Martins
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS
Rua Voluntários da Pátria, 107
Rio de Janeiro - Buanabara

,í)
EDUCACIONAIS /
- Caixa Postal, 1 -~~~:~~

Prezada Senhora:

/
Fui informado de que é possível obter,jÚnto ao

,CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS, dados referentes a
situação atual do ensino no Brasil, como também em outros países.

Como professor da Cadeira de Educação Comparada,
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina (PR), gos-
taria de saber quais as possibilidades de aquisição, junto ao refe-

crido Centro de Pesquisas Educai:'onais, oe algum material didático,
bibliográfico e informativo, relacionado com o ensino.

Como, talvez, ~ possam interessar amgumas infor-
mações mais detalhadas sôbre o estabelecimento onde estou lecionan-
do, apraz-me fazê-lo:

Nome da Faculdade: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Londrina.

Entidade Mantenedora: Oficial (cria.da e mantida pelo Estado do
Paraná.

Ano de fundação: 1957
Nome do Diretor: Iran Martin Sanches
Enderêço: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina

Rua Pio XII - N~ 195 - Caixa Postal, 2003
Londrina-Paraná

Número de Professôres: 66 (sessenta e seis). Se houver necessi-
dade da relação nominal de todos os professôres, fá-lo-ei oportuname~
te, desde que solicitado.

Permita-me aproveitar o ensejo para antecipar-lhe
meus agradecimentos e externar-lhe meus protestos de estima e con-
sideração.

Cordialmente

cláudio Antonio Simon
Faculdade de Filosofia
Caixa Postal, 2003
LONDRINA - PR.

cláudio "Antônio Simon
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
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Of. 68/68

Em27 de junho de 1968

Do Chefe do Serviço de Recursos Audio Visuais de Curitiba

Ao Exmo. Sr. Prof. Car10s Correa Mascaro - DD. Diretor do INEP

~f.:t >y ,
~ C t;,"II JUlfJJlf

rr 'z J#8
Tendo em vista uma consulta feita a nós pe1a~ I 'f-

Universidade do paraná, com respeito a Escola Parque da _
Eahia e a obra do Prof. Anisio Teixeira a frente do INEP,
d ir i gimo -n o s a V. S ., nos en tido d e que u ma d ocu men tação re -

Assunto

Senhor Diretor:

ferente aquele estabe1eci~ento e ao antigo diretor do INEP/
nos seja enviada, a fim de que possa~os atender ao pedido /
da Universidade que tem por fim fornecer dados a uma turma/
que se encontra fazend~ um trabalho s~bre aquele estabeleci
mento escolar e aquele educador.

Sem mais, enviamos-lhe os nossos protestos /
de estima e consideração.

A ten c io,sa me n te

j _._~----'vf1g~ _
Mal ba Santia go Fe eira

Chefe do SRAV de Curitiba



~. B. P. E.

I 381/ 68

10 de J neiroy [» de julho de 1968.

Evidelia Ã. d
D vid, Ch.

ep. de Pan

Sanchez

Prezada E tudante,

De cordo co o seu pedido, dirigido ao entro ra ileiro de
Pe quâ aaa uc oion ia. olicit ndo i formaç.ão ôbr educac í.ón Unitária
no ra i1", tenho a informar-lhe que a evista ducación, nl 24, ootubre
dicie re 1961 - no VI - nion anamerio na, Wa hingto. .C., dedicou ~-
te n· ro à escola de u estre único. V. • poderá enoontrá-l dirigindo-
se diret ente ao r. ví~io A. de León, Apartado Aéreo nl 3334 - p AM1 ou
, Universidade do P3n "a.

Outro i, envia.oB
fado d i de Dir trize J e
gr r do, copil do da p'g.61 d

tre" - o qui Horeira de ouza.

a V. a., e separado, exemplar 1.eogr~
da E uc ção .aoional, u resumo d tilo -

evi t cida ad ôbr RA E cola d m só e-

Cordial ent ,

Le sa eraldo agalh-e8
.PiChe! da Seção de Documentaç"o e

lnterc..•.bio

E B/vml.
Prot. 912/68



--- '

",J David, 4 de ju.i. de I968.

Sefi.r
rlespetaà. 3eftr:

per medi. ae la prese.te me tom.
de dirigirme a usted, a fi. de solicitarle su valiesa
raciéa •.

coepe-

E. md caracter de estudiaate de la U~ver8i.ad de Paiamá, e
sieate urgida de solicitar de eu pera Aa si ell le e8 p si-

dble tala in.formaciGllc •.cerniente a "La Educaci6 Ullitaria
__ ea el Brasil".

