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A quantos possam ou devam interessar-se pelas atividades da. Fundação Ge 

túlio Vargas, é conveniente que se propicie um conhecimento exato dos trabalhos 

por ela realizados anualmente. Com êsse intúito, foi elaborado êste relatÓrio que, 

além de sua introdução, abrange o relato das atividades desenvolvidas, em 1958, 
pelas vária.s unidades que compõem esta entidade, bem como sua prestação de contas. 

Assinale-se de inicio que, aos 20 de dezembro de 1958, completou a FUU 

dação Getúlio Vargas seu décimo quarto aniversário de efetivo funcionamento, o 

que, tendo-se em vista seu atual desenvolvimento e pluriforme campo de ação, a

testa bem o acêrto de seus ideais e objetivos. 

Regida por Estatutos aprovados pela Portaria nQ 9.509, de 19 de outu

bro de 1944, do Sr. Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, a Fund~ 

ção Getúlio Vargas, pessoa juridica de direito privado j é uma instituição de ca

ráter técnico-educativo, cujos objetivos, visando os problemas da organização r~ 

cional do trabalho, especialmente seus aspectos administrativo e social, e a co~ 

formidade de seus métodos às condições do meio brasileiro, são: promover e pes

quisas nos dom1nios das atividades pÚblicas ou privadas; prover a formação, a es 

pecialização e ao aperfeiçoamento de pessoal, para empreendimentos pÚblicos e pri 

vados; constituir-se em centro de documentação para sistematizar e divulgar co

nhecimentos técnicos; incumbir-se do planejamento e da organização de serviços ou 

empreendimentos, tomar o encargo de executá-los, ou prestar-lhes a assistência 

técnica necessária; concorrer para melhor compreensão dos problemas de adminis

tração, propiciando o seu estudo e debate. 

Para realizar os objetivos enumerados, a Fundação vem mantendo, onde 

convém e de acôrdo com seus planos de atividade, centros de estudos e pesquisas, 

de seleção, orientação e ensino, de documentação e outros, próprios ou em regime 

de acôrdo com entidades nacionais e estrangeiras. 

Essas finalidades e atividades da Fundação são supervisionadas, dirigi 

das e coordenadas por sua Direção Superior, que compreende os seguintes 
, -orgaos, 
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aliás os únicos estatutários e permanentes: Assembléia Geral, órgão soberano de 

deliberação~ constituida pelos doadores (pessoas físicas e jurídicas); Conselhos 

Diretor e Curador; Presidente da instituiÇão e seu Diretor Executivo -- cujas a

tribuições são definidas pelos Estatutos. 

Visando seus objetivos e aproveitando-se da prÓpria experiência, a Fun 

dação Getúlio Vargas, no que concerne ~ sua estrutura interna, ou operacional, 

tem evoluído desde sua criàção~ com o propósito de melhor desincumbir-se de suas 

finalidades, de acôrdo com suas possibilidades e planos de trabalho. Assim é que, 

no exercício de 1958, suas atividades se desenvolveram através dos seguintes ór

gãos, segundo os campos de trabalho de que se vem ocupando nesses últimos anos: 

Departamento de Ensino, integrado por duas unidades, isto é, a Escola Técnica de 

Comércio, no Rio, e o Colégio Nova Friburgo, nessa cidade fluminense; Instituto 

de Seleção e Orientação Profissional; Instituto de Direito Ptiblico e Ci~ncia Po

lítica; Instituto Brasileiro de Economia; Instituto Brasileiro de Administração, 

constituído pela Escola Brasileira de Administração Pública, situada no Rio,e p~ 

la Escola de Administração de EmpI'êsas, instalada em são Paulo; por último, uma 

Superintendência~ que atende os serviços gerais ou administrativos da institui~ 
... 

çao. 

o organograma da Fundação Getúlio Vargas ~ que figura no início d~te ~ 

latôrio, mostra sua estrutura atual e aa conotações de seus órgãos, incumbidos 

dos vários setores de atividades, desenvolvidas no exercÍcio de 1958. 

A análise de cada unidade e o relato de suas atividades, durante o e

xercício de 1958, constamJ como já se disse, dos respectivos relatórios que int~ 

gram êste volume o Assim9 esta introdução tem como objetivo, apenas, uma exposi

ção geral dos principais trabalhos e ocorrências da entidade no exercício findo, 

bem como uma visão conjunta de sua atual posição no meio cultural brasileiro e 

de suas condições internas, quer técnicas, quer financeiras. 

Com relação ~ obra e posição da Fundação, são expressivas suas realiza 

ções e, particularmente, os convênios e acordos firmados com entidades públicas 

e privadas, nacionais e internacionais Q assim como a aceitação de seus estudos e 

pesquisas publicados e os constantes pedidos de colaboração e assistência que lhe 

são dirigidos, obrigando a entidade a 'empenhar~se em tarefas de alta técnica e ~ 

xigindo, por vêzes.9 elevados encargos financeiros o 

O campo do ensino e da pesquisa constitui, talvez, aquêle em que mais 

se vem firmando a obra e a ação da Fundação. 
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Propondo-se a suprir defici~ncias de nosso'-sistema educacional, a Fun

dação vem, diretamente ou mediante atividades cooperatj.vas, rpalizando importan

tes investimentos na formação e no aperfeiçoamento de pessoal qualificado para 

~mpreendimentos públicos e privados. 

o DepartamE'nto de Ensino, o Ins ti tuto de Seleção e Orientação Profissi 

onal, o Instituto Brasileiro de Economia, o Instituto de Direito Público e Ciên

cia politica, e, particularmente, suas Escolas, a de Administração Pública, no 

Rio, e a de Administração de Empr~sas, em são Paulo, a~)sinalaram o ano de 1958 

com contribuições inestim~veis ~ elevação dos conhecimentos técnicos e cientifi

cas, disponiveis no pais, cumprindo com ~xito, e melhores perspectivas, suas fi

nalidades especificas, numa constante preocupação de desdobrar seus cursos e a

perfeiçoar a qualidade de seu ensino, bem como o teor e o método de suas pesqui

sas. 

A propósito, além do custeio dessas atividad~3s de ensino, que constit!! 

em, hoje, a maior parte dos programas e trabalhos desta Fundação, é interessante 

relembrar que, de sua criação até fins de 1958, a entidade, ainda que com a col-ª: 

boração de outras instituições, nacionais e estrangeiras, despendeu no preparo e 
",... t' treinamento de pessoal, somente com bolsas de estudo e aUXllios analogos, a im-

portância de Cr$ 88.230.109,40, beneficiando cêrca de ,-"" 200 pessoas. 

Ainda em relação a essas atividades de ensino, desenvolvidas por todos 

os Institutos desta Fundação, até mesmo por aquêles qU'3 se caracterizam, partic!! 

larmente, como órgãos de pesquisa - como é o caso do Instituto Brasileiro de Ec,2 

nomia e do Instituto de Direito Público e Ciência politica - assinale-se que, em 

1958, beneficiaram-se 3.017 alunos, inclusive 32 estrangeiros, matriculados nas 

várias Escolas ou Cursos desta Fundação. Não estão aquL computados os alunos que 

frequentaram Escolas ou Cursos promovidos por entiriade3 outras, com as quais co

labora a Fundação, como por exemplo) a Escola de Enfer:nagem Ana Nery, a Faculda

de Nacional de Ciências Econômicas, a Escola Agricola ',venceslau Bello e a CADES o 

No setor da pesquisa, cabe especialmente ao Instituto Brasileiro de E

conomia e ao Instituto de Direito Público e Ciência politica o reconhecimento da 

apresentação de estudos da mais alta qualidade, apreci~dos, inclusive j por ins

tituições especializadas estrangeiras, com muitas das ~uais mantêm êles estrei -

tas relações de intercâmbio e colaboração, como aconte~e com a Rockfeller Found~ 

tion, a Associação Econômica Internacional, a Organização das Nações Unirias, o 

Instituto Internacional de Ciências Administrativas e a Associação Internacional 
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de Ciências politicas. 

Também o Instituto de Seleção e Orientação Profissional é todo êle um 

laboratório; ali, com a aplicação dos métodos de assistência psicOlógica ao indi 

vlduo, a pesquisa é parte integrante da rotina quotidiana de seus serviços, como 

atesta a sua sistemática participação nos Congressos Internacionais de investig.2-, 

ção cientlfica no campo da Psicologia Aplicada. Essa posição da Fundação Getúlio 

Vargas resulta, não apenas da compreensão e do apoio que sempre tem obtido, da 

parte do Govêrno Brasileiro sobretudo e de Instituições particulares, nacionais 
, 

e estrangeiras, mas ainda de seu proprio empenho no cumprimento de seus progra-

mas de trabalho, que não perdem de vista os objetivos estatutários, os quais gr.2-, 

dativamente, dentro de seus recursos materiais e humanos, foram atingidos no de

curso de quase três lustros de existência e atividade. 

Em que pesem as perdas freqüentes, ocorridas, principalmente, nesses 

dois últimos anos, de professôres, técnicos, instrutores e outros servidores qu.2-, 

lificados, solicitados por perspectivas salariais mais atraentes, a Fundação c~ 

tinua em condições de exercer, com empenho e incremento cada vez maior, ativida

des altamente interessantes para o pais, nos campos do ensino básico, da admini~ 

tração, e das ciências sociais, correspondendo aos destinos e objetivos para que 

foi instituída. 

Mas, ~s atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas pela Fundação, 

junte-se a de divulgação de suas investigações. Precisamente com o objetivo de di 
fundi-los e torná-los utilizáveis pelo maior número possivel de interessados, a 

Fundação, sem qualquer propósito de lucros, vem publicando~ num ritmo crescente, 
, , 

nos varios setores de suas atividades, trabalhos bibliograficos, monografias, s~ 

paratas e traduções sôbre assuntos de interêsse nacional, particularmente suas ~ 

dições periÓdicas de i1Conjuntura Econômica" - duas edições, a nacional e a inter. 

nacional (em língua inglêsa) -, "Revista Brasileira de Economia", "Revista de Di 

reito Administrativo", I1Revista de Direito Público e Ciência politica" e "Arqui

vos Brasileiros de psicotécnica". Êsses periódicos possuem clientela especific a 

e certa. 

IIConjuntura Ec onômica l1 
, versando principalmente, sÔbre a evolução dos 

negóciOs no pais, inclusive indices econômicos, sôbre o balanço de pagamentos e 

sôbre aspectos da conjuntura e mercado internacionais, por isso mesmo tornou-se 

a revista de maior divulgação desta entidade, constituindo-se, hoje, fonte dec~ 

sulta indispensável para estudiosos dos prOblemas econômico-financeiros, admini~ 
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tradores, industriais, comerciantes e banqueiros. Forma, assim, esta revista en

tre as publicações nacionais de maior idoneidade, no seu g~nero; eis porque tem 

seus indices transcritos e comentados nos grandes jornais e revistas especializ~ 

dos brasileiros. Mas não é só: seus dados são, inclusive, utilizados por public~ 

ções estrangeiras, como pelo Boletim da ONU e do Fundo Monetário Internacional. 

Por outro lado, a "Revista Brasileira de Economia", a "Revista de Direito Admi -

nistrativo" e os "Arquivos Brasileiros de psicotécnica" se firmaram entre as me

lhores e as mais conceituadas em sua especialidade. Pode-se mesmo dizer que as r~ 
N I A , 

vistas da Fundaçao ja tem carater internacional, pois, talvez, poucas institui -
",., t,.. . #v 

çoes no pa~s tem a satisfaçao de ver, como esta entidade, que correm o mundo-por 
- t ~ A 

nada menos de 64 pa~ses - cerca de 2.200 revistas suas, a serviço da inteligen-

cia e da cultura. 

As publicações da Fundação se elevam hoje a c~rca de 135; são muitos e 

muitos milhares de páginas, com tiragem nunca inferior á 500 exemplares, sem se 

levar em conta o elevado nÚmero - só em 1958, perto de 260 mil - de- apoátilhas 

fornecidas aos alunos de todos os cursos ministrados pela mesma. Entre as novas 

publicações editadas pela Fundação, em 1958, destaque-ne sua "Revista de Direito 

Público e Ci~ncia P011tica", elaborada pelo Instituto do mesmo nome. O número de 

revistas jur1dico-politicas ou de ci~ncias sociais é dt3ficiente no Brasil. Moti-
~, , 

vos de ordem economica tornam temerarias essas iniciativas. O setor do direito~ 

blico tem sido particularmente sacrificado, e a não ser a Revista de Direito Ad

ministrativo, também desta Fundação, e a de Estudos pOliticos,da Universidade de 

Minas Gerais, não circulam outras no pais. A Fundação, através do seu Instituto 

de Direito Público e Ci~ncia politica, achou oportuno eriar essa nova fonte de 

informações de assuntos -po11ticos, jurldicos e sociais, que pretende estabelecer 

as correlações dos problemas politicos e da ci~ncia politica, com os problemas de 

técnica constitucional e princ1pios normativos~ Essa nova Revista, que compreen

de parte doutrinária, informativa - inclusive sob o aspecto bibliográfico - e cri 

tica, espera ser uma colaboração mais da Fundação nesse campo da cultura nacio

nal, ainda tão modestamente desenvolvido. 

Publicou ainda a Fundação, em 1958, as seguintes obras: "Introdução 
, 
a 

Administração Pública", de autoria de Pedro Munoz Amato, ex-professor da Esco~a. 

Brasileira de Administração Pública e atual reitor da Escola de Administração de 

Pôrto Rico; "O Ensino Universitário das Ci~ncias Sociais", obra do prof. William 

Alexander Robson, catedrático da School of Economics and Political Science, da 

London University, traduzida por iniciativa da UNESCO, do IBECC e desta Fundação. 
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Mas, tudo isso é o perfil de uma realização que ainda não atingiu to

dos os ideais e propósitos que a engendraram, pois se prefigura uma tarefa de tão 

relevantes proporções, que só o decorrer dos anos e a cristalização de experi~n-- ~ , 
cia vivida hao de responder pelo seu exito imaginado. Entretanto, com a autocri-

tica que lhe convém, pode esta Fundação assegurar que todos os trabalhos que, no 

exerc!cio de 1958, se impôs, foram realizados com relativo sucesso, o que mani

festa o empenho no cumprimento de seus programas e na melhoria de seus métodos e 

processos de trabalho. 

Por outro lado, reconhece a Fundação - e ver-se-á na consideração d~s

te relatório - que, em alguns setores e atividades, ainda não se atingiu o nível 
t l '. E' , desejado ou mesmo compatlve com sua natureza e proposltoS. sta certa, porem, 

que nesses, sobretudo, continuarão os esforços no sentido de eliminar-se tais f~ 

lhas. Não lhe ofuscam as vistas os ~tos colhidos e o prestigio grangeado. Pelo 
,,, IN' t ~ " 

contrario, exitos e prestlgio sao outros tantos est1mUlos a consciencia, sempre 

viva, de seu papel e responsabilidades na estrutura das instituições culturais 

do pais. 

No que concerne ~ sua posição econômico-financeira, mantém-se pr~tica

mente a mesma do ano anterior. 

Entretanto, como vem acontecendo há alguns anos, sobretudo depois de 

1955, com dificuldade consegue a Fundação manter, convenientemente, seus atuais 
, , , 

serviços. Isto decorre, como alias ja se salientou em relatorios anteriores, das 

seguintes causas: primeiro, da circunstincia de que seus recursos, dotações or~ 

mentárias e rendas próprias, não cresceram na proporção do incremento de suas a

tividades, embora ~ltimamente não se tenham criado novos serviços; segundo, da 

grande elevação do custo de vida e suas repercussões; terceiro, do não pontual 
~ , '" 

cumprimento de convenios ou acordos, particularmente com entidades publicas, so-

bre concessão de'b~lsas de estudo, cujo pagamento, muito retardado e, por v~zes, 

até mesmo efetuado em exercícios posteriores, dificulta o financiamento de cer

tas atividades compromissórias; finalmente, do elevado custo das atividades edu

cacionais, principalmente as desenvolvidas pelo COlégio Nova Friburgo, pagas pe

los alunos muito abaixo de seu custo real, bem como por causa das contínuas in -
_ " • _ A # 

versoes, necessarlas ao acabamento das instalaçoes desse Colegio. Por isso mes-

mo, a Fundação f~z os maiores esforços, aliás com bom ~xito, para executar seu 

plano de trabalho. Nesse sentido, se empenhou a Direção, procurando, de um lado, 

manter apenas as atividades essenciais e, de outro, reduzir, ao mÍnimo possivel, 

o nÚmero de seus servidores, particularmente os da órbita administrativa o D~sse 
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modo, conseguiu a Fundação, não obstante as dificuldades apontadas, um resultado 

do exerclcio satisfatório. Dados e outras considerações, sôbre sua situação pa

trimonial e econômico-financeira, são apresentados na :i.ntrodução aos Balanços,que 
. A , 

constituem a segunda parte deste relatorio. Embora, oportunamente, sejam examin,ª 

das as iniciativas concretizadas pelos vários órgãos da Fundação, no exerclcio de 

1958, cabe, desde logo, alguma referência especial ~s ocorr~ncias e atividades 

de maior significado para a Fundação Getúlio Vargas~ t o que se passa, agora, a 

focalizar. Construção do ediflcio-sede da FGV e problen~s correlatos - Com rela

ção ~ construção do ediflcio-sede da entidade, na Capital Federal, tem sido lon

go o trabalho preliminar, desenvolvido pela Fundação, c:onseguindo em sucessivas 

desapropriações, possuir hoje uma base flsica de c~rca de 10 mil metros quadra

dos e, posteriormente, a elaboração de um projeto de construção que satisfizesse 

as necessidades e possibilidades da instituição, cheg&ldo-se a uma solução, apr~ 

vada uninimemente pelos Conselhos Diretor e Curador. Em seguida, iniciou-se a cB!! 

panha de pôr-se ~ venda, por preço compensador, o terreno da rua Santa Luzia - de 

propriedade da FGV - o qual deverá constituir a principal fonte de recursos com 

que a Fundação pretende construir essas obras. Assim, instituiu o Conselho Dire

tor uma Comissão que se incumbiu de receber e apreciar as propostas de compra e 

venda d~sse imóvel. E, aos 17 de julho de 1958, em reunião conjunta dos Conse

lhos, foram aceitas as seguintes resoluções: 1) aprovar o relatório da referida 

Comissão e, em conseqü~ncia, considerar como melhor, sob o ponto de vista econô

mico-financeiro, a proposta n~le indicada como tal; 2) atribuir a operação dev~ 

da daquela imóvel ao proponente, cuja proposta fôra considerada melhor,desde que 

concordasse ~le em aceitar a minuta de Escritura apresentada pela Fundação; 3) d,2, 

legar ~ Comissão o preparo da mencionada minuta, que dl3Veria ser elaborada sob 

forma de promessa de venda, até a integralização do pagamento, incluindo cláusu

la acauteladora dos inter~sses da Fundação e atendendo a condiçÕeS mÍnimas, já 
prestabelecidas pela Fundação; 4) finalmente, anular a seleção de proponentes,c,ª 

so o proponente, cuja proposta rôra considerada melhor, não concordasse com a ~ 

nuta apresentada, visto que os demais candidatos haviam recusado certas exig~nci 
as eliminatórias. Na realidade, ocorreu a hipótese pr~vista na 4& resolução -dos 

Conselhos. Por outro lado, sobrevieram tais restrições do Departamento do Patri

mÔnio Histórico e Artlstico Nacional (D.P.R.A.N.), que dificultaram ainda mais 

essa operação de venda e proporcionaram ~ Fundação o risco de ver-se constrangi

da a vendê-lo por preço inferior ~s possibilidades que apresenta o referido ter

reno. Convffin lembrar, aqui, que ~sse patrimÔnio da Fundação - isto é, o terreno 
, . A 

da rua Santa Luzia - foi doado a entidade" livre e desembaraçado de quaisquer o-
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nus, salvo os compromissos que constam da Escritura e que obrigam a FGV a proje

tar os edificios que pretender construir, de forma a guardar homogeneidade com o 

edificio do Ministério da Educação. Acrescente-se ainda que, por ocasião da com

pra, pela Fundação, da parte do terreno que, por sentença, deveria reverter ao E 

diricio Vitória S .A., fôra ouvido o DPHAN, que outra exigência não fez senão a da 

necessidade de que qualquer construção no local fôsse vasada no pavimento térreo, 

do lado da igreja de Santa Luzia, para deixar esta última mais desafogada da ma~ 

sa vizinha. Assim é que, as atuais exigênCias do DPHAN não foram feitas no tempo 

oportuno nem mesmo transcritas no Registro de Imóveis e dela notificada·a Funda

ção. Diante disso, em agôsto de 1958, toda essa questão foi exposta ao Sr. Mini~ 

tro da Educação, em visita a esta entidade, o qual mostrou compreender os justos 

interêsses da Fundação e apreciou, inclusive, uma solução apresentada pelo arqui 

teto Oscar Niemeyer, comprometendo-se, por outro lado, solucionar, a contento de 

ambas as partes, êsse impasse surgido entre a FGV e o DPHAN. Assim, após tantos 

contratempos sofridos pela Fundação, com relação à liberação dêsse terreno por 

parte do DPHAN, êsse Órgão Ministerial conseguiu do Sr. Presidente da República 
~ , 

despacho aprovando uma sua sugestao, que propunha a permuta dessa area por outra 

que satisfizesse aos interêsses da Fundação. Entretanto, o Ministério da Educa

ção sugeria, posteriormente, uma segunda hipótese ou variante, isto é~ a de que 

essa permuta fôsse apenas de uma parte do referido terreno, que poderia, inclusi 

ve, ser negociada livremente pela Fundação. Diante do novo rumo que tomaram as 

coisas, o Presidente da FGV se entrevistou com o Ministro da Educação, apresen

tando-lhe as novas dificuldade criadas com relação ao livre uso dessa área. Ex

pondo-lhe, pois, essa situação que, talvez, por muitos anos, comprometesse a re~ 

lização dêsses projetos da entidade, pediu-lhe o Presidente da Fundação estudas

se a possibilidade de um auxilio daquele Ministério, constante do Orçamento Fed~ 

ral, que ajudasse as obras que a entidade pretendia fazer. Encaminhado tal pedi

do pelo Ministro Clovis Salgado, despachou-o favoràvelmente o Sr. Presidente da 

R 'li d t" - , e epub 'ca, que preten eu, assim, conceder tal aUXllio a Fundaçao a tltulo de in-

denização por juros cessantes e prejuizos outros advindos do referido impasse que 

ainda continua. Entrementes, o Sr. Presidente da Fundação dirigiu-se ao Prefeito 

do D. Federal, Sr. sá Freire Alvim, para que estudasse a possibilidade de permu

tar aquela área de Santa Luzia por outro terreno da Municipalidade, de igual va

lor. Nessa hipótese, se o assunto fôsse de interêsse da cidade, que naquele lo

gradouro exigiria uma praça, a própria Prefeitura poderia entender-se diretamen

te com a Fundação para uma eventual permuta de imóveis. Diante dessas perspecti

vas, o Conselho Diretor da entidade, aos 6 de outubro de 1958, decidiu, entre ~ 
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tras coisas, que o Sr. Presidente ficasse autorizado a promover a venda da parte 
" -vendavel da area em questao, depois de obter sua libera.ção por parte do D.P.H.A.N. 

A FGV aguarda, presentemente, a liberação, pelo menos, dessa parte do terreno, -

que lhe há de proporcionar parte dos recursos de que necessita para a construção 

de seu edificio-sede; por outro lado, em dezembro último, a Prefeitura aprovou 

os projetos dessa obra que, dentro de alguns anos, há de se tornar realidade,con 

siderando-se, particularmente, a dotação especial e especifica concedida pelo G~ 
. t . IV IV.' , . vemo para o lnlClO das construçoes da Fundaçao, que Ja, para 1959, e de 40 rol-

lhões de cruzeiros. Projeto de construção da EAESPe cr~dito para execução das o 

~ - Com um terreno já doado (com c~rca de 1.629,50 m2) e 20 milhões de cruzei 
, " -

ros tambem doados, alem de ja ter projetado sua nova sede, recentemente aprovada 

pela Prefeitura de S. Paulo, a Escola de Administração de Empr~sas (EAESP) conti 
.. -'" - -nua a sUJeltar-se, nao so as precarias condiçoes e instalaçoes onde atualmente 

, . , 
funciona - em predio cedido pelo Ministerio do Trabalho e ameaçada de quando em 

vez de ser desalojada - mas ainda ao risco de perder o prazo útil,.estipulado em 

Escritura, para aproveitamento da área que lhe foi doada pela Prefeitura de são 

Paulo. Acrescente-se que a nova sede da EAESP, cujo projeto foi cuidadosamente e~ 

tudado, e aprovado, posteriormente, pelo Conselho Diretor da FGV, destina-se ai!}. 

da a constituir uma fonte de renda para a própria Escola, havendo sido projetado 

um edificio que atendesse, inclusive, ~sse particular. Por isso mesmo, vem o Cqu 

selho Diretor da entidade trabalhando com empenho na obtenção dos recursos nece,[ 

sários ~ sua realização. Assim ~ que membros d~sse ConGelho, em maio de 1958, e!}. 

trevistaram-se com o então Ministro da Fazenda~ Sr. José Maria Alkimin, no senti 
A , 

do de que aquele titular autorizasse o estudo de um pedido de emprestimo, no va-

lor de 40 milhões de cruzeiros, ~ Caixa Econômica de S. Paulo, o que, aliás, foi 

atendido pelo referido ministro, . abrindo mesmo uma exc'3ção em favor da FGV. En

tretanto, pela mudança de ministro, ocorrida logo depois, não .se puderam concre

tizar essas gestões da Fundação junto ~quela Caixa. Por isso, a exemplo do q.le já 

se fizera com o ex-Ministro, Sr. José Maria Alkimin, procurou-se também seu su

cessor, o Sr. Lucas Lopes, para que ~le ratificasse o ato de seu antecessor, is

to é, referendasse, outrossim, a autorização anterior, que objetivava a conces

são daquele crédito, que !e destinaria ~ execução do projeto da nova sede da Es

cola de Administração de Empr~sas de S. Paulo. Êss e pe:iido, reiterado ao novo Mi 
_. A , 

nistro, foi igualmente atendido com a atençao e a deferencia com que ja o fizera 

o Ministro José Maria Alkimin. E agora, na espectativa do resultado dessas ges

tões com a própria Caixa Econômica de S. Paulo, aguarda a FGV a oportunidade pa

ra iniciar essas obras de construção de sua Escola de Administração de Emprês as 



de S. Paulo. Novo acôrdo entre a FGV e a I.C.A. - Depois de vários impasses,cou 

seguiu a Fundaç~o Getúlio Vargas estabelecer novo acôrdo com a Administração de 

Cooperação Internacional (I.C .A., do Ponto IV Americano). ~sse acôrdo, relati v o 

~ continuação da assist~ncia técnica que, através d~sse órgão, já o Gov~rno Ame

ricano vinha prestando ~ EAESP e que expirava a 31 de dezembro de 1958, foi fir

mado aos 11 de junho d~sse mesmo ano, sem, portanto, qualquer solução de conti

nuidade das atividades que se vinham desenvolvendo, que terão assim a referida as 

sist~ncia, até 31 de dezembro de 1960. Nesse particular, prestaram bons oficios 

~ causa da Fundação ilustres pessoas, como o Ministro da Educação, o Ministro ~ 

Relações Exteriores, o Governador de S. Paulo e o próprio Presidente da Repúbli

ca. Convém ressaltar a satisfação com que o novo Representante, no Brasil,do PoU 

to IV Americano - Setor Administração Pública e Privada - Mr. Robert Herder, vem 

cooperando com a Fundação, manifestandc>-se, inclusive, disposto a empreender ou

tras formas de colaboração com a FGV. Participàção em Congressos da FGV Interna 

cionais e Nacionais - ° diretor do ISOP, acompanhado de outros técnicos dêsse Ins 

tituto, participou do XIII Congresso Internacional de pSicotécnica Aplicáda, re~ 

lizado em Roma, entre 9 e 14 de abril, relatando, como representante da Fundação 

Getúlio Vargas, o tema da 41. Sessão do referido Congresso. ° ISOP, através de seus 

técnicos, participou ainda dos seguintes conclaves: Congresso de Psiquiatria In

fantil, realizado em Lisboa; Congresso Internacional da Familia, realizado em P~ 

ris; 11 Simpósio de Orientação Educacional, realizado em Pôrto Alegre. De suap~ 

te, o IBRE, em fins de 1958, participou ativamente do Seminário de Estatistica, 

realizado na sede da Confederação das Indústrias, nesta Capital, com a apresenta 

ção de duas teses, elaboradas por técnicos seus. Aprovação das Contas da FGV 

- Aos 18 de fevereiro de 1957, a Secretaria do Tribunal de Contas remeteu ~ FGV 

as Provisões, expedidas por aquêle Tribunal, de nos. 524/55, 8313/55, 8314/55, -

101/56 e 102/56, em favor de Luiz Simões Lopes, Presidente desta Fundação, nos ~ 

xercicios de 1949/1953. Considerando, assim, que do exame das Contas desta Funda 

ção verificou o referido Tribunal estarem as mesmas saldadas, resolveu, por seus 
, N' N _ 

acordaos, aprova-las e dar plena quitaçao ao Presidente da entidade, com relaçao 
-. t' t "" aqueles exerclcios ja examinados. Princlpio de incendio na EAESP - Ocorreu, na 

Escola de Administração de Emprêsas de S. Paulo, aos 11 de abril de 1958, em vi.!: 

tude de um curto-circúi to, às primeiras horas da noite, um principio de incêndio, 
t ~ $ ~ cujos prejulzos foram avaliados em cerca de Cr 332.500,00. Essa ocorrencia per-

turbou as atividades regulares daquela Escola por cêrca de tr~s semanas. Novo Ser 

viço de Publicações - A Fundação Getúlio Vargas, necessitando incrementar a dis

tribuição de suas revistas, procurou, em março de 1957, uma firma especializada, 

BIBLIOTECA MAHIO HENRIOUE SIMUNSfN 
FUNDACÃO GETULIO VARGAS 
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~ qual pudesse entregar a promoção de vendas de seus periÓdicos. Examinando as 

propostas apresentadas, encarregou-se a Editôra Forense S.A. de executar tal ta

refa. Todavia, decorridos 20 meses da execução dessas tarefas por terceiros, ve

rificou a Fundação que os resultados não só não eram sa.tisfatÓrios, mas inferio

res aos obtidos pela mesma Fundação, quando desempenhava tais serviços. Por isso, 

em dezembro último (1958), denunciou-se êsse acôrdo com aquela Emprêsa e reorga

nizou-se, nesta Fundação, um novo Serviço de Publicações, de que se espera possa 

êle desincumbir-se, a contento, já neste seu primeiro ano de atividades. Estuda

do e projetado pela Administração da Fundação, foi em princ1pio aprovado o novo 

serviço pelo Conselho Diretor da entidade, por ocasião da discussão e aprova ç ã o 

de seu Orçamento para 1959. Reajustamento salarial do pessoal da FGV - Depois 

de longos estudos, aos 20 de junho de 1958, foi submetj.do ~ aprovação do Conse -

lho Diretor o relatório final, apresentado pelo Cons. Mello Flôres, sôbre o rea

justamento dos salários dos servidores da FGV, a respej.to do qual ambos os Cons~ 

lhos - Diretor e Curador - já se haviam manifestado, previamente, em sessão con

junta. de 21 de março. O relatório, aprovado então por unanimidade, previa, como 

aliás já fôra aprovado pelo mesmo Conselho por ocasião da discussão do Orçamento 

para 1958, um fundo para melhorias salariais, no valor de Cr$ 6.967.665,00. En-
, 

tretanto, como medida de economia, estabeleceu o plano, segundo criterios de me-

recimento e necessidade, etapas de melhorias a,classes sucessivas, de modo que, 

até o fim do exerc1cio, fôssem os servidores reajustados dentro das possibilida

des financeiras da entidade. Gratificação de Natal - Não apenas por ser um cost~ 

me da FGV, quando há disponibilidades, mas agora em virtude da considerável alta 

do custo de vida, foi concedido, por ocasião dêste último Natal, uma gratifica -

ção, que variou entre mil e três mil cruzeiros~ aos servidores da Fundação, cujo 

total foi da ordem de C1'$700.oo0,00. Homenagens Póstwnas - A Fundação Getúlio 

Vargas encerra esta introdução, manifestando seu profundo pesar pelo passamento 

dos Senhores Deputado Odilon Braga e Senador Nereu Ramos, ex-membros, respectiv,,ª 

mente, do Conselho Curador e da Assembléia Geral desta entidade. "Ad perpetuam 

rei memoriam", ficam aqui registradas as sentidas homenagens da FGV a tão ilus

tres figuras, que serviram e dignificaram os órgãos máxtmos desta instituição. E 

~s suas excelent1ssimas farnflias os mais profundos pêsames por perdas tão irrep~ 
" . ravelS. 
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o Departamento de Ensino (Op.E.) foi criado em 1947, para atendera um 

dos objetivos da FGV, a saber, o de "prover à farmação, à especialização e ao a

perfeiçoamento de pessoal para empreendimentos pÚblicos e privados" (Estatutos da 

FGV, art. 2, item 11). Integrado por vários brgãos espec!ficos, o Dp. E. centra

liza as atividades docentes da Fundação, excetuando-se as do ensino superior de 
• #ti A ... IV ~. 

administraçao, cuja relevancia e extensao exigiram a criaçao de escolas propr1-

as: a de Administração Pública e a de Administração de Emprêsas. 

Além dos cursos eventuais que promove, inclusive em colaboração com ou-
, A #' 

tras entidades, mantem este Departamento duas escolas: a Escola Tecnica de Comer 

ll.2 (ETC), criada em 1948, na Capital Federal, can cursos técnicos (b~sicos e de 

aperfeiçoamento) no setor do ensino comercial, e o Col~gio Nova Friburgo (CNF) , 

naquela cidade fluminense que, além de seus ciclos ginasial e colegial (em regi

me de intemato e semi-intemato), desde 1957 vem desempenhando as funções de Cen 

tro de Estudos PedagÓgicos, sob o patroc!nio do Ministério da Educação e Cultu

ra, através da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundá.rio (CADES), 

com quem a Fundação estabeleceu um acôrdo, no sentido de receber o CNF professô

res de todo o Brasil para est~ios de aperfeiçoamento (~ especialização nos pro

cessos e técnicas da did~tica modema. 

I - DIREÇÃO GERAL 

I - Programa para 1958 

, ~ .. lU 

Alem das atividades de carater administrativo, inerentes a Direçao Geral 

d~sse Departamento, caber-Ihe-ia ainda em 1958: 

- planejamento dos cursos avulsos, sobretudo Of~ de especialização no se

tor do ensino camercial; 

- seleção de candidatos ao COlégio Nova Friburgo, antes executada com a 

colaboração do Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) , 

também desta Fundação; 
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- supervisão e contrôle do plano de trabalho, a ser executado pelos 

gãos técnicos d~ste Departamento. 

, 
or-

2 - Execução do Programa 

Com satisfatório ~xi to, foram cumpridas tôdas as a tividades d~ste Depar

tamento, programadas para 1958, levadas a efeito por sua Direção Gerai e pelas 

subunidades que integram ~ste órgão da Fundação Getúlio Vargas. Sem se conside

rar suas atividades normais de supervisão, a Direção do Departamento de Ensino , 

em 1958, desincumbiu-se, dentre outras, das seguintes tarefas: 

- colaborou com a Diretoria de Ensino do Exército, levando a seu conheci 

mento os planos e métodos didáticos adotados no Colégio Nova Friburgo; 

- cooperou com a Faculdade Nacional de Filosofia, participando de seus 

Cursos de Orientação Didática, para professôres do ensino superior; 

- planejou, implantou e controlou novos cursos técnicos, em nÚmero de 9; 

- incrementou a campanha de bôlsas de estudo para o Colégio Nova Fribur-

go, de que resultaram 53 noVas bôlsas angariadas. 

3 - Programa para 1959 

-- Além de seus encargos normais, colaborará com entidades que desejem 

experimentar ou conhecer métodos e técnicas utilizados pela FGV no campo do ensi 

no. Nesse sentido, foram previstas as seguintes colaborações: palestras 

tividades de ensino no CNF, nos cursos prcmovidos pelo D.A.S.P. (Cursos 

nicos de Educação), pelo I.N.E.P. (Cursos de Didática para Professôres 

sôbre a

pára TéS 

de N:ivel 

Superior), pela Faculdade Nacional de Filosofia (Curso de Orientadores Educacio

nais) e pelo B.N.D.E. (Curso de Aperfeiçoamento para Secretárias). 

-- Participação no Conselho Executivo da Comissão Brasileira de Assist~g 

cia Educativa ~s populações rurais (C.B.A.R.), de que faz parte a FGV. 

- Planejamento e implantação de novos Cursos avulsos, reestruturação de 

Cursos regulares, e seu contrôle, seleção de alunos para o CNF, publicidade e pr,2 

paganda. 

Concessão e cobrança de bôlsas de estudo para o CNF, recepção e enca

minhamento de bolsistas, inscrições e matriculas, transferência de alunos,cobr~ 

ça de anuidades etc. 
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11 - ESCOLA TtcNICA DE COMÉRCIO (ETC) 

1 - Programa para 1958 

- Esta Escola continuaria, em 1958, a manter seus cursos normais, de a

côrdo com a estrutura estabelecida pela Lei Orginica do Ensino Comercial. Progra 

maram-se, assim: 

a) Curso Técnico de Contabilidade: 

Duração: 3 anos 

Turmas: três de 1. série, duas de 2. e duas de 3. 

NÚmero de alunos: 200 candidatos 

b) Curso Técnico de Secretariado: 

Duração: 3 anos 

Turmas: uma de cada série 

Nrnnero de alunos: 80 candidatos 

- Outros cursos de Secretariado seriam também mantidos, can a estrutura 

estabelecida pela FGV, enquadrados porém na Lei Orginica do Ensino. Foram progr~ 

mados: 

tes: 

a) Curso Prático de Secretariado: 

Duração: meio ano letivo, realizado duas vêzes ao ano 

Turmas: uma diurna e duas noturnas 

Nrnnero de alunos: 180 candidatos 

b) Curso de Aperfeiçoamento de Secretariado: 

Duração: meio ano letivo, realizado duas vêzes ao ano 

Turmas: uma diurna e outra noturna 

Nrnnero de alunos: 40 candidatos 

Com relação aos Cursos de Desenho, seriam mantidos, em 1958,os~segu~ 

a) BásiCO: 

Duração: 1 ano 

Turmas: uma, com 15 aulas semanais 

NÚmero de alunos: 25 candidatos 
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b) AEerfeiçoamento: 

Duração: 1 ano 

Turmas: uma, com 15 aulas semanais 

Número de alunos: 25 candidatos 

c) Especialização em Desenho de ProP?Banda: 

Duração: 1 ano 

Turmas: uma, c an 15 aulas s eJnanais 

Número de alunos: 20 candidatos 

d) Especialização em Desenho de Arquitetura: 

Duração: 1 ano 

Turmas: uma, com 9 aulas semanais 

Número de alunos: 20 candidatos 

e) Projetos de Ambiente de Trabalho: 

Duração: 1 ano 

Turmas: uma, com 4 aulas semanais 

Número de alunos: 20 candidatos 
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-- Foram, ainda, previstos pelo Dp. E.os chamados Cursos Avulsos,isto é, 
cursos que, solicitados por entidades ~blicas, variam anualmente e que, por se-

... t H' . 1 ' rem eventuais, estao sujeitos a planejamentos especlfieos. a a aSSlna ar,porem, 

a continuação do Curso de Aperfeiçoamento para professôres do Ensino Comercial , 

já realizado em 1957, sob o patrocÍnio do M.E.C. e, em particular, sob os auspi

cios da C.A.E.C. Assim, em 1958, seria ainda oferecida. ao magistério comercial 

a oportunidade de aperfeiçoamento nas seguintes disciplinas: Contabilidade Indu~ 

trial, Contabilidade Pública, Contabilidade Geral e Comercial, Contabilidade Bag 

cária, Prática Juridica Geral e Comercial, Organização e Técnica Comercial, Dati 

lografia e Estenografia. 

