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VIDA EDUCACIONAL NO PAIS EM DEZEMBRO DE 1952
I - Atos da Administracão

1-

Federal

EI pybliS(ada a Portaria n • 4l~, de 28/11/952, q.oMinistro ga Guerra,
dispoe sobre o Curso de Eletronica da Escola Tecnica do Exercito.

que

1 - E~ publi~adaAa Portaria n. 1.199, de 26/11/952, d9 tlinistro da Agricultura,
que dispoe sobre os Cursos de Agronomia e Veterinaria.
1 - Ef publicada a Portaria n. 1.047, ge 27/1l/95~, do Miniztro da Educação,
que concede,reconhecimento ao 12 ciclo do Ginasio Coraçao de Jesus, com s~
de em Cuiaba, no Estado de Mato Grosso.
1 - E' publicada a Portaria n. 1.048, ge 27/11/95~, do Minis;t;roda Educação,
que concege reconhecimento ao 12 ciclo do Ginasio Santa Angela, com sede
em Paraisopolis, no Estado de Minas Gerais.
2 - Ef publicada a Portaria n~ 1.211, de 28/11/952, do Ministro da Agric91tu r~) qqe aprova aZ Instruçoes para o funcignamento do Curso Avulso Pratico_teorico de Criaçao de Animais e Inseminaçao Artificial.
2 -

publicada a Portaria n. 1.212, de 28/11/952, do Ministro da Agricultura,
que aprova a2 Instruções para o funcionamento de Cursos Avulsos Intensivos
de Inseminaçao Artificial em Bovinos e Ovinos.

Et

2 - El publicada a Por~aria n. 1.218, de f8/1l/952, do Ministro da Agr~cultura,
que ba~xa Instruçoes para a realizaçao dos Ooncursos de Habilitaçao para
a matricula inicial nas Escolas da Universidade Rural, em 1953.
3 - E' publicada a Portaria n~ 1.052À de 27/11/952, do Ministro da Educação,
que autoriza a distr~buiçao de bolsas de estudo para os Cursos do Departamento Nacional de Saude.
.

,

3 - E' publicado o Aviso n. 71, de 27/11/952, do Ministro da Aeronautica, gue
dispõe sôbre a exclusão de alunos do estado efetivo da Escol~ Preparatoria
de Cadetes do .Ar por conclusao do curso e que se destinarem a Escola de Ae
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lonautica.
4 - EI publicada a Portaria n. 42-A, de 15110/952, do Conselho Nacional de Pes
quisas, que cria o Instituto de Matematica Pura e Aplicada e expede seu Ei
tatuto.
6 - EI publicado o Decreto n. 31.844, de 26/11/952, que concede reconhecimento

ao curso de odontologia da Faculdade de Odontologia de Campinas, com sede
em Campinas, no Estado de são Paulo.

,

8 - EI pub1icada a Portaria n. ~80, de 1/12/952, do M~nistro da Aeronautiga

,
que fixa a data de 12 de agosto de 1953 para o inicio das aulas da proxima
turma do Curso de Oficiais Especialistas.