Dicha inf rmaci6n deber' ser presentada ea 18s primeros dias
del mes de juli •
Le ruego ten~a biea cGntestarae 10 antes p sible y eAviar-
me el atarial que .e pueda facilitar.

AnticipáJld le las graci~a me suscribo de Ud.

Att.



OF .IQ__ YJJ /68

lIma. Sra.
Prol. Inspetora
Hi1d Kail
Rua Dr. M rtlniano, 107
Guar tinguet" ••são Paulo

..Prezada Professor ,
•i. atençao o pedido de V.Sa. dirigido

ao professor 18.1 e breu, teriUoo prazer de envi rr,nesta t8.,
e separado, o seguinte material:

1. nuário Brasileiro de Educaçâo-1964
2.-Boleiia Informa tivo do Centro Bras!

leiro de Pesquisas Educacionais (~,gans numeros)
3- Boletim Infor tivo da Campanha de

•Aperfeiçoa ento Bxp ns o do Ensi-
~no Co ercta1 ( 19uns n eros)

•4.• Educaçao, Soeled de e Desenvolv D
to - Jayme breu

Outrossi , escl recemos que Bibliot~
ca do Centro Br sileiro de Pesquisas Educ ciona.is possui, par
consulta, tê o nÚmero lo.i~%i/1962 d Rev1st d C panha cio-

••nal de Educ ç o Rural pois a referida Oa p nha foi extint pelo
Decreto nQ 51867 de 26 de rço de 1963.

Comunica os, ainda, que o Boletim da" ~ ,..CAPES deve ser solicitado i propri CAPES - Avo Mar. Ca ra, 210
8Q e 90 andares .•ZC 39 .•Rio de Janeiro, GBo

Cordialmente,

-(~4Z4Vlcv\Ul-J~~f~ ,
BISE MARIA LESSA. BERALDO MAGAl&ES..• ...,..P/Chefe da Seçao de Document çao e Intercambio

PROC. 521/68
_ ... .• ~ I-. .-
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C. F. Y::.

.0 3-111/__

Rio de Janeiro, :;L. de ,julho de 1968.

lImo. Sr.
Francisco s. Céspedes
Diretor do Departamento de
Assuntos Educativos
Pan American Unian
Washington 6, D.C.,
U.S.A.

Sr. Diretor,

Em resposta ao ofício de V.Sa. solicitando-nos informações
aoel.'oada experiência. brasileira em relação à n!plicação da programação dos
l.'ecursoshuman08 para a planificação do desenvolvimento educativoll, temos o
pra~er de enviar, em anexo, trê:. números da nossa Revista Brasileira de Estu-
dos Pedagógicos, nos quais V.3a. poderá encontrar artigos substanciosos aôbre
o assunto em questão.

Esperando que V~Sa.ppssa extrair do conteúdo de nossas re-
vistu8, matéria q,ue documente a situaçã.o real da educação no .Brasil, no senti
do de programação educacional Uhum país em processo inicial de desenvolvimen-
to, de construção e equipamento de escolas, de rece:\tas e despesas com o ensi
no, de planejamento da educação,à:a· Ç)araçterização sócio-econômica do estuda,!!
te universitário, e outros temeae.igu.almente fundamentais.

Aproveito a opêtrtunidade para enviar-lhe protestos de est..!-,
ma e consideração

4111, o1!Yl nA '. 01 ~1fLa- tfl fit 0/i4
'1}{~Ma~rare':a'; Beraldo M~;~~~~_:'.

P/it~efe da Seção de"Documentação e .
.~... Intercambio

CC1vml.
proc. 792/68
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ORGANIZATION DF ~~ICAN STATES
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZACÃO DOS ESTADOS AMERICANOS•ORGANISATlON DES ETATS AMERICAINS

PAN AMERICAN UNION
Washington 6, D.C., U.S.A.
Cable address: PAU WASH DC

22 de mayo de 1968 -"-"

Estimado profesor Madu r eir a de Pinho:

Ac ornpaüo copia de Ia carta que he enviado aI pro-
fesor Arlindo Lopes Cor r êa solicitándole una colabo rac iôn
sobre "La Apl ica ción de Ia Pz-o gr amac ión de los Recursos
Humanos a Ia Pl.anifí cac ión del De sa r r oIIor Metodologia y
Perspectivas", para el próximo número de nue st ra revista
La Educac íôn ,

El número que está en Ia imprenta se ha dedica-
do a "La Tecnología Educa.tí va!' , El que sigue a.l de "Los
Recursos Humanos y Ia Educación", se dedicará, a "La Irr-
ve sti gac iôn Educativa".