2 - Execução do Programa 

Como nos anos precedentes, e de ac~rdo com o programa pr~viamente estab~ 

lecido, a Escola Técnica de Comércio ministrou cursos regulares de formação e cu.!: 

sos extraordinários, de aperfeiçoamento e de especialização, segundo discrimina-
N 

çao que se segue: 
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a) Cursos Técnicos: 

- de Contabilidade, com duração de 3 anos, com um total de 176 alunos 
, . 

matriculados, agrupados em 7 turmas, das quais 3 da l~ serle e 2 de 

2~ e 3~ séries; d~sse Curso diplomaram~se, em 1958, 41 alunos; 

- de Secretariado, também em 3 anos, freqftentado em 1958 por 67 alu

nas, distribuidas em 3 turmas, isto é, 1 cada série; diplomaram-se 

16 moças. 

b) Cursos Práticos e de Aperfeiçoamento: 

- Prático de Secretariado, com duração de cerca de 5 meses e realiza

do duas v~zes ao ano, teve em 1958 tr~s túrmas (uma diurna e duas n,2 

turnas) em cada semestre, totalizando 184 alunos matriculados, dos 

quais 56 foram aprovados em l~ época, enquanto que 96 abandonaram o 

curso; 
, ,. 

- Aperfeiçoamento em Secretariado, tambem intensivo, com cerca de 5m~ 

ses de duração e repetido em cada semestre, teve apenas 39 aillnos ~ 

triculados - 16 no lQ periodo e 23 no 2Q, tendo sido aprovados, em 

li época, 18 alunos. 

c) Cursos de Desenho: 

- Básico de Desenho, de 1 ano, teve 43 alunos matriculados e distri

buidos em 2 turmas, de que foram aprovados, em lA época, 18 alunos; 

- Especialização em Desenho de Propaganda, também de 1 ano, com 35 a

lunos matriculados, dos quais 25 aprovados 9 

- Especialização em Desenho de Arquitetura, de 1 ano, freqüentado por 

uma turma de 21 alunos, sendo 10 aprovados; 

- Projetos de Ambiente de Trabalho, também de 1 ano, em que se matri

cularam 12 alunos e foram aprovados 5; 

- Desenho de Máquinas (criado a pedido de desenhistas da Fábrica Na

cional de Motores), freqüentado por 18 alunos, que, entretanto,com

pletaram apenas a lA parte do programa, pois, por falta de base ne

cessária e suficiente, não puderam ~sses estudantes iniciar a 2ª pa.r 

te, sendo o Curso interrompido e suspenso, até melhor oportunidade. 
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d) Cursos Avulsos: 

- Realizaram-se, em 1958, vários cursos avulsos, embora não se efetu

assem todos os programados e noticiados. Foram, assim, ministrados: 

- Curso de Aperfeiçoamento para professôr(~s do Ensino Comercial, a

provado pela Diretoria do Ensino Comercial e custeado pela Campa

nha de Aperfeiçoamento e Expansão do Ensino Comercial. As especi~ 

lizações oferecidas foram: Contabilidade Geral, com 20 alunos ma

triculados, sendo 10 aprovados; Contabilidade Bancária, com 16 m~ 

triculados e 5 aprovados; Contabilidade Industrial, com 20 alunos 

matriculados, dos quais 8 foram aprovados; Contabilidade Pública, 

com 16 alunos, sendo 4 aprovados; Organização e Técnica Comerci

al, com 19 alunos, sendo 8 aprovados; Prática Juridica Geral e CQ 

mercial, com 13 matriculados e, ao final, 8 aprovados; Datilogra

fia, 5 matriculados e 2 aprovados; Estenografia, 6 matriculados e 

2 aprovados. Nesses cursos, registrou-se uma matricula total de 

115 alunos, dos quais 47 conseguiram diplomar-se; houve, 

cêrca de 60 desistências. 

, 
porem, 

- Em julho, mês de férias escolares, realizaram-se os seguintes cu~ 

sos: Operações de CâmbiO, co~ 35 alunos, 26 aprovados; Problemas 

Psicológicos de Chefia, com 38 alunos, 33 aprovados; Problemas 

Psicológicos da Organização do Trabalho, com 27 alunos, 22 aprov~ 

dos; Organização de Rotinas Interdepartamentais, com 22 alunos,14 

aprovados. 

- No 22 semestre de 1958, realizou-se o Curso de Aperfeiçoamento em 

Contabilidade de Custos, em que se matricularam 51 alunos,dosqu~ 
28 foram aprovados. 

- Em cooperação com o ISOP, desta Fundação, realizar~Be ainda, na 

ETC,os seguintes cursos: Curso de Formação de pSicotécnicos,de cu 

jo curriculo constaram: Estatistica (3C aulas), Psicologia ~atoló 

gica (30 aulas), Psicodiagnóstico Miocinético (30 aulas),IIThematic 

Apperception Test l1 (30 aulas), Testes de Koch (30 aulas), Psico

diagnóstico de Rorschach (30 aulas), Aptidões Especificas (30 au

las), curso êste freqHentado por 78 alunos, cujos resultados não 

foram ainda apurados; Curso de Psicologia e Higiene Mental da Ve

lhice, em 10 conferências, com 48 assistentes matriculados, dos 
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quais 38 termiharam e 10 desistiram; Curso de Psicologia das Rela 

ções Grupais, com 24 conferências, assistido por 38 alunos, dos 

quais 27 concluiram e 11 desistiram. 

- A pedido da Superintendência Administrativa da FGV, foram realiz~ 

dos, particularmente para servidores desta Fundação, os seguintes 

cursos: Teoria e Prática Contábil, com 23 alunos, e Organização de 

Arquivos, com 40 alunos, sendo ambos os Cursos freqftentados, tam

bém, por alunos de outras entidades. 



ANEXOS 

1. CURSOS E SEUS RESULTADOS, DA ETC - 1958 

MATRICULADOS APROVADOS Z§ ÉPOCA 
C U R S O S 

Masc. Fem. Total Masc. Femo Total Masc. Fem. Total 

Técnico de Contabilidade .................. 135 .U 176 68 22 90 15 :3 18 
Técn·jco de Secretariado ••••••••••••••••••• - 67 67 - 45 ~5 - 3 3 
Prát j co de' Secretar.i ado ••••••••••••••••••• .~ 180 184 - 56 56 - 5 5 
Aperfe·i çoárnento em. Secretari 000 ........... - 39 39 - 18 18 - - -
aás.i co de Desenho- ••••••••••••••••••••••••• 35 8 .• 3 17 1 18 - 1 5 
EspecialiZado em Desenhos de Propaganda ••• 25 10 35 18 7 25 - - -
Especial izado. em Desenhos de .Arquitetura· •• 18 3 21 8 2 10 1 - 1 
Projetos de Ambiente de Trabalho .......... 6 6 12 2 3 5 - - -
Desenhos· de Máqu i nas •••••••••••••••••••••• 18 - 18 - - - - - -
Contabilidade Geral ....................... 1_ 6 .20 7 3 10 - - -
Contabil idade Bancária .................... 13 3 16 3 2 5 - - -
contabi 1 idade Industrial .................. 18 2 20 7 1 8 - - -
Contabil idade PÓbl ica ••••••••••••••••••••• 14 2 16 ~ - 4 - - -
Organização Técnica Comercial ............. 16 .3 19 6 2 8 - - -
prática Jurídica Geral e Comercial ........ 12 1 13 8 - 8 - - -
OatiloQrafia •• e ............ o ••••••••••••••• - 5 5 - 2 2 - - -
Estenografia .••.•••••••••••••••••••••••••• - 6 6 - .2 2 - - -
Aperfeiçoamento em Contab. de Custo ••••••• .49 2 51 27 1 28 - - -
operações de Câmbio ••••••••••••••••••••••• 35 - 35 26 - 26 - - -
Problemas psicológicos da Chefia •••••••••• 30 8 38 26 7 33 - - -
Problemas psico16gicos da Orgo do Trabalho. .25 .2 .27 20 2 22 - - -
organo de. Rot i nas I nter.dep.artanental s ••••• 20 2 22 U - 14 - - -
Higiene Mental da Velhice ••••••••••••••••• 18 30 48 14 24 38 - - -
psicolog.ia das. Relações Grupai s ........... 15 23 38 13 U 27 - - -
Formação de psicotécnicos (*) ............. 21 57 78 - - - - - -

T O T A I S 5~1 506 1047 288 211l 502 20 12 32 

(0) Curso cujos resultados f i nai s ai nda não forem entregues, à seco 

: REPROVADOS 

Masc. Fem. Total 

15 8 23 

- 5 5 

1 26 27 

- 8 8 

- 1 1 

- - -
2 - 2 

- - -
- - -
- - -
2 - 2 

1 1 2 

3 - 3 
1 - 1 

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

25 49 74 

DESISTENTES 

Masc. Fem. Total 

37 8 ~5 

- 14 14 

3 93 96 

- 13 13 
1~ 5 19 

7 3 10 

7 1 8 

~ 3 7 

18 - 18 

7 3 10 

8 1 9 

10 - 10 

7 2 9 

9 1 10 

~ 1 5 

- 3 :3 
- 4 4 

22 1 23 
9 - 9 

~ 1 5 

5 - 5 
6 2 8 

4 6 10 

2 9 11 

- - -

187 174 3<.1 
-~ - --

1. 

1...0 
V1 
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2. QUADRO COMPARATIVO ENTRE ALUNOS CON

TRIBUINTES E BOLSISTAS DA ETC - 1958 

Ma s culino Feminino 
C U R S O S 

Total TOTAL 

Pago BoIs. Pago BoIs. Pago Bolso GERAL 

Técnico de Contabilidade .•......••• 

Técnico de Secretariado •.•.•.••.••• 

Pr~tico de Secretariado •••••••••••• 

Aperfei~oamento em Secretariado ••.• 

B~sico de Desenho .•••••••.••••••••• 

Especializado em Des.de Propaganda •• 

Especializado em Des.de Arquitetura. 

Projetos de Ambiente de Trabalho "0 

Desenhos de Máquinas •• 000 •••••••••• 

Contabilidade Geral ••.•• 0 •••••••••• 

Contabilidade Bancária •••• 0 •••••••• 

Contabilidade Industrial ••••••••••• 

Contabilidade Pública o •••••• : •••••• 

Organiza~ão Técnica Comercial •••••• 

Práti ca J ur .Geral e Comercial •••••• 

Datilografia ... o • o .' o o o •••••• e o .- ••• e 

Estenografia . o •••••• o o o o o • o o o o Q •••• 

Aperfei~oamento em Conto de Custo •• 

Opera~ões de Câmbio ........•..•••. 0 

Problemas Psicológicos da Chefia ••• 

Problemas Psic. da Org. do Trabalho. 

Org.de Rotinas Interdepartamentais •• 

Higiene Mental da Velhice •••••••••• 

Psicologia das Rela~ões Grupais •••. 

Forma~ão de psicotécnicos 

TOTAIS 

117 

4 

31 
25 

18 
6 

18 

14 
13 
15 
13 

14 
12 

49 
35 
30 

25 
20 

18 
15 
2l 

513 

18 

4 

3 
1 

2 

36 
65 

172 
38 
8 

9 

3 
6 

6 

3 

2 

2 

3 
1 

5 
6 

2 

8 
2 

2 

28 

23 

48 

28 478 

5 
2 

8 
1 

1 

2 

9 

153 
65 

176 
38 

39 
34 
2l 

12 
18 
20 

16 
17 
15 
17 
13 

5 
6 

51 

35 
38 
27 
22 

46 
38 
69 

28 991 

23 

2 

8 
1 

4 
1 

3 
1 

2 

2 

9 

176 
67 

184 

39 
43 
35 
21 
12 
18 
20 

16 
20 

16 
19 
13 

5 
6 

51 

35 
38 
27 
22 

48 
38 
78 

56 1047 
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3. FÔLHAS DE PAGAMENTO OOS PROFESSÔRES DA ETC - 1958 

MESES Cursos Cursos Total 
Regulares Avulsos Cr$ 

Janeiro .•.•• 134.820,00 - 134.820 ,00 
Fevereiro ••• 134.820,00 - 134.820,00 
Março ....... 162.720,00 7~5Oq,00 170.220,00 
Abril ....... 167.040 ,00 26.900,,00 193.940,,00 
Maio .•...... 164.880,,00 30.000,00 194.880,,00 
Junho •••••.• 164.880,00 33.000,00 197.880,00 
Julho ••••••• 164.880,00 22.000,00 186.880,00 
Agôsto ••••.• 163.320,00 36.000,00 199.320,00 
Setembro •••• 164.100,00 36.800,00 200.800,,00 
Outubro ••••• 164.100,00 48.750,00 212.850,,00 
Novembro .... 164.880,00 10.750 ,00 175.630,00 
Dezembro •••• 162.540,00 57.000,00 219.540,00 

TOTAIS 1.912.980,00 308.700,,00 2.221.680,00 

3,~ Programa para 1959 

-- O seguinte quadro caracteriza as atividades regulares da ETC, em 1959, 
que se restringem aos Cursos Regulares: 

C U R S O S Duração Séri.es Turmas NÚmero 
Alunos 

1 - Técnico de Contabilidade ....... 3 anos 3 7 200 
2 - Técnico de Secretariado 3 11 ;1 3 80 iI • e _ •••• 

3 - Prático de Secretariado g " g ••••• 1 ano 1 3 180 

4 - Aperfeiçoamento em Secretariado. 1 " "1 1 40 
5 - Básico de Desenho 1 " -, 2 50 .... " ......... ~-

6 - Desenho de Propaganda 1 11 - 1 20 o •• e •••••• -~ 

7 - Desenho de Arquitetura 1 n 1 1 20 ......... 
8 - Projetos de Ambientes de Trabalho 1 11 1 1 20 
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-- Embora não possam ser estabelecidos com antecedência, pretende-se re~ 

lizar alguns cursos avulsos. tsses, que variam de ano para ano, são programados 

em função tanto da possibilidade de se conseguir especialistas, quanto do inte

rêsse demonstrado pela clientela potencial de alunos. Efetivam-se pelo sistema. de 

receita e despesa extra-orçamentárias. 

-- O Curso de Aperfeiçoamento para professôres do Ensino Comercial deve-
~ 

ra realizar-se novamente, sob a responsabilidade financeira da Campanha de Aper-

feiçoamento e Expansão do Ensino Comercial. ls especialidades oferecidas no ano 

de 1958 (isto é, Datilografia, Estenografia, ·Contabilidade Geral e Comercial,CoQ 

tabilidade Industrial, Contabilidade Pública, Contabilidade Bancária, Prática J~ 

rfdica Geral e Comercial, Organização e TéCnica Comercial), deverão acrescentar

-se, se forem dados os recursos necessários, duas novas especializações: Merceo

logia e Estat!stica. 

-- Tôdas essas atividades importarão, naturalmente, na necessidade de ser 
, 

viços tecnicos, administrativos, escolares e assistenciais, desempenhados sobre-

tudo pela Secretaria Geral dos Cursos ou mesmo por terceiros. 

III - CO~IO NOVA FRIBURGO 

1 - Programa para 1958 

Para 1958, pretendia êste Colégio desenvolver, em linhas gerais, o mesmo 

plano de trabalho levado a efeito no ano de 1957, a saber: 

a) Consõlidação do Centro de Estudos Pedagógicos: 

- Renovar o acôrdo com a C~panha de Aperfeiçoamento e Difusão do En

sino Secundário, no sentido de propiciar-se a quantos se voltam pa~ 

ra o problema educacional brasileiro (professôres, educadores, dir~ 

tores de escolas, inspetores etc.), provenientes dos diversos Esta

dos, oportunidade de verificação dos trabalhos realizados no CNF, 

bem como de seu treinamento e aperfeiçoamento nas modernas técnicas 

didáticas, estagiando neste Colégio, segundo plano prestabelecido e 
, 

ja iniciado em 1957. 

d-novo Acôrdo restringirá os estágios de aperfeiçoamento aos meses 

de abril e de agôsto, permitindo apenas estágios de observação nos 

demai s meses o 
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- Em julho (periodo de férias semestrais), organizar-se-á um Curso E~ 

pecial para professôres dos váribsEstados da Federação o 

b) Lotação para o Colégio Nova Friburgo: 

Para o exercicio de 1958, foi prevista a seguinte matricula neste Co-

1
1 • 

eg1.o: 

- Curso de 

Curso 

Admissão: 

Ginasial: 

11& ' . serle -

21& série -

31& ' . serle -

41& ' . serle -

Curso Colegial: 

Cientifico 

11& 
, 

serie -

21& ' . serle -

31& ' . serle -

Clássico 

I • 

3D. serle -

Total .............. 

c) Corpo Docente: 

1 turma 

3 turmas 

2 turmas 

2 turmas 

2 tunnas 

2 turmas 

1 turma 

1 turma 

1 turma 

15 turmas 

32 alunos 

75 alunos 

64 alunos 

62 alunos 

60 alunos 

50 alunos 

32 alunos 

25 alunos 

5 alunos 

405 alunos 

O nÚmero atual de professôres no CNF não necessita sofrer alterações; 

assim, no ano de 1958, ter-se-ia: 

- profess~res de tempo integral ••••••••••• 24 

- professôres colaboradores (tempo parcial) 7 
- professôres do Curso Primário 2 

Total 33 

Cada professor, de tempo integral, teria cêrca de 20 horas de ~as se 

manais, exceto os do Conselho Técnico, que ficariam com 12 horas; os 

professôres colaboradores (de tempo parcial) teriam nÚmero variável, 

pois são contratados para horas de aulas que ultrapassem a carga nor

mal de trabalho do professor "full-time ll
• Não se incluiram, aqui, t~-
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das as horas despendidas no preparo e apresentação de conferências,m~ 

sas-redondas e debates que os diversos professôres especializados de

veriam fazer, orientar ou presidir, por ocasião dos cursos e estágios 

para os educadores e professôres, enviados pela C • .A.D.E.S., segundo o 

Acôrdo supra mencionado. 

d) Serviço de Obras: 

O plano de obras para o CNF abrangeria as seguintes providências para 

1958: 

construção de um amoxarifado, para estocar material, cujo valor 
, 
e 

da ordem de 5 milhões de cruzeiros, abrigando-se, em seu subsolo,as 

viaturas do Colégio; 

- pintura externa do Colégio, que já se torna inadiável; 

- reparos indispensáveis nos telhados de algumas casas de servidores 

e sua pintura externa; 

- serviços de conservação de estradas, na área interna do Colégio; 

- ampliação de sua enfermaria; 

- aquisição de um motor sobressalente para os micro-ônibus do Colégio; 

- aquisição de material didático e livros para a Biblioteca. 

2 - Execução do Programa 

Segundo o prestabelecido, desenvolveu-se, neste Colégio, em 1958,0 se

guinte plano de trabalho: 

a) Cursos e Aproveitamento: 

- Em dois turnos, o da manhã (jardim de infância, com 1& e 2" séries) 

e o da tarde (3& e 4ª séries), funcionou a. Escola Primária, com cêr 

ca de 25 alunos. 

- Curso de Admissão, com a duração de um ano escolar, constitui do de 

1 turma com 32 alunos, dos quais 28 foram aprovados nos exames de - , admissao e 4 reprovados em lª epoca. 

- Curso Ginasial com: 3 turmas de 1& série e o total de 67 alunos ma
triculados, dos quais 45 aprovados em 1& época; 2 turmas de 2& sé
rie, com 68 matriculados e 45 aprovados enl 1& época; 2 turmas de 3& 
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série, com 60 alunos, sendo 32 aprovados em lA época; 2 turmas de 41l 

, , ' serle, com 43 matriculados e 34 aprovados em lA epoca. 

C C 1 i 1 2 t d l - ' i ' ttf' 49 t· - urso o eg a com: urmas e - ser e clen 1 lca, com ma rlc~ 

lados, sendo 25 aprovados em lA época; 1 turma de 2A série cientifi 
, 

ca, com 25 alunos matriculados e 22 aprovados em 1& epocaj 1 turma 

de 3& série cientifica, com 14 matriculados e 12 aprovados em lA é

poca; 1 turma de 3A série clássica, com apenas 3 alunos matricula -

dos, e aprovados. 

- Com relação ao rendimento escolar geral, alcançado em 1958,pode ser 

considerado satisfatório, já que se atingiu uma taxa de 16% de re

provações definitivas. Levando-se, porém, em conta que 17% dos alu

nos ficaram dependentes de exames de 2A época, verifica-se que 67 % 

dos alunos obtiveram promoção, o que representa uma melhoria em re

lação a 1957 e pode mesmo ser tido como um dos melhores resultados 

já conseguidos pelo COlégio. 

- Em 1958, freqnentaram o Colégio Nova Friburgo, até o fim do ano es

colar, 389 aiunos, dos quais 252 foram mensalistas regulares, 106 

bolsistas integrais e 31 bolsistas parciais. 

b) Aspectos disciplinares e Atividades extra-classes: 

Com relação ao aspecto disciplinar do Colégio, foi igualmentefavorá

vel em 1958. Como era de se esperar, no inicio do ano escolar, o cum

primento das disposições regulamentares não refletia a aceitação inte 

gral de seus princípios e normas; ao final, porém, atingiu-se ~sse oh 

jetivo com certo ~xito. Para isto muito contribuiu, ao lado do Servi

ço de Orientação da Vida Escolar, o novo Serviço de Orientação Educa

cional que, em 1958, realizou mais de uma centena de sessões de orien 

tação, colaborando efetivamente nas experi~ncias de autogov~rno e na 

solução dos casos disciplinares. F~z-se, inclusive, no Último m~s de 

perman~ncia, uma experi~ncia de autogov~rno e autodisciplina dos alu

nos, entregando-se aos cuidados dos mesmos, com as devidas precauçõe~ 

todo o Colégio, inclusive o Refeitório, experiência essa que pode ser 

tida como satisfatória. 

As atividades extra-classes funcionaram, plenamente, no decurso do a
no. Dos vários clubes existentes em 1957, só não despertou interêsse 
o de Radiodifusão. No entanto, voltou a funcionar o Clube Filatélico, 
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e foi criado, e inaugurado com êxito, o Clube de História. O ponto al 

to das atividades esportivas foi, sem dúvida, a realização da VII 0-

limpiada Interna, a mais organizada e renhida que já se disputou no 

Colégio. Revestiu-se, ainda, de brilho a Olimpiada Intercolegial; vi 
rias reuniões sociais foram, com êxito, promovidas pelo Conselho de ! 

... 
lunos. Registre-se o grande interesse dos alunos pelos esportes e a 

fraca motivação pela ginástica propriamente dita, problema cuja solu

ção não encontrou ainda o Colégio. 

Conseguiu-se, em 1958, incrementar a freqüência dos alunos do Colégio 
" A ." a Biblioteca, onde estes preenchiam inventarios de habitos de leitura 

que, ao fim do mês, . eram enviados ao Serviço Educacional, junto às pa~ 

tas individuais,para posterior estudo e orientação correspondente. 

c) Corpo Docente: 

Com o intuito de manter apenas professôres ele tempo integral, o Col~ 

gio dispensou os serviços dos chamados colaboradores (de tempo parci

al), substituindo-os por 6 novos professôres de tempo integral, atin

gindo o quadro de professôres a 32 docentes" 

O trabalho do corpo docente foi acompanhado pela Direção do Colégio e 

orientado por meio de avisos e instruções coletivas, antes e durante 

o periodo escolar, bem como através de entrevistas individuais. 

Concorreu para isso a participação dos professôres nas discussões di

dático-pedagógicas, principalmente através dos chamados Conselhos de 

Classe, constituidos pelos professôres de determinada turma, os quais 

se reuniam sistemàticamente com o Chefe do Serviço de Orientação da 

Vida Escolar, como Orientador Educacional e com o próprio Diretor,pa 

ra estudo dos problemas gerais e especificos da turma. 

Convém, aliás, ressaltar que, em 1958, foi de capital importância pa

ra o Colégio o aperfeiçoamento do seu Corpo Docente. Assim, além da 

continua assistência prestada pelo Serviço de Orientação do Ensino,f,9. 

ram oferecidas as seguintes oportunidades de3 aperfeiçoamento aos pro-

fessôres do Colégio: 
, . ~ t. 

estag~o, para um prof(3ssor de educaçao f~s~ca , 

em escolas secundárias e centros de educação flsica, de S. Paulo; es

tágio, para outro professor de educação fls:Lca, no Departamento de E

ducação Fisica do Colégio Estadual de Curitiba; participação, de qua-
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A 

tro professores de geografia, no respectivo curso intensivo da UniveK 

sidade do Brasil; participação, de dois profess~res do Colégio, no lQ 

Seminário Brasileiro de Cultura Gr-eco-Latina; participação, de três 

outros profess~res, no Último Congresso Brasileiro de Sociologia; pa~ 

ticipação, de cinco dos profess~res do Colégio, no 12 Seminário da A~ 

sociação Brasileira dos Profess~res de Ciências; finalmente, estágio 

de um professor no Museu Nacionàl. Ainda mais: os profess~res do Colé 

gio Nova Friburgo tiveram, em 1958, outras excelentes oportunidades de 
" <I ' o treinamento e aperfeiçoamento, ministrando cursos de tecnica d1dat1c~ 

-pedagógica, pronunciando palestras, orientando seminários e partici

pando de debates, quer no próprio Colégio, quer fora do mesmo. 

o Corpo Docente reuniu-se, integral e formalmente, seis vêzes no pe

ríodo escolar de 1958, discutindo-se os mais variados problemas de o~ 

dem didática e educacional, tais como o Plano de Classes Experimen

tais, e os planos e iniciativas de seu próprio aperfeiçoamento naque

le ano. 

,Já na segunda quinzena de fevereiro, todos os professôres foram devi

damente orientados, pelo Serviço de Orientação do Ensino, no preparo 
... .. ... 

de seus planos de curso, visando-se, entao, mais a coordenaçao verti-
A 

cal do que horizontal desses planejamentos. Por outro lado, aos seis 

profess~res novos, substitutos dos antigos de tempo parcial, foram mi 
. t" , 

nistrados cursos espec1ficos sobre plano e metodo de ensino em unida-

des didáticas. 

Na Última semana de julhO, o Serviço de Orientação do Ensino promoveu 
-,.. " , 

novas reunioes dos professores, dedicadas sobretudo a analise do ren-

dimento escolar dos alunos naquele primeiro semestre. Por outro lado, 

no decorrer do ano, os professôres entregaram ao Serviço de Orienta -

ção do Ensino seus planos de ensino e as fichas de contrôle, através 

do que era seguido seu trabalho. 

Foi feito, ainda, por meio do inventário de P. Wrerm, traduzido, adaE 

tado e aplicado pelo Serviço de Orientação do Ensino, o levantamento 

dos hábitos de estudo de todos os alunos do ColégiO, o que forneceu 

bons elementos para a orientação de determinadas turmas e de vários a 

lunos individualmente. 

Houve, pois, um constante estimulo ao estudo e ao aperfeiçoamento,pr~ 
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'" , t ' tando-se aos professores do Colegio todo o aUX11io necessario para s2 

lucionarem suas dificuldades especificas. Além dessas facilidades e 
, , 

oportunidades oferecidas, foram ainda organizados, no proprio Colegio, 

dois cursos intensivos, correspondentes às duas primeiras fases do m~ 

todo TWI, no qual se inscreveram 10 professôres, de preferência os que 

tinham funções de chefia. 

Evidentemente, não foram atingidos todos os objetivos colimados, já 

que certas deliberações nem sempre foram cumpridas ou bem interpreta

das. Entretanto, essas são dificuldades admissiveis, mesmo em se tra

tando do Corpo Docente, particularmente se se considerar a fase de r~ 

modelação de estrutura de servi~os técnicos por que passou o Colégio 

em 1958. 

d) Atividades do Centro de Estudos Pedagógicos: 

Como, aliás, já se vem fazendo há 3 anos, o COlégio Nova Friburgo de

sempenhou, simultâneamente, as funções de Centro de Estudos Pedagógi;" 

cos, isto é, ofereceu~ em 1958, a professôres, diretores, inspetores 

e técnicos de educação de todo o pais oportunidade de aperfeiçoamento 

no campo da pedagogia e da didática. Assim, c~rca de uma centena de 

professôres brasileiros teve t,al oportunidade, em 1958,destacando-se, 

entre êies, a presença de três catedráticos de Didática de Faculdades 

de Filosofia do pais. Dêsse modo, conseguiu o Colégio, não apenas mais 

um estimulo de aperfeiçoamento para seus.professôres, mas ainda diss~ 

minar o fruto de seu trabalho, atingindo, indiretamente, considerável 

população escolar, essa modesta, mas real contribuição. 

e) Outras atividades Educacionais e Didáticas: 

Em janeiro de 1958, realizou-se no Colégio Nova Friburgo um curso de 
#'W A, A 

preparaçao de professores secundarios, para exames de suficiencia. Du 

rante mês e meio, professôres do Estado do lHo beneficiaram-se dêsse 

curso, ministrado por 7 professôres do Colégio, sob a orientação - do 

próprio Diretor. 

No mês de julho, êste Colégio abrigou joven~3 quartanistas ginasianos, 

de diversos educandários, os melhores alunos de matemática, que rece-
, 

beram um curso intensivo dessa materia e, em seguida, participaram da 

I Maratona Escolar Fluminense de Matemática. Acompanhavam êsses estu-



46 

dantes vários professôres de matemática, que desejavam, inclusive, a

perfeiçoar-se na aplicação do estudo dirigido. Tratava-se de novo cu~ 

so e certame, organizados pela C.A.D.E.S., com a colaboração e parti

cipação do Colégio Nova Friburgo. Nesse torneio cultural, 4 alunos do 

Colégio classificaram-se entre os 15 primeiros colocados. 

Na cidade de Catanduva (Estado de S. Paulo), uma equipe de 7 profess~ 

res do Colégio Nova Friburgo realizou, também para a C.A.D.E.S., uma 

experiência de cursos volantes, a serem ministrados em colégios do in 
. IV' , , o 

terior, com o obJetivo, nao so de atualiza-los nas novas tecTI1cas pe-

dagógico - didáticas, mas ainda ajudá-los a equacionar problemas de a~ 

ministração escolar. Tal experiência, aliás realizada pela segunda 

vez, foi coroada de bom êxito. 

Vários professôres do Colégio realizaram, outrossim, diversas confe

rências e palestras, em instituições da cidade de Friburgo e de ou

tras localidades. 

o Ministério da Educação e Cultura vem editando, por meio da S.P.A.Eo , 

monografias sôbre salas-ambientes e outros adminiculos didáticos. Dê~ 

ses trabalhos, elaborados por comissões especializadas, participaram, 

em 1958, dois professôres do CNF. 

Com prazer, recebeu o Colégio várias delegações visitantes, em 1958. 

Entre essas se destaquem: os alunos do Curso de Matemática da Faculda 

de Nacional de Filosofia; dois grupos, sucessivos, de alunos do Curso 

de Administração Escolar, também da Faculdade Nacional de Filosofia; 

os licenciados, de 1957, da Faculdade Fluminense de Filosofia; os li

cenciados, de 1957, da Faculdade de Filosofia de Juiz de Fora; um g~ 

po de alunos da Escola Nacional de Educação Fisica; um grupo de Ofi

ciais, alunos do Curso de TéCnicos de Educação, do Ex:ercito; alguns ~ 

lunos do Curso de Técnicos de Educação, do D.A.S.P. 

f) Serviços Administrativos: 

Desempenhou-se bem o Serviço de Administração Geral do Colégio, res-
, , N' 

ponsavel pelos registros contabeis, pela execuçao orçamentaria e pelo 

patrimônio do estabelecimento. A despesa do exercicio montou a 0 ••• 00 

Cr$25.038.405,00 que, em confronto com os Cr$25.542.989,40 previstos, 

revelam um saldo de execução da ordem de Cr$ 504. 584,40. A receita ar-
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recadada até 31 de dezembro de 1958, incluiI1do-se naturalmente a sub

venção da própria Fundação (de Cr$9.342.989,40), atihgih.a .•.....•.. 

Cr$23.699.197,80, bem próxima portanto dos Cr$25.542.989,40 previstos 

para êsse exerc1cio. Assinale-se que há, ainda, mais um milhão de c~ 

zei~os a serem recebidos, dos alunos, proveruentes de despesas event~ 

ais. Por outro lado, as obras programadas, de ampliação ou reparos do 

Colégio, foram executadas, inclusive a construção do novo almoxarifa

do. A granja, mantida mediante acôrdo com a C.B.A.R. e constituindo 

projeto, cujo executor foi o próprio chefe do Serviço de Administra -

ção Geral do CNF, apesar das condições dif1c:eis em que funciona, cum

priu sua finalidade, fornecendo ao Colégio, carnes, ovos, verduras e 

frutas em razoável abundância e com regularidade. 

Com relação à Secretaria do Colégio, que se incumbe dos atos burocrá-
, 

ticos, inclusive dos exigidos por lei, bem eomo dos serviços de rn:ime.Q. 

grafo, desempenhou normalmente suas atividades, em 1958. 

ANEXOS 

L RESULTADOS FINAIS DOS EXAMES NO CNF - 1958 

N2 de alu- Reprovados Reprovados 
Turmas nos que se em em Aprovados submeteram definitivo ~ 

as provas lª 
, 
epoca 

ginasial A 26 4 6 16 
11 B 18 8 2 10 
11 C 23 - 4 19 
11 A 33 4 8 21 
11 B 35 5 6 24 
11 A 28 9 2 17 

" B 32 9 8 15 

" A 24 - 3 21 
11 B 19 3 3 13 

cientifico A 23 6 4 13 

" B 26 8 6 12 

" 25 2 1 22 

" 14 - 2 12 
clássico 3 - - 3 

Total 329 56 55 218 

PERCENTAGENS 

17,1 % 16,7 % 66,2 % 



2. QUADRO COMPARATIVO DAS MATRíCULAS NO CNF - 1958 

Anos Contribuintes Bols. .integr. Bolo parciais 

1950 40 31 5 
1951 115 49 12 
1952 75 62 10 
1953 96 82 11 
1954 125 104 13 
1955 135 105 19 
1956 200 114 37 
1957 254 91 34 
1958 252 106 31 

Totais 1.292 744 172 

N2 de 
Bôlsas 

28 
9 
1 
1 

13 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 

20 
5 
1 

15 
1 

137 

3. BÔLSAS DE ESTUDO NO CNF - 1958 

Doadores 

- , Fundaçao Getulio Vargas .. 0.0 •••••••• 0 •••••• 000 •• 0 •••• 

. Prefeitura Nova Friburgo ..... o •• ooo •••• eooooo.o •• oo •• 

Cambuhy S.A. Agricola e Industrial •••••••••.••.•••••• 
Companhia Propac (Com. e Representações) •••••••• 0 •••• 

Estado do Rio de Janeiro .... o ~ • o o o o • li ••• o ••• o o o o • (lO •• 

Cia. Progresso Ind. do Brasil S.A •••••.••••••••••.••• 
Sul América Vida .. o •• o ••••• o Q o o o o o o ••• o o •• o o ••• o ••• o o 

Usina Queirós JÚnior S.A •........ 00 ••••••••• 000000000 

Anderson, Clayton & Cia. Ltda ••••••••••••••.••••••••• 
I.P .A. S.E. . CI o •• o ••• o • o o •••••• o • o •••• o •••••• o " ••••••• o 

Companhia Telefônica Brasileira •••••••••••••••••••••• 
Instituto de Resseguros do Brasil ••••••••••.••••••••• 
Banco Nac. do Desenvolvimento Econômico ••• , •••••••••• 
Ind. Reun. Francisco Matarazzo S.A ••••••••••••••••••• 
Jorge Bhering de Oliveira Mattos •..•••••••••••••••••• 
Dr. Gtlilherme Guinle .. o • e o •••• o ••• o • o • 11 •• o •• o •••••• o • 

Globex Utilidades S.A ••.• 0 ••••••• 0 •••••••••• 00.0.00 •• 

Estado de Pernambuco ............... o •••••• o o o •• o o • 9 •• 

A ' ... Sul merica Capitalizaçao S.A •••••••••••.•••••••••••• 
Cia. Quimica Rhodia Brasileira ••••••••••.••.••••••••• ,. 
Antonio Ribeiro França Filho •••••••••••••••.••••••••• 
Sul América - Satma ••••.•.•. o •••••••••••• oocoo ••••• o. 

Esso Standard do Brasil Inc •••••••••••••••••••••••••• 
Banco Hipotecário Lar Brasileiro S.A ••••••••••••••••• 
Ildefonso Simões Lopes ..•• 000 ••• 0 •• 0 •••••••• 00.000000 R ...,-ef. e Exploraçao Petroleo Uniao S.A ••••••••••••••••• 
Fundo Nacional do Ensino Médio ••••••••••••••••••••••• , ... 
Ministerio da Educaçao e Cultura •••••••.••••••••••••• F ... , undaçao do Ensino Secundario •••••••••••••••••••••••• 
Elevadores Atlas S.A ••..• oo ••• e •••••• o •••••••••• oooao , 
Petr"oleo Brasileiro S.A. 0015 ••• 000 •• 000 •• 00 •• 00(1 •••••• 

Hermany Ind~stria e Comércio HIC Ltda •••••••••••••••• 

Cr$ ••• 

Totais 

77 
176 
147 
189 
242 
259 
371 
379 
389 

2.229 

Contribuição 

1.028.250 ,00 
140 .000,00 

25.000,00 
25.000,00 

375.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
25.000,00 

175.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
30.000,00 
65.000,00 
40.000,00 
55.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
70 .000,00 
30 .000,00 

148.000,00 
120 .000,00 

40 .000,00 
437.000,00 

59.000,00 
12.000,00 

600.000,00 
5.000,00 

3.844. 250,00 
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3 - Programa para 1959 

Será mantida a mesma estrutura introduzida em 1958, isto é, uma Direção 
. , ... 

a que se subordinam os segulntes orgaos ou serviços: 

- Conselho T~cnico Administrativo, que será formado pelos chefes dos se~ 

viços abaixo discriminados. 