12 - EI p~bli~ada a Portaria n. 391, de 9/121952, do Ministro da Aeron~utica,que
dispoe s9bre o funcionamento do Curso de Formação de Sargentos Enfermeiros
da Aeronautica.
12 - EI publicada a Lei n. 1.758, de 12/121952, que retific~ a Lei n. lo48~,de
6/121951, que estima a receita e fixa a despe~a da Uniao para 9~exercicio
de 1952.
13 - EI publicada a_Lei n. 1.757, ~e 10/12/952, que estima a Receita e fixa a
Despesa da Uniao para o exerclcio financeiro de 1953.
16 - Ef p~blicada a Le~ n. 1.759,~de,12/12/952, que altera o Decreto-lei n.1.l90,
de 4141939, que da organizaçao a Faculdade Nacional de Filosofia.
16 - E' publicado o Decreto n. 31.866, de 28/11/952, que conced~ reconhecimento
ao curso de,odontologia da Faculd~de de Odontologia do Espirito Santo, com
sede em Vitoria, no Estado do Espirito Santo.
16 - EI publicado o Aviso n. 72, de 1/12/952, do Ministro da Aeron~utica,
que
dispõe da abreviação do curso para oficiais alunos no Curso de Oficiais E~
pecialistas.
17 - EI pUb1icada a Portaria,n. 1.139, de 11/1Ç/952, do Reitor da Univ~rsidade
do Brasil, que ~ixa o numero de bô1sas de estudo a serem distribu~das, anu
almente, a criterio da Diretoria da Escola Nacional de Educaçao Fisica e Desportos.
20 - EI publicado o Decreto n. 31.914, de 12112/952, qge aprova o Regulamento
da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronautica.
22 - RI publicado o Decreto n. 3!.595, de 14110/952, que conc~de ~econhecim~nto
ao curso superior de educaçao f!sica da Escola de Educaçªo Fisica de Sao
Carlos, com sede na cidade de Sao Carlos, no Estado de Sao Paulo.
23 - EI public~da a Lei n. 1.777, de 19/121952, que inclui a Faculdage de Filosofia, Ciencias e Letras, do Instituto "Sedes Sapientiae", de Sao Paulo,na
categoria de estabelecimentos subvencionados pelo Gov~rno Federal.
23 - EI publicado o D~creto n. 3*.594, de 1L1I101952, que,concede reco!)hecimento
aos cursos de ciencias econoWicas, de giencias cont~beis e de ciencias atuariais, da Faculdade de Ciencías Políticas e Economicas do Rio de Janeiro, com sede no Distrito Federal.
24 - EI publicada~a Portaria n. 1.115, de 22/12/952, do Ministro da Educação
,
que fixa o numero de bôlsas de estudo a serem concedidas no Curso de Pue-
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ricultura e Administração,

do Departamento Nacional da Criança.

26 - Et publicada a Portaria n. 445, de 16/12(952, do)Iinistro da Guerra. que
ap~ova aS normas especiais para a inspeçao d~ saude dos candidatos a matricula nos estabelecimentos de Ensino do Exercito.
26 - E' publicada a Portariª n. 12, de 22/12/952, do Reitor da Universidade EY
ral, que baixa instruçoes para o processamento do Concurso de Habilit~çao
para ingresso nas Escolas Nacional de Agronomia e Nacional de Veterinaria.
'"
30 - Et publicada a Portaria n. 442, de 18/12/952, do Ministro da AeI'onau~ica
,
que aprova as instruçoes para o funcionamento dos Centros de Instruçao Mili tar.

31 - EI publicada a Lei n. 1.784, de 27/121952, que concede auxilio_especial de
Cr$",6.000.000,OO a Academia Nacional de Medicina para construçao do seu edificio sede.•
31 - E' publicado o Decreto n. 31.951, de ",18/12/952, que aprova o Regulamento
da Escola de Especialistas de Aeronautic~.
31 - E' public;ado o AXiso n. 910-DI-.:E,d 26/12/952,_do Min~stro da Guerra, que
disfaz duvidas sobre as condiçoes de subordtnaçao hierarquica dos alunos
das Escolas de Formação de Oficiais das Policias Militares.

11 - lLtos da .Administração do,,Di~trito Federal, dO_fiEstad.Q.§.

e Ter:ritor.:ios.
2 - são plJblicadas as Leis ns.l.056, ~59
Parana, que)respectivamente; concede
,Homens doATrabalho, em Pgnta Grossa;
cias Economicas do Parana, e denomina
po escolar em Ponta Grossa.

e 1.06~, Q.e 27/11/9~2,do Estado do
subvençao a",Assoçiaçao RecreativaAdos
concede auxilio a Faculdade de Cien de "Professor Antbnio Gomes" um gru-

'"
3 - E' publicada a Lei n~ 1.066, de 27/11/952, do Estado do Parana,
que cria a
Escola Normal Secundaria de Apucar.ana.

3 - E~ publicado o DecretQ n. 210} de 26/11/952, do Governador do Estado de G~
ias, que fixa subvençao ordinaria a estabelecimentos particulares de ensino.
3 - E' publicado o Decreto n. 3.919, de 2/121952, do Governador do Estado de 1.1i
nas Gerais, que cria o 42 Grupo Escolar na cidade de Barbacena.
4 - E' publicada a Le:i,n. 374, de~12/11í952, do Estado do Maranhão,
ce de utilidade publica a Uniao lVIaranhensedos Estudantes.

que reconh,ê,

4 - são publicados os Degretos ns. 1.o84-A e 1.084-B, de 25/11/952, do Governador do Estaôo dQ Espirito Santo, que criam, respectivamente, escolas singu
lares nosmunicipios
de Castelo e Cachoeira de Itapemirim.
- 4 - são pU91icados os Decretos ns. 1.o86-A e 1.086-~, do Governador do Estado
do Espírito Santo, que, respectivamente; eleva a c~tegoria de Grupo Escolar
as Escolas Reunidas "Prof. Car10s MendEzs~n9 municipio de Colatina, e tran.§.
fere a Escola Singular de Varja~1 de Sao LUis, para Fazenda da Barra, no
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municipio de Alegre.