Aprovecho Ia oca s íôn para sa.Iuda r Io muy cor-
dialmente.

~spedes, Director
Departamento de Asuntos Educativos

Profesor .Pê r ic le s Madu r eir a de Pinho
Director Ejecutivo deI
Centro Brasileiro de Pesquisas Educac iona is
Caixa Postal 1-02, Botafogo
Rio de Janeiro, GB, Brasil.

1 anexo
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I Prezada D. Elza"

" -Saudações •
Aproveitando a ocasião" gos -

taria de pedir os seus bons of!cios no
-~~~-.>--·é€fl:il.tidode a nossa Biblioteca vir a re -
I~'~ .~ ce er novos livros , que o CBPEcostuma

~ ~ E:f1 iar às bibliotecas registradas •
~ - ~~ r Ajude-nos, que estamos na cam-

~ .
~ a do Livro por todo êste Mes •~ ~B

I ~~.:xJ1-"" E-c Agradec ido ,
é~ I>-t

~ ~..~~~~I ~~_4 ~- -#- ..
~~ ~~ "'" ~j~...a>

~~~ trJ:
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO "REGENTE FEIJO"

ITU - EST. DE SÃO PAULO

OF. N.o

ITU, 14 de junho de 1968

Senhora Elza Rodrigues Martins ,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
RIO DE JANEIRO •

Passo às mãos de Vossa Senhoria, em atenção 9Q
Or!cio nQ 171 / C 68 , de 22 de abril pp. , mas só agora rece -
bido , cópia do PROGRAMA DE AD1ITNISTRAÇlo ESCOLAR em vigor nes -
te Instituto de Educação, no corrente ano letivo , solicitado

- - A i ~ # ipara a secçao de Documentaçao e Intercamb o e Se~nar o Interame-
ricano de Administração Escolar •

Ao ensejo , reitero a Vossa Senhoria os protas -
tos de minha elevada consideração.

fP!ief:; ~B!fi1rr
- Diretor -



.. ' --
CURSO DE APERFEIÇOA1liENTO

Programa da Cadeira de Administração Escolar.
1. Noções de Organização Racional do Trabalho ( conceito, elementos,

funções e principios de administração cien~ffiaa, segundo Fayol;
o tailorismo).

2. Os fundamentos da AdminJstraç.ê:SLEs991ar( a complexibilidade e as
responsabilidades da eseola atual, os principios fundamentais do
processo de escolarização moderna, os estudos de administração
nas atividades de economia privada e pública, situação atual dês-
ses estudos, os estudos de administração escolar DO Brasil, origem
e situação atual)

3. O conteúdo da Administração Escolar ( aspectos, tipos, processos,
meios e objetivos da administração escolar)

40 Organização e administração do ensino de lS~ grau
5. Noções de legislação escolar: Constituição do Brasil e Estadual

( artigos referentes à educação), Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e C6digo da Educação do Estado de são Paulo.

5. Relações humanas na escola.

CURSO DE ADMINISTRADORES ESCOLARES-22 ANO
Programa da Cadeira de Administração Escolar.

1. Os fundamentos da Administração Escolar.
20 O conteúdo da Administração Escolar.
3. ~eorías gerais de organização e administração; sua aplicação aos

serviços escolares.
4. Organização e administração do ensino de primeiro e;rau.
5. O ensino nas Constituições e nas leis: hist6rico, Constituição do

Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Constituição do E~
tado de são Paul,o , C6digo de Educação do Estado de são PalÜO.

6. Consolidação das Leis do Ensino. Consolid~a~ã~~~~~~~~~~-~-
dores Públicos Civis do Estado. i.~'\tihl.n ~.

_ "t: il&l!í!ª~.í-l7. Supervisao escolar. ' ~~3;;,t.~,

8. Situação atual do ensino rimário brasil iro.· ~fl~tl~1f~ !
~ IT~ .

- -rLN~rr-e-~rw--..JBibliografi-ª: Faxol, Henri: ttAdministraçao J..ft'I

Taylor, Frederick W.: "Principios de Administração Cientifica"