- Serviço de Orientação do Ensino, responsável pelo plano didático do c2 

légio, pelo rendimento escolar e pelo aperfeiçoamento dos profess~res. 

tste serviço pretende aperfeiçoar o trabalho decontr~le das ativida

des didáticas, através da utilização mais ampla, e perfeita integra

ção, dos professôres chefes dos Departamentos de cadeiras. 

Serviço de Orientação da Vida Escolar, responsável pela movimentação 

dos alunos, pelo cumprimento de suas rotinas diárias - de estudo, re-
... 

creaçao ou repouso - pela vida disciplinar em geral, inclusive pela boa 

apresentação externa dos alunos (já que tem ingerência sôbre a Roupa

ria), pelo contrôle dos gastos de material didático e de objetos de u-
~ , "" , 

so pessoal dos alunos. ~sse serviço mantera tres setores, isto e, um 

com jurisdição sôbre os alunos do Curso Ginasial, outro sÔbre os alu

nos do Curso Colegial e um terceiro sôbre os alunos da Escola Primá-

ria. 

- Serviço de Orientação Educacional, responsável pelo ajustamento social 

e psicológico dos alunos. Mantendo um sistema. de órgão central (que P2 

de atender a orientação especifica e individual),a êste se subordinam 

orientadores de turma (que atendem a orientaç:ão em grupos caracteristi 

cos e homogêneos). 

A ... , , O· t ... F' . ' - Serviço de ssistencia Medico-Dentaria e rlE!n açao lSlca, responsa -

vel pelo estado de higidez e educação f{sica dos alunos. Atende, ou

trossim, aos servidores do Colégio e seus fandliares. 

- Serviço de Administração, responsável pela acrndnistração geral, conta-
_, A ~ 

bilidade, execuçao orçamentaria, guarda e controle do patrimonio etc. 

- Secretaria dos Cursos, que, além dos serviçoB próprios, se incumbe dos 

serviços de mecanografia necessário à aplica(~ão do plano didático ado-
, . 

tado no Coleglo. 

- Biblioteca, que vêm preenchendo satisfat~riamente sua finalidade de ceg 

tro de consulta e, inclusive, de recreação dos alunos, professôres e f~ 
miliares. 



- Escola Primária, que se destina a atender aos filhos de professôres e 

funcionários. Dividida em dois turnos, pela 
... .. 

manha e a tarde, funciona-
, , ,. 

ra com o mesmo numero de professores nesses dois periodos. 

- Centro de Estudos Pedagógicos, órgão a quem compete coordenar as ativ,i 

dades dos pensionistas estagiários que - em virtude de acôrdo com a 

C.A.D.E.S. - procedentes de várias regiões do país, realizam no CNF es 

tudos e treinamento de caráter didático e pedagógico, com intuitos de 

aperfeiçoamento profissional. 

Atividades do Colégio em 1959 

- Corpo Docente - Será constituído pelos profess~res que se agrupam em 5 

departamentos: Ciências Exatas e Naturais - Geografia - História - Lin 
guas - Artes. Seu nÚmero deve ser o mesmo do presente exercício, isto 

é, 32 professôres, de tempo integral. Além dos plantões de assistência 

aos alunos, orientação de turmas, orientação de um clube cultural ou 

recreativo e de várias outras reuniões programadas, a carga de traba

lho docente será de cêrca de 36 horas semanais, para cada professor. 

- Previsão do nÚmero de alunos: 

Internos contribuintes o o • o o ti o o ~ o • o o o • o o o o o o ••• o o o ., •• o o o o. o 250 

Semi-internos contribuintes ••••••••••••••..••• o • o •••••••• o 

Internos bolsistas ••••• 0 •• 0.00.00 o. 00 000000 000001)000000000 

TOTAL 

- Sua distribuição por Turma: 

a) Curso de Admissão 1 turma oooO<)OQOOOOOOoooooooo 32 

b) Curso Ginasial 

lA ' . ser1.e OO.OOQOO 2 turmas 00000 ••• 000000000$0 •• 62 
211. ' . ser1.e 004JOOOOO 3 turmas •• OQOO.Oooo •• oooooo •• 90 
311< 

, 
serie oooeoooo 2 turmas •• 00 •• 000000000000 ••• 70 

4" ' . ser1.e 0 •• 00"0. 2 turmas .000<)00000000.0000000 52 

c) Curso Colegial 

lª ' . cient:Í.f. 2 turmas 60 ser1.e oooOOOGOOOOOOoooooooo 

211< ' . ser1.e cientif. 1 turma 0000410000000000 •• 0000 35 

3ª 
, 

serie científ. 1 turma 00000000000000000000. 20 

TOTAL 421 

20 

130 

400 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 

alunos 
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- Aperfeiçoamento do trabalho didático - O plano do CNF, para aperfeiçoar 

seu trabalho didático, é o seguinte: 

- melhor escolha das unidades didáticas, nas diversas matérias; 

- melhor fixação de seus objetivos; 

- plano definido de estudo dirigido, dotando~ste estudo de flexibili-

dade; 

- preparo cuidadoso de material didático novo; 

- maior uso dos recursos áudio-visuais; 

- melhor coordenação vertical e horizontal das diversas disciplinas; 

- ensaios de estudo do meio; 

idéias e conclusões sôbre o uso do método de unidades no ensino de , 
b.nguas. 

- Outros recursos - Para reduzir-se o nÚmero de reprovações em 1959, pr~ 
tende o Colégio, além de melhor seleção de seus alunos e dos meios di-

, 
daticos,empenhar-se particularmente no rendimento do estudo dirigido e 

no constante trabalho de assistência dos orientadores das turmas. 

- Literatura didática - Como nos anos anteriores, além da adoção do li 
, - r vro didatico, para cada curso e disciplina, Berao distribuldas aos al:!:!, 

nos "fôlhas de tarefa" das sessões de estudo dirigido, apostilhas su

plementares e, sobretudo, incentivado o manuseio da literatura escolar 

da Biblioteca. 

- Cuidados educativos - Continuará o Colégio a empenhar-se por possibili 

tar o desenvolvimento harmônico e integral dos elementos estruturais 

da personalidade de seus aiunos, visando, particularmente, a desenvol

tura do esp1rito de liderança e de iniciativa; procurará, por outro l~ - .. , do, construir uma atitude sadia em relaçao a autoridade. Porem, o mai-

or esfôrço educacional a ser empreendido pelo Colégio, no próximo ano, 
, -e a educaçao da vontade e o desenvolvimento :io senso de responsabilid~ 

de de seus alunos. 

Aulas extraordinárias na 3ª série cient1fica - Visando auxiliar os alu 

nos do 3Q ano cientifico, num preparo mais a~entuado nas cadeiras pró

prias dos exames vestibulares, a que pretend,em submeter-se, serão ofe

recidas aulas extraordinárias dessas disciplinas. Atendendo-se, de um 
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A t 
lado, o justo desejo desses alunos, evita-se, por outro, forçar o Dl-

vel de aprendizagem de· uma aula normal. 
, 

- Classes experimentais - O H.E.C. possibilitou, agora, aos colegios ex-

periências no setor educacional. Tal é o sentido das classes experimen 

tais. O CNF não pode, assim,deixar de fazer suas observações com novos 

curriculos, abolição de provas parciais e exames orais etc. O Colégio 

Nova Friburgo apresentou à Seccional um plano especifico nesse senti-
, 

do e, se aprovado, fara funcionar, em 1959, uma classe experimental na 

1& série do Ginásio. 

- Cursos para profess~res do CNF - Com o intúito de manter atualizados os 

profess~res do Colégio, pretende êste, no decorrer de 1959, planejar e 

levar a efeito um ou, possivelmente, dois cursos para seus profess~res. 

- Congressos, Seminários, Mesas-Redondas etc. - Ainda a exemplo do 
A 8 CNF t' fez em 195 ,o ,sempre que poss1vel, devera participar, por 

que 

meio 

de profess~res seus, de Congressos, Seminários, Mesas-Redondas e de o~ 
tros tipos·de certames culturais, que se realizem no âmbito ou segundo 

os intuitos de sua especialidade. Tais atividades serão outros tantos 

adminiculos didáticos para o aperfeiçoamento de seu corpo docente. 

- Palestras - Durante o ano escolar de 1959, serão realizadas no CNF, p~ 

lo menos, 12 palestras, pronunciadas por ilustres personalidades. Es

sas conferências estão incluidas no plano de trabalho dêste Colégio, a 

ser desenvolvido em colaboração com a C.A.D.E.S., de modo que não tra

rão qualquer ~nus para o Colégio. 

- Maratona de Matemática - A exemplo do que se fêz em 1958, pensa o Coli 

gio em organizar, nas férias de julho de 1959, uma segunda maratona de 
, , 

matematica, para os alunos da 4~ serie ginasial e para os da la, 
, . 

ser1e 

do curso cientifico. Nessa oportunidade, deverão vir ao Colégio 
A 

cerca 

de 15 profess~res para se aperfeiçoarem na técnica do estudo dirigido, 
, , A 

que tirara partido didatico desse certame escolar. 

- Agremiações estudantis e atividades extra-escolares - Prestigiar-se-á, 

cada vez mais, o Conselho de Alunos, estimulando-o com vistas ao auto-
A _ N , 

governo dos estudantes. Nao menos prestigiadas serao as varias agremi~ 

ções (clubes culturais e recreatiVOS). Em 1959, será entregue ao Depa~ 

tamento de Esportes (chefiado pelos pr~prios alunos) a execução dospr~ 
gramas da Olimpiada Interna e da Intercolegial. Ao Departamento Social 
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dos alunos será, por outro lado, dado o apoio necessário à realização 

de festas dançantes com o comparecimento, inclusive, de senhorinhas da 

sociedade local. Procurar-se-á reproduzir, em 1959, os êxitos alcança-
.. 

dos pelos alunos nas paradas escolares, sobretudo no que concerne a sua 

banda marcial. Programaram-se,para o próximo ano letivo, excursões dos 

alunos internos. Igualmente, já foi elaborado o programa de sessões ci 

nematográficas, tendo-se ampliado o de filmes educativos e cientificos. 

- Visitas e saidas - Estabeleceram-se novos critérios, e respectivo ca

lendário, para as usuais visitas dos familiares aos alunos, como tam-
, - , 

bem de delegaçoes culturais, esportivas etc., ao colegio, durante o a-
, 

no escolar. Igualmente, se fixaram novos criterios, e respectivo calen 
, • 'I darlo, para visitas dos alunos internos as suas fam11ias. 

- Material escolar - tste continuará a ser distribuido pelo Colégio. Pro 

cedeu-se já ao levantamento de todo o material escolar a ser usado por 

profess~res e alunos, e tomaram-se as primeiras providências para enc.2, 

mendá-lo Q Procurar-se-á não só melhorar o COI1trble do Ínaterial distri

buído aos profess~res, mas ainda o do material entregue aos alunos. 

- Enxoval - Apesar das dificuldades do sistema em vigor, isto é, do Col~ 

gio fornecer todo o enxoval, crê-se que se deva mantê-lo, embora com as 

seguintes alterações: 

- o aluno receberá o enxoval necessário e suficiente, marcado com o res 
, 

pectivo numero; 

- o aluno que se retirar do Colégio, até o inicio do 22 semestre, será 

reembolsado de uma fração do depósito que f~ra feito para aquisição 

do seu enxoval; 

- nesse caso, o Colégio poderá dispor daquele enxoval. 

Alimentação - t fundamental para a vida do Colégio manter o regime e os 

padrões de alimentação que, atualmente, vem oferecendo a seus alunos.O 

cuidadoso plano estabelecido para 1959 pretende atender essas exigênci 

as, tão próprias de um colégio interno, freq11entemente exagerada e· até 

dificil de satisfazê-las coletivamente, mas que são sempre fonte de ~ 

sabores na vida colegial. 

- Publicações - Pretende o CNF, ainda em 1959, começar a difundir sua ex 
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periência, por meio de material impresso. ~lanejou-se, assim, a publi

cação de 2 ou 3 pequenas brochuras que divulguem suas idéias em dois 
,. 

ou tres setores de seu trabalho educacional. Outrossim, com os mesmos 

intÚitos, pretende-se editar o Anuário do CNF. 

- Curso de Férias - O CNF pretende, ainda, a partir de fevereiro de1959, 

oferecer Cursos Intensivos (de cêrca de 15 dias), sob o patroc:Ínio da 

Faculdade Fluminense de Filosofià. Serão provàvelmente 4 cursos, que 

darão oportunidade aos profess~res de cidades vizinhas de atualizarem 

seus conhecimentos e de inteirarem-se das técnicas pedagógicas e didá

ticas do CNF, além de constituírem um estimulo aos profess~res do pró

prio Colégio de Friburgo a continuarem seu aperfeiçoamento. Por outro 

lado, na 3A semana de fevereiro, será realizada a IIIA parte do curso 

de TWI, para um grupo de profess~res do CNF (os que exercem, cumulati

vamente, chefia de Serviços), curso êsse que teve suas duas primeiras 

partes já realizadas em 1958. Já na 4A semana de fevereiro,em reuniões 

dos profess~res do Colégio, iniciar-se-ão palestras e debates que vi

sam a preparação próxima para os vários cursos a serem ministrados em 

1959. 

Centro de Estudos Pedagógicos - Como nos anos anteriores, o próprio CQ 

légio de Nova Friburgo servirá como oportunidade para que profess~res 

e educadores de diversas partes do pais, enviados pela C.A.D.E.S.,·ve

rifiquem ai modernas técnicas no campo da pedagogia e da didática. Pa-

ra isso, 

Colégio, 

debates, 

panha de 

, , A" Ao 

alem da propria vivencia desses assuntos, no ambito daquele 
, N· . ,. .. 

os estagiarios terao aulas, conferencias, estudos dirigido s , 

pesquisas etc. Embora não tenha sido ainda aprovado pela Cam

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (C.A.D.E.S.),o 

plano elaborado pelo CNF, para atender os estágios de profess~res e e-
A , _ , 

ducadores enviados por aquele orgao, e o seguinte: 
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Tipos Total 

de tpocas 
NÚmero de esta- de Turmas Duração 

Está- o' o p/turma gl.arl.os esta-
gio . ' gl.arios 

lA turma de 30/3 a 7/5 
2A turma de 11/5 a 12/6 50u 6 3 

A 12 
3a. turma de 2/8 a 11/9 semana.s pessoas 

4A turma de 13/9 a 16/10 

111. turma de 30/3 a 17/4 
211. turma de 21/4 a 7/5 

B 
311. turma de 11/5 a 28/5 3 10 60 
4A turma de 2/8 a 21/8 semanas pessoas 

511. turma de 24/8 a 11/9 

611. turma de 14/9 a 2/10 

la. turma de 30/3 a 4/4 
211 turma de 21/4 a 25/4 

311. turma de 1l/5 a 16/5 

411. turma de 3/8 a 8/8 1 5 pessoas 
30 C 5!i1. turma de 24/8 a 29/8 semana (até a 6A turma) 

6ª turma de 14/9 a 19/8 

711. turma de 5/10 alO/lO 15 pessoas 30 
8ª turma de 19/10 a 24/10 (711. e 811. turmas) 

TOTAL GERAL DOS ESTAGIÍRIOS ••• 132 

- Assistência Externa - Como no ano anterior ~ () CNF pretende em 1959 pre.2, 
_ Ao , .~ ~ 

tar serviços de assistencia pedagogica e didatica a um Colégio do int~ 

rior, mediante o envio de uma equipe de prof~3ssôres do Centro de Estu-
, , ." 

dos Pedagogicos~ que ministrara aulas aos mestres, dirigira seminarios 

e debates, orientará sessões de estudo dirigido e, se houver oportuni

dade, equacionará problemas especificos daquele Colégio, propondo-lhe 

inclusive soluções. Suceder-se-ão nesse trabalho os elementos integrag 
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tes da equipe, permanecendo cada um 4 ou 5 dias no local escolhido. Eg 

quanto as passagens e a estada serão pagas pelo COlégio beneficiado, 

as palestras serão custeadas pela C.A.D.E.S. tsse plano, já experimeg 

tado em 1958 no Ginásio Catanduva, obteve bons resultados e estimula o 

CNF a continuá-lo. 

- Investimentos Patrimoniais e Conservação - Pretende o CNF, dentro de 

suas possibilidades, executar em 1959 as seguintes obras: 
N A 

- construçao de 3 casas de professores; 

- ampliação de sua lavanderia; 

- pintura das esquadrias do prédio de aulas; 

- adquirir 2 máquinas auxiliares, 2 aparelhos escolares e pequenos ap~ 

relhos de gabinetes experimentais; 

- adquirir nova mesa-telefônica, com maior capacidade que a atual. 

IV - ATIVIDADES DO DP.E. EM COLABORAÇXO COM OUTRAS ENTIDADES 

1 - Programa para 1958 

Caberia ainda ao Dp.E., desta Fundação, colaborar (em têrmos de contri

buição financeira) com as entidades abaixo mencionadas, atendendo a determinados 

encargos, que se enquadram entre seus fins e atividades especificas: 

- Contribuir com Cr$lOO.OOO,OO em favor da Associação de Voluntárias Ana 

Nery, para a realização de Cursos de Auxiliares de Enfermagem. 
A , 

- Contribuir com Cr$200.000,00 para bolsas de estudo junto a Faculdade 

Nacional de Ciências Econômicas. 

- Executar acôrdo com a Comissão Brasileira de Auxilio Educativo às Pop~ 

lações Rurais (C.B.A.R.), comprometendo-se a manter, com •••••......•• 

Cr$ 500 .000 ,00: 

) 

A , , f 
a tres series anuais de Cursos Praticos Agrlcolas e 25 alunos inter-

nos (filhos de lavradores) na Escola Wenceslau Bello; 

b) o Centro de Treinamento Agricola no CNF e suas atividades produto-

raso 
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2 - Execução do Programa 

De ac~rdo com o programado, como aliás se vem fazendo há vários anos, c.2, 

laborou o Departamento de Ensino com as seguintes atividades, promovidas por en

tidades externas: 

- Em cooperação com a Associação de Voluntárias Ana Nery, com a contri

buição de Cr$lOO.OOO,OO d~ste Departamento, foram realizados, na Esco

la Ana Nery, os seguintes cursos: Curso Básico de Auxiliar de Instru

mentação, com 50 alunas; Curso de Voluntárias de Enfermagem, com 9 al~ 

nas; Curso de Instrumentação, com 13 alunas; Curso de Auxiliares de EU 

fermagem, com 27 alunas. 

- Da mesma forma, em cooperação com a Comissão Brasileira de Auxilio Ed~ 

cativo ~s Populações Rurais (C.B.A.R.), por meio, ainda, da contribui ... 

ção d~ste Departamento de Ensino, de Cr$500.000,OO, foram ministrados, 
- , ' na Escola Wenceslau Bello, em 3 perlodos consecutivos, 32 Cursos Prati 

A f '6 cos grlcolas, com uma matrlC\.lla de 09 alunos, o que representa uma 

média de 16 alunos por curso. 

- Contribuiu, ainda, ~ste Departamento com a importância de .•••••....•. 

Cr$ 200.000,00, para. manter, na Faculdade Nacionai de Ciências Econ~mi 

cas, segundo ac~rdo entre esta e a FGV, 7 estudantes bolsistas. 

3 - Programa para 1959 

Em principio, estão previstas, para o exercício de 1959, as mesmas ativi 

dades d~ste Departamento de Ensino, mantidas em 1958 em colaboração com aquelas 

entidades supra mencionadas. 
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o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), criado em março 

de 1947, visou a dotar o meio brasileiro de uma organização técnico-cientifica,! 

dequadamente aparelhada, capaz de proporcionar à indústria, ao comércio, aos se~ 

viços pÚblicos, aos estabelecimentos de ensino e ao pÚblico em geral, a utiliza

ção dos modernos recursos da pSicotécnica. O ISOP, desde sua fundação, vem obed~ 

cendo às normas técnicas requeridas para o funcionamento de instituições dessan! 

tureza·e já agora apresenta uma estrutura definida, ditada pela experiência de 11 

anos de atividade no meio brasileiro. Na opinião de especialistas de· reputação 

internacional, que o têm visitado ou mesmo nêle efetuado estágios de observação, 
A 

destaca-se o ISOP como um dos mais completos e eficientes dentre os congeneres ~ 

xistentes nos centros mais adiantados. Seus objetivos são: 

- Realização de pesquisas de caráter pSicotécnico, tendo em vista o rea

justamento entre o trabalhador e o trabalho. 

- O estudo, a execução e a difusão dos métodos científicos de informação 

ocupacional, seleção profissional, concursos e classificação de pesso

al, assistência psicológica no trabalho, orientação vital e orientação 

profissional. 

- O reajustamento e a readaptação profissional c::.os incapacitados para o 

trabalho, possibilitando seu ret;rno a atividades profissionais adequ! 

das. 

- O estudo do mercado nacional do trabalho, para o fim de colocação rac~ 

nal do trabalhador, com vistas a seu maior rendimento, nas melhores cog 
... '. diçoes tecn1.cas. 

- A promoção de reuniões e seminários de pSicotécnica, a organização e 

administração de cursos de formação, extensão e aperfeiçoamento de psi 

cotécnicos e orientadores profissionais. 

Assim, os serviços que o ISOP vem oferecendo compreendem: informação oc:!:!, 

pacional, seleção profissional em geral, seleção de motoristas, análise psicoló-
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gica do trabalho, classificação de pessoal, readaptação profissional, orientação 

vital, orientação psico-pedagógica, orientação pré-profissional, orientação glo

bal, orientação coletiva, exploração da personalidade, formação e treinamento de 

psicotécnicos, além de documentação, pesquisa e divulgação da psicotécnica. 

1 - Programa para 1958 

Atendo-se, fundamentalmente, à manutenção de suas atividades. especffi

cas, desenvolvidas no exercfcio de 1957, o ISOP propôs-se, para 1958, as seguin

tes novas atividades ou medidas que complementem os serviços já existentes, mes-
, , r 

mo porque seu orçamento sera, praticamente, quase o mesmo do exerc~cio de 1957: 

- Intensificar as gestões para o restabelecimento oficial do exame psico 

técnico obrigatório, para os novos condutores de vefculos dos serviços 

públicos. 

Criação de dois novos serviços: análise pSicotécnica do trabalho; as

sistência e supervisão nos próprios departamentos de pessoal de emprê

sas que solicitem tais serviços. 

- No setor da pesquisa, além do término das 5 já iniciadas no ano de 1957, 
, -realizara as seguintes investigaçoes: 

a) renovação, em geral, das atuais escalas de avaliação, mediante o a-
, 

proveitamento de maior numero de casos mais representativos; 

b) estudo e elaboração de escalas de avaliação para testes novos ou em 

via de experimentação; 

c) vários artigos originais para os 4 nÚmeros da revista "Arquivos Bra 

sileiros de psicotécnica", editada por êste Instituto. 

Além dos serviços que já vem prestando o eletroencefalógráfo, aumentá

-los com sua divulgação entre o corpo médico do Distrito Federal, que 

poderia enviar clientes que necessitassem de tais serviços. 

- Quanto aos estágios (de treinamento e aperfeiçoamento), neste Institu

to, estudar-se-á um plano para (segundo conveniências ditadas pela ex

periência) separar o estágio dos candidatos nacionais e dos proceden

tes de outros pafses, que será mais intensivo. 

- Com relação aos cursos, foram programados, para 1958, os seguintes: 



a) Estatistica Psicométrica ••••••..•••••••••••••••••• 

b) Psicologia Pato16gica ••.••••••••••.•.•.••••••••••• 

c) Aptidões especificas ............................. . 

d) P · di ' t· Mi . 't· s~co agnos ~co oc~e ~co •••••..••..••••••••••• 

e) Psicodiagn6stico de Rorschach ••••••••••••••••••••• 

f) Teste de Koch •.•••.•.••••••...••••••.....••.•••••• 

g) "Thematic Apperception Test" ••••••.••••••••••••••• 

h) P · 1 . S ·'t· 81 co ogla erl.a 1 ca ............................. . 

i) Dinâmica da conduta pessoal ••••••••••••...•••••••• 

, ... 
- No campo administrativo, isto e, com relaçao aos serviços 

pretende-se para 1958: 

30 hs de aula 

30 hs de aula 

30 hs de aula 

30 hs de aula 

30 hs de aula 

15 hs de aula 

30 hs de aula 

10 hs de aula 

20 hs de aula 

auxiliares, 

a) estudar nova codificação dos processos e casos examinados; 

b) elaborar folhetos, cartazes e outros tipos de documentação, com in

tuitos de divulgação dos serviços do ISOP; 

c) consolidar os métodos de contrôle financeiro e orçamentário do Ins

tituto. 

2 - Execução do Programa 

De inicio, convém assinalar certa melhoria no que tange ao fenômeno da mo 
, . ... 

bilidade de pessoal, um dos pontos mais desfavoraveis q~e marcou a atuaçao do 

ISOP nos dois últimos exercicios. 

A concorrência comercial, que já se fazia sentir em 1957, evidenciou-se 

com novas fôrças. Entretanto, apesar de se ter assinalado alguma redução no nÚm~ 

ro de matriculas de clientes do ISOP, pôde-se constatar, em 1958, substancial a~ 

mento na conta de Receita, em virtude da majoração das taxas de exame e de medi

das outras de simplificação e contrôle. 
, ... 

Segue-se o relato das atividades das diversas e,ubunidades, orgaos anexos 

e auxiliares, que constituem o ISOP: 

Divisão de Seleção 

- A Secção de Transportes desenvolveu grande atividade no decorrer do e

xercÍcio, ultrapassando de 227,6% a arrecadaç:ão de 1957 e atingindo a 

importância de Cr$397.500,00. Foram. atendidoB 1635 casos, dos quais ••• 

1.086, exames de motoristas, e os restantes, maquinistas, motorneiros, 
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trolistas e operadores de máquinas pesadas. Já se eleva a 43 
, 

o numero 

de emprêsas que se utilizam dêsses serviços especificos da Secção de 

Transportes. 
, ... 

- No que diz respeito a Seleçao Geral, o programa traçado foi amplamente 

satisfeito. Os novos serviços previstos - Contratos de Seleção e Orga

nização de Serviços de Seleção - iniciaram suas atividades com bastan

te sucesso, notadamente o primeiro; o acréscimo de serviço verificado 

foi de tal monta, que se tornou aconselhável a rejeição de novos con

tratos, até que se possa dispor de um quadro mais amplo de pessoal, h~ 

bilitado através de treinamento especifico e mais ou menos longo. 

- Quanto às atividades essenciais de Seleção, os nÚmeros não interpretam 
. , 

bem o real acrescimo obtido. O significativo aumento de casos individ~ 

ais (176,05%) não constitui indice que permita aquilatar-se o movimen-

to real, que caracterizou as atividades dêste Setor no 

1958. Segue-se o resumo de tais atividades: 

f o exerC1ClO de 

Atividades 1 957 1958 Dif. Num. Dif.% 

Candidatos atendidos •••• o ••• 

Casos individuais ••••••••••• 

Candidatos a concurso ....... 
Provas aplicadas: 

- Individuais ••••••••••••• 

- Coletivas ..•...•.•..•.•• 

Receita em 1957 

Receita em 1958 

, . 

2011 2256 + 

451 1245 + 

1560 1011 -
13011 15594 + 

4486 8772 + 

8525 6822 -

Diferença num.erlca ............. o ........................ . 

Diferença percentual 

245 12,18% 

794 176,0 5% 

549 - 35,19% 

2583 19,94% 

4286 95,54% 

1703 - 19,90% 

Cr$ 431.610,00 

Cr$ 583.525,00 

Cr$ 151. 915,00 

+ 35,4% 

Note-se que não foi aqui considerada a Receita Extraorçamentária; se, 

entretanto, se considerar as parcelas extraorçamentárias, a diferença 

percentual será da ordem de 94%. 
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- Os 2.256 candidatos atendidos, foram examinados, para se averiguar se 

satisfaziam às necessidades de 99 profissões diferentes: funcionários 

administrativos de vários niveis, mecânicos, foguistas, ajudantes de 

cozinha, eletricistas, soldados, engenheiros, operadores de cinema,ofi 

ciais de policia, cabineiros, taifeiros, pilotos, serralheiros, radio

técnicos etc. 

- No exercicio de 1958, 40 emprêsas foram atendidas pela Divisão de Sel~ 

ção do ISOP, sem se levar em conta as emprêsas atendidas, diretamente, 

pela Secção de Transportes, aqui não computad~s. 

Divisão de Orientação 

- Exceção feita à Secção de Crianças, houve um decréscimo no número de 
t D ~ - N f matrlculas de clientes da ivisao de Orientaçao, com relaçao ao exerc~ 

A A f -. #v % cio anterior; esse fenomeno pode ser atribuldo a majoraçao de 50 nas 

taxas de matricula e à obrigatoriedade de pagamento integral. 

- O programa traçado para o exercicio foi, de modo geral, satisfeito;coill 

pletou-se a tradução e adaptação da bateria "Differential Aptitudes 

Tests ll , e foi realizado com êxito o curso, então previsto, de Formação 

de psicotécnicos, freqUentado por 78 alunos. 

- O aumento de produtividade de serviços, em têrmos de receita, foi da o~ 

dem de 46,3%. 

Para melhor visão panorâmica das atividades desenvolvidas por esta Di

visão, apresentem-se os seguintes dados: 

Secções Matriculas Casos Aumento 
encerrados Receita % 

Crianças 1I.IiIIiIQOOg" •••• eillil" •• /iI." 267 246 72,6 

Adolescentes ".OOI;lIlIlO"Ogoo •• o"e 789 714 50,7 

Adultos ••• "IIOIIgoeeelJo"g""O"liIgO 538 467 32,0 

- Efetuou-se pesquisa dos casos de orientação psico-pedagógica,atendidos, 

e encerrados, no periodo 1.1.56 - 31.12.57. 
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- Promoveram-se visitas de divulgação a estabelecimentos escolares, sen-
A , , 

do que mais tres educandarios, desta Capital, vieram a incorporar-se a 

lista de contatos habituais da Secção de Adolescentes. 

Além dos serviços prestados à Casa do Pequeno Jornaleiro, foram atendi 

dos, gratuitamente, 17 asilados da Fundação Romão Duarte e da Santa C~ 

sa da Misericórdia (casos-problemas, de trato complexo e demorado). t~ 
A 

ses casos gratuitos, traduzidos em termos financeiros, correspondem a 

uma apropriação de serviço no valor de Cr$97.000,00. 

Serviço de Provas Psicológicas 

- A exemplo do que se verificou em 1957, êste Serviço desenvolveu em1958 

grande atividade. Além do trabalho específico do setor,efetuaram-setr~ 

duções e adaptações de testes de KOCH e TATj ainda com relação ao Ser

viço de Provas Psicológicas, foi ministrado - com a duração de 4 me

ses - um curso sôbre o "Teste da Árvore". 

, 
- O setor de "Artes ll aplicou l.l33 provas, 348 questionarios e elaborou 

352 sínteses completas. 

- No setor de "Prefer'ências e Tendências", foram aplicadas 1.389 provas e 

corrigidas 1.721. 

- No setor de "Provas de Inteligência" se encontram, porém, os resulta -

dos mais expressivos: 11.263 aplicações de provas, 6.570 correções, ••• 

40.807 tabulações, além da elaboração de 588 gráficos e 973 pareceres. 

- Bastante interessantes foram, também, os resultados obtidos pela Sec

ção de PMK; 4.331 clientes passaram por essa Secção, onde foram apli

cados 6.821 testes. Merece destaque a pesquisa iniciada no setor, vi

sando estudar a correlação existente entre os traços disritmicos, en

contrados nos PMK, e os resultados dos eletroencefalogramas. 

Serviço Biotipológico 

- Com o desenvolvimento do Setor de Eletroencefalografia, o Serviço Bio~ 

tipológico ampliou de muito suas atividades. Assim, foram atendidos, 

em 1958, cêrca de 1.550 casos, dos quais 242 de eletro, e os demais a

brangendo exames médicos, entrevistas psicológicas, aconselhamentos e 
, 

entrevistas psiquiatricas. 



- Note-se, ainda, o aumento de arrecadação do Setor de Eletroencefalogr! 

fia: de Cr$27.950,00, em 1957, passou para Cr$163.900,00 em 1958,0 que 

corresponde a uma taxa-diferença de 486,4%. 

Serviço de Estatistica, Documentação e Pesguisa 

Foram os seguintes, os estudos e pesquisas concluidos por êste Serviço:

Reorganização das tabelas de avaliação dos dados quantitativos do PMK, 

baseadas em amostras de adultos supostamente normais (masculinos e fe

mininos), com a exclusão dos casos que apresentavam PMK incompletos, -

tendo-se em vista as imprecisões verificadas nas tabelas anteriores. 

- Organização de nova tabela de avaliação dos dados quantitativos do PMK, 

utilizando-se os PMK reduzidos, aplicados a 110 adultos masculinos,caQ 

didatos à seleção de escriturários para o Banco da Provincia do Rio 

Grande do Sul. 

Determinação dos coeficientes de correlação, existentes entre as dife

rentes medidas das diversas partes do PMK, ccnsiderando-se sua tradu-
N .. ' .. çao pS1.colog1.ca. 

- Estudo sôbre o nível de significância das diferenças existentes entre 

as indicações quantitativas do PMK, relativaE: a diversas caracteristi

cas da personalidade. 

- Tratamento estatístico dos dados referentes ao estudo realizado no Se

tor de Aptidões Art:Ísticas, sôbre testes musicais, destinado à public! 

ção na revista tlArquivos Brasileiros de psicotécnicatl • 

- Tratamento estatístico dos dados relativos à pesquisa que investiga a 

associação entre as indicações dos testes RORSCHACH e PMK. 

- Padronização dos testes da bateria do ISOP (Espacial e Abstrata-Formas 

Novas), para os grupos do nível colegial (maGculino e feminino). 

Determinação da correlação existente entre OH grupos de incoerência ig 

traps:Íquica e as notas globais atribu:Ídas ao PMK do grupo dos 100 can

didatos ao Itamarati. 

- Estudo sôbre o nível de significância das diferenças existentes entre 

as indicações do teste RORSCHACH aplicado a dois grupos: 100 masculi

nos e 100 femininos. 
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- Prosseguimento da pesquisa sôbre correlações existentes entre as indi

cações quantitativas e a interpretação qualitativa de diversas caracte 

risticas de personalidade, presentes no PMK aplicado ao grupo de 100 

candidatos ao Itamarati. 

Padronização do Teste Barcelona-B, aplicado a um grupo de 289 jovens j 

masculinos, de nivel colegial. 

Biblioteca 

- Durante o exercicio de 1958, registrou-se, na Biblioteca especializada 

do ISOP, a entrada de 608 periódicos, 192 folhetos e 45 livros. O qua-

dro abaixo mostra o movimento de empréstimos e consultas, 

nesse exercicio: 

Movimento Livros Folhetos Periódicos 

EmpréstimOS ............. 849 51 34 
Consultas •••••• o •••••••• 605 33 81 

Docência 

verificado 

Totais 

934 
719 

- Além do curso sôbre o "Teste da 'rvore", já referido, foram realizados 

com êxito os Cursos: Formação de Psicotécnicos, com 210 aulas; PsicolQ 

gia e Higiene Mental da Velhice, com 10 aulas; Psicologia das Relações 

Grupais, com 25 aulas. 

O Curso de Dinâmica da Personalidade não foi levado a efeito por falta 

de receptividade suficiente. 

Publicações 

- No presente exerciciO, com relação à revista dArquivos Brasileiros de 

psicotécnica", aJ.ém do nÚmero 4, de'dezembro de 1957, foram publicados 

seus nÚmeros 1 e 2 (em um Único VOlume), referentes a março e junho de 

1958 e o nÚmero 3, de setembro. O nÚmero 4, de dezembro de 1958, acha

-se no prelo, em fase de ultimação. 

Com referência ainda a êste item, registre-se a publicação, em revis-
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, , 
tas especializadas, de artigos elaborados por técnicos do ISOP, alem de 

A A 

palestras, entrevistas e conferencias, abordando assuntos de interesse 

técnico e cientlfico. 

o folheto de divulgação das atividades do lSOP, cuja preparação se ini 

ciou no exerdcio anterior, foi concluido em 1958. Editado numa tira

gem de 2.000 exemplares, foram distribuídos cêrca de 1.200. 

Serviços Administrativos 

- O movimento de reforma administrativa, iniciado em 1957, visando a re-
... ... A 

organizaçao e a simplificaçao das rotinas e o controle mais acurado na 
.. ... 

parte relativa a emissao de recibos e faturas, foi intensificado e a-
. ( 

perfeiçoado no decorrer do exerc1cio de 1958. 

- A arrecadação geral do ISOP, em 1958, ultrapassou de 71,9% a de 1957, 
até então considerada recorde. 

- Intensificaram-se e ampliaram-se os contatos com os órgãos adjetivos da 

Fundação, promovendo-se um melhor entrosament.o administrativo com a s~ 

de. 

Procedeu-se a revisão, e subseqUente majoração, das t.axas de exames,l~ 

vando-se em conta, não só a desvalorização da moeda, como t.ambém a ne

cessidade de se valorizar o trabalho que se realiza neste lSOP. 

Outras atividades 

Durante o exercicio de 1958, o ISOP, através de seus técnicos, partici -

pou efetivamente de diversos conclaves, no Brasil e no exterior, entre os quais 

cumpre assinalar: 

- II Simpósio de Orientação Educacional, realÜlado em Pôrto Alegre i 

- XIII Congresso Internacional de Psicologia Aplicada, realizado em Rema; 

- Congresso de Psiquiatria Infantil, realizado em Lisboa; 

- Congresso Internacional da Familia, realizadl) em Paris. 

3 - Programa para 1959 

Atendo-se, fundamentalmente, à manutenção de suas atividades especificas, 
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desenvolvidas no corrente exercício, o ISOP propõe-se, no ano de 1959, o seguin

te: 

Direção Geral 

Além da responsabilidade e supervisão geral das atividades técnicas e ad 

ministrativas do ISOP, terá particular atenção voltada para: 

- Orientação e fiscalização do pessoal técnico. 

- Aconselhamento dos casos mais difíceis. 

- Revisão Última de sínteses e laudos mais complexos. 

- Estudo e planificação de cursos e atividades de pesquisa. 

- Revisão dos "Arquivos Brasileiros de pSicotécnica", publicação trimes-

tral do ISOP. 

- Admissão de estagiários no Instituto. 

- Intercâmbio cultural com instituições congêneres, nacionais e estran-

geiras. 

Representação externa do Instituto. 
N , _ 

- Ligaçao com os orgaos superiores da FGV. 

Divisão de Seleção 

Continuará esta Divisão com seus serviços de seleção de aprendizes ede 

profissionais, realização de concursos, classificação de pessoal, or~ 
~ ~ ~ A 

nizaçao de serviços de seleçao nas proprias empresas e outros encargos 
A 

congeneres. 