4 -

EI publicado o Decreto n. 207-A, de 24/11/952, do Governador do Estado_de
Goias, que designa Q dia 4 de novembro do corrente ano para a instalaçao
dos ....
Grupos Escolares "Diamantina da Cunha" e ''Muri10Braga ", ~sede
de
Q-oiania.

5 - EI publicada a Lei I}. 805, de 4/12/922, do Estado do Maranhão, que,consi dera de utilidade publica a Associaçao Comercial, Industrial e Agricola,de
Arari.

,

,

5 - EI publicad~ o Ato de 29/1l/952~ do Go~ernador do Estado do Ceara, que da
a danqnrí.naçao de l'Monsenhor Catao Por-f'Lr Lo Sampaioll ao Grupo Es colar de Itapage.

5 - E' publtcada a Lei n. 1.778, de 3/121952, do ~stado do Rig de J~neiro, gue
abre credito espec~al, para ser entreguei a ti~u10 de auxilio, a Comissao
Executiva do Seminario Internacional de Educaçao Rmra1 e dos Problemas Sociais Rurais, a realizar-se em Itaperuna.
,.

6 - EI publicada a Lei n. 721, ~e 5/121952, da Carnara dos Vereadores, do Dis trito Federal, que dispoe sobre o Festival do Hio de Janeiro, a realizar-se
anualmente no Teatro Municipal.
6 - são publicadas as Leis ns. 1.780 e 1.784, de 5/l2/952"do Estado do Rio de
Janeiro, que,respect;ivamente$ conside:ça de utilidade pub1;ica a SociedadE; :M.1d
sical Euterpe Sebastianense, no )1unicipio de C~pos, e da o nome de "Luis
Tito de Almeidall a uma escola pUblica, no municipio de Bom Jesus do Xtabap~ana.
7 - EI publicada a Lei n. 1.571, de 6/12/952, go Estado de Pernambuco, que
pa a Recei ta e fixa a Despesa para o exercicio de 1953.
.
.••.

irh.

I.

J.c~1:l~

8 - EI publicada a Lei n. 752, de 5/1~952, da Caroara dos Vereagoresv, que orça
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercicio de 1953.
9 - EI publicada a Lei,n. 809, de 6/12/95t;, do Estadg do Maranl)ão, que considera,de utilidade publica o Centro Artistico Operario e Agricola de Santa
Qui teria.
9 - EI publicada a Lei n. 1J90, de 5/12195?, do Estado dO,Rio de Janeiro, que
denomina de ItEliasNunes" uma escola publica no municipio de Bom Jesus do
Itabap.ana.
10 - EI publicada a L~i n. 1.574, de 9/121952, do EstagÜ)de Pernam~o,
que autoriza a i~pressao, p~la ImpnensaOficial, de (5.0
cinco mil xemp1ares
do "Dicionario de Sinonimo", da autoria de Artur Griz •
11 - EI publicado o Decreto s/n.)de 10/12/952, do Governador do Estado do Rio de
Janeiro, que denom~na de flAgostinho da Silveira Matosfl a escola da Ilha de
Jaguanum, no municipio de Angra dos Reis.
11- são publicadas 82 Leis ns. 710 e 7l5~ de 11/11/952, do Estado de ....
Goi~s,que
concedem subve~çoes, respectivamente}a Sgciedade Educadora d~Infancia e
Juventu!!lede ~o
Nacional e ~o Educa:ndario,N.S.Aparecid~ J?:ª~;JfA9sq.~
de 1
pameri; el a(~a das Escolas Tecnicas de Come:çcio (SBNAC)~nãS-cIã~s
de
Rio Verde, Anapolis, Ipameri, Morrinhos, Jatai, Goiandira e Jaragua.
12 - EI publicado o Decreto n. 3.920"de 10/121952, do Governador do Estado de
Mina2 Gerais, que denomi!}a de IIBarbara Heliodorau a Escola Normal Oficial
de Sao Gonçalo do Sapucai.

fi
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13 - E' pub1icada a Resolução n.29, de 10/12/952, do Secretario Geral de Educa
ção e Cu~tura, da Prefeitura do Distrito Federal, qBe determina que a ter~
ce~ra serie do curso normal do Instituto de Educaçao seja lecionadal em
carater intensivo, em 1953.