Silva, Benedito:ftTaylor e Fayol".
!!.;beiro,J. Quirino:"Ensaio de uma teoria de administração escolar"

"O faiolismo na administração das escola públicas"
Filho, Lourenço:tfOrganização e administração escolar"
Werebe, Maria José Garcia: "Grandezas e misérias do ensino no Brasil"
Sperb, Dalila:"Supervisão na escola primária".
Constituição do Br~sil. Constituição do Estado. C6digo de Educação
do Estado de são Paulo. Consolidação das Leis do Ensino. Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação. Consolidação das Leis dos Servi§oresNblicosCi;;:;;t~ e4~ ~ _~_
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SENHORA COORDENADORA:

ESTADO DO PARAN A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ
CURSaS DE ESPECIAlIZAÇ~O E APERFEiÇOAMENTO
OF. NQ 298/68 CURITIBA, 20 DE JUNHO

COM ELE.ADO APR~ÇO VIMOS ~ PRESENÇA DE
v. S. eXPOR o SEGUINTE:-

Os CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEI-
ÇOAMENTO DO INSTITUTO DE EOUCAÇÃO 00 PARANI, PO~SUEM A IREA DE ADMINIS
TRAÇÃO ESCOLAR QUE NÃO ESTi FUNCIONANDO fSTE ANO DEVIDO A PRECARIEDADE
ABSOLUTA DE ALUNOS ( APENAS OITO LOGRARAM APROVAÇÃO NA PROVA DE SELE-
çio E O CURSO s6 PODE fUNCIONAR COM O M(NIMO SUPERIOR A 15 ALUNOS PA-
RA ATENDER O ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 46/67 DO PROCESSO 617/67 00 CONSE-
LHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃo.)

PSICOLOGIA SOCIAL

AT€ 1967, o CURSO FUNCIONAVA EM TEMPO/
) COM O SEGUINTE CURR(CULO:-

29 ANO"
RELAÇÕES HUMANAS E LIDERANÇA
lEGISLAÇÃO ESCOLAR
ESTATrSTICA
CURR(CULOS
TÉCNICA DE

E PROGRAMAS
SUPERViSÃO.

PARCIAL ( DOIS ANOS
12 ANO

SOCIOLOGIA
ESTAT(STICA
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FILOSOFIA E HIST. DA EDUCAÇÃO

Ao ASSUMIRMOS A SUPERViSÃO DOS CURSOS/
NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 1.968, os MESMOS CONTINUARAM SOB O REGIME DE
TEMPO INTEGRAL ( DAS f.20 Às 11.50 E DAS 15 As 18.40 DIARIAMENTE) cOMI-DURAÇAO DE UM ANO CUJOS CANDIDATOS DEVEM POSSUIR OS RESPECTIVOS DIPLO~
MAS DE PROFESSORES NOR~ALISTAS PARA PRESTAREM AS PROVAS DE SELEÇÃO. O
CURRrCULO ATUAL FOI ORGANIZADO PELA EQUIPE DE PROFESSORES DA RESPECTIVA
~REA DE TRABALHO, EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES E DAS PROBLEMÁTICAS DE Ni
SSAS REALIDADES !OUCACIONAIS, MAS AINDA NÃO OBTEVE REDAÇÃO DEFINITIVA
PARA MERECER A APROVAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL 00 PARAN~.

No ENTANTO, VAMOS ANEXI-LO AO PRESENTE,
NA CERTEZA DE MERECER DE VOSSA PARTE UMA VALIOSA CONTRIBUIÇio, EM NOS/
REMETENDO OS CURR(CULOS ATUALIZADOS DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APER
FEIÇOAMENTO DA GUANABARA , BRASILIA E SÃo PAULO.

APROVEITAMOS A OPORTUNIDASE PARA APRE~
SENTAR NOSSA ELEVADA ESTIMA E

VISTO Em..t..~....._/.....L/ 19l:.L
~~~;~. ~ .. ,.,\\\

DLretor (.i"' • .:,
ILMA SRA'·.

-PROFUNDA ADMIRAÇAO.
(?\r
~1ttA' .

ONll

ELZA RODRIGUES MARTINS
COORDENADORA DA DIViSÃo DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO PEDAGOGICA 00
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS.
RIO O JANEIRO GUANABARA
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ESTACO CA GUANABARA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTITUTO DE EDUCAÇAO

••

EIE/189/68 Em 25 de junho de 1968

aSr. Coordenadora:

Do Diretor do Instituto de Educação
Assunto: Faz esclarecimento.