- Já se estabeleceram contratos de prestação de serviços, para 1959, com 

a Fokker e com o Laboratório Lutécia, que passam agora a constituir-se 

clientes do ISOP. 
, , A 

- Entre os antigos clientes que, provavelmente, devera este Serviço aten 

der, em 1959, estão: Frota Nacional de Petroleiros, Escola de Oficiais 

do Corpo de Bombeiros, Banco Hipotecário Lar Brasileiro, Sul América C~ 

pitalização e outras emprêsas e instituições menores. 

Continuará sua coleta de dados para a preparação de escalas de provas 

e testes. 
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- Provàvelmente, se administrará um Curso de Seleção de Pessoal. 

A Secção de Transportes, integrante da Divisão de Seleção, prevê, para 

1959, uma média mensal de 150 examinandos, que serão encaminhados por 

cêrca de 30 emprêsas, entre as quais figura o Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem, que pretende submeter a exames, não só seus moto

ristas, mas ainda candidatos a outros cargos naquela Autarquia. 

- Aguarda-se a solução final do projeto que visa restabelecer a obrigat2 

riedade do exame psicotécnico, no Distrito Federal, para motoristas pro 

fissionais; nesse caso, isto é, aprovada e posta em execução essa Lei, 

exigirá isso grande esf~rço do ISOP, particularmente da Secção deTran~ 

portes, que não se encontra devidamente aparelhada para tal volume de 

trabalho. 

Divisão de Orientação 

Em 1959, esta divisão deverá oferecer os seguiLtes serviços: 

Orientação psico-pedagógica para crianças e adolescentes y orientação - , vital para adultos, orientaçao pre-profissioLal para adolescentes, ori 

entação profissional para adolescentes e adultos, orientação global p~ 

ra adolescentes e adultos, exploração da personalidade para adolescen

tes e adultos, laudos psicológicos que atendam a médicos ou institui--çoeso 
, ,.. N' _, 

Alem desses serviços, esta divisa0 fara orientaçao pre-profissional e 

profissional nos seguintes colégios: Instituto são Fernando, Instituto 

Princesa Izabel, COlégiO Mallet Soares~ Colégio Brasileiro de Almeida, 

Colégio Mello e Souza, Colégio Bennett, Licell Franco Brasileiro, Colé

gio Brasil-América, Colégio Anglo-Americano EJ Colégio Nova Friburgo, -

desta Fundação. 

- Visando a avaliação da eficiência de seus cr~térios e métodos de traba 

lho, esta Divisão pretende realizar o levantamento dos dados obtidos ~ 

través de questionários de "follow_up", já enviados aos ex-clientes da 

Secção de Adolescentes. Entretanto, em 1959, êsse trabalho deverá ser 
, - . 

estendido as Secçoes de Adultos e de Criança:3. 

~ Prosseguirá na coleta de dados s~bre as nova~3 oportunidades educacio

nais, iniciada no corrente exerci cio pela Se,~ção de Adolescentes. 
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- Provàvelmente, será repetido o lQ ano do Curso de Auxiliar de Psicoté~ 

nica. 

- Realizar-5e-á, também, um Curso de 25 horas de aulas sôbre "Técnica de 

Aconselhamento Psicológico". 

Pretende-se iniciar a aplicação do DAT, forma B, cuja tradução e adap-- , taçao se encontram conclmdas. 

- Finalmente, esta Divisão pretende traduzir, adaptar e experimentar o 

"Thurstone Temperament Scale", que se considera de grande utilidade p~ 

ra a investigação de interêsses e traços temperamentais, aplicável a a 

dultos e adolescentes. 

Serviço Biotipológico 

tste serviço, em 1959, continuará a realizar: 

- Exames clinicos dos clientes que procuram as Divisões de Seleção e Ori 

entação. 

- Exames biotipológicos dêsses e de outros clientes. 

" - Exames eletroencefalograficos de clientes motoristas, que. acusam anom~ 
, 

lias, de clientes particulares, enviados por seus medicos, e de outros 

clientes do próprio ISOP. 

Serviço de Estatística, Pesquisa e Documentação 

- No que se refere ao Setor Estatistico, continuará sua colaboração na 

pesquisa, cujo objetivo é conferir as correspondências entre os testes 

de Rorschach e os de PMK. 

- Análise dos itens do teste Barcelona "Bit, visando a determinar os que 

apresentam correlação desprovida de significância ou de fraco poder ~ 

criminativo. 

- Análise de itens de diversos outros testes usados pelo lSOP. 

- Estudo das correlações das indicações qualitativas e quantitativas do 

teste PMK. 

Análise da significância das diferenças dos valores dos diversos tra~ 

dos do PMK, entre o grupo de adultos e o de adolescentes. 
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- Organização e renovação de escalas de avaliação para diversos testes. 

- Preparo e contrôle do arquivo de testes, em uso no lSOP. 

- Elaboração e publicação dos 4 nÚmeros da revista "Arquivos Brasileiros 

de psicotécnica", correspondentes ao ano de 1959. 

- Estudo e elaboração de diversos elementos documentários do ISOP (folh~ 

tos, gráficos, mapas etc.), destinados ao uso interno do lSOP ou à pu

blicidade de seus serviços. 

- Colaboração em diversas outras pesquisas a serem realizadas pelos téc

nicos dos diversos Serviços do ISOP. 

A 

Docencia 

Está prevista, para o próximo exerc:Ício, a realização dos seguintes cur-

- Curso de Interpretação de Rorschach - ProfA Glória Quintela,com 25 ho

ras de aula, a iniciar-se em abril. 

- Curso de Técnica de Aconselhamento Psicológico - ProfA Ruth Schaeffer 

Simões,com 25 horas de aula, a iniciar-se em abril. 

- Curso de Estatistica Aplicada à psicotécnica - Prof. José Bentes Mon

teiro,com 40 horas de aula, a iniciar-se em abril. 

- Curso de Técnica de Seleção Profissional - Prof. Francisco Campos, com 

25 horas de aula, a iniciar-se em maio. 

- Curso sôbre Fundamentos e Técnicas do PMK - Prof. José Cavaliere Figue.1 

redo,com 25 horas de aula, a iniciar-se em maio. 

- Curso sôbre Exposição CrÍtica das Doutrinas Psicanaliticas - Prof. Em! 

lio Mira y Lopes, com 20 horas de aula, a inieiar-se em agôsto. 
A ... 

- Curso sobre Interpretaçao do PMK - ProfA Alice Galland de Mira y Lopes, 

com 30 horas de aula, a iniciar-se em setembro. 

Biblioteca 

Além dos serviços rotineiros, para 1959, prevê a Biblioteca do ISOP: 

- Elaboração de fichários de titulos existentes noutras bibliotecas a

fins, particularmente situadas no Distrito Federal. 
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- Trabalho de orientação dos leitores, inclusive com levantamentos de bi 

bliografias que necessitem. 
... 

- Dentro de suas possibilidades, um plano parcial de melhor 

de seus depósitos. 

conservaçao 

Outras atividades 

- O crescente prestigio do ISOP no plano internacional, levou a Socieda

de Interamericana de Psicologia a incumbi-lo da organização.de seu IV 
,. 

Congresso, a realizar-se nos dias 16 a 22 de agosto de 1959, na cidade 

do Rio de Janeiro. t desnecessário destacar a importância do fato; se

rá a primeira vez na América do Sul que se verão reunidos, num concla-
, ,., 

ve, centenas de psicologos das tres Americas. Os nomes mais.prestigio-

sos da psicologia mundial se farão representar na ocasião e, sem dúvi

da, o tema central das discussões, uValorização da Personalidade e Re-
".. ,,.,, A N' , 

laçoes Humanas", atraira a atençao e o interesse, nao somente dos tec-
, t . , 

nicos, como tambem dos intelectuais, pOllticos e homens de negocio do ,,. ... 
palS. O clima de eficiencia e seriedade que a tradiçao exige J para a 

realização de tais congressos, implica em despesas consideráveis com 

pessoal, material, divulgação etc. O ISOP incluiu em sua proposta orç~ 

mentária uma verba de Cr$300.000,00 para tal finalidade, porém, 

diligenciadas outras contribuições econômicas de entidades afins. 

... 
serao 

- No Seminário realizado em Washington, de 16 a 27 de junho de 1958, pe

la Organização dos Estados Americanos, sôbre o tema PLANEJAMENTO INTE

GRAL DA EDUCAÇXO, foram aprovadas diversas conclusões, uma das quais 

de particular interêsse para o ISOP. Eis a transcrição de seu texto o

riginal: 

"Instituto de orientación escolar y profesional para America La 
tina. La OEA recomienda que: la Organización de los Estados A: 
mericanos y la UNESCO estudien conjuntamente la posibilidad de 
crear adjunto a algun organismo de la citada especialidad ya 
estabelecido y con sede en un pais latinoamericano, un Insti ~ 
tuto de Orientación Escolar y profesional para América Latina, 
con los fines senalados." 

Sugeriu-se à Fundação Getúlio Vargas a conveniência de oferecer o ISOP 

para servir de base ao citado Instituto, de vez que: 

1) Foi o primeiro centro a organizar, na América Latina, um curso de ca 
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tegoria internacional (com assistência de alunos de seis paises sul 

) ~ '" -americanos , para o preparo de tecnicos em orientaçao profissionaL 

2) t o Centro de Orientação Profissional mais bem aparelhado e creden

ciado da América do Sul, possuindo também, desde 1950, uma Secção 

de Orientação Escolar, à qual têm sido confiados trabalhos e relatQ 

rios oficiais. 

3) Foi o ISOP o organizador do primeiro Seminário Latino-Americano de 

psicotécnica, Em 1955, e será, em 1959, o organizador do VI Congre.§. 

soda Sociedade Interamericana de Psicologia. 

4) Constantemente visitado e freqUentado por bolsistas latino-america-
A 

nos, tem sido o ISOP o centro de suas preferencias para o aperfei -

çoamento de seus estudos. 

Caberia, portanto~ à FGV interessar a UNESCO por intermédio do emba~ 

dor do Brasil nesse· organismo, no sentido de que seja cotado e conside 
( .' rado o nome do ISOP, como posslvel sede do citado Instituto de Orienta 

ção Escolar e Profissional para a América Latina. 

Serviço de Administração Geral 

Além de seus serviços rotineiros e a supervisão dos trabalhos de adminis 

tração geral, êste setor fará em 1959: 

Contrôle mensal dos mapas de produção por secção. 

- Contrôle dos trabalhos mecanográficoso 

- Contrôle dos estagiários do ISOP. 

- Empenho por melhor entrosamento entre atividades técnicas e administra 

tivas do Instituto, e entre a FGV e o ISOPo 
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o Instituto de Direito Público e Ciência politica (IDPCP) foi criado a2 de 

maio de 1952; vinha, todavia, substituir e ampliar o antigo "Núcleo de Direito ~ 

blico", desta Fundação. 

Consoante o art. 2 de seu Regimento interno, o IDPCP tem por objetivo re~ 

lizar pesquisas e estudos no dominio do Direito Público e Ciência politica, além 

de promover o intercâmbio cientifico e a colaboração com instituições congêneres, 

nacionais e estrangeiras, e de contribuir para o aperfeiçoamento ou a espeCiali

zação de estudiosos dessa matéria, através da promoção de cursos, mesas-redondas 
, , 

e congressos. Considerando-se que, no Brasil, ate ha poucos anos, eram inexisteg 
, t'" tes, em bases tecnicas modernas, a pesquisa cientlfica no ambito do Direito Pu-

blico e Ciência pOlitica, o IDPCP pode dar-se como vitorioso, porque iniciou uma 
~ A f t 

sistematica na pesquisa e no estudo desse ramo do conhecimento jUrldico e pOl1ti 

co. As pesquisas que realizou e as que prosseguem (que~ por sua natureza, reque

rem tempo), as publicações que já lançou, as conferências, os debates e os cur

sos que promoveu, os contatos, sobretudo externos, que realizou, mostram que o 

IDPCP, apesar de exercer atividades num meio ainda pobre de tais estudos,vem cog 

seguinde, progressivamente, cumprir de modo objetivo SL;.as finalidades e seus pr.2, 

gramas anuais. 

1 - Programa para 1958 

... 
Como nos anos anteriores, este Instituto continuaria, em 1958, seu pro-

grama de pesquisa e ensino, com base nO seguinte plano: 

Mesas-Redondas 

- Reforma do Judiciário. 

- Organização Municipal. 

Pesquisas 

- Organização Municipal (com a colaboração de órgãos internacionais). 

- Grupos de Pressão. 
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- Conceituação de Autarquias e Emprêsas Públicas 

Publicações 

, Ao t Ao 6'. - "Revista de Direito Publico e Ciencia PolJ.tica", com cerca de 1 O pag1. 

nas, e tiragem entre 1.000 e 2.000 exemplares, periodicidade semestral, 

a qual virá substituir o atual Boletim dêste Instituto. 

...... """ A Tres Mesas-Redondas: uma sobre materia orçamentaria e duas outras so-

bre os resultados colhidos, pelo Instituto, nos debates das duas Mesà~ 

-Redondas acima programadas. 

Cursos 

- Foi programado, como nos anos anteriores, um Curso de Direito Público e 

Ciência politica, cujos temas seriam, oportunamente, estudados e sele

cionados pela Direção dêste Instituto. 

2 - Execução do Programa 

Por motivos de ordem superior, alheios a êste Instituto J não lhe foi po~ 

slvel executar todo o programa previsto para 1958~ embora~ como contra-partida, 

tenha realizado importantes trabalhos não programados. 

Mesas-Redondas 

As circunstâncias fizeram com que, em 1958, fôsse modificado o programa 

aprovado. ASSim, em vez das duas mesas-redondas previstas - "Reforma do Judiciá

rio" e "Organização Municipal" - preferiu-se convidar o prof. Maurice Duverger , 

conhecido especialista francês em Ciência politica e autor de várias obras nesse 
, . ~ Ao 

campo, que proferiu uma serie de conferencias, com debates, sobre assuntos da a-

tualidade e de interêsse dos estudiosos da matéria. Uma dessas conferências, que 

se realizou no próprio Instituto, versou sôbre "Sistemas Eleitorais e Partidos 
,,'lti. , , 

POllticos", a qual compareceram tambem altas personalidades da vida publica bra-

sileira. 

Pesguisas 

Neste setor foram executados os seguintes trabalhos, alguns dos quais a~ 

inda em andamento: 

- Depois de longa investigação, localizaram-se, nas principais bibliote

cas do pais, os livros citados na "Bibliografia Básica de Ciência Poli 
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tica", elaborada pelo Prof. J. Barents, da Universidade de Amsterdam, 

bibliografia esta inserta, hoj e, no 2Q volume da "Revista de Direito % 
blico e Ciência pOlitica", e que já constitui parte da bibliografia sQ 

bre a matéria, a ser elaborada e publicada, futuramente, por êste Ins

tituto. 

- De acôrdo com o projeto das Nações Unidas, e em colaboração com o IBAM, 

prosseguiu-se na pesquisa sôbre a "Organização Municipal". 

- Cumpre acentuar que o Instituto prosseguiu e prossegue na pesquisa,t~ 

bé.m promovida pelas Nações Unidas, em colaboração com a Associação In

ternacional de Ciências politicas, sôbre o govêrno local. 

- Foi terminada, e publicada no lQ volume da "Revista de Direi to Público 

e Ciência politica", a introdução e orientação geral de um estudo mais 

aprofundado acêrca da pesquisa, ainda em curso, sôbre "Grupos de Pres

são" • 

- Prosseguiu-se na investigação sôbre a "Concei.tuação de Autarquias e Em 

prêsas Públicas". 

- Em colaboração com o IBECC, foi iniciado, e c.ontinua com êxito, o le

vantamento sistematizado das Instituições Culturais sediadas no Brasil. 

, 
- Organizou-se um grupo de trabalho,que ja iniciou suas tarefas, para a-

nalisar o problema dos partidos politicos nacionais e os Últimos resul , 
tados eleitorais no pals. 

Publicações 

De acôrdo com o programa, foram editados em 1958: 

- Os dois primeiros nÚmeros da nova "Revista de Direito Público e Ciên

cia pOliticall , publicação semestral, com uma média de 160 páginas cada 

volume, contendo trabalhos doutrinários e criticos, assinados por esp~ 
, 

cialistas, brasileiros e estrangeiros, na materia; possui, ainda, in-
, 

formes bibliograficos e de outras naturezas, concernentes a assuntos 

que constituem o objetivo do Instituto. 

- A tradução, em lingua portuguêsa, da obra "O Ensino Universitário das 

Ciências Sociais - Ciência pOlitica", com cêrca de 225 páginas, de au

toria do Prof. William Alexander Robson. 
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- Por motivos alheios ao Instituto, aliás já mencionados, não foram pu-
.. 

blicados os trabalhos relativos as mesas-redondas, previstas no progr~ 

ma de 1958. 

Cursos 

Também não foi possível, conforme se programou, a realização de cursos, 

sobretudo porque vários membros do Conselho Diretor, assoberbados de trabalho,em 

altos cargos da Administração Pública, estiveram impossibilitados de tomar essas 

tarefas de ensino. Em substituição, porém, dessa atividade, promoveu o Institu -

to, como já se disse, a elaboração de uma bibliografia brasileira de Ciência Po

lítica. 

A 

Conferencias 

Embora não tivesse sido programada, entretanto, a convite da Universida

de do Rio Grande do Sul, o próprio Presidente do Instituto de Direito Público e 

Ciência política realizou uma série de conferências em Pôrto Alegre e, posterio~ 

mente, também em Florianópolis. Realizou-se, ainda, como se relatou atrás, outra 

série de conferências pronunciadas pelo Prof. Duverger. 

Intercâmbio e Assistência 

- Dando cumprimento a um dos itens de suas finalidades, o IDPCP propici

ou a criação de um Instituto congênere, em Fortaleza (Ceará), que se a 

cha agora filiado ao próprio IDPCP, dêle recebendo orientação para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

- Outrossim, atendendo. a convite que lhe foi feito, o Instituto concor

reu' no que concerne à sua organização, para a criação do Instituto de 

Sociologia e política "de Pelotas (R.G. Sul). 

- Finalmente, manteve o Instituto contato, maior do que nos anos passa

dos, com estudiosos de ciência política, inclusive do exterior, não só 
,,. -

atraves de correspondencia e remessa de publicaçoes, mas ainda, atra-

vés de intercâmbio de especialistas. 

Reuniões do Conselho Diretor 

Durante o exercício de 1958, o Conselho Diretor dêste Instituto realizou 

quatro sessões, em que seus membros estudaram e debateram vários problemas liga-
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dos às atividades do Instituto. Na Última dessas reuniões foi reeleito, por una

nimidade de votos, o então Presidente do Instituto, Prof. Them1stocles Brandão 

Cavalcanti. 

tivo: 

Outras atividades 

Realizou, ainda, o IDPCP as seguintes atividades, de caráter administra-

- Criou e organizou o arquivo de enderêços relativo à pesquisa IIInstitui 

ções Culturais, sediadas no Brasil", com cêrca de 1.000 fichas. 

- Expediu, diretamente, cêrca de 200 publicações do Instituto, atendendo 

pedidos de intercâmbio, inclusive do exterior. 

- Desempenhou normalmente seus trabalhos de rotina, destacando-se a exp~ 

dição de cêrca de 300 cartas e oficios. 

3 - Programa para 1959 

A fim de prosseguir na realização de suas atividades 9 êste Instituto prQ 
I 

curara com o programa de pesquisa e ensino, que ora apresenta,levar a efeito seus 

diversos trabalhos dentro dos próprios objetivos: 

Me sas-Redondas 

- Organização Municipal. 

- Reforma do Poder Judiciário. 

PeSquisas 

- Resultados Eleitorais desde 1946 - Análise critica. 

- Sistemas Eleitorais. 

- Grupos de Pressão (continuação). 

M 
. , . 

- unlClplOS. 

Publicação 

- Revista de Direito Público e Ciência Po11tica. 

- Publicação de matéria concernente a mesas-redondas, 

Instituto. 

programadas pelo 
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Cursos 

- Serão organizados, após entendimentos com a EBAP, cursos especializa

dos para uma clientela em formação. 

Conferências 

- Serão realizadas três ou quatro, de acôrdo com os especialistas em Di

reito Público e Ciência política. 

Intercâmbio 

- Pretende o Instituto convidar o Presidente do Instituto de Ciências P2 

líticas da Argentina, Prof. Linares Quintana, a fim de pronunciar pa-
.. 

lestras relativas a sua especialidade. 
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o Instituto Brasileiro de Economia (lERE) tem por objetivo, dentro do qU! 

dro geral das finalidades da FGV, a pesquisa e o estudo sistemático no domÍnio da 
A A ( 

ciencia economica, particularmente aplicada a nosso pals. Desde 1951, em virtude 

da transformação do primitivo "Núcleo de Economia" desta Fundação, vem o mRE ma!! 

tendo, quase inalterada, sua estrutura que compreende: uma Comissão Diretora, um 

Conselho Consultivo e as seguintes unidades: Equipe de Estudos da Renda Nacional, 

Centro de Estudos das Relações Interindustriais, Centro de Estudos Fiscais, Ser

viço de Estatística e Econometria, Centro de Análise da Conjuntura Econômica e R~ 

vista Brasileira de Economia. Seus estudos e publicações, pela isenção, seguran

ça e independ~ncia com que são feitos, firmam-se sempre mais no conceito nacio-
.. ... A 

nal e no estrangeiro. Filiado, e~ 1953, a Associaçao Economica Internacional,ne~ 

se mesmo ano assinou o IBRE acôrdo com a 'Superintendêneia da Moeda e do Crédito 

(SUMOC) e com o Banco Nacional d~ Desenvolvimento Econ~)mico (BNDE), no sentido 

de realizar trabalhos para ~sses órgãos governamentais,. A oficialização, por par. 

te do Gov~rno Brasileiro, em 1955, de seus dados sôbre Renda Nacional, a freqüê!! 

cia da.s solicitações de serviços e de formas outras de colaboração, provenientes 

de autoridades governamentais, a receptividade de sua "Revista Brasileira de Ec,2 

nomia" e, sobretudo, de sua revista "Conjuntura Econômica", são fatos incontes -

tes do prestigiO do trabalho que vem desenvolvendo esta unidade da Fundação GetR 

lio Vargas. 

1 - Programa para 1958 

Definindo a política geral dêste Instituto e coordenando suas diferentes 

unidades, a Comissão Diretora do lERE prevê, para 1958.j a realização dos seguin

tes empreendimentos: 

Continuação da pesquisa de campo, destinada ao conhecimento da composi 

ção das despesas dos estabelecimentos agricolas do pais. t sse trabalho 

se acha vinculado à estimativa do produto da agricultura, segundo o ti 
" , A , 

po de pagamento aos fatores. Sendo de carater piloto, permitira conhe-
. , 

cer a exeqüibilidade e o custo total de um inquerito de mais larga en-
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vergadura. tsse trabalho preliminar deverá ser levado a efeito com a 
, 

colaboração da Rockefeller Foundation, esperando-se conserva-la quando 

do inquérito mais amplo, acima referido. 

- Elaboração de estudos para a revisão de indices de preços e dos indi

ces de custo de vida, em colaboração com o Conselho Nacional de Desen

volvimento Econômico. 

Execução de um programa de bôlsas de estudo, em regime de acôrdo com a 

Rockefeller Foundation. Tratá-se de incumbência já prevista no progra

ma de trabalho de 1957, mas que só se poderia concretizar em 1958. Tal 
'" programa compreendera, numa primeira etapa, o treinamento de pessoal em 

,. 
unidades deste Instituto e, numa segunda fase, o envio regular de eco-

nomistas ao exterior, para seu aperfeiçoamento ou especialização. 

- Colaboração com o IBGE e com o Ministério da Agricultura, para o aper

feiçoamento da critica dos levantamentos dos inquéritos econômicos e de 

trabalhos de amostragem, respectivamente. 

Ampliação dos serviços de redação da~ publicações especializadas, edi

tadas por êste Instituto. 

Centros de Estudos 

Para fins de apresentação de seus planos de trabalho, bem como para mai

or flexibilidade no contrôle da execução da proposta orçamentária, ficaram englQ 

badas, sob essa designação - "Centros de Estudos ll - as seguintes unidades dêste 

Instituto: Centro de Estudos Fiscais, Centro de Estudos de Relações Interindus -

triais, Equipe da Renda Nacional, Serviço de Estatistica e Econometria. Além de 

suas atividades ou serviços de rotina, os novos planos de cada unidade referida, 

para 1958, são os seguintes: 

a) Centro de Estudos Fiscais: 

- Análise da politica fiscal, especialmente em face da crescente pre~ 

são tributária. 

- Estudos para a coordenação das atividades fiscais da União, Estados 

M • f • e UIUClplOS. 

- Análise e comparação dos instrumentos adequados aos financiamentos 
,. 

de nosso desenvolvimento economico. 
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Análise da situação patrimonial e orçamentária das unidades de eco

nomia mista, tendo em vista a rentabilidade dos investimentos. 

b) Centro de Estudos das Relações Interindustriais: 

- Continuação dos estudos relacionados com a elaboração de uma tabela 

preliminar de fluxos de bens e serviços entre ind~strias, em 1955. 

- Revisão e aperfeiçoamento do índice de Produto e Renda Real. 

c) Equipe da Renda Nacional: 

- Inclusão, nos trabalhos de rotina, da estimativa do produto nacio -

nal líquido, segundo as unidades federadas. 

- Análise regional: tentativa de zoneamento do espaço brasileiro, em 

função das analogias estruturais (setor primário, secundário e ter

ciário) das diversas unidades federadas, e exame das transformações 

e diferenciações de estrutura. 

- Exame, em têrmos de produto de renda nacional, da evolução do setor 
,... ,-... .. '. governo, com vistas a mensuraçao da pressao trlbutarla nas esferas: 

federal, estadual e municipal. 

d) Serviço de Estatística e Econometria: 

- Inclusão, nos trabalhos de rotina, do cálculo mensal do "índice do 

custo de vida". 

- Revisão e aperfeiçoamento dos referidos cálculos, 

duas edições de "Conjuntura Econômica". 

Centro de Conjuntura Econômica 

publicados nas 

Foram previstos, neste setor, os seguintes novos empreendimentos, pa.ra o 

exercício de 1958: 

~ " f A • 
Ampliaçao do numero de lndices econOmlCos. 

- Realização de estudos especiais, relativos a economias regionais do 

país. 

- Desenvolvimento e ampliação da edição internacional da revista "Conjug 
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tura Econ~mica". 

Análise, a ser publicada no nÚmero de fevereiro de "Conjuntura Econ~mi 

ca", de um periodo de 10 anos da economia nacional (1947-1957). 

Revista Brasileira de Economia 

Serão publicados, como nos anos anteriores, quatro nÚmeros desta Revis

ta: os três primeiros compreenderão matéria teórica~ com raras exceções; o últi

mo divulgará, segundo a tradição do IBRE,as estimativas gerais da Renda NacionaL 

2 - Execução do Programa 

, , 
Para melhor confronto com o programa, previamente estabelecido, convem 

ressaltar as atividades do IBRE, levadas a efeito em 1958, a começar das que es

tão sob a imediata responsabilidade da Comissão Diretora do mesmo Instituto, a 

saber: 

- De ac~rdo com o programado, foi terminado o inquérito pil~to no setor 
, - -rural, isto e, a investigaçao da composiçao das despesas dos estabele-

cimentos agricolas, a fim de conhecer a distribc..ição do produto agr:ÍcQ 
,. , 

la, segundo o tipo de pagamento aos fatores. Ja nessa pesquisa prelimi 

nar foram levantadas as despesas da produção, a soma dos produtos con

sumidos nas propriedades agricolas, o custo do trabalho, os investimeg 

tos, o pagamento de juros e de renda. Os inquéritos foram feitos nos 

Estados de são Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Revelou, entre

tanto, a análise estat:Ística que as amostragens foram insuficientes, -

não se podendo, pois, utilizar tais dados com segurança. Aliás~essap~ 

meira tentativa foi feita mais com o objetivo de avaliar-se o preço do 

inquérito e as reações dos interessados, que preencheriam os formulári 

os; não tinha, prôpriamente~ por objetivo alcançar resultados estat:Ís-
'" ,. ticos fidedignoso Nessa base, realmente, se fez o acordo com a Rockfel 

ler Foundation, que se dispôs, para o corrente ano, colaborar comaFun 

dação numa investigação bem mais ampla e segura. 

- Sendo o instituto constantemente solicitado a dar informes sôbre a eVQ 

lução do custo de vida, sobretudo pela Justiça do Trabalho, programou, 

para 1958, a elaboração de estudos para a revisão dos indices de preço 

e dos :Índices do custo de vida, em colaboração, inclusive, com o Cons~ 
lho do Desenvolvimento Econ~micoo Porém, em se tratando de pesquisam~ 
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to custosa, que exige vultosas contribuições, não pôde o IBRE,ainda em 

1958, iniciar um programa de inquérito necessário ao aperfeiçoamento da 

elaboração dos indices do custo de vida. Para êsse fim, pediu o Insti

tuto auxilios, inclusive à Ford Foundation, sem bom êxito até o momen

to. 
, 

- No que se refere, porem, aos entendimentos com a Rockfeller Foundation, 

sÔbre a concessão de recursos à execução de wn programa de bÔlsas de es 

tudo, para aperfeiçoamento e especialização de economistas recém-form.! 

dos, conseguiu o lERE iniciar êsse seu novo plano de atividade. Assim 
, 
e que, em março de 1958, foram" selecionados , como se previra, dois can 

didatos a essas bôlsas de aperfeiçoamento, os quais têm demonstrado bom 

aproveitamento nos cursos téóricos e práticos, que lhes ministra êste 

Instituto. Em vista, pois, do êXito da experiência, em dezembro úiti

mo, foram expedidos convites a tôdas as Faculdades de Economia do pais, 

para participarem da próxima seleção de novos candidatos, que se deve

rá realizar em março do corrente ano. A propósito, os respectivos orç~ 

mentos, para 1959, foram já aprovados pela Rockfeller Foundation, com 

pequenas alterações, ditadas pela própria experiência, em relação ao 

programa prestabelecido. 

- Em 1958, foi o lERE solicitado pelas Nações Unidas a cooperar na reali 
...,.. ... 

zaçao de uma conferencia conjunta, dessa Instituiçao com a Internacio-

nal Association For Research Into Income and Wealth, a efetuar-se no 

Rio de Janeiro, em junho de 1959. Além de sua participação nos debates 

e serviços de secretariado, que estarão a seu cargo, o IBRE começou a 
, , .. 

elaborar, ja em 1958, documentos especiais, qt:e devera apresentar a co,n 

sideração daqueles participantes. 

- Embora não previsto no programa de 1958, a convi te do IBRE pronuncia

ram conferências, os seguintes professôres: 11. Frankel, da Universida

de de Oxford (Inglaterra), no mês de jUlho, Guja palestra versou sôbre 

"Lições dos Investimentos na África"; Max Millikan, do Instituto de Te.s 

)
,.. ,.. 

nologia de Massachussets (U .S.A. , em agosto, que dissertou sobre "A n~ 

cessidade de postulados sôbre o valor, na politica de desenvolvimento~ 

"Três postulados sôbre o valorll , "Pol:Ltica de desenvolvimento e a Teo

ria clássica do bem-estar", e "Aplicação da nova Teoria do bem-estar ao 

desenvolvimento econômico lt ; J ohn Galbarith, da Universidade de Harvard 

(U.S.A.), em setembro, cuja palestra se subordinou ao tema "Inflação e 
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Desenvolvimento Econômico". 

- Finalmente, em fins de 1958, participou o lERE ativamente do Seminário 

de Estatistica, realizado na sede da Confederação das Indústrias, nes

ta Capital, com a apresentação de duas teses, elaboradas por técnicos 

seus. 

N , , 

Com relaçao as atividades peculiares as suas subunidades, ressaltem-se as 

seguintes: 

Equipe da Renda Nacional 

, 
Embora desfalcada, temporariamente, de um de seus chefes - que se encon-

tra no exterior, em viagem de estudos - a Equipe da Renda Nacional realizou oss~ 

guintes trabalhos: 

- Estimativa preliminar e definitiva do provento nacional para 1957. 

- Revisão de algumas estimativas de anos anteriores, no setor governamen 

tal. 

- Elaboração de nova estimativa da formação de capital no pais. 

- Incorporação, nas estimativas, do novo critério adotado sôbre transa-

ções com o exterior, depois de meticuloso estudo feito com a Divisão 

do Balanço de Pagamentos da SUMOC. 

- Levantamentos preliminares de um sistema de contas regionais,para o Es 

tado de são Paulo e o Nordeste. 

Os demais Centros de Estudo 

~stes, compreendendo o Centro de Estudos Fiscais, o Centro de Estudos das 

Relações Interindustriais e o Serviço de Estatistica e Econometria, realizaram:-

- Seus trabalhos de rotina, isto é, o arrolamento e análise de dados es

tatisticos financeiros, orçament~rios e elementos outros estat:Ísticos 

necess~rios ao levantamento dos indices do custo de vida, :ÍndicE! da pr.Q 

dução industrial, sal~rios e v~rios outros itens. 

A partir de janeiro de 1958, iniciou-se a publicação - em "Conjuntura 

Econômica" - do indice do custo de vida no pais, expondo-se inclusive, 

a metodologia que orientou os trabalhos. A propósito, ressalte-se que 
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a principal modificação refere-se à série de aluguéis, congelados pe

las leis do inquilinato, que passoú a representar a média ponderada eg 

tre êstes e os aluguéis de primeiras ou novas locações. Aproveitaram

-se, ainda, as pesquisas anteriores, para rever a ponderação do indice 

e permitir a inclusão de novos itens ou artigos - cujo nÚmero passou de 

45 para 85 -, tendo-se, pois, estendido a coleta de dados, trabalhados 

por êstes Centros de Estudos. 

Em particular, com relação aos indices da produção industrial,ficaram 

êstes na dependência do resultado dos entendimentos com o IBGE, no seg 

tido da atualização dos inquéritos econômicos. Entretanto, tal apura-
.., 

çao continua sendo feita com muita morosidade. 

- Com a interrupção do levantamento direto dos salários, feito pelo ex

tinto Centro de Estudos Sociais, do lERE, ficou paralisada a publica-
... t' F C çao dos lndices de salarios medianos no Distrito ederal. ontudo, por 

êstes Centros foram iniciados novos cálculos, não só para o DistritoF~ 

deral, como também, agora, para todo o Brasil, baseados nos inquéritos 

econômicos que, todavia, apresentam algumas imperfeições e exigem cor-
.., , .., 

reçao de calculos. Dentro de poucos meses, deverao ser publicadas as nQ 
, . 

vas serles. 

- Finalmente, êstes Centros de Estudos, além de orientarem os levantameg 

tos estatisticos, acima indicados, realizaraDl estudos em conjunto, dos 

quais ressaltem-se os seguintes: efeito da inflação sÔbre a taxação das 

pessoas fisicas, no impôsto complementar progressivo sôbre a renda; e

lasticidade do café nos E.U.A., levando-se em conta o custo de vida e 

o aumento de renda "per capita"; cálculo do indice da produção primá

ria no Nordeste, tanto para o mercado interno regional, como para a e~ 
... f'" portaçao para o interior e o exterior do pals; comparaçao da renda re-

al, "per capitall , no Nordeste e no resto do Brasil; impacto do novo s.§:. 

lário m1nimo sÔbre a economia nacional, compreendendo o cálculo da pa

ridade do referido salário, o efeito sôbre o produto nacional bruto e 

a influência relativa das diversas variáveis sÔbre a elevação do prod~ 

to nacional bruto; comparação da taxa de ele"ração do indice de preços 

por atacado e do custo de vida, nos periodos antecedentes e subseqften

tes à decretação do salário m1nimo; relação do impôsto de renda com o 

mercado de ti tulos; comparação do impôsto ad"laneiro no Brasil com o de 
f outros palses. 
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Centro de Análise da Conjuntura Econômica 

- Realizou o CACE todos os seus trabalhos de rotina, isto é, além do pr~ 

paro e da publicação de sua revista mensal "Conjuntura Econômica", pe§. 

quisas de mercado e análise dos resultados das sociedades anônimas. 

- Com relação à "Conjuntura Econômica", principal tarefa dêste órgão, so 

freu ela em 1958 dois impactos: a irregularidade de sua promoção e di§. 

tribuição, atribuÍdas à emprêsa Revista Forense S.A., que agenciava 
.... , 

tais serviços, e a perda de tres tecnicos, que abandonaram o Centro. 

Não obstante, os números previstos foram todos regularmente editados, 

continuando mesmo a despertar grande interêsse, como, aliás, prova o au 

mento de anúncios, embora com preços majorados, que proporcionou a ês

te Centro uma receita adicional de Cr$550.000,00. Note-se, ainda, com 

relação ao conteudo dessa Revista que, além de sua melhoria geral, in

clusive na apresentação, foram ampliados os indices do comércio exteri 

or e, também, a matéria da edição internacional, editada em inglês. 

Revista Brasileira de Economia 

- Com o incêndio do IIJ ornal do Comércio", onde se imprimia a Revista Bra 

sileira de Economia, voltou ela a ser publicada com atraso. Assim, es

tão ainda no prelo os nÚmeros de setembro e dezembro de 1958. Acha-se 
"" , preparado, porem, o numero de março proximo, o que significa que, ate 

junho, se regularizará sua publicação. 
... , , 

- Embora fosse habito publicar, no numero de dezembro, a estimativa do 

produto nacional, entretanto, em virtude das muitas tabelas que atrasa 

riam ainda mais o serviço, essa matéria será publicada em março de ••• 

1959. Em compensação, foram publicadas em dezembro tôdas as conferênci 
, 

as, ja aqui mencionadas, do Prof. Max Millikan. 
, 

- Com o aumento geral dos custos, foram elevados tambem os preços de veU 

da desta Revista, prevendo-se um aumento de receita, que, entretanto, 

não cobrirá ainda suas despesas correntes. 

3 - Programa para 1959 

Como para o ano de 1958 teve o lERE a preocupação de promover, por todos 

os meios, a redução de sua despesa e o aumento de suas receitas especificas, a 
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fim de habilitar o Instituto a cooperar, eficazmente, com a Fundação no equilí

brio orçamentário previsto para 1959. Seu plano de trabalho para o próximo exer

cício é o seguinte: 

Comissão Diretora 

Definindo a política geral dêste Instituto e coordenando suas diferentes 

Unidades, a Comissão Diretora realizará, em 1959, os seguintes empreendimentos:-

- Análise dos levantamentos feitos em 1958, destinados a pesquisas de d~ 
pesas dos estabelecimentos agrícolas. tste trabalho se acha vinculado 
, " 

a estimativa do produto "da Agricultura, segundo o tipo de pagamento aos 

fat~res. Essa análise poderá determinar inquéritos suplementares. A 

Rockfeller Foundation só contribuirá com esta Fundação num plano depe~ 

quisas de maior envergadura, se se conseguir chegar a um resultado sa

tisfatório com a pesquisa pil~to empreendida no ano passado. tsses in

quéritos suplementares, que devem contar com a cooperação de funcioná

rios de Secretarias de Estados, exigirão des:pesas eventuais e de via

gens. 

