
OFtCIO-CIRCU~4 Em 10 de janeiro de 1980

Senhora Diretora-Geral

De ordem do Senhor Ministro, venho encarecer
a Vossa Senhoria a remessa a esta Secretaria Geral, até o
dia 31 deste mês, de um sumário das atividades realizadas
por esse Orgão, em 1979, a fim de possibilitar a elaboração
do Relatório Anual deste Ministério.

Va1hd-me do ensejo para reiterar a Vossa Se-
nhoria as expressões da minha estima e consideraç- •

ARAGÃO

A Sua Senhdria a Senhora
Doutora LET1cIA r-1ARIASANTOS DE FARIA
DD. Diretora-Geral do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais



PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO INEP EM 1979

Houve

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Car-ac teriizar am-cs-eas, at:i:v:i;dadesdo IN:E:I?~ em 1979, pela acentuada í.n tegr açao ,

seja com as diferentes unidades do MEC seja com as demais entidades interes-

sadas na documentação relativa a estudos e pesquisas educacionais.

tambêm intensificação de suas atividades~~±m e reformulação das atividades -

me~o, processos estes que levaram a estudo a proposição de nova estrutura

para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais com vistas a

ma~or atendimento a todas as regides do Pais, através das Delegacias e suas

Representações Regionais, bem como no Planejamento integrado tal como define

o 111 PND para 1980 a 1985.

As Coor-denado rias de Estudos e Pesquisas (COPES) e de Do cumerrt açao e Informa

ção Educacionais (CODI), integradas, com as Divisdes de Pessoal(DP) e de

Atividades Auxiliares (DAA), realizaram, sob a coordenação da Direção Geral

e sua Assessoria, as seguintes reunides tecnicas:

1 -, Seminários com coordenadores de pe squi.s as financiadas pelo INEP, na sede

do INEP em 26 e 27 de junho; em 3 e 4 de julho, em 11 e 12 de julho e

em 17 e 18 de julho, envolvendo 14 áreas temâticas - 52 participantes.

2 - I Encontro Técnico sobre a Pesquisa Educacional na Ãrea do Ensino de 19

Grau: 6 a 10 de agosto em BrasIlia com 117 participantes.
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3 - Encontro Têcnico sobre Metodologia para Avaliaçao de Pesquisa, em Brasi-

lia, com 38 participantes de 15 a 19 de outubro.

4 -.Encontros Regionais sobre Estudos e Pesqui.s as no Ensino de 19 Grau:

4.1 - Cerrt ro+Oeste 24 a 26 de setembre, em BraslUa, com 92 participantes.

4.2 -Norte: 20 a 23 de novembro, em Manaus, com 181 participantes.

4,3 Sul: 11 a 13 de setembro, em Porto Alegre, com 99 participantes.

Constituiram, ainda, atividades conjuntas das Coordenadorias e Di-

v í soes do INEP sob a supervisao da Divis'ào Geral e sua Assessoria.

a participaçao de servidores em Congressos, Seminários e Encontros

promovidos por Instituiçoes diversas em diferentes unidades feder~

das seguida de 20 reunioes internas de estudo sobre as atividades

nos mesmos; e

a eLaboraçáo de documendirios referentes aos Encontros realizados

pelo INEP.
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Constituiram atividades espe cf f í cas l

À COORDENADORIA DE PESQUISA (COPES)

• Conclusão de 30 projetos de pesquisa, dos quaJ;s 6, se encontram em processo

de editoração.

Desenvolvimento de 40 projetos de pesquisa sobre temas relativos a prob1e -

mas dos tr~s graus de ensino.

· Coleta e análise de formulários para o Cadastro de Recursos Humanos de Ni -

ve1 Técnico dedicados ã pesquisa educacional no Brasil, num total de 600,

elaborando-se as respectivas fichas.

Consolidação de resultados de Estudos e Pes qui.sasrealizadas com apoio tecni

co e financeiro do INEP, no perxodo de 1972 a 1979, nas seguintes áreas;

Me1horia e Extensão do Ensino de 19 Grau; Modernização Tecnico~Administrativ~

Ensino de 29 Grau; Educação Rural; Educação nas Periferias Urbanas; De senvo Le-

vimento Cultural; Economia da Educação e Pesquisa Instituciona1.

Ã COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇâ.O ":'(CODI)

• Elaboração de 4,093 resumos de pareceres da jurisprud~ncia educacional firma-

da pelo Conselho Federal de Educação, organizados com os respectivos descrito-

res, tendo sido preparados 4,044 formulários desses resumos para o Processamen

to de Dados do Senado Federal.

· Leitura de 108 Diários Oficiais da Urri ao , com a seleção de 1.502 atos 1egis1a-

tivos e a preparação de 1.109 resumos desses atos,

Edição do n9 143 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, dedicado ao Ano

Internacional da Criança, do volume 24, n9 1 da Bibliografia Brasileira de

Educação e de seu Índice relativo ao período 1969-1973, bem como de quatro re-

latarias de pesquisa da serie "Formação de Recursos Humanos para a Educação".
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Editoraçao em processo do n9 144 da Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos,

de 6 relatarios de pesquisas concluídas e 4 documentãrios de Encontros Têcni -

cos sobre Estudos e Pesquisas no Ensino de 19 Grau.

E laboraçjio de 1515 unidades b:LbHogT~ficas> para a M:bli,ografia Brasileira de

Educaçao, tendo sido preparados 407 resumos com descritores,

Aquisiçao pela Biblioteca Nacleo de 128 livros e 443 peri8dicos, montando-se

412 referências bibliográficas, tendo sido expedidos 272 exemplares de dupli

catas.

Compat ibi Lí.z aç ao de descritores estatÍstico, educacionais em arti culaç ao com

o SEEC/MEC.

Ã DIVISÃO DE PESSOAL ~ (DP)

Levantamento quanto ao FGTS E PASE:Pbeneficiando 392 funcionários e servido

res.

· Processamento de alteraçao de 10taç1:tonas seguintes, categorias funcionais:

pesquisador em Ciências Sociais e Humanas, Técnico em Assuntos Educacionais

Agente Administrativo, Datilografo e Motorista Oficial.

· Processamento da contrataçao, sob regime de CLT, de 39 concursados pelo DAS:P.

CeLeb raç ao de convênios, benefi.c.iandoestudantes de cursos de graduaçao e paS""-

graduaçao, com bolsas de estágio.

Ã DIVISÃO DE ATIVIDADE AUXILIARES:"...

• Adaptação da estrutura física aos diferentes serviços!

· Integraçao á Rede Nacional de Telex.

Providências para elevaçao dos recursos financeiros disponfveis para as ativi

dades-fim passando de Cr$64.689.000,00 para Cr$ 83.000.000,00, provenientes os



acréscimos do Orçamento da Uni~o (crédito suplementar), FNDE e incluindo re-

Brasf1ia, 03 de janeiro de 1980.
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programaçao de saldos do FEEPE? atravgs de 5 reformu1ações do orçamento pró-

prio do INEP.

Contratos (5) para prestaçao de serviços especiais; e

Lici t açoe s (30) para diferentes serviços e aquisiç'des.

Letrcia Maria Santos de Faria

DiretorvGeral do INEP