Em atendimento ao ofício n9 171/C, de 22 de
abril de 1968, dessa Divisão, cumpre-nos informar que o Ins-
tituto de Educação da Guanabara não poderá enviar a v.S.a os
programas de Administração Escolar, conforme solicitado, por
não haver especificamente esta disciplina em nenhum de seus

- -
cursos quer de nível médio (Normal) quer de nível superior
(CFPEN) .

Lamentando não poder colaborar para o êxi-
to, que almejamos, do Seminário Interamericano de Administra
-çao Escolar, aproveitamos a oportunidade para expressar a V.

s.a os nossos protestos de estima e consideração.

)--iIlMAA-:il"'~st~o--r=:erm 'l'~iretorGeral
Matr. 122 577

Il.ma sr.a Coordenadora
ELZA RODRIGUES MARTINS
Divisão de Documentação e Informação Pedagógica
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
Rua Voluntário da Pátria n9 107 Botafogo, GB

/mc.



~EITORIA' DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL

CIDADE' UNIVERSITÁRIA 11 ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"

CAIXA POSTAL 8191 - TEL. 8-21-11 (RAMAL 00)

SÃO~ULO

Noticia nº" 8;)30

HEUNIÃO, EM SÃO PAuLO, DO CONSELHO NACIONAL DE PESl.:UISAS

.,~
O Conselho Nacional de Pesquisas, que escolheu Sao Paulo

para a sua reunioo de março, rea1iz/ar~ na pr6xima têrça-feira (dia 26) p

~s 17, 50? no Audit'6rio dos Departamentos de Geografia e Hist6ric. (Cidade

univérsitbria), sessã:o pÚblico" aberta a todos os interesse,dos) na qual
expor-~ o seu programa e os trabalhos que vem realizando" No dia 27" ~s 9
horas, no 7º anda-r do Edificio da Heitoria da Universidade de sD:.o PairLo,
os membros do CNPqatenderão, pessoalmente) a todos os pesqu.i.sedor'es ãn-

teressados,.

!

-.."ta-se de programa extra, que o CNPqva.i, execut ar, por solicitaçãl"l r1~)
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SECRETARIA DE EDUCAÇlO

:D:SPARTAlilK'TO DE ESTUDOS E PESQUISAS
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GOVERNO
DO ESTADO

FACULDADE DE FILOSOFIA, CI:f.:NCIAS E LETRAS DE PRESIDENTE PRUDENTE

PR;ESIDENTE PRUDENTE
sAo PAULO
BRASIL

Presidente Prudente, 14 de maio de 1968

Senhora Coordenadora

Em atenção a oficio da Divisão de Documentação e ln
formação Pedagógica do Centro Brasil~iro de Pesquisas EdUCaC!
onais solicitando os programas de Administração Escolar adot,ê;
dos em nossa Faculade, tenho a honra de enviar cópia dos que
estão sendo desenvolvidos no corrente ano letivo.

Outrossim,devo esclarecer que os programas são ela-
borados anualmente, visando a uma atualização constante em tê!:.
mos de melhor atendimento ao interêsse dos alunos, embora se
mantenham os itens básicQs sugeridos no I Simpósio Brasileiro
de Administraç~o Escolar.

Aguardando maiores esclarecimentos a respeito da re
alização do Seminário lnteramericano de Admihistração Escolar,
valho-me da oportunidade para apresentar os protestos de ele-
vada estima e distinta consideração.

-= ~~'~~ãeNyrtus fi Fonseca P1nto - Frofª- da C ·e1ra e
Admin1stração .Escolar e Educação Comparada

1.Exma. Sra.
Prof'ê Elza Rcdr-Lgue s :Nartins,
DD. Coordenadora da Divisão de Documentação e Informação Peda
gógica do Centro Bramleiro de Pesquisas Educacionais



\..-'
Jndtítuto de Educação EJtaduaL "Tndta í])anuire"

8m anexo: GUP30 3ecundápio CÇJiná8io e Golégio)
1?ua (;uaranis. 1271 - Gaixa 'Postal. 525 - Telefones: 'Portafia 1590· Vi~etofia 1187

