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Ministério da Educação e cultura
rns ti bubo Nac ional de .ES tudos pedagógicos

CENTRO BRASILEffiO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
•

!

1.•

,
Re.1o.toriodO 12 trimes~re de 1 957

l'

I - Instalação na sede
11 - Novo esquema de direçúo
111 - NOVO oquipamento e nova contabilidade
•

•

H

, IV - D~v~sao de

Documentiaç

H

..."

ao e ])1formaçao Pedagogica

foi

V - coordenaçao entre os Centros Regionais

\

VI - Divisão de Estudos e pesquisas Sociais
VII - Curso de formação de posquisadores
VIII - Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais
IX - Divisão de EXperimentação e

Demonstraçúo

pedagógica

x -

serviços Gerais

XI - A Diretoria EXecutiva, sua posição, seus

objetivos

-

1$d1

.,..

Minis t~r'ioda Educ ação e cul tur~
Instituto Nacional de Estudos pedagogicos
Centro Brasileiro d:~ pesqui8as Educacionais

,

Do Diretor EXecutivo pericles Madureira de pinho
AO Diretor professor Anisio Teixeira

,

Assunto:

Relatorio do 12 trimestre de 1

957.

Senhor Diretor:
1. Na forma do que dispõe o plano de organização c.O
,
C.B.P.E. (2.3 item~) apresentamos a V.Sª relatorio das atividades
dupante o trimestre janeiro-março •

..,

J;nstalaçaona sede
2. Designados para a Direção Executiva em fevereiro
passamos a planejar e executar a transferência dos diversos setores
,
,.,
de trabalho para o edificio da rua voluntarios da Patria. AS inst~
lações dos blocos A e C do citado pr~dio puderam desde logo recebe~
.
o pessoal e material necessarios, aguardando-se a conclusao do blocO B para em meados de abril ser transferida a Biblioteca e serviços anexos.

- -

,

H

3. os serviços at~ então localizados na rua

México
(C.B.P.E.), na rua Marechal câmara (Cileme e caldeme) e no edifIci~
,
do Ministerio (C.D.P.), foram devidamente relacionados, com cspect
ficação do material e equipamento a transportar.

>

Na terceira semana do mês de feverei:ro j;
z os
foi possivel executar a mudança dos mencionados setores de trQh~lh)
de modo a iniciarem êles o mês de março nas novas instalações ••
•.
adaptação ao local e as perturbações decorrentes das obras de c-ns
trução do bloco B, ainda não permi tem pleno rendimento de trabalh0._
sobretudo no setor de administração.

,

«

AS solicitações ,para completar e ajustar

novas
dependências absorvem quase por completo a atenção e as atividados
de ordem administrativa. DaI a predominância, at~ o momento,
do
ações materiais, nüo permitindo ainda a integração dos diversos departamentos no trabalho especifico do Centro. conclulda êste mês a
..,
',..
construçao do bloco central do edificio, para ele transferido. a Bi-

---..

2.
blioteco. "Murilo

Bro.go.",poderemos

entã.o nos dedicar

,

produtivo., que esta sob o.responso.bilidade

NOVO

4.
reiro faz parte

de programas

terpõe

entre

de direção

de um novo esquema
,

de direçiio.

N

ela e as Divisões

jetos de trabalho,

que intogram

não podiam

que demarcam

çoes

a regulam

constituir

as tarefas

com os ~

parciais

dos

,

registrara,

numcr-adas , as

r-esoLu-

H

um mínimo

#

AS resolu-

confundidos

~

Q

a di··

EXecutivo. se in-

o C.B.P.E ••

continuar

um livro proprio

H

Transforma-se

e a Direçao

#

pesquisadores.

desde 12 de :feve •.
,."

num orgao colegiado

ções e atos executivos

tarefa

,

de todos nos.

O c ar-go que es t amos exercendo

r#

reçao

esquema

o. umc

,

de formo.lido.de sem o.qual nao sera. pos-

~

sivel umo. boa orgo.nizaçao o.dministrativa.