- Prosseguimento do programa de B~lsas de EstuCto, em regime de acôrdo com 

a Rockfeller Foundation. A seleção de pessoal e treinamento do mesmo, 

em diferentes unidades dêste Instituto, requer despesas superiores à 
prevista no ano anterior, uma vez que a Rockfeller Foundation nãocon~ 

cordou com o pagamento de profess~res para o referido treinamento, em

bora consentindo em pagar as viagens dos cancâdatos de Universidades si 

tuadas nos Estados. Com isso, as despesas corrl professôres deverão cor

rer por conta da Fundação GetÚlio Vargas. 

- Prosseguimento da colaboração com o IBGE e com o Ministério da Agricu! 

tura para o aperfeiçoamento da critica dos levantamentos dos inquéri

tos econ~micos e dos trabalhos de amostragem .. 

- Participação em conferências internacionais, destacadamente a da Asso

ciação da Renda Nacional, cuja realização deverá efetivar-se em Santi.§. 

go do Chile ou no Rio de Janeiro, caso em que o lERE deverá custear as 

despesas de instalação e de serviços de secretaria. 

- Foram iniciados entendimentos com a Ford Foundation, visando a realiza 
ção de grande pesquisa de orçamentos familia:i:,es em todo o Brasil. As 
despesas - mais de 10 milhões de cruzeiros - seriam financiadas por a-
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quela Fundação; todavia, à FGV caberiam certas despesas extraordinári-

as. 

procurar-se-á ampliar as pesquisas e a coleta de indices no campo soei 

al, para publicação em "Conjuntura Econômica", em vista do interêsse 

demonstrado pelos assinantes, com o que se aumentam os encargos finan

ceiros do lERE. 

Centro de Análise da Conjuntura Econômica 

- Preparo e publicação dos 12 nÚmeros de "Conjuntura Econômica", edições 

nacional e estrangeira, com análisee retrospectivas, semestralmente. 

- Inclusão de novos indices econômicos, notadamente o de importação e e~ 

portação, revistos durant e 1958. 

- Revisão e ampliação da edição internacional de "Conjuntura Econômica". 

Os outros Centros de Estudos 

- Trabalhos de rotina de estimativa do produto nacional liquido, segundo 

as Unidades Federadas. Prosseguimento da estimativa de distribuição da 

renda, em função das analogias estruturais (setores primário, secundá

rio e terciário das diversas Unidades Federadas). 

- Elaboração de um sistema de contas regionais, para o Estado de são Pa~ 

lo. 

- Sistema de contas nacionais para 1958. 

- Inclusão nos trabalhos de rotina do cálculo mensal do indice do custo 

de vida. 

- Revisão e aperfeiçoamento dos indices publicados em "Conjuntura Econô-
-, '" mica" e substituiçao de series que vem sendo publicadas, inclusive a 

, 
do comercio exterior. 

- Estudo da evolução da politica aduaneira, inclusive através das médias 

de caráter extrafiscal, contidas na Lei 3.244, de 14 de agôsto de 195~ 

- Pesquisa sôbre salários, habitação, alimentação e transporte. 

- Prosseguimento dos estudos relacionados com a elaboração de uma tabela 

preliminar do fluxo de bens e serviços entre ind~strias, em cooperação 
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com o Conselho de Desenvolvimento Econômico. 

Revista Brasileira de Economia 

Serão publicados, como de costume, quatro nÚmeros, sendo um dêles, o prl 

meiro do ano, dedicado à divulgação das estimativas do produto nacional. Haverá 

um acréscimo de despesa; que decorre do aumento previsto dos serviços tipográfi

cos e secretariais, bem como da necessidade de reajustar as contribuições devi

das aos autores de trabalhos a publicar-se, 



INSTITUTO BRASILEIRO 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 



INSTITUTO BRAS"ILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

.----... ~ DIREÇÃO GERAL t ..... ----------------------t 

OI:RETOR 

I 
I 
I 

1----1 SECRETARIA 

L ________ - _ - - -I 

I 
I 
I 
1 
I 

I 
I 
I 

I 

.----.• ~ ATIVIDADES ESPEcÍFI€AS .. ~'------------------1 I 
I 
I 
I 
I 

ESCOLA DE 

~I----": AOMlllfSTRAÇlo DE EMPRÊSAS 

DE SÃO PAULO 

CONVENÇÃO 

___ superv.is!o e Contrôle 

_______ Coordenação 

I 
I 

ESCOLA BRASI LEfRA I 
DE ADMlllt:'.STRAÇAO ptJBUCA .... ___ J 

(Rio) 



o Instituto Brasileiro de Administração (lERA) é o órgão especifico de 

treinamento e assistência técnica nos setores da administração, e representa uma 

das unidades de maior responsabilidade na Fundação Getúlio Vargas, face às fina

lidades que regem a entidade. O IBRA consta de uma Direção Geral, à qual estão~ 

gadas duas escolas: a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), no Rio, 

e a Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo (EAESP), na Capital bandei

rante. 

I - DlREÇXO GERAL 

Cantro de coordenação das atividades promovidas por suas duas Escolas,e~ 

ta Direção, há já três anos, vem particularmente concentrando atenções no desen

volvimento da EAESP, ·objetivando sua consolidação e gradual ampliação. 

1 - Programa para 1958 

Dentro de seu âmbito de responsabilidade, a Direção Geral do lERA progr! 

mará,para 1958,0 seguinte plano de trabalho: 

- Prosseguir na assistência que vem prestando às suas escolas, particu

larmente à Direção da EAESP. 

- Supervisionar a execução das cláusulas do Acôrdo firmado pela FGV com 

a IeA, do Programa do Ponto IV, relativas ao chamado "Programa Amplia

do 11 da EAESP. 

- Previsão de 14 a 18 viagens regulares do Dire°':.or do lERA a são Paulo, 

no decurso de 1958, com permanência de 2 a 4 dias, além de f • posSlvels 
, ... 

viagens extraordinarias~ em funçao das necessidades e assuntos a serem 

diretamente tratados na EAESP. 

- Estudo e elaboração, mediante prévios entendimentos, do texto do novo 

Acôrdo a ser firmado entre a FGV e a USOM, do Programa do Ponto IV, vi 

sando a continuidade da assistência técnica desse órgão do Govêrno No~ 
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te-Americano à EAESP, até o ano de 1960. 

- Representação da EAESP no Rio, agenciando seus interêsses, quer junto 

às emprêsas sediadas no Distrito Federal, quer junto às autoridades e 
, '" orgaos governamentais. 

2 - Execução do Programa 

- Radicada junto à Sede, no Distrito Federal, a Direção Geral do IBRA de 

sincumbiu-se, particularmente, de suas fUnções de supervisão sÔbre a 

Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo, bem como agenciou os 

interêsses dessa escola, de modo especial os que se ligavam aos 

dos com a ICA, do Ponto IV Americano. 

... 
acor-

- Realizou, outrossim, seleção de candidatos à EAESP, manteve contatos 

com a Universidade de Michigan (sôbre assuntos relacionados com a mis

são daquela Universidade americana junto à EAESP) , colaborou no estudo 

e redação do Regimento dessa Escola, participou de reuniões da Missão 

Educacional dos E,U.A. no Brasil e da Comissão do Concurso de Psicolo-

gia para professor da Academia das Agulhas Negras, promoveu e realizou 

várias conferências sÔbre "Técnica de Ensinon~ redigiu e publicou in

formes sÔbre as Escolas de Administração da FGV. 

3 - Programa para 1959 

A Direção Geral do IERA terá, em 1959, como nos anos anteriores, os se 

guintes encargos: 

- Supervisionar e referendar o programa de atividades da EAESP, abrangeu 
'" A , do seu planejamento, fases de execuçao e controle orçamentario anual, 

- Representar a FGV no Conselho Administrativo da EAESP, tomando parte ~ 

tiva em suas reuniões mensais e deliberações. 

- Manter entendimentos com a C.A.DoE.S., visando a manutenção dos subsÍ

dios anuais, para o treinamento de professôres de administração de em-
A 

presas. 

- Agenciar e acompanhar o processo de reconhecimento oficial da EAESP e 

da EBAP, junto ao Ministério da Educação e Cultura. 

- Manter contatos e entendimentos com as autoridades norte-americanas do 

Ponto IV, sÔbre os problemas resultantes do acôrdo de assistência téc-
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nica em administração de emprêsas o 

Decorrente, ainda, do novo acôrdo ampliado de assistência técnica, pa

ra o treinamento de professôres de administração ~blica e de emprêsas 

para outras universidades brasileiras, firmado em 21 de outubro de 000 

1958, entre esta Fundação, o Ministério da Educação, o DoA.S.P., oPo!!. 

to IV e as universidades de Salvador, Belo Horizonte e Rio Grande do 

Sul, a atuação da Direção Geral do lERA deverá se estender, em conta -
... .. " tos, entendimentos e programas de açao, as tres universidades brasilei 

ras acima mencionadas, estando desde já previstas reuniões mensais, em 

rodÍzio, na sede dessas três universidades participantes, para estu-
, ... 

dar, firmar diretrizes, e implantar os varios programas de seleçao ede 

treinamento de professôres. 

- Outras atividades, eventuais e habituais, da competência desta Direção 

ou que lhe sejam atribuídas pela alta Direção da Fundação. 

II - ESCOLA DE ADMINISTRAÇXO DE EMPRtSAS DE sXO PAULO 

O presente relatório é uma tentativa discreta de sistematização do rela

to geral dos trabalhos, com que esta Escola encerra mais uma etapa, ainda em pe

ríodo experimental, sob a orientação da Missão Universitária da "Michigan State 

University". A cooperação de várias entidades nacionais e estrangeiras no ano de 

1958, foi, como nos anteriores, um dos pontos altos na ":Tida da Escola. Destaque

-se, entre outros acontecimentos, a assinatura do novo "Project-Agreement BA-411 

pela Fundação Getúlio Vargas e Govêrno Federal com a I.C.A.-Ponto IV, Gov.UoS.A. 

O vulto de assistência técnica da parte da "Internationc1.l Cooperation Administr~ 

tion", do Govêrno Norte-Americano, ficou reduzido quanto ao nÚmero de professô -

res da Missão Universitária que, sendo anteriormente de oito, em que pese o est~ 

belecido no "Project-Agreement BA-4", passou de fato a seis, no segundo semestre 

de 1958. Na parte de manutenção dos bolsistas (assisten~es da EAESP) em Universi 

dades Americanas, não houve redução. Através de seu sub'~ontrato com a "Michigan 
, 

State Universityli, a LC.A o contribuiu de modo apreciavel, nesse ano escolar em 

bem maior escala do que nos anteriores, para aquisição de livros para a bibliot~ 

ca da Escola. Essa melhoria na ajuda da I.C.A. represen~ou significativo avanço 

no setor bibliográfi co, esperando-se venha a continuar :,10S anos seguintes. Pare

ce, ainda, importante ressaltar que o arranjo feito pela I.C.A., no sentido de 

que os assistentes da EAESP possam realizar seus estudos pós-graduados nas uni-
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versidades de Michigan State e Harvard, foi bastante oportuno como parte do pro

grama de preparação do quadro de especialistas. Sobreleva o valiosíssimo apoio 

que o Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, Dr. Clovis Salgado, vem empres

tando ao desenvolvimento da EAESP, quer tomando a iniciativa em favor de maiores 
N' , ~ 

dotaçoes orçamentarias, quer dando testemunho publico de apreço ao trabalho des-

ta Escola, a ponto de tê-la declarado centro pilôto de treinamento p;ra especia

listas e docentes de administração de emprêsas, em protocolo assinado em outubro 

Último. Da parte da Diretoria do Ensino Superior do M.E.C. e da C.A.P.E~So tem 

recebido a escola, regularmente, apoio financeiro e técnico atrav~s de acordos,~ 

nualmente renovados. Em dezembro de 1958, a Escola recebeu a primeira inspeçãof~ 

deral determinada pela Diretoria do Ensino Superior-M.EoC. A fidalga hospitali

dade do Ministério do Trabalho, Indústria e ComérCio continua agasalhando a Esc,2. 

la nos 92 e 82 andares do edifício em que funciona sua Delegacia Regional de são 

Paulo. Representou, certamente, o inicio de um período de cooperação financeira e. 

apoio moral à EAESP ~ o primeiro donativo da Confederação Nacional das Indústrias, 

concedido no inicio do ano, através da. F .I.E.S.P~, e entregue ao Conselho Admi -

nistrativo. tsse gesto das classes produtoras da Indústria nacional, em favor do 

ensino de administração de emprêsas~ teve larga repercussão, tanto na Escola co

mo nos meios educacionais de são Paulo, pelo grande incentivo que representou tal 

contribui~ão. 

1 - Programa para 1958 

o Programa de atividades da Escola de Administração de Emprêsas de S .Pa~ 

lo para o ano de 1958, aprovado pelo Conselho Administrativo, depois de estuda-
,. 

dos os elementos informativos acerca do conveniente desenvolvimento da EAESP, foi 

o seguinte: 

Curso Universitário de Formaç!2 

Quatro séries escolares (5 ou 6 turmas) com lotação máxima de 160 alunos. 
, -O exame vestibular ao 12 ano sera alterado na forma dasrecomendaçoes feitas pe-

la Comissão Especial encarregada de reestudar o assunto, com base na Portaria Mi 
nisterial que rege a matéria. Cada aluno, no 42 ano, escolherá uma das seguintes 

áreas para especialização: Produção, Finanças, Atividades Administrativas e Mer-
, -, S cadologia. Sera designado um professor da Missao Universitaria da M •• U. para c~ 

ordenar e supervisionar as atividades dêsse curso. No 32 ano, os professôres-ad

juntos de 1956 e 1957 lecionarão as disciplinas do programa, bem como orientarão 
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o trabalho dos novos adjuntos 

da área. Seminários especiais 

sob a supervisão 
N 

promovidos serao 

de um. profess'or americano para ca 

para os alunos do 42 ano, com a 
N ,.. 

participaçao de professores e negócios. O 42 
, 

ministrado pelos homens de ano sera 
,.. ,.. 

professores americanos, com a ajuda dos professores-adjuntos. 

Cursos Intensivos de Administradores 

Três Cursos de duas turmas, com a duração de 13 semanas cada, a interva-
... 

los de 4 semanas entre um e outro, todos conduzidos pelos professores americanos. 

Os professôres-adjuntos (ex-assistentes, treinados nos EE.UU.) serão levados a, 
,.. 

gradualmente, assumir o encargo e a responsabilidade pelo ensino desses Cursos~ 

tensivos de Administradores. No final do ano de 1958, a Missão Universitária Am~ 

ricana indicará ao Conselho Administrativo quais os professôres-adjuntos que es

tarão habilitados a assumir integral responsabilidade de ensino nestes Cursos. 

Curso Pós-Graduado 

tste curso será oferecido pela primeira vez em 1958, a partir de março, 

nas áreas de Produção, Administração, Mercadologia e Finanças a candidatos port~ 
, " A A 

dores de grau universitarioo Sera tambem este curso destinado a professores de a~ 

ministração de emprêsas e negócios. Funcionará em regime de tempo parcial,com d~ 

ração de 2 anos, à base de créditos por unidade concluida, fazendo o candidato 

jús a um. certificado de conclusão o 

A N' Curso de dministraçao Media 

tste programa, cuja execução vai aqui indicada como tentativamente pre

vista para o mês de agôsto, se destinaria a pessoas atualmente exercendo cargos 

ou funções menores de administração de emprêsas. t pensamento de que possa ser 

conduzido desde o inicio por professôres-adJuntos, possivelmente, sob a coorden~ 

ção de um. professor americano da. M.S.U. O curso será ministrado conforme concl~ 

sões da pesquisa já realizada. 

Seminários 

Realização do 111 Seminário Anual de Ex-Alunos, em cooperação com a res-

pectiva Associação, no mês de novembro, em Serra Negra, ou outra localidade 

mesmo tipoo Realização de Seminários rápidOS, entre os Cursos Intensivos, na 

do 
, 
a-
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rea de são Paulo, e, eventualmente, em outros pontos do pais, destinados a pessQ 

as outras que não os ex-alunos. 

Pesquisa e Coleta de Casos 

Em cada ~~ ~as áre~s, o professor americano deverá trabalhar em equipe 

com professôres-adjuntos na coleta de "casos" para o ensino de administração de 

emprêsas e negÓcios. A ênfase dêsse trabalho deverá recair sôbre treinamento dos 

professôres-adjuntos na t~cnica da coleta de "casos". A Escola deverá. produzir ~ 

ma série de "casos". t pensamento da Direção da Escola que a pesquisa planejada 

para 1957, sÔbre "A origem do Administrador das Emprêsas Atuais", a qual não se 

realizou por falta de recursos financeiros, tenha execução em 1958, dada a gran

de significação das informações que deverá colhêr. Para êsse fim e para realiza

ções de estudo na área de "Sociologia Aplicada ao Trabalho", propõe-se contratar 

o respectivo professor, em regime de tempo integral, para o ano de 1958, renová-
... 

velou nao para os anos seguintes. 

Livros de Texto 

Espera-se ser possivel, em 1958, a publicação de um livro de texto, atu

almente em preparo, de "Introdução aos Negócios" (Introduction to Business). 

Treinamento de Assistentes e Adjuntos 

Quatro novos assistentes serão admitidos a partir de janeiro e 4 outros 

assistentes, atualmente na Escola, viajarão para os Estados Unidos em março, seu 

do que os 4 novos, acima referidos, viajarão em dezembro. Um professor de tempo 

parcial será igualmente enviado aos U.S.A. Oito assistentes regressarão dosU~A. 

Quatro professôres-adj~~tos, atualmente em estágio final na EAESP,concluirão seu 

treinamento para docentes de administração de emprêsas e negócios, conforme pla

no vigente. 

2 - Execução do Programa 

O exercicio administrativo registrou em 1958 o fato auspicioso de haver 

podido, pela primeira vez, iniciar-se com um orçamento financeiro equilibrado. Na 

ordem acadêmica, deve-se registrar o fato de haver-se substituido, quase total

mente, a Missão Universitária Americana, o que, inevitàvelmente, produziu alguma 

mudança na vida da Escola. Atendendo a ponderação da Direção da EAESP,a nova Mi~ 
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são Universitária foi orientada pelas autoridades da Michigan State University, 

no sentido de dar ênfase às atividades de pesquisa, de coleta de "casos" de admi 

nistração,e de divulgação, tendo-se dedicado, durante os poucos meses de sua pr~ 
- .. -sença em Sao Paulo, a preparaçao de planos e programas de trabalho nesse senti-

do. Pode, assim, dizer-se que a primeira e a segunda fase da assistência técni

ca, realizada pela Missão Universitária junto à EAESP, se caracterizaram por um 

esfôrço no sentido de, ao mesmo tempo que se formava um grupo de profess3res br~ - , sileiros especializados, criar condiçoes pedagogicas para o estabelecimento de 
A f -tres nlveis de cursos a serem permanentemente conduzidos: o de formaçao universi 

tária (4 anos); o de estudos pós-graduados (2 anos) e o intensivo de administra

dores (3 meses). A terceira fase, iniciada em fins de 1958, conquanto não se de~ 

cure do constante aperfeiçoamento dos cursos, se concentra no propósito de lan

çar bases para um trabalho universitário mais autêntico, em que os estudos empí

ricos-indutivos tragam a segurança de cursos cada"vez mais ricos de substância~ . 
va, bem como uma motivação genuína, para o aprimoramento da capacidade magisteri 

al dos jovens docentes brasileiros do currículo de disciplinas de administração 
A , , 

de empresas e negocios. Neste ano, atingiu a dezesseis o numero de assistentes 

já regressados dos Estados Unidos e promovidos a professor-adjunto, oito dos 

quais completaram o períOdO de especialização didática, de um ano, em que estiv~ 

ram lecionando sob direta supervisão da Missão Universitária. Assim, excetuando

-se o Curso de Estudos Pós-Graduados (para portadores de diploma superior), ini

ciado no 22 semestre de 1958 e ministrado pelos profess3res"" americanos, o maior 

volume de trabalho docente foi realizado por profess3res brasileiros, sem se com 

prometer a eficiência geral do ensino. A integração dêsses professôres na vida 

universitária da Escola parece haver ganho substancial progresso durante o Últi

mo ano. O fato de natureza acadêmico-administrativa de mais profunda repercussão, 

terá sido a mudança do regime de cursos anuais para cursos semestrais, adotada 

em 1958 para o Curso de Formação, em que se aboliram as provas de segunda época, - , tornando o sistema de promoçoes seriadas tradicional em sistema de cursos-credi-

to, com exigência s~mente de aprovação em uma prova Única semestral por discipli 

na, com a exigência total de 52 disciplinas a serem concluídas, no prazo mÍnimo 

de quatro anos, como requisito para obtenção de diploma de Bacharel em Adminis

tração de Emprêsas. Essa inovação foi adotada pela Assembléia do Corpo Docente, 

realizada em principio de março dêste ano, por insistente recomendação da Missão 

Universitária da M.S.U. Dos quatro instrutores, contratados em caráter probató

rio por um ano, após prova de seleção, em janeiro de 1958, três concluiram sati~ 
'" , 

fatoriamente o estagio, tendo sido enviados, nos ultimos dias de dezembro, para 
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os Estados Unidos, onde iniciarão seus estudos para obtenção dos conhecimentos e 

grau correspondentes a "Master in Business Administrationl1 , na Michigan .State Uni 

versity. Diversas atividades docentes, em forma de cursos de emergência, seminá

rios para grupos especiais organizados pelas próprias emprêsas, como foi o caso 

dos seminários regionais da Petrobrás e o seminário especial para gerentes pro~ 

vido pelo S.E.N.A.I. com orientação e cooperação da EAESP, constituiram um passo 

à frente, no ano de 1958. O III Seminário Anual de Ex-Alunos da EAESP, realizado 

no Grande Hotel de Campos de Jordão, o qual contou com a participação de destac~ 

das personalidades da Indústria privada e estatal, bem como de órgãos governamen 

tais reguladores do crescimento da produção, teve presentes, entre ex-alunos,pe~ 

sonalidades convidadas e professôres, mais de cem seminaristas ativos. O progra

ma desenvolvido parece ter produzido melhores resultados que os dois anteriores. 

A rotina administrativa registrou os seguintes fatos: menor atividade do Conse

lho Administrativo em confronto com os anos anteriores, e a aprovação do Regimen 

to da Escola, pelo IBRA, que o elaborara juntamente com a Diretoria do Ensino S~ 

perior do M.E.C., visando a facilitar o processo de reconhecimento oficial. Com 
.. ... ... 

vistas as condiçoes de trabalho dentro das instalaçoes atuais da EAESP, ocorreu 

um fato agravante da precariedade de espaço que foi o incêndio, iniciado por ci~ 

cunstância fortuita, à noite, na ala sudeste do 92 andar, produzindo danos wlto 

sos no edifício e no equipamento escolar, parcialmente já recuperados. A Escola 

terminou o exercício de 1958 com o balanço financeiro acusando um saldo positivo 

de Cr$1.033.754,70, importância essa que reverte ao fundo geral de melhoria sal~ 

rial da Fundação. A dotação orçamentária permitiu a exeeução do programa de ma

neira satisfatória, nem concedendo folgas, nem exigindo a repetição das inconve

nientes compressões forçadas dos exercícios anteriores. Conforme previsão, foi 

possível a amortização de Cr$L017.400,00, parte da divida para com a Fundação, 

decorrente de exerci cios deficitários anteriores. O saldo financeiro teve sua 0-

" ,... , " rigem na receita extra-orçamentaria. Depois dessa breve apreciaçao crltica,a ma-

neira de introdução, segue-se o relato pormenorizado de suas atividades específi 

cas, complementares e administrativas. 

Cursos Intensivos de Administradores 

Dando cumprimento ao programa para o ano de 1958, a Escola promoveu três 

Cursos Intensivos de Administração. O X, qu~ vigorou de janeiro a abril; o XI, -

que vigorou de maio a ag~sto e o XII, que vigorou de se~embro a dezembro. Os prQ 
... , tt . gramas dos cursos sofreram modificaçoes que visaram torna-los mais compa lvelS 
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com as necessidades de cada dia dos administradores. Serviram como base para es

sas modificações, não somente a experiência dos encarregados da condução dos cu~ 

sos, mas também, as criticas e sugestões dos alunos, externadas através de fi

chas de avaliação distribuidas entre êles. A coordenação dos Cursos Intensivos, 

que até o fim de 1957 fôra exercida por um professor americano, passou em 1958 .. 
para a responsabilidade de um professor-adjunto, que, por estar intimamente li~ 

.. 
do ao assunto, conseguiu imprimir as atividades o dinamismo anterior. Devido ao 

A A 

retorno dos professores americanos aos Estados Unidos, em meados do ano, a res-

ponsabilidade pela condução dos Cursos Intensivos recaiu totalmente sôbre os pr2 

fessôres-adjuntos, os quais, mais tarde, passaram a dividi-la com os novos pro

fessôres integrantes da Missão Universitária. Os três cursos, desenvolvidos du

rante o ano, estiveram dentro dos padrões estabelecidos pela experiência anteri

or. No entanto, duas citações devem ser feitas. A primeira, diz respeito ao X Cu.!, 
,.. #v' ,. 

so Intensivo que se fez notar, nao somente pela forma ardua como os alunos se d~ 

dicaram aos estudos, mas também por terem conseguido um indice de freqüência que 

dificilmente será superado: 95%. A segunda citação refere-se ao XI Curso Intensi 

VOj essa turma teve o desenvolvimento de seus trabalhos ligeiramente prejudicado 

pelo incêndio ocorrido na Escola, em meados do primeiro semestre, que obrigou a 

mudança para locais menos adequados. Também em 1958 a Escola teve o orgulho de a 

presentar três nomes exponenciais como paraninfos das turmas dos Cursos Intensi

vos. Foram êles: o Dr. Manoel Garcia Filho, diretor das Organizações Novo Mundo

-Vemag, diretor da Federação das Indústrias do Estado de são Paulo e do Centro 

das Indústrias do Estado de são Paulo; Coronel Janary Nunes, Presidente da Petr2 
# 

bras, e Dr. Luiz Dumont Villares, Presidente dos Elevadores Atlas e Aços Villa-

res e diretor da Federação das Indústrias do Estado de são Paulo • 

. Promoção dos Cursos Intensivos 

A Escola continuou na política de promoção iniciada no ano anterior, que 

consiste em transferir a forma de propagação através de 6rgãos publicitários,par. 

ticularmente de jornais, para contatos diretos com os clientes em potencial, se

ja por meio de correspondência, seja por meio de visitas, conferências e pales

tras. Dados estatísticos, coligidos em cursos anteriores, revelaram que a grande 
, 

parte dos candidatos tomou conhecimento dos cursos por intermedio de ex-alunos. 

Essa informação foi de grande utilidade para o esfôrço promocional, pois se pas

sou a dirigir cartas aos antigos alunos, pondo-os a par dos novos cursos e soli

citando-lhes informassem pessoas suas conhecidas. Também às emprêsas foram diri-
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gidas cartas. Àquelas que já haviam mandado pessoas para cursos anteriores, comR 

nicou-se o inicio dos próximos. A outras, consideradas interessantes, até então 

não representadas nesta Escola, solicitou-se uma oportunidade para que professô

res da EAESP pudessem visitá-las e exporem pormenores sôbre seus cursos. Os pro-
A 

fessores americanos e brasileiros desenvolveram um grande programa de visitas, 

ocasião em que puderam informar sôbre a Escola, em geral, e sôbre os Cursos In

tensivos, em particular. 

Seleção de Alunos 

Deu-se aplicação, durante o ano de 1958, ao estudo efetuado por uma co

missão de quatro professôres americanos e um professor-adjunto, em dezembro de 

1957, que sistematizou o·processo de seleção de candidatos aos Cursos Intensivos, 
A 

com o objetivo de conseguir grupos mais homogeneos, que permitissem melhor apro-

veitamento didático. 

Programa dos Cursos Intensivos 

O movimento iniciado em 1957, visando tornar os Cursos Intensivos mais 

condizentes com as necessidades dos administradores brasileiros, prolongou-se p~ 

los cursos levados a efeito em 1958. À medida em que se vão sucedendo os Cursos 
, A , • 

Intensivos, vai se desenvolvendo uma ideia clara sobre as materlas que merecem 

maior atenção, em face das características da conjuntura econômica no Brasil. U

ma estabilização d~sses programas, como se pretendeu a principio, não atenderia 

a essas peculiaridades. A julgar-se pela Última turma de 1958 - a XII - conside-
A r 

rada como uma das mais homogeneas e de elevado nlvel, pode-se afirmar que o pro-

grama, como foi composto e executado, constituiu-se nas respostas que seus inte

grantes buscavam para seus problemas. 

Atividades Extra-Classes nos Cursos Intensivos 

Neste item, reporte-se especialmente às visitas realizadas. Todos os Cu~ 

sos Intensivos t~m um programa de visitas que deve ser rigorosamente observado • 

Tantos são os beneficios advindos dessas visitas, que elas se tornam elemento de 

alto valor didático, ao mesmo tempo que são valiosas do ponto de vista das rela

ções pÚblicas. Sempre que uma visita é realizada, procura-se norteá-la no senti~ 

do de fazer com que tenha um sentido eminentemente objetivo. Assim é que se tem 

procurado implantar a seguinte linha de conduta, por ocasião das suas real~Ões: 

levantamento de dados referentes às empr~sas visitadas; obtenção de material in-
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formativo das emprêsas e discussão dos seus aspectos comerciais, legais etc.; vi 

sita detalhada às instalações das emprêsas e discussão com seus administradores. 

Uma vez em classe 3 discussão das observações feitas durante a visita. Como nos d~ 

mais anos, as visitas dos Cursos Intensivos em 1958 não se circunscreveram à em-
" presas da Capital. O interior e outros Estados continuaram a ser visitados. O X 

Curso, por exemplo, foi levado a Belo Horizonte, em avião especial e acompanhado 

de seis membros do corpo docente. Na capital mineira, tiveram os visitantes o eg 

sejo de visitar 3 além do Departamento de Administração de Emprêsas, da Faculdade 

de Ciências Econ~mi cas da Universidade de Minas Gerais, as seguintes emprêsas: 

Cimento Cauê So.A., Material Ferroviário S.A" Companhia SiderÚrgica Manesman,Ceg 

trais Elétricas de Minas Gerais S.A., Companhia Santa Elisabeth, etc. A presen

ça do Diretor e de vários professôres deu ensejo a que se estabelecesse uma arti 
- A f ' culaçao de alto interesse rec1proco entre aquela Faculdade da U.M.G. e a EAESP. 

Filmes 3 Conferências etc. 

A Escola continua se empenhando no sentido de manter programa de pales

tras e conferências compatíveis com a natureza dos Cursos Intensivos. tsse tipo 

de atividade constitui grande contribuição didática, pois, os conferencistas em 

geral, são pessoas de grande expressão nos meios empresariais do país e represeg 
f . ' " • tam setores espec1ficos como: bancos, petroleo, transportes aereos, comerC10 re-

talhista etc. Além disso, essas conferências e palestras são também altamente 

interessantes para a Escola, no que tange às relações públicas. Durante o ano de 

1958, diversos conferencistas passaram pela EAESP, a convite das três turmas que 

compuseram os Cursos Intensivos. 

A n e x o s 

Dados Estatísticos relativos aos X, XI e XII Cursos Intensivos de Admi

nistradores, levados a efeito em 1958: 

1. Matriculados 

No X Curso Intensivo de Administradores .0 •••••••• 00" ••••• 4l 

No XI Curso Intensivo de Ad.'llinistradores .0GO"'00 •••• 0 •••• 0. 4B 

No XII Curso Intensivo de Administradores • o ••••••••••••••• o -21. 
Total 140 



2. Concluintes 

No X Curso Intensivo de Administradores · ................. 
No XI Curso Intensivo de Administradores · .......... ....... 
No XII Curso Intensivo de Administradores · .......... o •••••• 

Total 

3. Distribuição dos alunos por idade 

• • • • o • o •••••••••••••• • o o ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 
De 21 a 25 

De 26 a 30 

De 31 a 35 

De 36 a 40 
••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 

................................ 
De mais de 40 anos ••••••••••••• o ........................... . 

Total 

4. Cargos e Funções ocupados nas Emprêsas 

•••••••••••••.•• o ••••••••••••••••••••••• ó • Sócio-proprietário 

Presidente e Vice-Presidente . . . . .. ...... . .............. 
Superintendente ....... o o •• o o ••••••••••••• o • o ••••••••••••••• 

Diretor 

Gerente 

•• 0 •••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••• 

...... " ............................ . 
Assistente de Diretoria • o •• o ••••••••••••••••• 

Sub-gerente e Assistente de Gerência 

Chefe de Serviço e Departamento . . . 
• Q •••••••••• o •••••••••• 

••••• OI ••••••••••••••••• 

Outras funções de responsabilidade ......................... 
Total 

5. Nive1 educacional dos alunos 

Secundário ••••• gg.o •••••• o •••••••••••••••••••••• o ••••••• 

Superior incompleto 

Superior ••••• o •••••••••••••••••••• e •••••••••••••• 

Total 

6. Inscrições por conta própria ou pela respectiva companhia 

Por conta própria 
Pela companhia •.••• . ..... . 

Total 

121 

30 

32 

33 

95 

11 

33 
24 

18 

-1 
95 

4 
13 

10 

8 

4 

28 

28 

95 

46,3% 
6,3% 

.Jll,!i! 
100,0% 

28,4% 
71,~ 

100,0% 
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Curso Universitário de Formação 

Em 1958 as atenções maiores da EAESP estiveram voltadas para o Curso Uni 

versitário de Formação, de onde sairiam os primeiros 18 administradores prepara

dos em 4 anos de Curso Superior de Formação. A expectativa que se formou em tôr

no do fato transcendeu os limites da Escola e refletiu, sensivelmente, no mundo 

empresarial, particularmente de são Paulo. Durante, ainda, o primeiro semestre, 

dois dos mais brilhantes alunos do 42 ano dêsse Curso foram procurados por fir-- ~ , 
mas da mais alta expressa0. Um deles foi contratado pela Metalurgica Matarazzo 

S.A., como Assistente da Diretoria, com um salário de Cr$40.000,00, para tempo 

parcial, tendo ficado esclarecido, então, que seu salário seria reajustado quan

do houvesse concluído o curso e pudesse dar à Companhia tempo integral. Outro a

luno foi enviado aos Estados Unidos, pelo período de 2 meses e contratado por o

casião do seu retôrno. Dos 18 alunos do 42 ano, alguns apenas chegaram à conclu

são do curso sem compromisso profissional. tsses, entretanto, têm sido procura

dos por diversas emprêsas. Em alguns casos,· o interêsse das emprêsas pelos alu

nos nao se ateve s~mente aos concluintes do Curso Universitário, mas também àqu~ 
, , . 

les que se encontram nas ultimas series, aos quais cogitam oferecer programas de 

estágios remunerados. A Real Aerovias, por exemplo, já contratou um dos alunos 

concluintes da 3A série, sendo que a Ford do Brasil s.A. está também em entendi

mentos com outro aluno da mesma série. Ambas as firmas, todavia, deverão acordar 

com a Escola programas de caráter definitivo. Outro fato digno de nota, ocorrido 

durante o ano de 1958 e relativo ao Curso Universitário de Formação, foi a apro

vação e adoção de novo regulamento para o curso, que altera seus cursos de bases 

anuais para semestrais, além de se reger por normas menos rígidas e mais compati 
, ~ , 

veis com o carater dinamico dos programas de ensino. Ha, ainda, a registrar abri 

lhante Aula Inaugural pronunciada pelo Professor Karl Boedecker, no auditório da 
~ , ~ 

Biblioteca Municipal, a qual estiveram presentes, alem de professores e alunos , 

diversos convidados da Escola. 

Seleção de Alunos para o e.U.F. 

A exemplo dos anos anteriores, foram realizados dois exames vestibulares 

em 1958. No primeiro, realizado entre 20 e 27 de fevereiro, 39 candidatos se in~ 

creveram, dos quais 36 compareceram aos exames. Para preenchimento das vagas res 

tantes, foi realizado o segundo exame vestibular no período compreendido 

os dias 10 e 13 de março. 

entre 



A n e x o s 

Dados sôbre os exames vestibulares 

1. Inscritos e habilitados 

lQ Vestibular - total de inscritos •••••••••.•.•.••••••••••• 

habilitados ................................ . 

2Q Vestibular - total de inscritos ••••••••••••••••••••••••• 

habilitados .............. ' ................. . 

Desistiu depois de devidamente matriculado ••••••••••••••••• 

2. Distribuição dos alunos por idade 

De 19 a 22 anos · ........................................... 
De 23 a 26 anos • •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

De 27 a 30 anos · ...................................... ' ..... 
De mais de 30 anos ......................................... 

Total 

3. Distribuição segundo o preparo básico 

Curso clãs si co ....••.•.•.•.•.......................••••...• 

Curso Cientifi co .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Escola Técnica de Comércio ~ ......••..•.•......••••.•••••... 

Curso no Estrangeiro ...................................... . 

Curso Técnico de Eletrotécnica .............................. 
Total 

4. Distribuição em relação à nacionalidade 

Brasileiros ............................................... . 

Estrangeiros •••••••••• a _ ••••••••••••••••••••••••••••••••• O • 

Total 

Curso Pós-Graduado de Administração de Emprêsas 

123 

39 
30 

13 

6 

1 

24 
10 

1 

35 

10 

20 

2 

1 

2 

35 

28 

-1. 
35 

O Relatório geral de 1957 informou os objeti~os, programas, previsão de 
, ... , 

funcionamento etc. do Curso Pos-Graduado. Era intençao da Escola inicia-lo em ma.! 

ço de 1958. As negociações do novo acôrdo FGV-I.C.A., todavia, por algum tempo, 

não permitiram à Escola assegurar-se da presença dos professôres americanos du-
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rante o segundo semestre, já que por determinação do acôrdo que se encerrava, a 

volta dêsses professôres estava marcada para os meses de junho ou julho. Posteri 

ormente, ao serem confirmadas as bases daquele acôrdo, a Escola pôde orientar,em 
definitivo, a programação do curso em pauta, marcando seu inicio para agôsto de 

1958, segundo recomendação categórica da Missão da M.S.U. 

Promoção do Cur~o Pós-Graduado 

A Escola usou de dois meios para divulgar o Curso Pós-Graduado: o primei 

ro, foi o envio de boletins, especialmente impressos para essa promoção, a enge

nheiros, advogados, economistas, órgãos de classe, etc.; o segundo meio foi a p~ 

blicação de uma série de 12 anÚncios nos principais órgãos da imprensa de S. Pa~ 

lo. Trinta e seis candidatos se apresentaram, o que foi considerado um bom !ndi

ce, se se tomar em consideração que a promoção se deu em curto per!odo e que, no 

Brasil, é tradicional iniciarem-se os cursos no inicio do ano. 