C,inba 'Paulista - TUPÃ - Gstado de .são 'Paulo

III
[z.a lRESN • Marília

Tupã,ll de j unho de 1968
Centro Bras.de Pesq.Educaoionais

oF. N.o __._._~~9.!~~.. .__.
Assunto: Atende solioitação do

Senhora Coordenadora :
, '

Em atenção à solicitação de Vossa Se o
ria, em Ofício nº 171/68, datado de 22.4.68, na tentativa -
de reunir material para atender ao Semin~rio Interamericano
de Administração Escolar, programado para realizar-se em
Brasília, em julho pr6ximo, encaminho a essa Divisão o pro-
grama de ADMINISTRAÇlo ESCOLAR adotado por êste estabeleci-
mento nas 11 e 21 s~ries do Curso de Administradores Escol~
res.- Sem outro particular, valho-me da oport~
nidade para apresentar a Vossa ia os protestos de mi-
nha elevada estima e real ap

\......
V

J

)

1 11ma. Sra.
Da. ELZA RODRIGUES MARTINS
Centro Bras. de Pesq. Educ.
GUANABARA
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De Diretor do IoE.E. 11 João Gomes de Araújo"
A lIma. Sra. Elza Rodrigues Martins, M.D. Coordena-
dora da Divisão de Documentação e Informação Pedagó-
gica do Centro Brasileiro de Pesquf.sas Educacionais.
Rio de Janeiro - G,B.

SECRETARIA DA EDUCAÇAO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇXO

Instituto de Educação «João Gomes de Araújo»
Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 - Fone, 64

OFícIO N.o 62/68 Pindamonhangaba, 18 de junho
Assunto

Responde a ofício.

Prezada Senhora,

de 19 68

\

Acusando o recebimento de seu prezado ofício nQ171,
de 22-4-1968, cumpre-nos informar a V.Sa. que esta Escola, tendo em
vista não possuir, no momento, o curso de Administração Escolar, não
possui, làgicamente, programas referentes àquela disciplinao

Sem mais, valemo-nos do ensejo para apresentar a VO

Sa. os nossos protestos de consideração e estimao

.A,Antunes de Oliveira
Diretor

TSM/mesr



C. B. P. E.

Em.J1fde outubro de 1968

lIma. Sra..
Graziela Peregrino
Coordenadora da Divisão de
Aperfeiçoamento do Magistério
Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife
Rua Dois Irmãos nl 92 - Apipucos
Recife • Pernambuco

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao peu pedido dirigido ao Centro Brasi-
leiros de Pesquisas Educacionais, temos o prazer de enviar, nesta data, três
exemplares do documento preparado pela Divisão de Documentação e Informação
PedagÓgica, intitulado "Programa de Administração", para o Simpósio Intera-
mericano de Administração Escolar realizado em Bras:[lia de 9 a 16 de outu -
bro de 1968.

Cordialmente.

1J;~~~bJYYla(,flOPAr1óv1
fse Maria Lesse. Beraldo Magal~;;-~~~-

P/Chefe da Seção 4eADocumentação e
lnterca bio
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Q 5:6!J 68

I

r-
Rio de Janeiro,jj de setembro de 1968

( I, \

! I
/' 11

Illma. Sra.
I ), rcedes Terren,./

tas Hera 2545 (piso 20)
.Buenos Aire - Ar*!ntina

Prezada Senhora,

De acôrdõ com a carta de V.Sa., comunicando a er~ação do
Centro Nacional de Investigaciones Educativ&S, tenho o prazer de oomunicar
-lhe que encaminhamos o seu enderêço à Bibliograria Brasileira de Educação

"-Revista Brasileira de Estudo PedagÓgico e à Seção de Expedição do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educaoionais.

Cordialmente,

~!§f.i~
P/Chefe da eção de Documentação e

intercâmbio

ebb/vml
proc. 1206/68
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MAXIMUS
DE ESTUDOS
ECONOMICOS E
CONTÁBEIS ~TOA.

AV. RIO BRANCO, 277 -14.° ANDAR - ED. S. BORJA· GRUPO 1404/1407 - Tels. 22-4343 e 22-6832. - RIO DE JANEIRO - GUANABARA

Rio de Janeiro, 20 de

MEEC-GB 784/68

Senhor Diretor,

A nossa Organização surgiu com o advento do Decreto-Lei
nº 200 e já realizou vários trabalhos para o Ministério da Educação
e Cultura.