_NOVO

5.

equipamento

e nova contabilidade

-

As instalações

mais amplo.s e o. criação

de

novos

,

serviços têm exigido o. aquisiço.o de algum mo.terial fixo, o minimo~.
dispens ave L; ~ que r or-am aprovei bados nao s o os moveis trans:feri#

,

dos das sedes

,.."

anteriores,

moxo.rifo.dos, dos serviços

o C.B.P.E.
dimento

,

como corto. quan tidade ,em

reservo. nos 0.1 •.•

respectivos.

A centralização
dos diversos setores que compõem
impõe uma conto.bilida.de o.utônomo., que permito. mo.ior ren-

..

,..

e coler.ida.de a aço.o ad~inistrativn.
#

uma sa.La cs t a sendo
tiabã Lã dade , anexa aos serviços
lho sugoridas

pelo

adap t ada paro. instalar

de secr-et cr-La, e as normas
•••

encarregado

#

da mearna , vao , em copia,

o. cOE

de trIl1)ü"

in-ef:gr:1.:-;"..:!.0

êste relo.tório.
Divisã.o de Documenta.ção

6.
tQção foi o minimo

e Informação

O tompo go.sto ncs ba divisão

possivel.

a rotina. de trabalho.

NO

ped~~ógic2_
com mudançns

e

O,r:[[LP-

Em dois ou três dio.s estava

setor

•..

de publicaçoes

foram

retomo.co
,
distribuidos

no trimestre os nºs 64 do. Revista. Brasileira. de Estudos pedagógicos,
4 de "Educação o C iênc ias Soc La Ls 11 e vo'l , 4, n s 3 de "Bibliografi o.
Bra.sileira

de Educa.çãoll•
Estão preparados

os dois primeiros

volumes

de do

.'

3.
cumentação sâbre a história da educação na Bahia. Em janeiro e revereiro o coordenador da Divisão realizou em grupo de trabalho (L.
H. Dias Tnvares, Arrânio Coutinho, Regina Tavares. Irene Dórea)
a,
preparuçao derinitiva dos originais, incluindo a introduçao e notas.
~

I

~

.

,

Esta em estudos no mesmo setor o plm1eJamento de
todas as s er-Les de pub'l.í.cnç ocs incluindo U parte ar-t atica de apreA'

""

,
í

sentação das mesmas.
A oxpedição de livros ó uma das tareras mais ati
vas , para compensar o represumento que a f asc de mudança determinou.
A utilização da Agôncia de Correios da rUa vol~
tarios da patria para tais serviços nao esta sendo pacirica. Os fUE
cioná.rios da Agência alegam não dispor de elementos para. atender ao
grande volume das remessas. Oficiamos sôbro o assunto ao
Diretor
Regional dos Corroios e TelógrafOs.
"

•

N

~

~

A Biblioteca "MUrilo Braga" e serviços
anexos,
como já.foi dito, ainda não integram o centro, permanecendo no edi,
"
ficio do Ministerio, ja em proparativos de mudança.
Ainda nesta Divisúo estúo sondo adaptados
dois
,
novos setores: o de serviços audio-visuais e wn registro de estudos
e pesquisas educacionais.
O sogundo resulta do proje to de trabalho a car-go
de D. Dinah de Souza Campos.
,

H

Os elementos ja reunidos pela mesma estao sendo
,
,
aprociados o os rosul tados parciais j a foram apresentados em copia
mimoograf ada ,
,
Os Serviço de audio-visuais, transrerido da Dire
bor-La do Ensino Secundário, nos termos dos entondimentos com essa
,
Diretoria, foi instalado no nndar terroo do Bloco ~, com sala
de
projeções anexa.
A encarregada do Serviço tócnico de educaçúo
D. Leticia de Faria assim resume os objetivos do setor:

,

a) aquisição e confocção de equipamentos e ma
toriais didaticos aUdio-visuais, mantendo-se orgnnizados
no C.B.P.E.
,
e Centros Regionais, num ambionte de pesquisa pedagogica
relativa
"
,
aos mais recentes recursos didaticos utilizaveis no ensino primario
,
,
e me dí,o, especialmente, normal e secundar í.o;

,

,

b) cursos e estágios que habilitem proi'essô,
res nao so da Capital como do interior do pais a utilizar os recur,
sos aUdio-visuais, cooperando no sentido de que sejam supridas
as
deficiências escolares e locais dos equipamentos e materiais áudio~
.
~
~
,
visuais e ainda providenciando a publicaçao de informaçoes uteis e
atuais sobre as t ecní.c
as audio-visuais no ensino das diferentes dã.s
ciplinas do curricu19 ~rim~rio e mÓdio, espacialmente normal e se,
cundario;
c) assistencia tecnica as entidades federais
,
e estaduais de forma ~ que se confira ao ensino maior eficacia
e
sentido social, pela mais intensa e eficiente utilização dos recur,
,
sos didaticos aUdio-visuaisj e

,

,.,

A

,

,

•

À

,

,

d) articulação com entidades públicas e priv~
,.,
das, nacionais e estrangeiras, capazes de racilitar a consecuçao
dos objetivos acima especificados.

coordenação entre os Centros Regionais

•

7. Compete ainda a esta divisão coordenar o trabu-

.

lho entre o C.B.P.E. e os diversos C.R., Irrecebendo cópias de to,
dos os planos, projetos especii'icos, relatorios e outros documentos
que permitam constante troca de informações" (plnno 3.4).
',.

N.-I

E, no ambito da divisao, a funçao essencial
do
coordenador.
Não nos parece que deva constituir um simples serviço
de rotina e sim um trabalho de.penet~~ção, visando metas que isoladamente não têm sido objetivadas. Esta divisão fica assim como pôsto
permnnente de observação das atividades nos diversos centros. E do
criterio de escolha com que i'ôr desempenhada a funçao, muito dependerão a oportunidade e o acôrto dos atos da direção.
,

H

••

pretendemos instalar uma carteira exclusivamente
destinada à correspondência e documentação entre os centros, j~.tcn
,
do designado funcionario para estudo e planejamento do trabalho.

-

~

,

.

N

Tal atribuiçao e complementar da Comissao Consul
,
.,..
..•
tiva, cujas proximas reun10es deverao oferecer importantes
sugcs
.
,.,
tões para definitiva orguu1zaçao do setor.

«

Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais

8. Instalada no andar superior do Ebco ~, esta Div~

5.
H

A

•

tem os seus trabalhos no momento dfficultados pela ausenc~a
biblioteca devidamente aparelhada.
SQO

da

#

Dando noticia da sua atividade no tr:imestreo Co,
ordenador da o seguinte resumo_ com o estado atual dos projetos:
NQ do p~ojeto: CBPE - 29/56
CAPES 485
Responsavel: Diegues, Manuel
i
Natureza da Pesquisa: EstudZ bnsico pa~a a delimitaçao das Regioes culturais do
,
~ Brasil ~
Concluido; em faso de rovisao.
#

Nº do p~ojeto: CBPE - 32
CAPES 520
Responsavel: Dannemruu1, Robert Nicolaus
Natureza da Pesquisa: Estudo sôbre o trabalhO do
,
menor em atividades urbanas.
P~rte concluida, parte em fase final de elaboraçao.

Nº do p~ojeto; CBPE - 33
CAPES 521
Responsavel: C aldeira, Clovis
Natureza da Pesquisa: Estudo sôbre o trabalho do
menor no meio r-ur-al,
brasileiro.
Atrasado em virtude de'dificuldades no I.B.G.E.
para consulta de dados.
#

Nº do p~ojeto: CBPE - 34
CAPES 549
Responsavel: Reis, Arthur Cezar Ferreiro.
Natureza da pesquisa: A Educação na Amazônia
Sem noticias desde novembro de 1 956, deve passar para o contrôle da D.E.P.E ••