Seleção de candidatos 

A Comissão de seleção entrevistou os 36 candidatos apresentados, esco
lhendo 25 entre êles o Dêsses 25, 23 confirmaram suas inscrições. Durante as en-

6 Ao f - ~ trevistas candidatos resolveram pospor suas matr~culas para ocasiao em que ja 

tivessem melhorado seus conhecimentos de inglês, alertados que foram dessa nece~ 
sidade. Outros candidatos foram eliminados por ter a comissão considerado que o 
tempo de que dispunham tais candidatos era insuficiente,considerando os reclamos 

do Curso. 

Programa do Curso Pós-Graduado 

De inicio, a Escola pretendeu oferecer 4 áreas, no segundo semestre de 
... 

1958, que marcava o começo do curso. Mais tarde, todavia, depois de auscultadas 
as opiniões dos candidatos e considerado que dois professôres americanos deveri
am chegar bastante tarde, decidiu-se, no primeiro semestre de vigência do Curso, 
lecionar apenas 2 áreas: Produção e Contabilidade & Finanças. 

A n e x o s 

Dados sôbre o 12 semestre do Curso Pós-Graduado 

1. Inscritos, matriculados, concluintes 

Selecionados 

Matriculados 
OOOOO ••• OOO •••• OO.OO •• C)O ••• O.OO •••••••••••• O •••• 

0.00 •• 0000 •••••••••• 0 ••• 19.000 ••••••••••••••••••• 

25 

23 
Concluintes .. o • o •••••• o o • " • o o ••• o o .......... o o •••••• o • • • • • • • • • 15 



2. Distribuição dos alunos por idade 

De 41 a 50 anos · ........................................... 
De 31 a 40 anos · ........................................... 
De 21 a 30 anos · ........................... .. . . . . . . . . . . . . . . . 
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3 
6 

-2. 
Total 15 

3. Cargos e funções ocupados nas Emprêsas 

S ' i P .'. oc 0- ropr1etar10 ........................................ . 

Presidente e Vice-Presidente o •••••••••••••••••••••••••••••• 

Superintendente ........................................... . 

Diretor 

Gerente 

•••••••• D ••••••••••••••••••••••••••• it ••••••••••••••• 

.................................... '" .............. . 
, 

Adm.i.ni strador Te eni co ..................................... . 

Chefe de Secçao ............ ti ............................... . 

Outras funções de responsabilidade .......................... 
Total 

4. Cursos Superiores já conc1uidos 

1 

2 

5 

4 

1 

1 

---1. 
15 

Engenharia ...................... o •••••••••• il • • • • • • • • • • • • • • • li 

Direito ................................ o. . . . . • • . • • • . . .• • • . . 2 

Ciências Econômicas 

Total 

5. Percentagem dos que se inscreveram por conta das Companhias: 

Terceiro Seminário Anual de Ex-Alunos 

2 

15 

100 % 

A exemplo dos anos anteriores, a Escola, juntamente com a Associação dos 

Ex-Alunos, realizou no Grande Hotel de Campos de Jordão, nos dias 13, 14 e 15 de 

novembro, o 111 Seminário Anual de Ex-Alunos. Nos anos anteriores, o programa a

presentou, como conferencistas, somente professôres da Escola. Neste Seminário, 

todavia, consideraram-se as vantagens advindas em se aproveitar a oportunidade~ 

ra convidarem-se pessoas de alta expressão nos meios empresariais do pais, tanto 

do setor pÚblico como do privado. Assim é que foram cOnvidados os senhores: Dr. 

Dênio Nogueira, Redator Chefe da "Conjuntura Econômica" e Assessor da SUMOC; Dr. 

Sidney A. Latini, do Grupo Executivo da Indústria AutomobU!stica.-GEIA; Dr. Jus

to Pinheiro da Fonseca, Diretor Geral das Indústrias Pignatari S.A., e Sr. Améri 
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co Basile, da Delegacia Regional do Impôsto de Renda em são Paulo. Entre alunos 

e ex-alunos dos Cursos Intensivos, 58 administradores participaram do Seminário. 

A exemplo do que já acontecera nos anteriores, o II1 Seminário coroou-se do mais 

pleno êxito, particularmente pela contribuição dos oradores citados, que puderam 

levar aos participantes temas concernentes aos seus setores, os quais repercuti

ram sensivelmente entre os participantes pela atualidade e oportunidade de que se 

revestiram. 

Atividades Inespecíficas 

Dentre estas, destaquem-se particularmente as seguintes: 

Relações Públicas 

O ano de 1958 não manteve o mesmo ritmo de desenvolvimento nas ativida

des caracterizadas como de relações pÚblicas, observado no ano anterior. Diver

sas causas contribuiram para isso. Dentre elas cumpre ressaltar: a) exoneração do 

assistente do diretor, a quem estavam afetas essas atribuições, o qual só foi 

substituído em fins de outubro; b) a partida da Missão Americana, de retôrno aos 

Estados Unidos, e a carga adicional de esfôrço que isso representou e c) os es

forços para a renovação do Acôrdo Fundação e LC.A. Embora prejudicadas pelosm.,2 

tivos expostos, as atividades de relações públicas desenvolveram-se da seguinte 

forma: 

- Na imprensa, rádio e televisão a Escola conseguiu, no ano de 1958, ap~ 

sar das dificuldades acima mencionadas, destacar-se pela quantidade de 

matéria publicada a seu respeito. Em jornais, por exemplo, publicaram-
A E ( -se sobre a scola 4.307 centlIDetros de coluna, o que representou •••• 

Cr$430.700,00 de publicidade gratuita, se se calcular o valor médio do 
r $ , ... ... centlIDetro a Cr 100,00. No radio e televisao nao foram menores as ateg 

ções recebidas. A Organização Victor Costa prontificou-se a dar publi

cidade através de suas várias rádio-emissoras e emissora de televisão 

- o canal 5 ~ de todo o noticiário que lhe fôsse enviado. Assim foi 

que, durante o ano, farto material informativo foi enviado àquela Or~ 

nização, tendo sido gentilmente publicado. Em novembro, informado pela 

Escola, o canal 5 - TV-Paulista - filmou a instalação do Seminário que 

a EAESP estava realizando com o S .E.N .A.I. e projetou-o nos noticiári

os do dia. Também os diversos noticiários radiofônicos das Emissoras 

Associad.B.-s deram publicidade a todo o material que lhes foi enviado •. Em 

agôsto, a revista do I.D.O.R.T. publicou artigo do Prof. Dale Henning, 
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intitulado "Desenvolvimento do Talento Administrativo", com bastante re 

percussáo. 

- No ano de 1958, a Escola deu ênfase à divulgaçáo publicitária dos Cur

sos Intensivos e Universitário, através de visitas feitas, pelos mem

bros do corpo docente, a emprêsas e a escolas. Nessas oportunidades a

liavam-se, às informações sôbre os cursos em particular, outras sÔbre 

a Escola em geral. No Curso Universitário, de maneira especial, essa ~ 

tividade coroou-se de um brilho especial, pelo fato de a comissáo en-
... " carregada da promoçao desse curso ter planejado e feito executar um 

grande programa, que contou com a participaçáo de professôres-adjuntos, 

americanos, assistentes e alunos. Diversas cidades do interior foram~ 

sitadas. Também os órgáos de imprensa dessas cidades receberam a visi

ta dos membros da Escola. Acredita-se que os efeitos reais dessa camp~ 

nha comecem a surgir em 1960. 

- Conforme se informou em outra parte dêste Relatório, desde o ano de 

1957, a forma de promoçáo dos cursos se tem modificado, no sentido de 

um estabelecimento direto de contatos com as emprêsas, escolas e pro

fissões liberais, considerados clientes em potencial. Aproximadamente 

200 visitas foram realizadas durante o ano. Quase tôdas elas se prendi 

am, especificamente, a um dos cursos mantidos pela Escola. De maneira 

geral, todavia, informações de caráter geral sôbre a Escola eram forn~ 

cidas. 

- A exemplo do ano precedente, também durante o ano de 1958 a Escola re

cebeu muitas visitas. Entre elas pode-se destacar: em março, visitou 

a Escola o Dr. Alfred L. Seelye, Dean of the College of Business and 

Public Service da Michigan State University, que teve a oportunidade de 

discutir diversas providências relativas às atividades da EAESP; em a

bril, o Embaixador dos Estados Unidos, no Brasil, Mr. Ellis O. Brigs, 

acompanhado dos Ministros Howard Cottam e Richard Butrick, Diretor do 

Ponto IV no Brasil e Cônsul Geral dos Estados Unidos em são Paulo, re~ 

pectivamente, visitou o Conselho Administrativo e a Direção da Escola, 

cujo objetivo foi comunicar a renovação do "Project-Agreement"; ainda 

em abril, estiveram na Escola os senhores Simpson e Courtney, da Orga

nização dos Estados Americanos, informando-se da possibilidade de exe

cutar-se um programa de desenvolvimento administrativo para paises da 

América Latina; nesse mesmo mês, estêve em visita à Escola o Prof. Her 
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man Steffen, diretor dos programas de Assistência Técnica do B.I.T.,na 

Turquia; em maio~ estiveram na Escola, com o fito de avaliarem os pro

gramas da I.C.A.~ os senhores Joseph Brext 3 Ray Cohen e Evan Wilson, 

funcionários do Departamento de Estado do Govêrno Norte-Americano; em 

junho, o prof. Henry Reining, Dean da Escola de Administração Pública 

da Universidade de South California, visitou a Escola, ocasião em que 

manteve várias entrevistas com a Missão Americana 3 com o Diretor da E~ 

cola e com os professôres brasileiros, objetivando informar-se a res

peito do desenvolvimento dos programas de administração no Brasil; no 

mesmo mês~ o senhor George Dickover~ da Industrial Relation Couselor 

Inc. estêve na Escola, a fim de convidar um dos professôres para parti 

cipar, como conferencista, do Seminário de Relações Industriais que se 

realizaria em Santos; em agôsto, o Prof. John Shearer, da Universidade 

de Princeton~ visitou a Escola, com o intuito de coletar elementos in

formativos para um trabalho que deveria realizar sôbre as fontes do t~ 

lento administrativo para as indústrias brasileiras; em setembro, esti 

ve na Escola um grupo de oficiais do Exército, pertencentes ao Cursode 

Técnica de Ensino, que pretendia informar-se sôbre o "método do casai! 

e, a êsse respeito, entrevistou-se com os membros da EAESP, em mesa-r~ 

donda especialmente preparada; a~nda em setembro, estêve na Escola, o 

Prof. Raph M. Barnes, da Universidade da Califórnia, que teve a oport~ 

nidade de manter diversas reuniões com membros da Escola e dirigir-se 

aos alunos dos diversos Cursos; em outubro, em visita de cortezia, es

têve na Escola a Sra. Linda Tsao Yang, Analista Econômica da American 

Overseas Finance Company de Nova York; nesse mesmo mês~ o Ministro Ho

ward H. Cottam visitou a Escola, tendo proferido uma palestra sÔbre o 

"Ponto IV no Brasil"; em novembro, a Escola recebeu a visita do Sr. Ru 

ben V. Austin, coordenador do programa de estudantes brasileiros na U

niversidade de Michigan e Assistente do Dean da Escola de Administra

ção, daquela Universidade; o senhor Edward S. Loder, representante es

pecial da I.C.A., visitou a EAESP, também em novembro, a fim de infor

mar-se sôbre a 8xecução do acôrdo entre a M •. S.U. e a LC.A.; ainda em 

novembro, o senhor James E. Boyce, President of Associates for Intern~ 

tion Research,Inc. e conferencista da Harvard Graduate School of Bu

siness Administration, visitou a Escola. 

Bôlsas de Estudo e Estágios 

No que respeita à concessão de b~lsas de estudos, especial menção deve 
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ser feita às emprêsas Shell Brazil Limited e Esso Standard do Brasil S.A., que 

numa demonstração de bem compreenderem o pedido de uma colaboração mais estreita 

com a Escola, no sentido de estimularem os estudantes do Curso Universitário,con 

tinuaram mantendo em 1958 bôlsas de estudos, como já haviam feito em 1957.AShell 

Brazil Limited ofereceu 4 bÔlsas, no valor de Cr$50.000,00, cada uma, para serem 

distribufdas da seguinte maneira: duas para o melhor aluno do lQ e 2Q anos doCu~ 

so Universitário, e duas outras para serem distribufdas "na forma de prêmio auxi 

lio escolar para alunos a quem, por razões de ordem pessoal, o custeio dos estu

dos representasse encargo grandemente oneroso". A Esso Standard do Brasil SoA. ,Q, 

fereceu dois prêmios, no valor de Cr$lO.OOO,OO cada um, para os dois primeiros c,Q, 

locados no 3Q e 4Q anos do Curso Universitário. Quanto a estágios, a firma Ande~ 

son Clayton concedeu uma bôlsa-estágio para dois alunos. O Consórcio Real Aerovi 

as S6A. recebeu também um estagiário e pretende elaborar, para o ano de 1959,com 

pleto programa nesse sentido. A Ford Motor do Brasil S.A., através de seus dire

tores, tem estado em contato com a direção da Escola e pretende realizar um pro

grama, que, entre outras atividades, incluirá também estágios para universitári

os. A Fundação são Domingos manteve também um aluno como bolsista. 

Cooperação com outras entidades 

- Em 1958, a EAESP teve a oportunidade de realizar Seminários de Admini~ 

tração de Emprêsas, nos moldes dos que realizara em 1957, em Salvador 

e Belo Horizonte. Em maio, professôres americanos e brasileiros estiv~ 

raro em Pôrto Alegre onde, a convite da Federação das Ind~strias e da 

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Rio Grande do Sul, 

promoveram um Seminário, que constou de duas solenidades e diversasse~ 

sões de trabalho, e foi assistido por cêrca de 150 homens de emprêsa e 

um grupo de estudantes das Universidades do Rio Grande do Sul e Católi 

ca. Os professôres valeram-se dêsse ensejo para proferir diversas pa

lestras sôbre a Escola e para promover Seminários especiais para o Cor 

po Docente da Universidade do Rio Grande do Sul, sÔbre o curriculo de 

Administração de Emprêsas e sôbre o "método do caso". O Diretor da Es

cola, que fôra convidado para a solenidade de encerramento, teve opor

tunidade de examinar o problema do desenvolvimento do ensino de admi-

nistração de emprêsas no pais, assim como de trocar idéias sÔbre a ela 

boração do respectivo curriculoo 

- No per!odo compreendido entre 24 de novembro e 7 de dezembro de 1958, 
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realizou-se, na Escola Roberto Simonsen, do S.E.N .,A.I., o I Seminário 

de Gerentes de Emprêsas. Foi êle patrocinado pela Federação das Indús

trias do Estado de são Paulo e realizado pela Escola e pelo S.E.N.A.I. 

conjuntamente. Enviaram representantes a êsse Seminário trinta das mais 

expressivas emprêsas brasileiras, os quais conseguiram concretizar a i 
déia fundamental do conclave: promover, entre os participantes, inter-

A ~ , 'A 

cambio de experiencias e ideias quanto a importancia de se valerem as 

emprêsas dos serviços das escolas para treinamento sistemático do pes

soal. Dez professôres integraram o corpo de orientação dessas reuniões. 

Seis pertenciam à Escola (cinco adjuntos e um professor americano) e qu~ 

tro a outras entidades. A coordenação técnica estêve a cargo de um prQ 

fessor da Escola. O sucesso alcançado por êsse Seminário pode ser medi 

do através do noticiário da imprensa em são Paulo e no Rio, do rádio e 

da televisão, além das inÚmeras manifestações dos próprios participan

tes. 

Durante os primeiros meses de 1958, estêve na Escola o Prof. Karl Boe

decker, na qualidade de professor visitante. Nessa ocasião, a EAESP te 
, A' 

ve a oportunidade de realizar diversos seminarios especiais sobre o m~ 

todo do "caso", que foram liderados por aquêle professor o Entre 24 e 28 

de março, realizaram~se cinco sessões de hora e meia cada uma. A série 
, " -de Seminarios recebeu o titulo generico de: liA coleta e elaboraçao de 

casos, e o papel do instrutor". Nas sessões tratou-se, especlficamen

te, dos seguintes assuntos: a) desenvolvimento dos cursos que se utili 

zam de casos; b) preparação para lecionar um caso; c) o papel do ins

trutor numa aula de discussão de um caso; d) diferentes significadosdo 

material de um caso e e) relatório de um observador. Todo o Corpo Do

cente da Escola participou dêsses debates. Também os seguintes estabe

lecimentos de ensino foram convidados a enviar seus representantes: E~ 

cola de Sociologia e politica de são Paulo, Faculdade de Ciências Eco

nômicas da Universidade de Minas Gerais, Faculdade de Ciências Econômi 

cas da Universidade do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econô

micas da Universidade Mackenzie e Escola de Administração de Negócios 

da Ação Social. Atendendo a solicitação feita por representantes de um 
A , 

grupo de cerca de 30 industrias do setor textil, depois de consultados 

os professôres-adjuntos, a Escola anuiu em promover um curso especial 

de administração, com duração de 3 meses, e no horário das 18 às 21 ho 

ras, tendo-se em conta que os membros do referido grupo, por razões es 
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peciais, não poderiam atender aos horários normais da Escola. 

Durante o mês de julho, depois de uma série de contatos com a direção 

da Petrobrás, a Escola resolveu elaborar, a pedido dessa Companhia, um 

programa para o desenvolvimento de 4 seminários de 5 dias cada, que a 

EAESP desenvolveria em Salvador, Belém, Rio de Janeiro e Cubatão, du

rante os meses de agôsto, setembro, outubro e novembro. Em atendimento 

a êsse compromisso, em 18 de ag~sto, profess~res da EAESP estiveram em 

Salvador, onde permaneceram por uma semana, executando assim a primei

ra parte do programa. A direção da citada emprêsa apressou-se em infor 

mar a Escola do sucesso alcançado por êsse primeiro seminário. Em se

tembro outros professôres da Escola estiveram em Cubatão, onde cumpri

ram outra parte do programa. Em novembro, um terceiro grupo de profes

s~res da EAESP conduziu o 32 dêsses seminários no Distrito Federal, ao 

qual compareceram altos funcionários da Petrobrás. Em dezembro, estiv~ 

ram em Belém mais cinco professôres. Como resultado dêsse trabalho, a 

Petrobrás prometeu para 1959 seis b~lsas-cooperação à EAESP, na forma 

em que outras companhias já vêm patrocinando, bem como solicitou ump~ 

grama de cursos volantes, remunerados, para funcionários de suas vári-.... ... 
as reg10es de operaçao. 

Participação em outras atividades 

Sempre que convidada, a Escola tem participado de outras atividades, ob

jetivando com isso: a) manter-se atualizada com os acon0ecimentos de destaque,de 

caráter técnico ou educacional e b) marcar firmemente a sua presença. Durante o 

ano de 1958, pôde-se assinalar o seguinte: em agôsto, o Prof. Raimar Richers foi 

convidado pela Industrial Relations Counselors, Inc., New York, para discorrer 

sôbre: "O Mercado de Trabalho e o Desenvolvimento Econômico do Brasil", em curso 

especial sÔbre Relações com Empregados, que essa organização promoveu no Parque 

Balneário, em Santos; em setembro, o Prof. Gustavo de sá e Silva foi convidado~ 

la Associação dos Diretores de Vendas do Brasil, para participar de uma comissão 

encarregada de estudar a compensação dos vendedores. 

A Biblioteca da Escola 

Entendimentos havidos entre o Dean Alfred Seeley e o Diretor da Escola 

culminaram com a liberação de verbas da I.C.A. para aquisição de livros pela Es

cola, os quais seriam remetidos pela Michigan State University. Devido a êsse f~ 
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to, o acervo da biblioteca foi enriquecido de 695 livros, no ano de 1958. 

A. n e x o s 

Movimento estatistico da Biblioteca em 1958: 

1. Obras adquiridas em 1958 •••• 0 •• 0.10 •••••••• 0 •••••••••• 0 ••• 

2. Empréstimos feitos 

J aneiro-J' unho lO •••••••••••••••••• o ••••••• lO ••• o lO •• o o • o •• o o o 

Julho-Dez embro ........................................... 
Total 

3. Reservas feitas 

J aneiro-J' unho lO" o ••• lO o •••• Q ••••••••••••• o lO • o lO o o " I) ., • o o ••••• 

Julho-Dez embro •••••••••••••••••••••••••••• eooe •• ooooooo.o 

Total 

4. NÚmero total de obras até dezembro de 1958 

Dezembro de 1957 •••••••••• o ••••••• o.ooo ••• "ooe~OOOOOO •• QO 

Obras adquiridas em dezembro de 1958 

Total 

5. Folhetos emprestados 

J aneiro-J lillho ... o •••••••••••••••••••••• lO o o •••• o o • lO o ••••• o 

Julho-Dezembro 

Total 

6. Periódicos emprestados 

J aneiro...J' unho lO ••••••••••••••••• o •••••• lO ••• o • ., •• Q o •• o o o o " • 

Julho-Dezembro •••••••••••••••••••••••••••• 0.0.1)000 •••• 0 •• 

Total 

7. Livros emprestados 

J aneiro-J' unho ......... o •••• o •••••• o ••• o •• " " •••• o o • o .. I) o o o • 

Julho-Dezembro •••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• /t.OOO. 

Total 
8. A.ssuntos tratados 

Obras Gerais e o • O o ••• O • o o •• o o ••••• " •••• o •••• o o •••••• o o ••• o 

Filosofia ..... g • o o •••• o o ... o o •••• o • o ••• o ••••• o • o • o • o • Ia o •• o 

695 

1.061 

1.176 

2.237 

103 

101 

204 

1.261 

695 

1.956 

73 

80 

153 

67 

173 
240 

921 

923 

1.844 

14 

7 



............................................... Psicologia 

Sociologia ••••••• 

Relações Públicas 

. .................................... . 
........................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................ Estat:Ística 

Pol:Ítica · .................... . ........................ 
· ............................................... . Economia 

Finanças •.••• .................................. . . 
Direito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
Administração PÚblica •••••••••••••••• · .... ....... 
Administração de Pessoal ................................. 
Educação · ............................................... . 
Comércio •••• · ................ . •• I· ••••••••••••••••••• 

Filologia · ......................................... . 
Ciências Puras · ....................... . •••• . ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciências Aplicadas 

Organização e Administração 

............ 

Mercadologia 

Belas Artes 

.............................. 
............................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' ........... . 
Literatura 

História 

Geografia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••••••••• e , ." •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••• 

.................................... 
Total 

9. Idioma das obras consultadas 

Português 

Inglês 

Francês 

Espanhol 

•••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• •••••• 

• fi o • o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 

10. Consulentes 

Professôres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alunos do Curso Univ. de Formação 

Alunos dos Cursos Int. de Administradores 

Alunos do Curso de Estudos Pós-Graduados 

· ............... . 
Total 

• •••••••••••• o ••• 

... " ....... . 
" .......... . 

Funcionários •••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••• " 

Total 

133 

75 
238 

1 

84 

6 

472 

99 
174 

42 

121 

7 
162 

4 
16 

258 
217 

149 
1 

87 

1 

2 

2.237 

1.027 

955 
41 

214 

2.237 

385 

1.313 

186 

34 

52 

1.970 
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A Associação dos Ex-Alunos 

No inicio do ano, realizaram-se eleições na Associação dos Ex-Alunos pa

ra constituição de sua nova diretoria. Desde sua eleição, a nova diretoria se tem 

mostrado operosa e não tem medido sacrificios no afã de congregar todos os seus 

representados, para, assim, poder dar encaminhamento a um grande programa que pr~ 
~ , 

tende realizar. Uma das medidas que integravam esse programa ja foi consumada: ~ 
#v , , , 

diçao de dois primeiros numeros do Boletim Informativo, que contem artigos espe-

cializados e noticias de interêsse dos ex-alunos. Homenageou o Dean Seeley por 2 

casião de sua visita a EAESP. Associou-se à Escola nas homenagens com que foi~ 

tinguida a Missão Americana, por ocasião da sua partida em junho Último. Está em 

entendimentos com a American Management Association, para a obtenção de publica-- -, çoes e informaçoes tecnicas. 

o Centro Acadêmico da Escola 

-
O ano de 1958 assistiu a um intenso ritmo de trabalho por parte do Cen-

tro Acadêmico da Escola. Embora a sua atuação se tenha estendido ~diversos seto 

res, especial realce deve ser dado à sua atuação nos seguintes empreendimentos 

a) na promoção publiCitária do Curso Universitário, para o ano de 1959, junto a 

diversas escolas da Capital e do Interior; b) publicidade junto à imprensa em ge 

ralo Diversos jornais de são Paulo e do interior. foram visitados pelos diretores 

do Centro AcadêmiCO, ocasião em que puderam informar a êsses órgãos, o que real

mente era a Escola, qual a conceituação do administrador universitário e seus~ 

nos à frente do Centro Acadêmico; c) apreciável atividade na parte esportiva. Em 

outubro realizaram-se eleições para a escolha da nova diretoria para o exercicio 

de 1959. Desde sua eleição, a nova diretoria do Centro Acadêmico se tem mantido 

em estreita relação com a diretoria da Escola, a fim de informá-la sÔbre seus ~ 

nos e atividades. 

Pessoal, suas atividades, administração 

Professôres Americanos da M.S.U. 

- Foi intensa a movimentação dos professôres da Missão Americana, no ano 

de 1958. Oito professôres compunham a Missão, no inicio do ano. Em a

bril, o Prof. Ole S. Johnson retornou aos Estados Unidos. Ainda em a

bril, o Prof. Claude McMillan viajou para· os Estados Unidos em gôzo de 

f '· E· .. f erlas. m Junho retornaram aquele pals os Profs. Milton B. Dickerson 
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e Stanley E. Bryan. Em julho, os Profs. Gerald Clark e Donald Taylor, 

depois de cumprido seu estágio junto à Escola, retornaram aos Estados 

Unidos. No mesmo mês, retornou das suas férias o Prof. Claude MCMillan 

que assumiu a chefia da Missão em lQ de agôsto. Ainda em agôsto, che~ 

va em são Paulo o primeiro novo integrante da Missão Americana,o Prof. 

David Blakeslee. Em agôsto, chegaram também os Profs. Richard Gonzales 

e Charles Lawrence, novos componentes da Missão. No mesmo mês, retorn~ 

ram aos Estados Unidos os Profs. Leonard Rall, depois de ter transmiti 

do a chefia da Missão ao Prof. MCMillan, e o Prof. Dale Henning. Em s~ 

tembro, vieram os dois Últimos integrantes da nova Missão Americana,os 

Profs. Carl Frost e Arthur Warner. 

- A Missão Americana que, durante o ano de 1958, foi reduzida de 8 para 

6 professôres e quase totalmente substituida, dividiu as responsabili

dades com os adjuntos brasileiros na condução dos Cursos Intensivos e 

Pós-Graduado, participando de diversas comissões especiais, de seminá

rios e, especialmente êste ano, da comissão encarregada de organizar o 

setor de Pesquisas da Escola, onde deve ser destacada a participação 

do Prof. Arthur Warner. Somente do Curso Universitário não participou, 

diretamente, a Missão Americana. Com essa substituição e redução daMi~ 

são M.S.U., os professôres adjuntos passaram a exercer a maior parte 

do trabalho docente, exceção feita do Curso Pós-Graduado, onde os pro-
A 

fessores americanos foram os docentes, assistidos apenas pelos adjun-

tos brasileiros. 

Professôres-Adjuntos e Assistentes 

Em janeiro, a Escola promoveu um concurso objetivando preencher as duas 

Últimas vagas de assistentes, das 29 previstas. Foram então selecionados os dois 

melhores candidatos, que passaram a integrar o corpo de Instrutores. Em 31 de d~ 

zembro, 16 professôres já se encontravam de volta à Escola, como professôres-ad

juntos, 12 assistentes se encontravam nos Estados Unidos, em diferentes fases de 

preparação. Os assistentes que regressaram entre fevereiro e março, em nÚmero de 

6, foram promovidos a professor-adjunto em fase de especialização didática e a

proveitados no Curso Universitário. Um dêles foi designado coordenador do Curso 

Pós-Graduado, cujo inicio se deu em agôsto. A um professor-adjunto foi entregue 

o planejamento do Setor de Pesquisas, cujas atividades deverão iniciar-se em ••• 

1959. Durante 1958, a coordenação dos Cursos Intensivos e do Universitário esti-
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veram a cargo de dois professôres-adjuntos, conforme fôra recomendado pelo chefe 

da Missão Americana. Dos 12 assistentes que se encontravam nos Estados Unidos em 

fins de dezembro, a situação era a seguinte: os Últimos 3, que embarcaram a 16 de 
, 

dezembro, iniciariam os estudos em Michigan; 7 assistentes continuavam seu esta-

gio em Michigan State University e 2 permaneciam em estágio na Harvard Universi

ty. 

Professôres de tempo parcial 

A rigor, apenas três acontecimentos relativos aos professôres de tempo 

parcial são dignos de nota. O primeiro, foi a exoneração, a pedido, do Prof, Ju~ 

rez Rubens Brandão Lopes, substituido pelo Prof. Mauro Brandão Lopes, depois da 

competente prova de titulos. O segundo, foi a exoneração, a pedido, do Prof. Og 

Francisco Leme, cuja cadeira - Economia -, passou para a responsabilidade dospr~ 

fessôres-adjuntos, O terceiro, foi o inicio das negociações, visando obter, para 

o Prof. Alcidio Souza Prado, um estágio na Universidade de Michigan State Uni

versity para aperfeiçoamento de seus conhecimentos em IiComunicações". Também se 

estabeleceu que êsse professor passaria para o corpo de professôres de tempo in

tegral, d partir de janeiro de 1959. 

O pessoal administrativo 

Poucas alterações experimentou o quadro do pessoal administrativo, durag 

te o ano de 1958. No primeiro semestre, dois funcionários foram admitidos, em 

substituição a dois outros que se exoneraram, para os serviços de secretaria. Em 
, 

setembro, a fim de atender a horario especial que a Biblioteca deveria cumprir, 

foi admitida uma auxiliar de bibliotecária. Devido a transferência do Assistente 

do Diretor para Assistente dos professôres americanos, aquela vaga ficou aberta 

desde março até outubro, quando se contratou outra pessoa para preenchê-la. Dei

xou também a Escola a secretária da Missão Americana, função para a qual foi prQ 

movida antiga servidora da Secretaria da Escola. 

Atividades do Conselho Administrativo 

Durante o primeiro semestre de 1958, o Conselho Administrativo reuniu-se 

apenas uma vez, formalmente. Todavia, em caráter informal, diversas reuniões fo

ram efetuadas, ou nos gabinetes dos seus Presidente e Vice-Presidente, ou nos HQ 

téis J araguá e Othon Palace, com o Ministro Howard Cottam, Diretor do USOM/Bra -
sil, ocasião em que se estabeleceram as premissas para o novo acôrdo que viria a 
ser firmado entre a Fundação GetÚlio Vargas e o International Cooperation Admi-
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nistration. Posteriormente, essas negociações foram transferidas para a presidên 

cia da Fundação, no Rio. No mesmo semestre, graças a diversas diligências de mem 

bros do Conselho Administrativo, a Escola logrou receber da Confederação Nacio

nal das Indústrias, através da Federação das Indústrias do Estado de são Paulo,a 

contribuição de um milhão de cruzeiros, importância essa que se encontra deposi

tada em conta nQ 1, no Banco Moreira Salles, Agência Dom José, são Paulo. No se

gundo semestre, o Conselho se reuniu apenas uma vez, tendo tomado conhecimento, 

em têrmos gerais, das atividades da Escola. 

Instalações da Escola 

o crescimento natural que a Escola tem experimentado, teria sido sufici

ente para agravar a falta de espaço fisico, com a qual vem se debatendo desde mui 

to. tste ano, todavia, além da chegada de diversos assistentes dos Estados Uni

dos, a Escola defrontou-se com o problema do incêndio, que agravou consideràvel

mente as disponibilidades de espaço. Presentemente, dada. a dificuldade que tem h.!,! 

'lido para uma solução natural do problema, por parte da entidade seguradora,a di 
reção da Escola tem estado em freqftente contato com a administração da Delegacia 

Regional em são Paulo e, por intermédio dela, com o Instituto dos Bancários~ pr2 
, f ~ A ,.", 

prietario do ediflcio, ultimando uma serie de providencias que deverao culminar 

com a reforma das salas sinistradas antes de se iniciarem as aulas. Em que pesem A _ 

essas providencias e a perspectiva de uma soluça0 para a dificuldade das instal~ 

ções da Escola, dificilmente poderá a Fundação esperar eximir-se do ônus de uma 

despesa não prevista em orçamento, da ordem Cr$200.000,OO. 

3 - Programa para 1959 

Elaborado pela Escola e aprovado pela Fundação~ é o seguinte o plano de 

trabalho da EAESP, para o exercicio de 1959: 

Curso Universitário 

Em 1959, funcionarão quatro séries do Curso Universitário de Administra

ção de Emprêsas, com matricula inicial de 32 alunos por série. O ano escolar,con 

forme programa e regulamento em vigor, constará de dois semestres letivos,com um 

minimo de 16 semanas liquidas de aulas em cada semestre, começando respectivameg 

te a 2 de março e 2 de agôsto. Como parte de uma programação a longo prazo, fica , 
aberta a possibilidade da Escola fazer executar no 2Q semestre novas matrlculas, 
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, 
com reprodução, nesse, dos cursos administrados no 12 semestre; dependera a efe-

tivação ou não dessa medida, em 1959, das condições gerais de disponibilidade de 

pessoal docente, verba, espaço, demanda de matricula etc. Considerando-se a im

portância de uma bem articulada po11tica de colocação dos alunos que, a partir de 

1958, se formarem, deverá consolidar-se em 1959 um serviço regular de colocação 

que, criado em 1958, existe atualmente como iniciativa tacteante a cargo de um 

dos professôres-adjuntos. Consoante recomendação da Missão Uni versi tária da M.S.U" 

os professôres brasileiros, recém vindos dos Estados Unidos, deverão coadjuvar 

nos trabalhos de preparação e condução dos cursos de disciplinas semestrais, a 

cargo dos professôres-adjuntos, que já têm concluido seu estágio de especializa

ção didática. O reconhecimento do Curso Universitário de Formação, cujo processo 

(Protocolo M.E.C. n2 112.932, de 22.10.58), segundo tudo indica, se encontr~ em 
, 

fase bem adiantada, abrira novas perspectivas para o seu funcionamento, sendo de 
.' 6' r d .. esperar-se que, Ja em 19 O, o numero de matr1culas possa elevar-se consi eravel-

mente. Para 1959, há estimativas discretas quanto a êsse nÚmero, em que pese o 

trabalho de divulgação, atualmente em execução. tsse" curso continuará tendo o be 

nef1cio de uma série de aulas-conferências a serem proferida~, como nos anos an-
,." ". , f 

teriores, por pessoas destacadas na administraçao de empresas e negocios dopa1S. 

Na medida e extensão em que as emprêsas concedam bôlsas de estudo à Escola, se-
,." A , c ' rao beneficiados os alunos deste Curso, prevalecendo, quanto poss1vel, o cr1te -

rio de se obterem as chamadas "bôlsas-cooperação", no valor do custo médio "per 

capita" relativo a êsse mesmo Curso. 

Cursos Intensivos de Administradores 

Dois cursos, um em cada semestre, com inicio, respectivamente, aos 30 de 

março e 31 de agôsto, serão conduzidos em 1959. O planejamento geral de ativida

des para êsse exercicio visa, com redução de um curso com relação aos três ofer~ 

cidos nos anos anteriores, atender possivelmente ao mesmo ntimero de candidatos, 

liberando-se apreciável contingente de trabalho da parte dos professôres, que P2 

derão, assim, dedicar-se a outras atividades próprias da vida acadêmica,como pe~ 

quisa, redação de textos didáticos etc. Essa nova distribuição de tempo permiti-
", - , 

ra tambem a satisfaçao legal do regime de ferias, o qual, a partir de 1959, con-

cederá a todos os docentes brasileiros, que não estejam em estágio de especiali

zação didática, 3 meses de férias acadêmicas por ano. Os dois cursos intensivos, 

previstos para 1959, deverão funcionar desdobrados, como ocorria nos anos anteri 

ores, antes que o incêndio do prédio houvesse reduzido a área geral de trabalho 

de três salas de aulas, agora em reparação. No ano de 1959, o ensino nesse curso 
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, ~ 

tendera a ser exercitado, em cerca de 70% de todo trabalho docente, pelos profe~ 

sôres-adjuntos, com eventual párticipação dos professôres da M.S.U., até o limi

te de 30% do trabalho. 

Curso de Estudos Pós-Graduados 

~sse novo curso, recém criado e que realizou sua primeira experiência no 

segundo semestre de 1958, deverá atingir sua plenitude de funcionamento quantoao 

nÚmero de disciplinas semestrais, distribuidos aproximadamente da seguinte for

ma: 

IQ Semestre 

- Administração Contábil e 
Financeira I 

- Mercadologia I 

- Administração Geral I 

- Produção I 

2Q Semestre 

- Produção I 

- Administração Contábil e Financeira I 

- Mercadologia I 

- Administração Geral I 

- Produção 11 

- Administração Contábil e Financeira 11 

- Mercadologia II 

- Administração Geral 11 

o inicio dêsse curso está previsto para 2 de março. Além das atividades 

aqui programadas, êsse curso poderá desenvolver-se, na medida e tempo em que se 

efetive o programa de preparação de professôres de Administração de Emprêsas ori 

undos de outras Escolas, com base no acôrdo recém firmado com o Ministério da E

ducação, I.C.A., D.A.S.p. e Universidade da Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Ge-
N # A 

rais, introduzindo-se cursos de orientaçao didatica. Os professores de outras U-
""I , _ , • 

niversidades terao, alem de sua participaçao nos cursos pos-graduados, um reglme 

de trabalho de tempo integral, com participação plena nas atividades de preparo 

de material de ensino e nos seminários especiais, ministrados pelos professôre s 

da M.S.U. aos assistentes da EAESP. 