Em anexo, estamos encaminhando para conhecimento de
V.Si., um exemplar da ~Sintese de Atos ~lblicados no Diárid Oficial
da União fi, feito por nossa Organização a titulo experimental.

Desejaríamos obter sugestões de V.Si. caso o trabalho
mereça ser continuado com regularidade a partir de janeiro de 1969.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.SI. os.•nossos pr9testos de estima e apreço.

ERAS:MODE I SI OLIVEIRA
r ,,) Ç"7'" Pela WJ.AXIMfJSDE STUroS ECONÓMICOS

\H \j y ~ ~.. )..,"- '( ~ , ~ ~ \ \ L' ~ " V. E CO~'ffi:BEI~LTDA. , \),
',- • v", '" q, \I. ~ ('êl"", Q ~ V.,A c ~.fMC\

~lIf\~~~ ~,~ o ~~~~ \:~ ~(\~W0\),'\«' Jv. ~~-
\ v-J' I ctlIlmo• Sr. C '\ J\W\ t ' R;, ""''N\/J ,~V\~~ ~ ~n\t .

D:--.Péricles Madureira de Pinho ~ - \l-\ C O
DJ.retordo ~ 'O
Centro E,rasileiro de Pesquisas Educacionais U'.' ~L ~~Rua Voluntários da Pátria, 107 VV ~~- -
Botafogo"G1l ~ t'Qz _C ~ Pt-
/mgf

,
\
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DCInt/ á1b /642. 6(04)

.Formação d~ especialistas
\ (fem eduçaçao , Relatorio.

~,,~ " \! "ii"-
\.f- ""~

I

. \~ '

A Divisão de Cooperação Intelectual do r~nisté
rio das Relações Exteriores cumprimenta o Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura e

,.
tem a honra de remeter-lhe, acompanhados de copia de carta do

,. .Diretor da UNESCO,dois exemplares do relator~o do Senhor An-
gel Oliveros, relativo ~ missão que exerceu junto ao Centro
de Formação de Especialistas em Educação para a América Lati-
na (CEEAL).

Rio de Janeiro,em ,J, dr",tW de 1968.



'I C. B. P. E.

~
J

Rio de Janeiro, IY de tlgôstode 1968.

Ilmoo Sr.'
Antonio A. Bazzo

, . ~ ~Diretorio AC'ldemicode Ciencias Econo•..
-mí cs s do Pa ra na

ARua C~ndido Lopes, 340,.
Curitiba - P~rana

Prezado Senhor,

Tenho o prazer de QCUS9r o receblmen-,to de seu ofioio C1rcul~r n. 001-68/69, d~t~do de julho do
ano em curso.

Agradeeàndol: '\~.:~~ gentileztlda comunicaç;o
apr-esentamos ,

..Cordi~is S~ud~çoes

~I~~~
Nise M~ria Lessa Ber~ldo M~g81h-es
plChefe d~ Seç;'ode Documentaç;o e

ATnterc~mbio

Proc. 1221/68
LD/mrno



Díretório Acadêmico de Ciências Econômicas do Paraná
(ORGÁO REPRESENTATIVO DOS ACADEMICOS DE CIENCIAS ECONOMICAS E CONTABEIS ATUARIAIS)

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO PARANÁ
Rua Cândido Lopes, 340 • Curitiba . Paraná

Circular n.? 001-68/69

Curitiba, Julho de 1968

Do DIRETORIO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO PARANA

AO: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

Assunto: COMUNICAÇÃO DE POSSE

Temos a grata satisfação de comunicar que em data de 1.0 de julho corrente foi
empossada a nova diretoria dêste Diretório, gestão 68/69 a qual está assim constituida.

Presidente
1.0 Vice-Presidente
2." Vice-Presidente
Secretário Geral
1.0 Secretário
2.o Secretário
Tesoureiro
Aux. Tesoureiro
Diretor Esportivo

Antonio A. Bazzo
Edmundo R. da Rocha
Dionizia Wyzykowski
João Batista Marcon
Siegmar Pfeifer
Adione de Oliveira
Hélcio C. Martins
Celso Ribeiro
José Adolfo Barbosa

CONSELHO DELIBERATIVO:

Osvaldo Semmer
Clélia Horning

Henrique Bucco
José Rank

Dorcelino V. de Prá

Aproveitando a oportunidade, apresentamos os nossos protestos de estima e consi-
deração, acompanhados de nossas

Presidente

Saudações Universitárias

...~~ :: -