Nº do p~ojeto: CBPE - 36 15/55
CAPES 380
Responsavel: pinto, Luiz !guiar Costa
Natureza da pesquisa: Estudo Geral da Estratificaç~o e Mobilidade Social
no Brasil
6 capitulos prontos, dependendo de revisão.
Os demai~ em elaboração.
Nº do p~ojeto: CBPE - 38/56
Responsavel: Machado, Gomes Lourival
Natureza da Pesquisa: consciência urbana no Brasil.
,
Mandou noticia da conclusao, prometeu um relatorio e nada mais.
H

,

6.
Nº do Projeto: CBPE - 39/56
Responsavel: Gouveia, Joly Aparecida
Natureza da Pesquisa: Atitudes e opinioes de pro
fessôres e pais sôbre a es
,
cola brasileira.
Ja elaborou um primeiro estudo analitico e tem
em elaboração mais dois.
N

Nº do ~rojeto: CBPE - 21/56
CAPES 483
Resonsavel: Jochman, Joao
Natureza da pesquisa: Estudo s êbr-e o desenvolvimento econômico e a estrutura,ocupacional do Brasil.
A~rasado por motivo de moles tia grave do responsavel.

Nº do Projeto: CBPE - 26/56
CAPES 482
Responsavel: Menezes, Djacir
Natureza da Pesquisa: Organização de um livro
fonte sôbre a civilização brasileira.
,
c onc Luí.do , Em revisão de provas.

NQ do Projeto: CBPE- 11/55
CAPES 370
Responsavel: HUtchinson, Bertram
Natureza da Pesquisa: Educação e Mobilidade Social.
O Boletim tem publicado
..•
,. resultados parciais. Espera-se a conclusao ate outubro.

Nº do p~ojeto: CBPE - 14/55
CAPES 379
Responsavel: Castaldi, Carlo (Incorporado ao pr~
jeto CBPE 11/55
CAPES 370) a cargo de B. HUtehinson.
Natureza da Pesquisa: Estudo de grupos Imigrantes no Estado de S. Paulo.
O Boletim tem publicado os primeiros ensaios.

NQ do Projeto: CBPE - 23/56
CAPES 444
Responsavel: Nogueira, oracy
Natureza da Pesquisa: Pesquisa sôbre o process9
de Socialização no Munici~io d~ Itapetininga.
Em fase final; conclusao ate 15 de abril.

curso de formação de pesquisadores

9. Na D.E.P.S. estú sendo organizado, sob a direção

••

7•

do Professor Darcy Ribeiro, em colaboração com a CAPES, o desenvol,
vimento do c~so dado anteriormente no Museu do rndio.
AProvados plano e orçamento ~espectivos as auUns
deverão ter 1n1cio em 15 de maio p~ôximol para 15 bolsistas, 5 dos
quais dos Contros Regionais. A Administra.çno Lnsõa.Lou pr-ovãs ôr-ã a,
mente na sede o diretor e assistentes do curso, ja em traba.lhos pr~
liminnres. Logo concluídas as obras do bloco B, ser~ adaptado o 42
pavimento para aS ~stalações necessárias.

-

Divisão de Estudos e pesquisas Educacionais

•

10. Reunindo as atividades que anteriormente se des
dobravam na CILmAB e na CALDEME a Divisão apresenta no momento súmú
Ia de trabalho assim redigido. pelo seu coordenador:
Projeto CBPE 3/57 - l-A - "o Sistema educ acd onrê,
paulis ta" •
I-B - "O Sistema educacional
bad ano" •
Coordenador geral - prof. Jaymo Abrou
Coordenador local: são Paulo: Cnr10s Mascaro
Bahi a: Ar ElI'y MUr icy
Em c09Clusãoj prevista até julho a entrega dos
relatorios fina.is.

projeto CBPE 122/55 - liA educa.ção em Sergipe"
Autor: Prof. Nunes Mondonça.
Em conclusa.oj a.tefins de maio prevista a.entre
ga. do traba.lho revisto.
H