Pesquisa e Divulgação 

O ano de 1959 deve marcar o inicio de um programa vigoroso de pesquisa e 
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divulgação, como uma das atividades básicas da EAESP, sob pena de ver-se produ

zir uma desintegração de esforços, atinentes à condução desta Escola no rumo de 

um estabelecimento de ensino superior de Administração. Na atual fase de desen

volvimento desta Escola as seguintes metas podem ser visadas como de maior impo~ 
... . 

tancia dentro do objetivo geral: 

,. 
- ampliar o acervo de conhecimentos concernentes a todas as fases de prQ 

cessos e práticas em uso no campo de negócios do Brasil; 

- elaborar e desenvolver uma literatura especifica, para uso no ensino de 
_... ( ,. 

administraçao de empresas no Brasil em portugues, com dados brasilei-

ros); 

aperfeiçoar o material de ensino existente em português; 

- promover o aprimoramento dos niveis de instrução, entendidos como tra

balho de classe; 

- suprir a coletividade brasileira de negócios de informações e conheci-
, 

mentos, que se reconheçam necessarios como dados essenciais para a so~ 

lução dos problemas contemporâneos em administração de emprêsas, visan 

do assegurar decisões oportunas; 
A 

- elevar o "status" da Escola aos olhos do governo, da coletividade de n~ 

gócios e de outras instituições educacionais. 

tsses objetivos são semelhantes aos objetivos tidos atualmente emmira~ 

la maioria das grandes universidades. Não obstante, repousarão sôbre terreno mo

vediço, a menos que êsses mesmos objetivos sejam plenamente aceitos pelo corpo d2 

cente e pela administração. t dispensável dizer~se que está inteiramente aceito, 

por professôres e administradores da EAESP, o principiO de que atividades provei 

tosas de pesquisa constituem elemento básico na avaliação da contribuição acadê~ 

mica de cada professor. Na distribuição dos horários de trabalho dos professôres 

deve haver a previsão generosa do tempo para condução de pesquisas. Haverá càsos 

em que um professor deva dedicar-se, em regime de tempo integral, aos trabalhos 

de pesquisa; outros, dedicarão metade de seu tempo a êsse empenho. Espera a EscQ 

la não lhe faltem estimulo e meios para a imediata execução dessa dimensão inali 

enável da vida escolar na EAESP. Em circunstâncias ideais, o pesquisador deveria 

empreender os projetos de pesquisa que fôssem de maior interêsse para êleD Nopr~ 

sente estágio de desenvolvimento desta Escola é necessário e desejável conduzir 
, 

os esforços de pesquisa do corpo docente, de maneira a tornar maximos os result~ 
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cios do Brasil, é apropriado iniciar o esfôrço de pesquisa pelo seguinte progra-

ma: 

- a coleta, em cada área funcional, de dados e informação descritiva que 

suplementada por tradução de material apropriado em inglês, forneceria 

um corpo de conhecimentos de como a administração de emprêsas se reali 

za no Brasil; tal material constituirá uma rica adição ao material de 

uso didático; 

- um inventário das pesquisas já completadas no Brasil, bem como uma li~ 

ta de fontes e usos de dados básicos sôbre administração de emprêsas 

- o comêço de pesquisa analítica, visando solução de problemas. 

A publicação dos resultados de pesquisas é parte natural do processo to

tal, pois os resultados de pesquisa só são úteis à medida que se tornem disponí-
N , , 

veis. O programa de publicaçoes e traçado de maneira a colocar em forma utiliza-

veIos resultados dos esforços de pesquisa do corpo docente. Uma revista trimes

tral, a ser publicada pela Escola, será o veículo principal para colocar à disP2 

sição dos interessados os resultados da pesquisa. A revista será orientada pelo 

principio de exprimir, honesta e fielmente, os pontos de vista do corpo docente. 

Reconhece-se que uma revista trimestral é inadequada para preencher, integralmen 

te, as funções de publicação da Escola. Além da revista, o Comitê de Pesquisa e 

Divulgação se propõe a realizar o seguinte: 

- os subprodutos da pesquisa, na forma de casos para uso em classe; 

- uma série de monografias que relate completamente os resultados da pe~ 

quisa; 

- uma série de relatórios de conferências e programas especiais, organi

zados pela Escola. 

Funções da Comissão de Pesquisas e Publicações: 

- estimular a pesquisa entre o corpo docente; 

- coordenar os esforços de pesquisa de tôdas as áreas funcionais, de ma-

neira a assegurar máximos resultados e evitar duplicações de esforços; 

- aplicar, da melhor maneira possível, os fundos obtidos pela Escola pa

ra fins de pesquisa; 
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- editar e publicar uma revista de Administração de Emprêsas e outras p~ 

blicações, que relatem as pesquisas e atividades outras 

com a Escola; 

relacionadas 

servir como ligação com outras universidades, no planejamento de proj~ 

tos conjuntos de pesquisas; 

oferecer assistência técnica para condução de pesquisa, inclusive ori-
... , 

entaçao e metodos de pesquisa, e facilidades para datilografia de ma-

nuscritos, dentro dos próprios quadros da EAESP; 

- estimular e coordenar a redação de livros de texto em tôdas as áreas de 

Administração de Emprêsas. 

Neste setor de atividades, desenvolver-se-ão trabalhos de necessidade e 

interêsse direto da EAESP, bem como trabalhos destinados a orientar professôres 

vindos de outras Universidades, na forma do recente convênio com o M.E.C. 

Se~nários, Conferências, Cursos Avulsos 

A EAESP fará realizar, no ano de 1959, três conferências para homens de 

negócios, sendo uma no Rio de Janeiro, uma em Pôrto Alegre e um Seminário de Ex

-Alunos em são Paulo. A primeira, terá o objetivo primordial de despertar o in~ 

terêsse das firmas do Distrito Federal pelos cursos da EAESP e a segunda repre

sentará um passo adiante, no sentido de articulação com a Universidade do R.Grag 

de do Sul. A Escola examinará a possibilidade e conveniência de oferecer cursos 
A ... 

de emergencia a determinados segmentos da clientela potencial e que nao estejam 

sendo atingidos pelos nÍ v8is de seus cursos, at.ualmente conduzidos. 

Contrato e Treinamento de Assistentes 

Em cumprimento dos têrmos de obrigação assumida pela EAESP pelo "Project 

Agreement BA-4", deverá esta contratar, a partir de janeiro de 1959, mais seis a§. 

sistentes destinados a trabalharem com cada um dos 6 novos professôres da Missão 

da MoS.U. Deverão regressar dos Estados Unidos, em 1959, todos os nove assisten 
f tes, atualmente em estudos em Universidades daquele palS, sendo que cinco retor-

narão em março e quatro, em setembro. tsses assistentes passarão pelas várias e

tapas salariais, já aprovadas e em vigor desde 1958, durante seu estágio de esp~ 

cialização didática. Fica aberta a possibilidade para, caso venha a ser aprovado 

pela Fundação e I.C.A. o respectivo plano, a partida, nunca antes de setembro de 
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1959 3 de um ou dois dos atuais professôres-adjuntos, para Universidades America

nas, a fim de concluirem seu doutoramento em Administração de Emprêsas e Negóci-

os. 

Instalações complementares 

Em 1959, as atividades da EAESP, em continua expansão, não mais se cont~ 

rão nos limites f1sicos das atuais instalações, gentilmente cedidas pelo Ministi 

rio do Trabalh0 3 Indústria e Comércio no edif1cio ocupado por sua Delegacia Re

gional. Assim é que, em conseqUência de entendimentos havidos com a Presidência e 

Diretoria Executiva, o prédio nQ 548 da Avenida Paulista, de propriedade da Fun

dação, que foi parcialmente adaptado e ocupado pela Escola em 1958, terá ai ins

talados os seguintes setores de trabalho: pesquisa e divulgação, e redação de te2S 
o o N ,.. N 

tos para ensino de adminlstraçao de empresas; acomodaçoes de trabalho para os dez 

professôres das Universidades do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, confo~ 

me recentes indicações das respectivas autoridades ao Dean Alfred Seeley, e mais 

um professor da M.S.U. que virá especialmente para êsse convênio. No decurso de 

1959~ as demais dependências do prédio em referência de'Terão ser limpas e apare

lhadas, para abrigar os nove assistentes que retornarão dos Estados Unidos. Va

lendo-se da oportunidade da restauração das duas salas de aulas, destruidas pelo 

fogo, espera a Escola transformar o respectivo espaço.em salas. de aula,conversi

veis em salão de reuniões de estudo e sessões solenes, devendo, para isso, remo

ver apenas uma das paredes e instalando, em seu lugar3 uma divisão leve, de tipo 

removivel e comercialmente conhecido por "modern fold". Essa providência se faz 

necessária por exigênCia de inspeção federal, também já assim julgada pela pró-

pria Escola o 

Reaparelhamento em Material Didático Auxiliar 

Todo o equipamento auxiliar de ensino, como projetores, aparelhos de de

monstração de "Lay-out", instrumentos para o estudo de tempos e movimentos, fil-
A,.", A' 

madores 3 cameras de precisa0 etc., inutilizado pelo incendio devera ser substit~ 

ido em 1959, por imperiosa necessidade do próprio ensino e por exigência minist~ 

rial. 

Atividades de Assistência em forma de Cursos Especiais 

Iniciando suas atividades de assistência técnica a emprêsas, em forma de 

cursos e treinamento especifiCO de servidores 3 espera a Escola extender seus be

neficios à coletividade de negócios, e desenvolver uma nova fonte de receita, c~ 
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Convênio com a COSUPI 

Consoante negociações já entaboladas com o Presidente da Comissão Super

visora dos Institutos Universitários, instalada no Gabinete do Sr. Ministro da 

Educação e Cultura, com objetivo de, em convênios diretos com as Universidades e 

estabelecimentos isolados de ensino superior, incrementar as atividades de pes -

quisa e desenvolvimento tecnológico, a Escola se obrigará a conduzir investiga

ções no campo de administração de emprêsas e negócios, tornando seus resultados 

dispon1veis, não só em beneflcio do ensino na EAESP, como também pelas faculda

des existentes nas três Universidades incluidas no plano nacional de desenvolvi

mento do ensino de administração. A EAESP espera receber, como contra-partida, ~ 
~ .' , N 

juda financeira, independente de qualquer subvençao Ja aprovada pelos orgaos fe-

derais em favor desta Escola, em montante capaz de cobrir tôdas as despesas com 

o novo setor de Pesguisa e Divulgação da Escola de Administração de Emprêsas de 

são Paulo. 

111 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇXO P6BLICA 

A Escola Brasileira de Administração Pública foi criada em abril de 1952, 

pela Fundação GetÚlio Vargas, sob os ausplcios do Govêrno Brasileiro e da Orgar~ 

zação das Nações Unidas. Embora ainda não possua organização formal, consubstan

ciada em regulamento oficial, a EBAP se encontra funcionalmente organizada e es

truturada para cumprir, com um mÍnimo de recursos, suas finalidades essenciais e 

complementares. Orienta-a e coordena-a um diretor, assessorado por um pequeno 
~ 

"staff" composto, em sua maioria, de professores. Subordinados ao Diretor funciQ 

nam a Secretaria, com seus vários serviços, a Biblioteca, o Serviço de Seleção e 

Recrutamento, o Arquivo Geral e o Serviço Editorial. As atividades da EBAP dis

tribuem-se em atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades complemen 

tares e atividades administrativas. As atividades de ensino constituem os cursos 

regulares e os cursos avulsos. Os cursos regulares são três: 

Curso de Formação, 

Curso de Aperfeiçoamento, 

Cursos Intensivos (realizados duas vêzes ao ano). 

Complementando as atividades de ensino, verifica-se o trabalho continuo 
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de profess~res e funcionários, reunidos em comissões para o estudo de problemas 

especificas, bem como o da Congregação da Escola, a qual se reúne ordinária e e~ 
, 

traordinariamente, para fixar as diretrizes gerais do ensino e discutir assuntos 
, 

pertinentes a vida do estabelecimento. 

1 - Programa para 1958 

Em linhas gerais, a Escola propõe-se, em 1958, a repetir o programa do e 

xercicio de 1957, a saber: 

Ensino 

As atividades docentes compreenderão: Cursos Intensivos, Curso de Aper

feiçoamento, Curso de Formação, Curso Extraordinário e Ciclo de Conferências. 

1. Cursos Intensivos 

Serão ministrados dois cursos: um de 12 de março a 15 de julho, outro de 

12 de ag~sto a 15 de dezembro. Freqftentarão tais cursos, em cada semestre, cêrca 
- . t de 110, ou seja um total de 220 alunos, de que farao parte 32 procedentes de pa~ 

ses Latino-Americanos, numa média de 16 por semestre; os restantes candidatos se 

rão oriundos de órgãos federais, estaduais e municipais do pais. 

2. Curso de Aperfeiçoamento 

Dividido em duas séries, terá na 2A apenas 7 alunos aprovados em 1957, e 

na lA 20, recrutados entre os candidatos que já se estão apresentando. 

3. Curso de Formação 

Compreendendo agora quatro séries (4 anos de estuda), terá na 4A série 27 

alunos, na 3A cêrca de 70, na 2A cêrca de 50. Serão admitidos na lA série 30 al~ 
t ' nos, recrutados e selecionados neste perl0do de ferias. 

4. Curso Extraordinário 

A exemplo do que já vem fazendo, desde 1955, a Escola realizará um curso 

extraordinário para cêrca de 60 oficiais intendentes, do Exército Brasileiro. S~ 

rá um curso rápida, em regime de tempo integral e em atendimento das exigências 

do programa, neste setor, da E.A.O. 
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5. Ciclos de Conferências 

~nterá, ainda, como aliás o faz desde 1953, dois ciclos de conferências: 

um, versará sôbre assuntos de administração geral e especifica (com 64 conferên

cias), e distribuido pelos dois semestres; outro, será sÔbre aspectos gerais da 

cultura brasileira contemporânea (32 conferências), a prolongar-se também por t~ 

do o ano letivo, na média de uma sessão por semana. 

Outras atividades 

1. Preparação de Professôres 

" Prosseguindo seu programa de aperfeiçoamento de professores, com o con-

curso do Dep. de Assistência Técnica das Nações Unidas, a EBAP receberá de volta 

do estrangeiro, até fins de janeiro próximo, 6 bolsistafJ seus, pretendendo man

ter no exterior, em 1958, 4 estudantes que se especializem em setores do interê~ 

se da docência da Escola o 

2. Elaboração e Publicação de Material Didático 

Preparou a Escola um plano nesse sentido, para recomeçar o que fôra in~ 
.... 

terrompido em 1955. Entretanto, como sua execuçao depende ainda de recursos ex-

tra-orçamentários que 9 somados a uma quota da FGV (Cr$838.000 900), prevista nes

te orçamento J constituirão um "fundo de publi cações", deixa-se sua apresentação @ 

ra outra oport'midade. 

3. Pesquisa 

Pretende a EBAP J sem aumento de despesa 9 contar com a colaboração de al

guns alunos bolsistas para a execução de seu plano de pesquisas iniciado em 19570 
" E f' Tendo dado bons resultados tal experiencia, pretende a scola prossegul-la no prQ 

ximo ano, dispondo-se a :evar a efeito as três seguintes pesquisas sôbre: a) El~ 

boração, tramitação, discussão e aprovação do Orçamento da Rep~blica; b) Admini~ 

tração de material no Se~~ço Público da União; c) Capacidade administrativa do 

Municipio Brasileiro. 

4. Aquisição de livros 

Embora relativamente modestos seus recursos para êsse fim (CR$15Q.ooo,oo1 
, 

tenciona a Es-:;ola Gontinuar enriquecendo seu acervo bibliografico com obras atua 
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.. , 
lizadas e bem selecionadas, que atendam a natureza das disciplinas de seus vari-

os curriculos. 

5. Programas de Bôlsas de Estudo 

tsse programa prevê, para 1958, 61 bôlsas para alunos do Curso de Forma

ção, financiadas pela FGV, além de cêrca de 90 outras, que ficarão condicionadas 
.. ... 
a entrada dos recursos previstos nos acordos para tal firmados; com relaçao aos 

Cursos Intensivos, a FGV deverá financiar 35 bÔlsas, ficando outras 34, relati

vas ao 2Q semestre, na dependência da entrada de novos recursos, também previs -

tos em acordos firmados. 

2 - Execução do Programa 

A Escola Brasileira de Administração P~blica teve de enfrentar, em 1958, 
dificuldades financeiras idênticas às de 1957. 

Desde o Curso Pilôto de 1951, que antecedeu sua instituição oficial, em 

1952, a Escola se desenvolvera com segurança e rapidez, aumentando o corpo dis

cente, preparando novos professôres, diversificando suas atividades e aperfeiço

ando os métodos de trabalho. A partir de 1956, porém, obstáculos de ordem finan

ceira têm afetado o desenvolvimento da Escola, sacrificando por vêzes, as ativi

dades programadas e arrefecendo-lhe o impulso renovador de instituição pioneira. 

O crescimento do n~ero de alunos já constitui um indice significativo; assim,eg 

quanto em seu primeiro ano de funcionamento (1951) tinha a EBAP 67 alunos, no a

no passado (1958) teve 468. 

No que toca às atividades escolares essenciais, entretanto, o programade 

trabalho da Escola para 1958, revisto pela Direção Executiva da Fundação Get~lio 

Vargas e transmitido à EBAP para execução, foi integralmente cumprido. O progra

ma fixara em 220 o número de alunos que se matriculariam nos Cursos Intensivos 

(realizados duas vêzes, um em cada semestre)o Foi de 219 o n~ero dos que efeti

vamente se matricularamo Para o Curso de Aperfeiçoamento, o n~ero programado foi 

de 27 e o executado de 230 Para o Curso Regular de Formação, respectivamente de 

177 e 169. O programa previra um curso extraordinário para oficiais intendentes 

do Exército, que deveria contar com 60 alunos. O Curso foi realizado para 57 ofi 

ciais. 

Em resumo: 



Cursos Intensivos 

- Programado 

- Executado 

% de execução 

Curso de Aperfeiçoamento 

- Programado 

- Executado 
N - % de execuçao 

Curso de Formação 

- Programado 

- Executado 

- % de execução 

Curso E~raordinário para Oficiais do Exército 

- Programado 

- Executado 

- % de execução 

Total dos Cursos 

- Programado 

- Executado 

- % de execução 

N2 de alunos 

220 

219 

99% 

27 
23 
85% 

177 
169 

95% 

60 

57 

95% 

484 
468 
96% 
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No que se refere aos ciclos de confer~ncias, mantidos pela Escola desde 

1953, o programa compreendia 64 para o ciclo dos Cursos Intensivos e 32 para o 

chamado Curso de Cultura Brasileira Contemporânea, freqaentado pelos alunos do 

primeiro e segundo anos do Curso de Formação e pelos do segundo ano do Curso de 

Aperfeiçoamento o Foram realizadas 9 efetivamente, 45 conferências para o Curso In 

tensivo (19 no primeiro e 26 no segundo semestre) e 10 dentro do outro ciclo (4 
no primeiro e 6 no segundo semestre). 

Quanto à preparação de professôre5~ o programa de trabalho previra que 

quatro docentes da Escola seriam en,~ados ou mantidos no Exterior para fins de 
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especialização. Apenas dois, entretanto, estiveram no estrangeiro em 1958. Ambos 

aliás, já se encontravam fora do pais, um desde 1956, o outro desde 1957. Nenhum 

novo bolsista foi, assim, enviado pela Escola ao exterior, em 1958 • 

. Sob a rubrica tlElaboração e publicação de material didático", o programa 

aludia ao "Fundo de Publicações ll que deveria ser constituido durante o ano, dei

xando para outra oportunidade e apresentação do plano de publicações que a Esco-
A 

la havia preparado com a finalidade de recomeçar o que fora interrompido em •••• 

1955. Conforme se verá adiante, o Fundo não chegou a ser constituido, limitando

-se o trabalho da Escola, neste capitulo, à publicação de dois "Cadernos de Admi 

nistração", de um compêndio da série "Biblioteca de Administração Pública", além 
N , 

da preparaçao de mais dois livros e alguns cadernos, praticamente prontos, para 

serem lançados em principios de 1959. Outros trabalhos,em preparo desde os anos 

anteriores, continuaram paralisados em 1958. 

A fim de continuar o plano iniciado em 1957, com a colaboração ae alunos 

bolsistas do Curso de Formação, previra o programa a realização, em 1958,de três 

pesquisas sôbre: 1) elaboração, tramitação, discussão e aprovação de Orçamento 

da República; 2) administração de material no Serviço Público da União; 3) capa

cidade administrativa do Municipio Brasileiro. Nenhuma dessas pesquisas, entre

tanto, chegou a ser realizada. Estavam previstas para o periodo de férias. Sus

pendendo-se o pagamento das bôlsas de estudo nes~e periodo, por falta de recur -
... 

sos, os projetos de pesquisa perderam a razao de ser. 

Quanto à aquisição de livros, nada de especifico foi previsto no progra

ma de trabalho. Todavia, a Biblioteca, no decorrer de 1958, continuou a enrique

cer seu acervo, embora não conseguisse manter o ritmo alcançado no ano preceden

te. Ainda assim, pôde a Biblioteca adquirir, sobretudo através de doações e per

mutas, 776 obras em 858 volumes, 676 folhetos, 5.662 fasciculos de revistas e ••• 

1.548 fasciculos de jornais. 

Outro item do programa referia-se às Bôlsas de Estudo, prevendo 61 bôl

sas para alunos do Curso de Formação, financiadas pela Fundação GetÚlio Vargas,~ 

lém de cêrca de 90 outras, condicionadas à entrada dos recursos previstos nos a

cordos firmados para êsse fim. Para os alunos dos Cursos Intensivos, o programa 

compreendia o financiamento, pela Fundação, de 35 bÔlsas, ficando outras 34, re

lativas ao segundo semestre, na dependência da entrada de novos recursos, igual

mente previstos nos acordos firmados. Na realidade, para o Curso de Formação, 40 

bôlsas foram concedidas pela FGV e mais 91 provenientes de acordos, afora uma bÔl 
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sa concedida e financiada, pessoalmente, pelo presidente da Fundação, num total, 

por conseguinte, de 132 bôlsas. No Curso Intensivo do primeiro semestre 3 foram 

concedidas 38 b31sas e, no do segundo, 39. Houve, também, uma bôlsa concedida a 

aluno do Curso de Aperfeiçoamento. Ao todo, 210 bôlsas foram concedidas ao aluna 

do durante o ano de 1958. Convém frisar aqui, que todo3.1uno da Escola é,de cer

to modo, titular de uma bôlsa de estudo, por ser inteiramente gratuito o ensino 

na EBAP. 

... 
Ligeira comparaçao entre os resultados alcançados nos anos do 1957 e 1958 

, , A ~ 

podera, juntamente com o cotejo acima, completar a ideia sobre a situaçao atual 

da Escola. Entre 1957 e 1958, decresceu de 91 alunos o corpo discente. Os mesmos 

cursos ordinários foram realizados em ambos anos. Dos 3 cursos extraordinários , 

levados a efeito em 1957, sômente o Curso Especial de Administração para Ofici-
,. 

ais foi repetido em 1958, deixando de realizar-se o Curso Intensivo de Ingles e 

o Curso de Relações Humanas, êste efetuado, naquele ano, na Escola de Comando e 

Estado Maior do Exército. 
,. 

Realizou-se, em 1957, um total de 66 conferencias 3 contra 55 em 1958. No 

decorrer de 19573 foram enviados dois professôres ao Exterior, no gôzo de bôlsas 

de estudos; nenhum, em 1958. Publicaram-se 3 em 1957, um Caderno de Administração3 
um volume da série "Biblioteca de Administração Pública ii e 2 monografias prepar~ 

das para o Curso de Planejamento Regional realizado em 1956; em 1958 3 publicara~ 

-se um Caderno de Administração e um compêndio da série "Biblioteca de Adminis -

tração Públicall
o No campo da pesquisa3 o programa de projetos ebapianos realiza

dos em 1957 não teve prosseguimento em 19580 Em compensação, neste Último ano,t~ 

ve inicio o programa de estágios para alunos do Curso de Formação, programa no 

qual a Escola deposita justificadas esperanças. As aquisições da Biblioteca, sem 

contar folhetos e fasciculos de jornais e revistas 9 totalizaram, em 1957, 10155 

volumes, de 878 obras 3 contra 858 vol-umes de 776 obras para 1958. A publicidade 

levada a efeito pela Escola foi ndnima, tanto em 1957 como em 1958. Quanto às bôl 

sas de estudo, houve considerável melhora de um para outro ano: apenas 154 bôl

sas foram concedidas em 1957, em comparação com as 210 distribuídas em 1958. 

Há um capítulO, todavia, em que apraz à Escola constatar progresso. Tra

ta-se dos resultados obtidos no rendimento escolar, com base nos métodos de afe

rição utilizados pela EBAP. Com efeit0 9 enq~anto a média geral do rendimento es

colar da Escola, em 1957, foi de 77,6%, a mesma média j em 1958, elevou-se a •••• 

88,6%. O mesmo progresso verificou-se nas chamadas "médias ebapianas il
• Em 1957 , 

32,12% dos alunos a alcançaram, em comparação com 44,31% em 1958. Apenas na exe-
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cução dos programas de ensino houve algum recuo, de pequena monta. A percentagem 

foi, nesse capitulo, em 1958, de 89,0%, contra 90,3% em 1957. 

No que toca às atividades essenciais, a Escola regrediu algo quantitati

vamente, mas em compensação progrediu na qualidade da produção. 

Ensino 

# 

As atividades de ensino dividiram-se em atividades preparatorias, cursos 
~ 

regulares, ciclos de conferencias e um curso especial. 

1. Atividades Preparatórias 

Foram de intenso trabalho os meses que antecederam o ano letivo, já que 

a Escola não se limita a selecionar alunos entre os candidatos que a procuram;r~ 

cruta-os, também, em todo o território nacional. 
, 

Mais uma vez procurou a EBAP levar a efeito um recrutamento realmentefe~ 

til, empregando os meses de dezembro de 1957 e de janeiro de 1958, num trabalho 

de informação sôbre a Escola, no recrutamento pr~priamente dito, nos examesepr2 

vas vestibulares na seleção final dos candidatos 'para os diferentes cursos. Como 

nos anos precedentes, a seleção foi feita da seguinte maneira: 

Curso Intensivo: 

a Escola exige apenas testes psicológicos (capacidade mental) e uma~ 

dação sÔbre tema escolhido pelo candidato dentre uma lista de dez. 

Curso de Aperfeiçoamento: 

exige-se: a) que o candidato tenha concluido curso superior ou, pelo 

menos, curso cientifico, clássico ou equivalente; b) que exerça cargo 

de responsabilidade - chefia ou assessoramento; c) aprovação em exame 

escrito de Português (dissertação sÔbre tema escolhido pelo candidato 

de uma lista de dez); d) aprovação em exames psicotécnicos (capacida

de mental). 

Curso de Formação: 

o candidato deve possuir certificado de conclusão de curso clássico, 

cientifico, comercial ou equivalente; deve também ser aprovado no co~ 
NA, ~ ( curso de habilitaçao, que consta de tres materias eliminatorias His-
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tória, Português e Inglês) e uma n~o~eliminatória (Francês), e em te~ 

tes de capacidade mental, de personalidade, entrevistas e exames de 

saúde. 

para os Cursos Intensivos, realizados no primeiro e repetidos no segundo 

semestre de 1958, a EBAP recrutou candidatos no Distritcl Federal e em quase to

dos os Estados, bem como em vários paises latino-americanos. Ao todo, inscreve

ram-se 407 candidatos, sendo 308 no primeiro e 99 no segundo semestre. Para o Cu!, 

so de Aperfeiçoamento, o recrutamento limitou-se, como uempre, ao Distrito Fede

ral. O pequeno nÚmero de candidatos inscritos, apenas 17, explica-se pelo rigor 

com que, conforme é desde logo comunicado aos interessados, a Escola controla a 

frequ.ência. Tratando-se de funcionários que ocupam cargos de importância, e ge ... 

ralmente pais e m~es de familia, muitos dos candidatos B~O forçados a desistir , 

por n~o disporem das manh~s livres para dedicar aos estudos. Dai não só o peque

no nÚmero dos candidatos, como também o nÚmero relativamente elevado daquelesqle, 

matriculados, abandonam o curso antes da conclusão o O recrutamento de candidatos 

ao Curso de Formação realizou-se em Goiás, em Santa Catarina, no munic1pio de G!, 

ranhuns, Pernambuco, no de Garças, são Paulo, no de Mon'~enegro, Rio Grande do Sul, 

no Distrito Federal e no Estado do Rio. O recrutamento':oi feito após a distrib:!! 
No' E iça0, pelo correio ou diretamente, atraves de rep:c8sent3.ntes da scola, de mate-

rial informativo. O concurso de habilitação foi realizado em janeiro nos Estados 

e em fevereiro no Distrito FederaL Inscreveram-se 45 c3.ndidatos, sendo 24 apro

vados e 21 matriculados. 

Também durante as férias realizaram-se na Escola, de conformidade com as 

leis do pais, os exames de segunda época para os alunos dependentes do Curso de 

Formação e do Curso de Apôrfeiçoamento. 

2. Cursos Regulares 

Manteve-se, em 1958, a eS'~rutura básica dos cursos regulareso Foram as

sim ministrados o Curso de Formação~ em quatro séries 9 o de Aperfeiçoamento, em 

duas séries, e os Intensivos J de quatro meses e meio, c,ados no primeiro e repeti-
.... 

dos no segundo semestre, para turmas diferentes o Os cursos realizaram-se de aco.!:, 

do com os currículos prefixados e dentzoo dos horários .:.:stabelecidos. 

Curso de Formação: 

o Curso de Formação ::'nicioli suas aulas ::10S dias 3 de março (21!., 31!. e 

4!1. séries) e 17 de março (111. série). As aulas correspondentes ao pri-
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meiro-semestre encerraram-se a 13 de junho, realizando-se as primei

ras provas parciais de 17 a 30 do mesmo mês. O período de aulas te~ 

nou a 14 de novembro, tendo lugar os exames finais de 12 a 12 de dezem 

bro. De 18 a 28 de novembro, efetuaram-se as segundas provas parc~. 

Primeira Série -

Aos 21 alunos matriculados na primeira série, ministraram-se 9 matéri 

as, num total de 647 horas. Foram aprovados 15 alunos, sendo 4 repro-
, ~ 

vados em primeira epoca. Houve duas desistencias. 

Segunda Série-

Matricularam-se 54 alunos: 25 da Turma Pedro 11 e 29 da Turma Pandiá 

Calógeraso Ministraram-se a êles 8 matérias, num total de 1.145 horas 

de aula e 10 conferências. Foram aprovados 28 alunos, sendo 15 repro-
, A 

vados em l' epoca. Houve 11 desistencias. 

Terceira Série -

Matricularam-se 68 alunos: 36 da Turma José Bonifácio e 32 da Turma 

Visconde de Mauá. Ministraram-se aos alunos da terceira série 8 maté

rias, num total de 932 horas de aula. Foram aprovados 46 alunos, sen

do reprovados 10 em primeira época. Houve 11 desistências e uma repr2 

vação definitiva. 

Quarta Série -

Matricularam-se 26 alunos. Ministraram-se-lhes 11 matérias, num total 

de 546 horas de aula. Concluiram o curso 23 alunos, sendo 3 reprova

dos em l' época. A cerimônia de colação de grau desta turma realizou

-se no dia 22 de dezembro, às 2O~30 horas, no auditório do Ministério 

da Educação e Cultura. 

Curso de Aperfeiçoamento: 

O Curso de Aperfeiçoamento, com a duração de dois anos, iniciou suas 

aulas no dia 3 de março. As aulas do Curso de Aperfeiçoamento corres

pondentes ao primeiro semestre escolar encerraram-se a 13 de junho,r~ 
A 

alizando-se as primeiras provas parciais de 17 a 30 do mesmo mes. No 

segundo semestre J as aulas foram encerradas a 14 de novembro. De 18 a 

28 de novembro ~ houve as segundas provas parciais. As finais tive r a m 
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lugar de lQ a 12 de dezembro. 

Primeira S~rie -

Durante o mês de fevereiro, realizaram-se as etapas de seleçào: tes-.. 
tes, entrevistas e apuraçao dos resultados. Inscrever~se 17 candid~ 

tos, dos quais 16 foram aprovados e matriculados. Ministraram-se-lhes 

8 matérias, num total de 305 horas de aula. Foram aprovados 7 alunos, 

e 3 reprovados em primeira época. Houve 6 desistências. 

Segunda Série -

Regularmente aprovados na primeira série, em 1957 matricularam-se na 

segunda 7 alunos. Foram-lhes ministradas 6 matérias, num total de 318 

horas de aula, afora 10 conferências. Aprovaram-se 5 alunos em primei 

ra época, os quais concluiram o curso:; havendo 2 desistências. A ceri 

mônia de colação de grau da turma realizou=se no dia 22 de dezembro, 
, "N 
as 20,30 horas, no auditorio do Ministerio da Educaçao e Cultura. 

Cursos Intensivos: 

Primeiro Semestre -

O Curso Intensivo, do primeiro semestre 3 teve inicio a 3 de março. M~ 

tricularam-se 124 alunos, dos quais 4 foram bolsistas da Comissão Na

cional de Assistência TéCnica, 12 da Fundação GetÚlio Vargas e Prefei 

tura Municipal de Belo Horizonte:. 8 da Funda,;ão GetÚlio Vargas e do 

Estado de Santa Catarina:. 5 da Fundação Get~Lio Vargas e do Estado de 

Goiás, 8 da Fundação GetÚlio Vargas:. 85 comissionados e 2 avulsos.Pa~ 

ticiparam dêste turno 8 alunos hispano-ameri~anoso Ministraram-se 11 

matérias, por intermédio de 14 professôreso Houve 1.082 horas de aula 

e de sessões de debates (seminários) e 19 cotlferências. As aulas en

cerraram-se a 30 de junho, realizando-se de lº a 9 de julho os exames 

finais. Foram aprovados 101 alunos; 7 foram reprovados, havendo 16 d~ 

sistências o Terminou êste periodo a 15 de julho, com a entrega de ce~ 

tificados no audit~rio do Ministério da Educação e Cultura. 

Segundo Semestre 

O Curso Intensivo, do seg~do semestre, teve inicio a 4 de agôsto. Ma 

tricularam-se 95 alunos:. dos quais 12 foram bolsi'stas da Comissão Na-
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cional de Assistência Técnica, 15 da Fundação Getúlio Vargas e da Pr~ 

feitura Municipal de Belo Horizonte, 3 da Fundação GetÚlio Vargas e 

do Estado de Santa Catarina, 6 do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de Pernambuco, 3 da Fundação Getúlio Vargas e 55 comission~ 
.... 

dos. Participaram deste turno 12 alunos hispano-americanos. Ministra-
'" .... ram-se 11 materias, com 13 professores. Houve 1.047 horas de aula e 

de sessões de debates (seminários)"e 26 conferências. Foram aprovados 

80 alunos, sendo 10 reprovados em primeira época. Houve 5 desistênci

as. Terminou êsse segundo periodo do Curso Intensivo a 15 de dezembro, 

com a entrega de certificados, no audit~rio do Ministério da Educação 

e Cultura. 

Ciclos de Conferências: 

realizaram-se, em 1958, dois ciclos de conferências, visando a uma par. 

ticipação maior dos alunos no debate dos problemas contemporâneos do , 
pals e do mundo, para ilustrar-lhes a cultura geral e suprir, de cer-

to modo, as possiveis lacunas apresentadas pela Escola. O primeiro~ 

riculo foi organizado tendo em vista as necessidades dos Cursos Inte~ 

si vos. O segundo, sob o titulo geral de "Curso de Cultura Brasilei r a 

Contemporânea", destinou-se, particularmente, aos alunos dos Cursos de 

Formação (12 e 22 anos) e de Aperfeiçoamento (2Q ano). Entretanto, a 

Escola não conseguiu, pelas dificuldades encontradas no recrutament o 
.... ... .... 

de conferencistas idoneos, realizar todas as conferencias programadas. 

Tiveram lugar, porém: nos Cursos Intensivos 45 conferências (sendo 19, 

no lQ semestre, e 26 no 2Q); nos demais Cursos, 10 conferências (sen~ 

do 4 no lº semestre, e 6 no 2Q). 

Curso Especial de Administração para Oficiais: 

entre 15 de ag~sto e 13 de novembro, realizou-se na EBAP o Curso Esp~ 

cial de Administração para Oficiais, ministrado, a pedido da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, a oficiais intendentes do Exército. Ma

tricularam-se no curso 57 oficiais, que o freqUentaram em tempo inte

gral, cursando as disciplinas: Introdução à Administração Pública, 0r. 

ganização e MétOdOS, e Relações Públicas. O nÚmero de horas de aulas 

dadas, em 1958, obteve considerável aumento em relação a 1957, quando 

o mesmo curso foi ministrado pela EBAP. Em 1958, foram dadas 224 ho-
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ras de aula, em comparação com 116 em 1957. Em tôdas as matérias~ os 

alunos compareceram não somente às aulas propriamente ditas e aos se-
• ' • ",." . N 

~nar10s, como tambem as sessoes de leitura. Nessas sessoes foram li-

dos e discutidos quinze "Cadernos de Administração Públical1 e 630 pá

ginas de apostilas, previamente distribuidas aos alunos. Os oficiais 

foram submetidos a três provas escritas. 

Estágios de Treinamento: 

a Escola Brasileira de Administração Pública iniciou, em fins do se

gundo semestre de 1958, um programa compleme~tar'de ensino, em cujo 

prosseguimento deposita grandes esperanças. Trata-se de estágios de 

treinamento para os alunos do Curso de Formação~ objeto, após demora

das discussões, da Resolução n2 29 da Congregação. Essa Resolução es

tabelece o programa como complemento à formação profissional dos alu-
, , ... 

nos, atraves de treinamento em serviço, com estagio em organizaçoes 
,I' 

publicas ou particulares, cujas atividades se relacionem com os obje-

tivos da Escola e as disciplinas ministradas. A Resolução instituiu a 

Comissão de Administração dos Estágios, inclli~bida de realizar enten~ 

mentos entre a Escola e as organizações onde serão feitos os estágios, 

para opinar sôbre os acordos, ajustes ou contratos a êles referentes, 

selecionar, ciasSificar, indicar ou recomendar candidátos, contrOlaro 

aprovei tamento dêstes, e tomar outras providências correlatas. Em 1958, 

a Comissão recrutou e entrevistou 54 alunos da 3~ e 4A séries do Cur

so Regular de Formação. Selecionou 10 para aproveitamento no Banco N~ 

cional de Desenvolvimento Econômico. A seleção prévia foi secundada 

por outra do próprio Banco, sendo então aproveitados 4 alunos que se 
, ..., 

encontram em estagio nessa instituiçao de credito, desde 12 de dezem-

bro de 1958. A Rêde Ferroviária Federal solicitou à EBAP quatro alu

nos-estagiários, que estão sendo selecionados para encaminhamento à
quela autarquia. A Petróleo Brasileiro S.A. (PetrObrás) também está em 

vias de admitir certo nÚmero de estagiários. Em virtude das férias de 

fim de ano, os trabalhos da Comissão têm-se voltado para a articula-
AI , N , 

çao com orgaos do serviço publico federal, estadual e municipal, enti 

dades autárquicas, para-estatais e emprêsas privadas, no intuito de 

conseguir oportunidades de treinamento para outros alunos. 
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- Resultados: 

Rendimento escolar - A Escola Brasileira de Administraçio Pública 
, 
e 

um dos poucos estabelecimentos de ensino do pais que controla suas a

tividades didáticas, mediante análise estatistica permanente do rendi 

mento escolar (cálculo simultâneo de horas de aulas dadas e da fre

qflência dos alunos) e da execuçio dos programas de ensino (cálculo c0!!l 

parativo entre aulas programadas e realizadas). 