,..
13 - E' pub1icada a Lei n. 755, de 11/12/952, da Camara dos Vereadores, do Distrito Federal, que prorroga o prazo es~abe1ecido na Lei_n. 532) de 25/1J/950,
para o aprove:i,tamento,noscargos de "TecnicÇ?s de Educaçaoll, dos professores
de curso primario que preencherem as condiçoes estipuladas na referida lei.
13 - EI publicado o Decreto n. 3.921, de 12/12/952, do Governador do Estado de
Minas Gerais, qlJ.etransforma e~ grupo escolar as Escolas Reunidas de Morro
do Pilar, municipio de Conceiçao do Mato Dentro.
13 - E' pUb1icada a Lei n. 1.791, de 11/12/952, go Estado do Rio de ~aneiro, que
denomina de "Edson Ananiasll uma escola primaria rural, no municipio de Bom
Jesus· do ItabapUÉna.
13 - são publicados os Decretos ns. 4.324 e 4.325, ge 12/12/952, do Governador
do Estado do Rio de Janeiro, que dão nomes a varios grupos escolares no i,U
terior do Estado.

,

16 - E' ....
pub1icada a_Lei n. 723, de 141121952,
sobre,..acriaçao de cargos na Secretaria
providencias.
17 - EI publicada a Lei n~ 75e, de 15/12/952.1
t'jFederal, que dispoe sobre area1izaçao
civicas no "Dia do Mestre".

,

-

do Estado de Goias..!que gispoe
de Estado da Educaçao e da outras
da Câmara dos Vereadores do Distri
nas escolas municipais de sessoes

17 - E' pub1icada a Lei n. 1.792., de 12/12/952, "do Estado do Rio de Janeiro, gue
retifica para IfUl)iaodos Professores Primarios Es t.aduaf.s '!o nome. de "Un i ao
dos Professores Publicas Estaduais."
18 - são publicados os Decretos ns. ~.601, 1.608, 1.609 e 1.611, de 12/12/952,
do Governador do Estado do C~ara, que, respectivament~; altera o vigente
orçam~nto da Faculdade de Ciencias Econom:i,casdo Ceara; concede auxilio ao
SeminariQ Salvato~iano de Pacoti; abre credito e9pecial par~,auxiliar a
construç~o do Ginasio Domingos Savio, de Baturit~, e abre credito especial
para auxil~ar a Embaixada da Turma do Cinqüentenario da Faculdade de Direi
to do Ceara.
19 - E' publicada a Lei n.760, de 16/12/952, da C~ara dos Ver~adores, do D~strito Federal, que cria o Distrito de Educaçao Rural e da
denominaçao
de Escolas Rurais aOs estabelecimentos de en~1no nas condiçoes que mencio_
na •.
'

ª

20 - E' J;tub1icadoo Decr;eto n , 216, de 12/12/952, do Governad'or do Estado de
Goias, que abr;e credito especial para auxiliar a Uniao Estadual dos Estudantes de Goias.
21 - E' publicado o Decre~Q n. 153, de 20/12/952, do Governador do E~tado de
Sergipe, que abre credito suplementar do DepartamentQ de Educé}.çao,ao Curso de Aperfeiçoamento, as Escolas Isoladas e Professores Primarios.
A