#

projeto CBPE 267/56 - liA educação na Amazônia"
Autor: Prof. Artur Cezar Ferreiro. Reis
Data de entrega, em prorrogação, a ser fixada a
port~r de 25 dêste, quando o a.utorregressa da
Amazonia. (Em andamento).

projeto CBPE 42/56 -

Sistema educacional piau
lense"
-:
Autor: Prof. RaYm~do Nonato de Santana
,
Em andamentoj entrega prevista ate fins de julho.
"O

"Pernambuco e a Educação"
Autor: Prof. J. Roberto Moreira
,
Em andamento, provista sua conclusão ate fins
de julho.

8.
,
,
IIAnalise dos livros didaticos, e pt'ogI'amo.s de
geografia, .na. escola secundaria" ••
Autor: Prof. James Vieira da Fonseca
AS provas tipográficas estão sendo revistas pelo au tor ,

,

~

"os pr ogr'umaç e os compendios de hi.storia do on
sino s ecundar í,ono ~rnsil, "-o 1931 o. 195611•
Autort Prof. GUy Jose paulo de Hollanda
concluidó êste projeto, em fase de revisão, parn
ser enviado à impressão.

,

,

"O,ensino do. f'Ls Lc n e da quimica. no. escola s ecun
dar La'",
;
Autores: profs~ Sergio ~a.sca.renhase Amilca.r
Salles •.
concluido.
Em faso de rovisão, para. publica.ção.

"sondagem s ôbr-e o ensino de português na escola
secundúria" (Distrito Federal)
Autor: Prof. Jesus Bello Galvúo
cSlUcluido o trabalho de campo J faltando o relatorio fina.l.
~
,
,
projeto CBPE 10/57 - ~r.ntroduçao a teorio..,epr~
. ticn. do.escola primaria".
Autor: Prof. J. Roberto Moreira
Em,and~ento;
conclusão previstn. at~ setembro

pr-ox ímo ,

"Levan bamen to dos institutos, orgn.niza.ções e pe!
soas ocupadas com pesquis as educacionais".
Autor: Prof~ Dinruh Souza Ca,mpos de Hollanda
conclufdo. Em fase de revisão.

'A'
"Das publicaçoes destino.das n.infancia
e o. juve!!
tudell•
Autores: Pr-ot'a , Edvete Cruz Machado e Jesus
Bello Gn.lvão
H

,

Conc Luâ do ,

escoln. secundúria no Estado do Rio de Janeiro"
Autor: Prof~ Luzia Contardo do.Fonsecn.
,
C9ncluido o trabalho de campo; fn.ltando o relatorio finn.l.
liA

9.

-

"Estudo da eficiêncin dos concursos de habilito.
ção paro. oscoí.aç superiores"
Autor: Prof. Octavio A. L. Martins
C9ncluido o·trabalho do campo; faltando o 1"010.torio final.

"sondagem s ôbr-e o ensino da história l}atural e
c!ôncias naturais" em escolas secundarias de
Sao pa.ulo".
Autora: Prof'~ Maria Inôs Rocha e Silvo.
,
Concluido o trabalho do campo, fazendo-se a revisüo puro. o trabalho final.

"Bibliografia sôbre recreaçãoll
Autora! Prof~ Ethel Buuzer
Em andnmerrto ,

"Introdução metodol~gica ao ensino das ciências
sociais 11
Autor: Prof. Carlos Delgado de Carvalho
Concluido. Em impressao
,

N

Projeto CALDEIvIEl/53 .•"Manual de Zoologiafl
Autor: Paulo Sawaya
Data pura entroga: 31.3.1957
Prazo expirado; nada foi entregue.

projoto CALDEME 3/53 - "Manual de Biologia Ge"
ral"
Autor: Oswaldo Frota Pessoa
D~ta pura entrega: 31.3.1957
Ja entregou uma.parte do trabalho" ficando de
entregar o restante ate o fim do mos.
,