23 - E' publicada a Lei n. 721, ~e 22/12/95~, da Camara,dos Vereadoresl go Distrito Federal, que dispoe sobre ~ exigencia do estagio para concessao dos
aumentos qüinqüenais aos professores.
23 - E' publicada a Lei 1)- 835, de 22/12/922, do Estado do Maranhão, que considera de utilidade pu121ica,a "Associaçao Maranhense de Artistas e Intelectuais", sediada em Sao Luis.
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26 - E~ public~da a Lei n. 1.671, de,,17/12/952, do Estado do Ceara, que dispoe
sobre o nu~ero d~ aulas obrigatorias em cada cadeira dos cursos oficiais
do ensino secundario, normal e superior.
27 - E' publicado o projeto de Lei ••
n. 508, de 17/11/952, do Estaªo do Maranhã2,
que autoriza a abert9ra de credito especial ~ara a constru~ao e insta1açao
de uma Escola Agro-Tecnica, no Estado, de acordo com o Governo Federal.
27 - EI publicada a Lei ~. 803, de 25/11/952, do Estado do Maranhão, que considera de utilidade publica o Instituto Santa Terezinha, na cidade de Pedrei
raso
27 - são pub~icadas as Leis nS.,,1.703, 1.707 e 1.709, d~ 19/12/952, do Estado
do Ceara} que concedem auxilios, respegtivamente, a Sociedade Cearense de
Artes Pla9-ticas, ao Patronato Padre Leao, da cidade de Mombaça, e a um alu
no do Qinasio Sete de Setembro, de F9rtaleza, para uma viagem de estudos e
intercambio cultural, no norte do Pais.
28 - E' pgblicado o Decr~to n. 883, de 27/11/952, do Governador do Estªdo do 11s
ranhao, que anE}xa, a Escola Normal de Caxias, o Grupo Escolar "Joao Lisboa",
do mesmo municlpio.

são

29 -

DUblicadas as Leis ~s. 1.698, 1.699 e 1.70ª, de 19/12f952} do Estado do
Ceara, que co~cedem'auxilios}respectivamente, a Faculdade Catolica de FilQ
sofia do Çeara"ao Instituto Sagrado Coraçao de Jesus (Escola Normal Rural
de QUixada), e a excursão dbs agronomandos de 1952/nas escolas e nos est~
belecimentos de 'pesquisas agricolas do Sul do Brasil.

30

EI publicada a Lei ~. 842, de 30/12/952, do Estado d9 Maranhão, q~e considera de utilidade publica a Escola Paroquial "S. Jose", de Guimaraes.

31 - são publicadas as Leis ns. 1.7ç6 e 1.732, de 23/12/952, do Estªdo do Cear~,
que autorizam a abertura de creditos ~speciais para a construçao de Grupos
Escolares, respectivamente, nos municipios de Jaguaribe e Saboeiro.

111 - Atos da_~Jpistr~ção

Municipal.

Não foi registrada qualquer atividade not~vel.

,

IV - Noticiario

,

-

3 - Varias êolenidades ~stao -aeJ,~ "programadas na Universidade do Brasil,)em c,Q
memoraçao ao centenario do Palacio Universitario.

4 - Criada pelo M.E.S., sob orientação do diretor do INEP, acha-se em p~ena fa
se executiva a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nivel sjj
perior - CAPES.
1\

4 - Na sede da Reitoria) realizou-se a solenidade de assinat~ra do convenio entre a Gare e a,Universidade do Brasil para a distribuiçao de milhares de li
vros tecnicos as escolas superiores do Brasil.

5 - Por decisão do Conselho Naciona! de Educação, não podem os Estados estabelecer normas a respeito da adoçao de livros escolares.
~
,
7 - A convite da Universidade de Paris, o Dr."Celso Cunh~, professor catedratl
co da Faculdade Nacional de Filosofia, ira reger a catedra de Língua Portu
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guesa e Literatura Brasileira da SUa Faculdade de Letras.

,
9 - Entre qut.r as atividades comemorativas do IV Cen1;enario de S.Paulo, o lLE.S.
mandara construir o Instituto do Professor Primario de S. Paulo.
"

ti

\1,"

•••

10 - Sob o Qatrocinio ga Uobn Simon Cugghein FoundationJvarias bolsas de estudo serao d~st~ibuidas entr~ bras~leiros que demonstrem capacidade de inve~
tigaçao cientifica e criaçao artistica.

,

10 - Em solenidade.( paraninfada pelo_sr. Presiden~ ~a Republica, foram entre gues os certificados de conclusao de curso ~ cerca de cem estudantes lati
no-americanos, bolsistas do SENAI.
22 - D~clara o 'mbaixador Paulo Carneiro que, em 1953, ser~ inte~sificad2 o auxilio da UNESCO ªo Bra9il, principalmente' no que se refere a Educaçao de
base e recuperaçao agraria.

Ç4 -

,

,

A'

Noticia-se d~ Bolivia que o governo esta_interessado em conhecer os resul-'
tados e os metodos da Campanha de Educaçao de Adultos do Brasil.

-

-

,..
Seçao,de Documentaçao e Intercambio do Inst!tuto Nacional de EstU00S
Pedagogicos - Elza Rodrigues - Chefe da Seçao.