A

,
projeto CALDET'Im4/53 - "Manual de Historia Geral"
Autor: Prof. carlos Delgado de Carvalho
Data pura entrega: 30.4.1954
Em 13.7.1954 foi ontreg~e a parte correspondente à Historia Antiga; ja foi editada.
31.12.1957 - Hist9ria Contemporâneo.
31.12.1958 - Historia Moderna o Medieval

10.
projeto CALDEME 6/53 - "Mnnual de Francês 11
Autor: Prof. Raymond Van der Haegen
Do.ta paro. entrega: 30 :.6.1957
Trato.do de p~onuncio.çao fro.nceso.e rn troduçao
0.0ensino do francês.
,
Jo. entregou grande parte do trabo.lho; Tratado
de pr-onunc Laçno J fuI bam apenas umas 20 po.gil)as.
Do.ta pura entrega: 31.12.1957: Tro.to.doda lingua fl1an·Jes
a.
N

N

'

ppoj at(> CALDEME S/53 - "Manunf de português

e

Li t er-a tur-a"

Autor: Prof. !I·1n.rio
pereiro. de Souz a Lima
Do.to.para entrega: 31.12.1957

,
projeto CALDEME 7(53 - "Manuo.l de Historia
do
Brasil"
,
. Lac ombe
Autor: Americo Jo.COb1110.
,
D~ta pura entrega: 31.3.1957 - Ja entregou 3 ca
p.,.
tulos, se comprometendo o.en tregur outros ô. ~edida que tôr terminando.

prOjeto CALDEME •.8/53 - "Manual de ~uimicall
Autor: Pr-of' , Werner Gus t av Eruuledut
Duto. pyru entrego.: 31.3.1957
Nadu foi entregue ate o.presente data.
M

,.,

Projeto CALDEME l/56 - "Manuo.l de Botanico."
Autor: Prof. Alurich.R. Schultz
Data pura entrega: 2.2.1957 - Em 20.1.1957 'foram
entregues os origina1s do referido manual, que
se acha presentemente com o prof. Fritz de Lau1"0, encarregado
da revisüo, do mesmo.. " O prof.
Fritz de Lo.uro espero., o.te o fim do mes de
0.bril, terminar êsse t~abo.lhoJ dependendo do. entrega do mesmo, puro. ser edlt.ado, de um ent.endl
mento com o autor do manual.

"Manual de Latimll
,
Autor: Prof. vundick Londres da Nobrega
Dato. pura entrogo.: 1.3.1958
Aindo..não foi faito o~projeto, no qual d2verno
ser previstas as verbo.s pnro. a remuneraçao 'do
professor, auxiliar da obt'a, revisores, ebc ,
Foi apenaa assiuado um ac&rdo com o professor
pura a elaboraçao do refe~ido manual.

"Manual de Literatura"
Autor: Prof. Afrânio Coutinho
,
.
Devera ser realizado
nos dias 10
,
, e 11 de junho
p.f., um Seminario no quul sera discutido o pIa
no, a2resentado pelo prof. CoutinhO, pura a eli
boraçao de um manual do Literatura.

"Manual de Ma temú t í.ca"
Autor: prof. Willie Alfredo Maurer
Plano apresent~do para a elaboraçno de um
ma~
nual de matematica: aprovado.
N9cessidade de preparação de um ac~rdo que dev~
ra ser assinado pelo pr-ot' , Willie Maurer e
um
representante do CBPE, p~a que o referido przfessor inicie a elaboruçao do manual em questao.

Divisão de Experimentg&üq

e Demonstração Pedagógica

11. Embora desenvolvendo seus trabalhos fora da se-

de do C.B~P;E., sem contatos administrativos com esta Diretoria-Ex~
cutiva, a D1E.D~P. estú integrada nos planos gerais do Centro.
Ó
projeto central da Divisão, sôbre os guias metodológicos pura ensino primário a.serem revistos, ~ acomponhado com interêsse pelas de.
,.,
maas Divisoes.
N

H'·

A IIDocumentaçao e Informaçao pedagogicail,
que
no momento instala o Serviço de Áudio-Visuais, projeta seu desenvo~
.
~
,
.
vimento ten d o em v i sta a exper~mentaçao que devera ser proporc~onada pela Divisão respectiva.

.
H' remeter coEsta D~retoria
tem como orientaçao
pias dos principais documentos à coordenação da D.E.D.P. de modo .a
estabelecer a articulaçao indispensavel entro os diversos setores.
~

.

#

Serviços Gerais
no
predio do C.B.P.E. foi das mais urgentes providências executadas por
esta Diretoria.
O material fixo e equipamento necessários à cozinha e copa foram entregues à encarregada do serviço, que por conta
propria prepara refoiçoes e. "Luncha!', a preços inferiores aos
dos
estabelecimentos comerciais.

,

,.

12. Instalar um serviço de .pequenns refeições

H

12.

-

TÔdas as salas foram devidamonte numeradas e es
tú sendo organizudo um completo inventário do material fixo existe~
te em cada uma.
,
O problema do transporte dos funcionarios, sobretudo nas noras de mais intenso movimento, merece exame da adm~
traçúo.
O bairro de Botafogo. para os que residem no. zo
no.norte e em Niter~~, exige duas e mais conduções. seria de todo
,..
conveniente se o C.B.P.E. pudesse fornecer ao seu pessoal conduçao
,
,
em hora certa entre o.sede e o edificio do Ministerio. Seria
uma
,
providência a eviteI' aumento de dospesa dO funcionario e maior pontualidade na e~tr~da e saído. do trnbalho. A matéria importo. em des
peSas de vulto e por isso evitamos apresentar sugestões mais minucio
s as ,

A Diretoria Executiva, suo.~osição, seu~ objetivos

13. A função desta Diretoria, num ~gão

técnico de
estudos e pesquisas como o C.B_P.E., não deve limitar-se aos aspectos materiais de administração. Constitu1ndo uma delegação de atrl
buições do Dir~tor do I.N.E.P., é natural que seja.multo mais amplá
e abuarrte do que um simples serviço adminis\:rativo. Acompanhar as
tarefas das Divisoes tocnicas paro.fornecer-tpes elementos de tranqüilidade e eficiência, estabelecer o.intercomunicação entre êsses
diversos depnr-tiamen
tos , cuidar do o.perfeiçoronen~odo. documcnt.açjio e
das formas de divulgaçno dos trabalhos (revistas, livros, manuais),
súo entre outras, linhas gerais da orientação desba Diretoria.
H

,

O relatório trimestral dever~ Ber um amplo noti
c~o.r~o de todas as atividades do periodo, sem esquoc?r sugestoos o
,
,.,
comentarios sobre os mesmos.
.'

•

A

,

H

Êste primeiro relato, escrito muito ràpidamente
em dias tumultuados pola adaptação dos serviços 0.0 novo local
de
,..
trabalho, ainda nao reune os elementos de informaçao que pretendemos desenvolver nos posteriores.
,

N

,
C.B.P.E., abril de 1 957

,

Pericles Madureira Pinho
'Diretor EXecutivo

Nº

M-75/l957
Rio de Janeiro,

27 de março deI 957.

AO: sr. Diretor Executivo
De: Arcimur Gonçalves (contador)
Assunto: Normas de trabalho da Contabilidade
Levo ao conhecimento de V.S~ as prOVidências que s~
rao adotadas pela Contabilidade, as normas de trabalho "e o material
"
..,
humano necessariol apos a sua localizaçao no CENTRO, desde que mere
çum aprovação da direçüo:
,.,

-

1. Pura cymprimento
do orçamento
nhenhumú
despe, •
Sa sera, paga sem o n0cessar~0
empe nho.
2. Todo empenho somente será positivado em vista
de "Pedidos de Pagamento" :feito pelas divisões
interessadas com o "Autorizo" do Diretor EXecu
tivo.
3. Os "Pedidos de Pagamento" deverão ser
f'eí.bos
à Contabilidade, normalmente, com 3 dias de a~
tecedência.
Face aos "pedidos
de Pugamen to" a C ontabilidad e promovera' a emissao da Autor~zaçao de Desp2,
sa contendo o "yisto" do Contador, e as assin..g.
turas do Secretario e do Diretor EXecutivo.
N

•

H

5. cada Divisão deverá, acompanhar o andamento
dos projetos," solicitandó naS datas oportunas
os pagamentos.

6. Nas remessas, procurar evitor

ao múximo
a
multiplicidade de"Bancos, dando preferência ao
Banco do Bras il S.A.,

7. Estabelecer as autoridades que assinarão

os

cheques.
8. Os pagalJlentosserão orctuados ,,para atendimento do publico, no seguinte horario: 10 às 12
e das 15 às 17 horas.

9. Mensalmente serão apresentados Balancetes
os seguintes anexos:
a) EXtrato de Contas Correntes;
b) Relação de Cheques emitidos;
c) Resumo do movimento do Caixa;
d) situação do Saldo de caixa;
e) Relação dos pagrunentos do mês;

com

r) Relaçüo dos projetos empenhados;
g) situação rinnnceira de cada Projeto;
.
h) Cada Chere de Divisão receber; a ãnf'or-ma«
ção rinnnceira dos projetos em andamento.

...

,

10. As rubricas orgamentarias serao empenhadas
das eguinte mane ira;
2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 - a medida que rorem requisitados os pagamen-

tos.
2.2, 2.3, 3.2,

4.2

e 5.2 - a medida que rorem
aprovados os projetos.
De 1.1 a 1.6 - a medida que forem requisitados os pagnmcn tos.
Exemplo:
Proj~to CBPE ~ 24 - D.E.P.E. - 4/57 - Neste exem~lo
e o 12 Projeto do CBPE em 1 957, 49 da Divis~o
de Est. e Pesquisas Educacionais, desde o inicio
em 1 956 foi do n2 1 ao 3) e o 12 em 1 957.
Projeto CBPE - 25 - D. S. - l/57 - Idem, 22 projeto
de 1,957, 12 da Direção,e ~ecretaria em 1 957 e
tnmbem o 19, desde o inicio do Centro.
pessoal
1 Contador- Supervisão e demais tareras.
1 Auxiliar de Contabilidade - EXecutonte dos traba-

lhos de escrituração nos livros, contrôle do Caixa e~ubstituto do Contador.
,.
1 Datilografa - Preparo dos Quadros e Balnncetes,Fo
lhas de p~omento com os respectivos recebidos, -:correspondencia, contrôle do arquivo e auxiliar
direta nos fi erviços de '·ElJlpenho.
1 Auxiliar - Serviços" bancarios (remessas e ...recebimentos) que cuidara, tnmbem, das requisiçoes de
passagens. Deve ter, portanto, conhecimentos e o.
presenta~ào para ra~er um trabalho que nao ser~a
r-ec omendaye.L atribui-lo a um Mensageiro. Esta p es
~oaNdeve~a estar sempre em con~actos com os demars
orgaos publicos, cuidando ...tumbem da entrega a a·
companhnmento das prestaçoes de contas do Centro
dirigidas ao Sr. Ministro e auxiliando em outras
tOI'.oi'a.s internas.
N

H

.~

JUSTIFIC,ATIVA
A numeração dos Projetos, na forma apresentada, em
uso na CAPES, demonstra as reais vantagens, fornecendo ao administra
dor It~ priori" o total de Projetos em ondamont o do CENTRO e da c aôa
•

•

N

nrvas co ,

o pessoal é o minim9 indispensável pura atender

aO
bom andamcn t o dos trabalhos, máxime, quando caber';'a Contabilidade
o contrôle das Verbas constantes do Orçamento aprovado, os Projetos
em anda6ento da CALDE~ffie as Prestações de Contas oriundas dos Centros Regionais para os quais preci~a ser mantido um intercâmbio com
a sede.

Arcimnr Gonçalves

/
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