O desnivel entre o programado e o realizado, desnivel para o qual coa 
A , 

tribuem professores e alunos, e analisado semana por semana, e fica ~ 

comentado nos quadros estatísticos do rendimento escolar, indicando o 

grau de responsabilidade de alunos e professôres na queda de rendimea 

to. Na EBAP, o índice da freqflência dos alunos, permanentemente fisc~ 

lizada e estimulada, pode ser considerado satisfatório. O indice de 

presença dos professôres, embora pudesse ser melhorado em alguns ca

sos, t~ém se situa dentro dos limites do "bom". Foi significativo o 

progresso da Escola, neste capitulo, entre os anos de 1957 e 1958. A 

média geral do rendimento escolar foi, em 1957, de 77,6%, passando a 

88,6% em 1958. Isso quer dizer que, de cada 100 unidades "hora-aluno

-aula" programadas para 1957, 22,4% deixaram de ser realizadas,ao pa,[ 

so que, em 1958, apenas 11,4% nio se realizaram. 

Execução do programa de ensino - Outro instrumento de aferiçio do reg 

dimento da Escola é o cálculo da execução dos programas, efetuado com 

base na carga de ensino de cada professor e no calendário escolar. t~ 

te Último é elaborado, anualmente, pela Secretaria, e submetido à Cog 

gregação. Especifica os dias de trabalho de cada mês, levando em con

ta os periodos de férias, de provas, e os feriados. A êsse calendário 
, 

ajustam-se os programas de ensino de cada materia, distribuindo-se as 

aulas e demais trabalhos pelas sucessivas semanas. Determina-se, as

sim, por antecipação, o nÚmero de aulas que, em cada matéria, deverão 

ser ministradas no decorrer do ano letivo. Ao fim de cada mês, semes

tre e ano, somam-se as aulas efetivamente dadas, comparando-se o re

sultado com o programado. A percentagem da diferença entre o program~ 

do e o realizado é o indice de execução.dos programas de ensino. Essa 

percentagem, em 1958, atingiu a 89,0%, ligeiramente inferior, portan

to, à do ano anterior, que foi de 90,3%. Como se vê, apenas 11% das 
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t exc1UJ_ssem, 

porém, do cômputo geral 5 cursos cujos professôres, por vários moti

vos, deixaram de dar grande parte das respectivas aulas, ou sejam os 

Cursos de Chefia Administrativa, Finanças P~b1icas, Administração de 

Pessoal, Relações Humanas e Contabilidade P~b1ica, o índice de execu

ção dos programas subiria a 95%. De modo que a percentagem de 89% não 
, 
e representativa das atividades de ensino da escola consideradas em 

conjunto. 

As "médias-ebapianas" - O nive1 de aprovação para os alunos da EBAP é 

de 6, em cada matéria. Dos alunos bolsistas do Curso de Formação, pa

ra que gozem do direito de renovação automática da bÔ1sa, exige-se a 

aprovação, em tôdas as matérias,com média global igualou superior a 

7, numa escala de 10. Além disso, com a finalidade de estimular sadio 

espírito de emulação entre os alunos, a Escola estabeleceu um padrão 

de exce1~ncia consubstanciado na chamada "ména ebapiana" - igualou 

superior a 8. Os alunos que alcançam essa média são inc1uidos num qu~ 

dro especial que serve, por outra parte, para aferir o desenvolvimen

to d~sse curso de grande importância para a Escola. Assim, enquanto 

em 1957, de 193 matriculados, 62 ou 32,12% alcançaram a ilmédia-ebapi~ 

nall
, em 1958, de 169 alunos, 75 ou 44% alcançaram média igual ou sup~ 

rior a 8. Certa correlação entre o indice de freqnência e a conquista 

dessa média é evidenciada no exame da vida escolar dos alunos. Assim, 

na maioria dos casos, os alunos que alcançam média igualou superior 

a 8 têm indice de freqnência superior a 95%. 

Atividades Complementares 

1. Preparo de literatura especializada 

Essa atividade tem merecido, ano após ano, especial atenção da Escola, a 

qual, para transmiti-la a seu alunado, necessita dos ensinamentos compendiados e 

dos escritos sÔbre a moderna administração pÚblica e disciplinas correlatas. Em

bora aquém do pretendido, a Escola tem contribuido para sanar, em certa medida, 

no campo da administração, a falta de literatura especializada em língua portu

guêsa. No orçamento da Escola para o ano de 1958, a Fundação Get~ioVargas in

cluiu a verba de Cr$838.000,00 para cobrir sua quota do Fundo de Publicações a 

ser constituido. As dificuldades financeiras da EBAP impediram, mais uma vez, a 
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constituição do Fundo. O resultado foi que, contando com minguados recursos, o 

Serviço Editorial pouco pôde fazer, em 1958, no sentido de avançar algo mais na 

realização do programa de edições que a Escola, desde muito, tem em vista. O que 

se pôde fazer em matéria de publicações, representou contribuição pessoal. As a

tividades realizadas pelo Serviço, em 1958, resumem-se no seguinte: 

Trabalhos Publicados: 

Caderno n2 41 da série "Cadernos de Administração Pública", inti tula

do "Orçamento", 148 págs., por Pedro Munoz Amato, tradução e adapta

ção de Benedicto Silva. 

"Introdução à Administração Públicall , livro de 280 páginas, de Pedro 

Munoz Amato, tradução de Benedicto Silva. 

Trabalhos no Prelo: 

4 livros: "Teoria Geral do PlanejamentoU
, de J ohn Friedmann, "Introdl!, 

ção ao Planejamento Democráticoll , do mesmo autor, "Vocabulário Admi

nistrativo", de Benedicto Silva, e liA Moderna Administração Munici

pal ll , de Diogo Lordello de Mello. 

3 Cadernos de Administração: nUma Análise das Teorias de Organização~ 

de Beatriz M. de Souza Wahrlichj liA Administração Civil na Mobiliza

ção Bélica", de Benedicto Silva; 110 Assessoramento da Presidência da 

República ll , de Cleantho P. Leite. 

Trabalhos em Preparo: 

"Administração Pública", 550 págs., de Marshall E. Dimock e Gladys 0& 

den Dimock. 

"Idéias e Problemas sÔbre Administração Pública", 470 págs.,de DWight 

Waldo. 

"Administração Pública", 650 págs., de J ohn Pfiffner e R. Vance Pre,ê. 

thus. 

"Antropologia Cultural Aplicada à Administração Pública", por Mariali 

ce Moura Pessoa. 

"Cap{tulos de Administração Públicall , por Benedicto Silva. 

"Processos de Organização e Administração", 305 págs., 
Seckler Hudson. 

de Catheryn 
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"Principios de Finanças Públicas", 290 págs o, de Hugh Dalton. 

"Fundamentos de Relações Públicas", 330 págs., de Mário Garcia Rocha e 

Eric Carlson. 

2. Bôlsas de Estudo 

Dentro do conceito de "bôlsa de estudo", todos os alunos da Escola Brasi 

leira de Administração Pública são bolsistas ~ pois de nenhum recebe a Escola qual 
... , A 

quer remuneraçao ou pagamento, e a todos oferece vantagens t1picas de bolsa dee~ 

tudo. Os alunos do Curso de Aperfeiçoamento continuam, durante o curso,' a servir 

em suas repartições. Recebem, assim, salários e vantagens integrais enquanto fr~ 

qUentam a Escola, a qual lhes oferece ensino e orientação profissional gratuitos, 

material de ensino também gratuito ou a preço de custo, acesso à documentação e 

à bibliografia, bem como facilidades de alimentação nos dias úteis, no restaurag 

te da Fundação, onde são servidas refeições a preço nominal. Para os Cursos In

tensi vos há dois tipos de bôlsas: "A" e "B" o As bôlsas tipo "A", além de tôdas as 

vantagens mencionadas acima, bem como da assistência para que obtenham alojamen

to conveniente, incluem as passagens de vinda e volta, para os alunos não resi

dentes no Rio de Janeiro ou em Niteroi, e '.Im auxilio mensal, para os brasileiros, 

de quatro mil cruzeiros e, para os não-brasileiros, de cinco mil cruzeiros, du

rante o curso. As bôlsas tipo iiB" não incluem o auxílio mensal e as passagens.Os 

alunos do Curso de Formação gozam das vantagens de ensino e orientação profissi~ 

nal gratuitos, de acesso à documentação e à bibliografia necessários aos estudos, 

de facilidades de alimentação no restaurante da Fundação, da obtenção gratuita,cu 

a preço de custo, do material de ensino usado na Escola, e assim por diante.l ex 

ceção dos raros alunos chamados "independentes li
, recebem também uma anuidade de 

Cr$38 0 000,00, paga durante o ano letivo em prestações mensais iguais, para aten

der a despesas de moradia e alimentação no Rio de Janeiro e, também, no caso dos 

residentes fora da capital federal e de Niteroi, representando cêrca de 85% do ~ 
A .. 

lunado, o pagamento das despesas de vinda ao Rio de Janeiro e de retorno a cida-

de de origem, inclusive para viagens anuais de férias. A Escola presta-lhes, ou

trossim, assistência para que consigam alojamento conveniente.no Rio. Durante o 

ano de 1958, a Escola manteve 132 b~lsas de Cr$38.000,OO cada, no Curso de Form~ 

ção o Dessas, 40 foram mantidas pela F"ündação Getúlio Vergas, 91 através dos aco~ 

dos firmados com instituições diversas e uma, pessoalm8nte, pelo Presidente da 

Fundação. No Curso de Aperfeiçoamento houve um bolsista que, excepcionalmente,r~ 

cebeu bÔlsa, incluindo pagamento em dinheiro. Nos Cursos Intensivos houve 38 bol 
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sistas brasileiros no primeiro semestre, e 39 no segundo. As b~lsas dos alunos 

não-brasileiros (8 no primeiro e 12 no segundo semestre) foram pagas, bem como 

as passagens, pela Comissão Nacional de Assistência Técnica do Ministério das Re 

lações Exteriores. 

Dos 468 alunos da Escola em 1958, todos bolsistas de um ou de outro 

po, 230 gozaram de b;lsas que incluiam auxilios em dinheiro o Dêsses 230 , 50 
ram mantidas pela Fundação GetÚlio Vargas (40 no Curso de Formação e 10 nos 

sos Intensivos), 20 pela Comissão Nacional de Assistência Técnica (alunos 

ti

fo

Cur-
N 

nao-

-brasileiros dos Cursos Intensivos), e 158 em virtude de acordos firmados pela 

Fundação com instituições diversas (91 no Curso de Formação e 67 nos Cursos In

tensivos) além de duas b;lsas, uma no Curso de Formação e outra no Curso de Ape~ 

feiçoamento, resultantes de ajustes especiais. Além disso, 50% dos gastos dire

tos (mesada, passagens etc.) das b;lsas concedidas em virtude de ac;rdo a funciQ 

nários do Estado de Goiás, do Estado de Santa Catarina e da Prefeitura de ~ H~ 

rizonte, foram pagos pelo Fundo de B;lsas da Escola. 

3. Treinamento de Profess;res 
A 

O programa de treinamento de professores da Escola no exterior, sob os 

ausp{cios do Departamento de Assistência Técnica da ONU, tinha por objetivo ini

cial substituir, por profess;res brasileiros, o corpo docente primitivo da Esco-
A 

la, composto ém sua quase totalidade de professores estrangeiros enviados pelas 

Nações Unidas. tsse primeiro objetivo já foi atingido. Durante o ano de 1958, a 

situação se encontrava modificada, pois somente dois profess~res estrangeiros en 

sinavam na Escola, ambos contratados diretamente. A Escola, todavia, continua a 

dedicar especial atenção ao programa de treinamento de profess~res, porisso que, 

devido à competição no mercado de trabalho (ao qual comparece em condições de in 

ferioridade, motivadas por suas dificuldades financeiras), tem sido forçada a re 

nunciar à colaboração de vários elementos preparados graças ao referido programa. 

Durante o ano de 1958, retornaram à Escola os dois Únicos profess;resque 

se encontravam no exterior, em g;zo de b;lsas de estudos. Nenhum outro foi envi~ 

do no decurso do ano. Espera-se, entretanto, que o programa interrompido seja r~ 

iniciado em 19590 

4. Congregação da Escola 

Os trabalhos da Congregação desenvolveram-se normalmente durante o ano 

de 1958, realizando-se 18 reuniões: 10 no primeiro e 8 no segundo semestre. O 
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principal trabalho da Congregação consistiu em examinar assuntos ligados à. vida 

quotidiana da Escola. Dividida em comissões especiais, a Congregação assessora a 

Direção na solução de problemas vários. 

5. Biblioteca 

As atividades da Biblioteca da Escola haviam experimentado certo incre-
.. 

mento em 1957. Em 1958, entretanto, devido as suas dificuldades financeiras, h~ 
# . 

ve decrescimo em seu desenvolvimento. Mesmo assim,.conseguiu esta prestar duran-

te o ano serviços de valor, colaborando, inclusive, com a Biblioteca do Institu

to de Administração Municipal, dando-lhe assistência técnica, e com a Secretaria 

da EBAP, no recrutamento de candidatos aos seus· diversos cursos. 

Aguisiç~ - No decorrer de 1958, o Serviço de Aquisições não conseguiu 

manter o ritmo de trabalho alcançado no ano anterior. A maior parte do material 

incorporado ao acervo da Biblioteca originou-se de doações e permutas, através do 

intercâmbio mantido com órgãos congêneres e outras entidades culturais do pais e 

do estrangeiro. As obras recebidas,· submetidas a seleção, foram anexadas ao ace~ 

vo, registrando-se: 

Livros 776 obras em 858 volumes 

Folhetos 676 

Revistas 5.662 fascfculos 

Jornais 1.548 fasciculos 

O acervo passou a ser constituido de: 

Livros - 16.928 volumes 

Folhetos 

Periódicos -

6.161 

960 titulos, representados por aproximadamente 44.229 fa~ 
dculos. 

Adquiriram-se, igualmente, vários volumes que faltavam para completar as 

coleções, bem como algumas obras nacionais e estrangeiras de interêsse para os 

trabalhos da Fundação. Estiveram parados, durante o ano, a restauração e a enca

dernação de volumes, em virtude de não haver recursos para tal fim. 

Catalogação e Classificação - Esta secção prosseguiu no ritmo de traba-
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lho do ano anteriorJ tendo preparado 2.043 publicações para circulação. Foram d~ 

tilografadas 11.399 fichas, que passaram a fazer parte dos Catálogos. Foram pes

quisadas 122 revistas, sendo selecionados e catalogados 160 artigos. 

Referência e Empréstimo - t sse serviço empenhou-se em prestar assistên

cia aos consulentes J para isso organizando um total de 13 bibliografias. Inscre-
, , 

veram-se J durante o ano J 360 leitores, atingindo a 11.521 o numero de empresti-

mos e a 13.033 o de consultas. O Serviço de Referências e Empréstimo manteve in-
A ., 

tercambio com outras bibliotecas~ localizando e requisitando, como emprestimo,30 

livros e 10 periódicos. Atendendo a pedidos J foram feitas 90 pesquisas na Cole

ção de Leis do Brasil. Foi também iniciada a revisão do Catálogo Dicionário, teg 

do sido, para isso, preparadas cêrca de 300 fichas de referência. A Bibliotecac~ 

laborou também com o Serviço de Publicações da EBAP, na revisão do 
,.. 

intercambio 

das obras editadas pela Fundação. Foram conservadas 175 entidades nacionais e e~ 

trangeiras, e cancelada a remessa a 405 outras. 

Atividades Administrativas 

As atividades administrativas da Escola, a cargo da Direção e da Secret~ 

ria, desenvolveram~seJ em 1958, conforme se passa a expor. 

1. Seleção e recrutamento 

Essas atividades mereceram os maiores cuidados por parte da EBAPJque prQ 

cura atrair um fluxo crescente~ por um lado, de servidores pÚblicos experimenta

dos e, por outro~ de jovens de capacidade, os dois grupos que integram seu alun~ 

do. Não gozando, ainda J a profissão de administrador, da atração e das vantagens 

das profissões tradicionais, a escola realiza amplo trabalho de recrutamento es~ 

leção de alunos, atividades das quais depende o bom funcionamento da instituição. 

O serviço de recrutamento e seleção varia de ac3rdo com os cursos. Para os Cur

sos Intensivos, a Escola entra em contato, cada semestre J com os governadores dos 

Estados (que indicam seus elementos de ligação}J com os ministros de Estado, pr~ 

feitos municipais, presidentes de autarquias e sociedades de economia mistaJecam 

os embaixadores brasileiros nas repúblicas latino-americanas. Aos governos esta

duais, ministérios~ prefei<:,uras" autarquias e às embaixadas, é comunicada a aber. 
.... - , 

tura das inscdçoes~ recabendo a Escola, em seguidaJ a comunicaçao do numero de 

candidatos =-:-~8~::":'Ltoso Feito isso~ a EBAP lhes envia o material de seleção, tes

tes de nivel mental J provas, roteiros de entrevistas etc. O material é depois r~ 

cambiado à Escola J onde se faz a seleção final. Os exames nos Estados e Territó-
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rios são realizados, ora pelo elemento de ligação indicado pelo govêrno,ora,quan 

do posslvel, por emissários da Escola. No caso dos palses latino-americanos,a s~ 
N ~, #v 

leçao e feita no Rio, atraves do exame das fichas de inscriçao devolvidas pelas 

embaixadas. No Distrito Federal, o recrutamento e a seleção são feitos com o con 

curso dos ministérios, autarquias, prefeituras etc., sendo o exame e a seleção 

dos candidatos feitos na própria Escola. No que se refere ao Curso de Formação,a 

Escola se comunica com os diretores de colégios secundários em todo o Brasil,mui 

tos dos quais enviam à EBAP dados referentes aos alunos em vias de concluir os 

cursos clássico, cientifico, comercial ou equivalente. A êsses poss1veis candid~ 

tos são enviadas informações sôbre a Escola. Os interessados, a seguir, dirigem

-se a esta, pedindo outros esclarecimentos. A Escola entra igualmente em conta

to com os diretores de jornais, em todo o paIs, solicitando a publicação de noti 
.' . ' ClarlO a respeito de seus cursos, tendo encontrado, ate agora, boa vontade dapa~ 

te da imprensa. O recrutamento e a seleção para o Curso de Aperfeiçoamento são 

feitos apenas no Distrito Federal. Anuncia-se a abertura das inscrições, a Esco

la entra em contato com a prefeitura, as repartições pÚblicas de todos os niveis, 

autarquias etc., realizando-se o recrutamento em janeiro e a seleção em faverei

ro. O trabalho da Escola, em 1958, no que se refere ao recrutamento e à seleção, 

pode ser avaliado, no seu aspecto quantitativo, mediante exame dos seguintes da-

dos: 

Inscritos Selecionados Matriculados 

Cursos Intensivos (brasileiros) ••• e 407 234 199 
Cursos Intensivos (estrangeiros) •••• 60 14 20 
Curso de 

... 
F oI'Dlaçao ••• o • o IJ o •• ~ •••••• o • 45 24 21 

Curso de Aperfeiçoamento ••••• o ••••• 17 . 16 16 
Totais 529 288 256 

2. Serviços da Secretaria 

Matricula e Fregüência - Terminada a seleção dos alunos, inicia-se o tr~ 

balho de recepção dos candidatos escolhidos. No caso dos alunos de fora do Dis

trito Federal, a Escola os recebe no aeroporto, sugere-lhes alojamento, cujas cOE 

dições foram previamente estudadas, começando em seguida o trabalho de matricu

la. Preenchem-se as fichas e os cartões de matricula, que servem de identifica

ção para os alunos, com as vantagens resultantes de condições de estudante. Ao 

mesmo tempo, os novos alunos tomam contato com a Escola, através de cartas, pa-
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lestras j reuniões com o diretor e com os profess~res. No caso dos Cursos Intensi 

vos, os alunos escolhem, sob a orientação de profess~res, as matérias eletivas.A 

Secretaria confeccionou, em 1958,398 fichas de matricula e o mesmo número decar 

teiras de estudante o No que t oca à freqtlência, é ainda mai s volumoso o trabalho 

da Secretaria. são confeccionadas, distribuidas, anotadas, preenchidas e classi

ficadas fichas diárias de aula, e fichas individuais de cada al~o. Faz-se o cál 

culo semanal, mensal e anual de horas-alunos-aulas, através do qual é estabeleci 
, . 

da, para cada aluno e cada materla, a porcentagem de trabalho realizado em rela-
_ ~ A' ~, 

çao ao programado. A Secretaria faz comunicaçoes de freqUencia as repartiçoes ~ 

blicas (no caso dos alunos dos Cursos Intensivos e de Aperfeiçoa.mento) e à Cont~ 
bilidade da Fundação, para efeito de desconto nasb~lsas, aplicado aos alunos i~ 

freqUentes do Curso de Formação. Comunica, também, à Contabilidade, o número de 

horas de aula dadas pelos profess3res horistas, realizando, por outro lado, o e

xame das notificações de falta dos alunos. Em 1958, foram confeccionados 27 ori

ginais de horários e 5.831 fichas para contr31e de freqüência. 

Exames e notas - A Secretaria também se encarrega da parte material (mi

meografia, etc.) e estatistiea dos exames e notas, tendo sido elaborados e pree~ 

chidos, em 1958, 10458 originais de boletins. Foram realizadas duas provas parei 

ais e um exame final para cada uma das séries do Curso de Formação, duas provas 

parciais e um exame final para cada um dos semestres dos Cursos Intensivos,e du

as provas parciais e uma final para cada uma das duas séries do Curso de Aperfei 

çoamento. 
, 

Em fevereiro realizaram-se os exames de segunda epoca para os cursos de 

Formação e Aperfeiçoamento, e outros, para os Cursos Intensivos, apÓs as provas 

finais de cada semestre. A Secretaria é, freqUentemente, consultada s3bre osal~ 

nos e ex-alunos da Escola (103 f~lhas de informação foram expedidas em 1958),pr~ 

parando também atestados, certificados e diplomas, além do calendário escolar, ~ 

nualmente impresso. 

Impressão e distribuição de apostilas - Trata-se de atividade que absor-

ve grande parte do tempo e dos cuidados da Escola, em especial da Secretaria. A~ , 
traves dela, e paralelamente aos trabalhos do Serviço Editorial e da Biblioteca, 

procura a EBAP - p fornecer aos alunos nao so os resumos das aulas dadas pelos pro-

fess3res e das conferências realizadas 9 como ta:rnbém material de leitura subsidiá 

ria. Em 1958, foram entregues para serem mimeografados 264 originais e distribui 

dos aos alunos 220259 exemplares de apostilas. 
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3. Acordos e financiamentos 

Até 1956, a Escola manteve-se com o auxilio recebido do Govêrno Brasilei 

ro e da Organização das Nações Unidas, bem como da receita auferida de acordos e 

convênios celebrados com Estados, munic:Ípios, autarquias e outras instituições.A 

partir de 1957, porém, tendo expirado o prazo de vigência do Acôrdo Suplementar 

nQ 1, firmado entre o Govêrno do Brasil e a Organização das Nações Unidas, ces

sou o auxilio em espécie da ONU, a qual, desde então, limita-se a financiar as 

bôlsas de estudo concedidas aos professôres da EBAP enviados ao estrangeiro para 

treinamento e parte dos gastos de viagem dos bolsistas não-brasileiros. 

A subvenção do govêrno brasileiro, consignada no Orçamento da União para 

1958, e paga à Fundação em 1958, foi de Cr$15~000.OOO,00. Desde 1952, a EscOla se 

vem esforçando por ampliar as fontes de receita e, conseqftentemente, a prestação 

de serviços inerentes à sua própria natureza. Para isso já propôs cêrca de 60 a

cordos a instituições p~blicas e particulares, logrando negociar, até agora, 16 
_ A' 

acordos para treinamento de pessoal e prestaçao de assistencia tecnica. Durante 

o ano de 1958, foi ultimado acôrdo com o Departamento de Estrada de Rodagens de 

Pernambuco, para treinamento de pessoal e prestação. de assistência técnica. Es

tão em negociações outros acordos, no mesmo sentido~ com o govêrno do Estado do 

PiauÍ e com o Banco EconÔmico da Bahia. Em virtude dos acordos em vigor, a Esco

la recebeu, para seu Fundo de BÔlsas, em 1958, um total de Cr$6.067.662,20, as

sim discriminado: 

Cr$ 600.000,00 

Cr$ 464.000,00 

Cr$ 800.000,00 

Cr$2.592.000,00 

Cr$ 141. 596, (J) 

Cr$ 115.333,00 

da Companhia Sider~rgica Nacional, provenientes de a

côrdo firmado em 1952 e posteriormente revalidado; 

da Comissão Nacional de Assistência Técnica, provenie~ 

tes de acôrdo firmado em 1953 e ampliado em 1957; 

da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para conces

são de Bôlsas; 

da Prefeitura do Distrito Federal, reembôlso de bÔlsas 

concedidas nos exerc1cios de 1955, 1956 e 1957, em vi~ 

tude de acôrdo, e que ainda não haviam sido pagas; 

da Prefeitura de Belo Horizonte, provenientes de acôr

do firmado em 1956; 

do Departamento de Estradas de Pernambuco, provenien-
~ _ A 

tes de acordo firmado para a concessao de bolsas e pre~ 
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Cr$ 778.020,40 

Cr$ 576.712,20 

tação de assistência técnica; 

do Estado de Santa Catarina, provenientes de acôrdo f~ 

mado em 1956; 

do Estado de Goiás, provenientes de acôrdo firmado em 

1957. 

Ao Fundo de Bôlsas acrescente-se também a quantia de Cr$36.000,00, prov~ 

niente de doação de bôlsas Ildefonso Simões Lopes. A Escola recebeu, também, fo

ra do Fundo de Bôlsas, mais Cr$384. 667,00, do Departamento de Estradas de Roda

gens de Pernambuco, para prestação de assistência técnica, dentro do acôrdo fir

mado em julho de 1958. Conclui-se que a EBAP, em 1958, sem se contar o valor das 

passagens de alunos não-brasileiros, dispôs de uma receita efetiva total de •••• 

Cr$21.488.329,20~ a qual, considerando-se o programa de atividades da EBAP e, sQ 

bretudo, a elevação dos preços e dos salários, estêve longe do que se poderia d~ 

sejar. 

3 - Programa para 1959 

o plano de trabalho da EBAP, para 1959~ visa primeiramente dar prossegui 

mento às atividades que a têm caracterizado desde sua criação: formação e aper

feiçoamento de pessoal para o serviço pÚblico, formação e aperfeiçoamento de prQ 

fessôres de administração, elaboração de literatura especializada, emlingua po~ 

tuguêsa. Em 1959, pretende, ainda, inaugurar um programa de estágios práticos,em 
, ... 
orgaos governamentais ou semigoverriamentais, para alunos de seu curso de Forma-

ção, com o intuito de pô-los em contato direto com fatos, problemas, pessoas e 

técnica da administração p~blica atual. 

19ualmente~ pretende a EBAP, no novo ano letivo, dar nova dimensão às s~ 

as atividades de formação e de especialização de professôres de administração e ! 
té o momento, a Escola se havia empenhado apenas na formação de professores para 

seus quadros. Entretanto, tendo crescido no pais a demanda de pessoas habilita

das para o ensino das disciplinas de que se compõe, fundamentalmente, o estudo 

da administração pÚblica, a EBAP, como pioneira nesse campo, não pode eXJ.lD1r - se 
".", o N .' de prestar sua colaboraçao tambem a essa nova modalldade de açao, que, allas, e~ 

ta' dentro de seus objetivos. 

Há tempos, vinha a Escola cogitando como contribuiria para a formação ou 

a especialização de professôres de administração, para outras entidades que 
... 

vem 
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lançando cursos semelhantes aos seus. Com boas perspectivas, surgem-lhe, agora, 
A . 

possibilidades para faze-lo, em virtude de iniciativa de representantes do Ponto 

IV, a que se associaram vários órgãos brasileiros, inclusive, a Fundação GetÚlio 

Vargas. Assim, segundo entendimentos preliminares, a EBAP receberá recursos para 

que lance, imediatamente, um programa de preparação e de aperfeiçoamento de pro-
A ,., , A 

fessores de administraçao, programa que incluira a vinda de professores norte-a-

mericanos para o corpo docente da Escola e a ida, como bolsistas, aos Estados U

nidos, de profess;res brasileiros para formação ou aperfeiçoamento no campo da a4 
ministração pÚblica. 

Com tais perspectivas, a EBAP elaborou seu plano de trabalho, para 1959, .. 
que se compoe, fundamentalmente, das seguintes atividades: 

Ensino 

As atividades de ensino compreenderão: Cursos Intensivos, Curso de Aper

feiçoamento, Curso de Formação, Cursos Extraordinários e Ciclos de Conferências. 

1. Cursos Intensivos 

Como de hábito, a EBAP ministrará êste Curso duas vêzes: o primeiro, de 

lQ de março a 15 de julho e o segundo, de iQ de agôsto a 15' de dezembro. FreqUeg 

tarão cada um dêsses cursos cêrca de 110 alunos, ou seja, um total de 220 estu

dantes. cêrca de 8% dêsse total, isto é, 16 alunos, proeederão de outros paises 

latino-americanos e os restantes 92% serão brasileiros, procedentes de órgãos f~ 

derais, estaduais, municipais e autárquicos. A cada um dêsses alunos serão mini~ 

tradas, segundo sua opção, três disciplinas: uma básica) uma de especialização e 

outra complementar. são consideradas básicas: Introdução à Administração Pública 

e Administração Municipal. Formam entre as disciplinas 0specializadas: Adminis

tração de Pessoal, Administração de Material, Administração Orçamentária, Finan

ças Públicas, Relações Públicas, Organização e Métodos. Consideram-se discipli

nas complementares: Chefia Administrativa, Métodos de Pesquisa, Estat:Ística. 

2. Curso de Aperfeiçoamento 

tste curso, constante de duas séries, terá, na segunda, 15 alunos, prom,2, 

vidos da primeira séri e e nesta, c~rca de X) alunos, re:;rutados entre o s que se 

candidatarem a êsse curso, em 1959. são disciplinas da l~ série: Ciência Políti

ca, Introdução à Administração Pública, Economia, Psicologia, Antropologia Cult~ 

ral, Direito Público, Govêrno e Administração do Brasil, Sociologia. A 2~ 
, . 

serle 
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compreende: Teoria e Prática de Pesquisa, Teoria e Prática de Planejamento, Or~ 

nização e Métodos, Cultura Brasileira Contemporânea e, finalmente, mais uma dis

ciplina, escolhida pelo aluno, dentre as especializadas, ministradas nos Cursos 

Intensivos. 

3. Curso de Formação 

Em 1956, a Congregação da Escola aprovou novo curriculo para o Curso de 

Formação, que passou a compreender quatro séries. Assim, como nos anos anterio-
, '" " , res, tambem em 1959 este Curso compreendera quatro series, prevendo-sena 4~ se-

rie 64 alunos, promovidos da 3~ e, nesta, 57 promovidos da 2~ e, nesta, 20 alu

nos promovidos da l~. Serão admitidos à lA série 30 alunos, recrutados e seleciQ 

nados em principio de 1959. O currlculo escolar para 1959, neste Curso, será o s~ 

guinte: 

a) Primeira Série: Ci~ncia politica, Psicologia, Antropologia Cultural, 

Estatistica, Antropologia aplicada à Administração P~ 

blica, Teoria e Prática de Pesquisa~ Como matérias S}! 

pletivas: Portugu~s, Ingl~s ou Franc~s, Espanhol. 

b) Segunda Série: Introdução à Administração Pública, Economia, SociolQ 

gia, Cultura Brasileira Contemporânea, História Con-
A' A 

temporanea. Como materias supletivas: Portugues, Frag 
A A 

ces ou Ingles. 

c) Terceira Série: Direito Público Constitucional, Finanças Públicas, GQ 

v~rno e Administração do Brasil, Direito Público A~ 

nistrativo. Como eletivas: Instituições Governamentais 

Comparadas, Teoria e Prática de Planejamento, Legisl! 

ção Tributária, Filosofia polltica, História Social do 

Brasil, Contabilidade Pública, Relações Humanas. 

d) Quarta Série: Administração de Pessoal, Teoria Geral de Organiz~, 

Orçamentos Públicos, Organização e Métodos, Relações 

Públicas. Como eletivas: Administração Internacional, 

Previd~cia Social, Processo Legislativo, Problemas de 

Sociologia politica, Chefia Administrativa, Adminis

tração Municipal. 

4. Cursos Extraordinários 

A exemplo do que vem fazendo desde 1955, a EBAP realizará, em 1959,um Cu~ 
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so Extraordinário para cêrca de 60 oficiais intendentes da Escola de Aperfeiçoa

mento de Oficiais do Ex~rcito. Como nos anos anteriores J embora de pequena dura-
N , 

çao, sera um curso intensivo, ministrado em regime de tempo integral,moldadó nos 

paradigmas dos programas de aperfeiçoamento daquela Escola, de modo que atendae~ 
" A, pecificamente as necessidades profissionais desses candidatos. Analogo aos pro-

gramas desenvolvidos nesses dois Últimos anos, o de 1959 deverá entretanto ser 

reajustado, de ac;rdo com suas necessidades e segundo os dados já colhidos por~ 
A 

sa experiencia. 

Embora apenas êste curso esteja programado, entretanto, a EBAP poderá o~ 

ganizar e ministrar outros, de acôrdo com solicitações de entidades externas ou 

mesmo da própria Fundação. 

5. Ciclos de Conferências 

Ainda a exemplo do que vem fazendo, com bom êxito, desde 1953, a EBAP o~ 

ganizou e manterá, no próximo ano, dois ciclos de cónferências. Um dêles versa

rá s;bre assuntos de administração geral e especifica, e compreenderá 64 pales

tras, distribuÍdas igualmente pelos dois semestres do ano letivo. O outro ciclo 

será s;bre aspectos da cultura brasileira contemporânea e constará de 30 confe

rências, sendo uma por semana, durante o ano acadêmico. 

Outras atividades 

Entre outras atividades, programadas para 1959, a Escola Brasileira de AQ 

ministração P~blica pretende desenvolver particularmente as seguintes: 

1. Preparação de Profess;res 

Embora em 1958 apenas um só professor da EBAP tenha permanecido no exte

rior, em curso de especialização, a Escola espera poder intensificar seu progra

ma de treinamento de profess;res no estrangeiro, em 1959. Para isso, conta ainda 

com a col~boração do Departamento de Assistência Técnica da ONU, al~m da colabo

ração da Universidade de P;rto Rico e da Escola de Administração de Paris. 

Deverão, ainda, entrar em vigor, logo no in~io de 1959, alguns programas 
especiais, que farão da Escola centro de preparação de profess;res de administr~ - , . çao publlca. 

2. Pesquisa e Elaboração de Material Didático 

Há já seis anos que a EBAP vem enriquecendo a literatura especializada, 
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em lingua portuguêsa, no âmbito da administração pública. Essa contribuição não 

abrange apenas a elaboração e a publicação dos Cadernos de Administração, dos v2 

lumes da Biblioteca de Administração Pública, mas ainda de centenas de páginas , 

que aguardam, nos arquivos da Escola, a oportunidade de serem publicadas,sem cog 

tar com milhares de páginas mimeografadas, em forma de apostilhas, que já consti 

tuem abundante matéria-prima para futuras edições. Em 1959, a EBAP prosseguiráe~ 

sa campanha de desenvolvimento, em português, da literatura especializada, dou

trinária, discritiva ou informativa, desenvolvendo sobretudo as séries "Cadernos 

de Administração" e "Biblioteca de Administração Pública". Prosseguirá, assim,as 
, 

pesquisas que foram iniciadas ou interrompidas por falta de recursos; devera em-

preender novas, especialmente informações sôbre momentos e usanças da administr~ 
'" çao governamental brasileira. 

,. 
Com o intuito de imprimir maior ritmo a esses trabalhos e ensejar os alu 

nos no campo dessas pesquisas, a EBAP executará Um plano, ainda que modesto, de 

treinamento prátiCO nesse sentido. E os programas decorrentes dos entendimentos 

recentemente havidos, com representantes do Ponto IV e autoridades brasilei r as, 

concorrerão para o incremento dessas atividades de pesquisa 0 

3. Aquisição de livros 

t indispensável que uma escola, dêsse gênero e finalidades, tenha sua Bi 

blioteca com obras e periódicos que a mantenham"atualizada. Espera, pois,a EBAP, 

dentro de suas possibilidades financeiras, enriquecer sua Biblioteca com documeg 

t '" . l' d t t h " f, t' . açao especla lza a recen e, que a man en a nos nlVelS IDlnlmos, compa lvels com 

sua responsabilidade e prestigio. 

4. Programa de B;lsas de Estudo 

o programa de bôlsas de estudo da EBAP, para 1959, prevê a concessão de 

42 bôlsas anuais para alunos do Curso de Formação, não se incluindo, nesse nÚme

ro, as decorrentes dos convênios firmados entre esta Escola e os Estados de San

ta Catarina e Goiás. Por outro lado, serão ainda concedidas 52 bôlsas de estudo 

para candidatos, selecionados, aos Cursos Intensivos. Tôdas essas bôlsas são do 

A " , tipo ,isto e, alem da grat~idade do ensino e do material didatico, os benefici 
, ,. 

ados recebem uma ajuda de custo, variavel, de acordo com o Curso, de 4 a 8 mil 

cruzeiros. Outros, 

material didático, 

rada outro tipo de 

porém, cêrca de 150 alunos, receberão gratuidade de ensino e 
,,.. ~ , 

alem de refeiçoes a preço de custo; essa concessao é conside-

bÔlsa, denominada pela Escola "Bôlsa de EstudO, tipo B". 
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5. Publicidade e Relações Públicas 

As atividades da Escola e sua projeção, nacional e internacional, exigem 
_ A A 

relaçoes que implicam correspondencia com cerca de duas mil e quinhentas instit~ 

ições, brasileiras e estrangeiras. 

Por outro lado, a EBAP terá que manter e ampliar a divulgação de traba-
. - , lhos que fundamentem a necessidade e a oportunidade do enS1no da administraçao~ 

blica no Brasil, além de um plano de publicidade sôbre seus cursos e programa de 

bôlsas de estudo. 



SUPERINTEND~NCIA 

ADMINISTRATIV A 



SU~ERINTEND~NCIA ADMINISTRATIVA 

DIREÇÃO 

SUPERINTENDENTE ~ . SECRETARIA 

... ATIVIDADES' AUXILIARES ~ .. 

SERVltO SERVltO 

TESOURARIA DO DE 

PESSOAL CONTABILIDADE 

I 

I 
I 

I I 
I I 
I 

IAmbUlat6rlo I I I 
I I 
I I 
I I 
L- __________ - - - - - - - - -I 

SECÇÃO 

DE 

PUBLICAÇÕES 

. CONVENt~O 

___ subordinação e; con,tr61e 

_________ Coordenação 

SECÇJo 

DE 

MECANOGRAFIA 

SERVICO SERVltO 

DO DO 

PATRIMÔNIO MATERIAL 

I 
Zeladoria I 

SECÇÃO 

DE 

. COMUIUCACÕES 



A Superintendência Administrativa (SUP. ADM.) estão afetos os serviços al!, 

xiliares da Fundação, a saber: Serviço de Contabilidade~ Serviço de Pessoal, Se~ 

viço do Patrim~nio, Serviço do Material, Secção de Publicações, Secção de Comuni 

cações, Secção de Mecanografia e Tesouraria. Atenta às conveniências do serviço, 

desde muito se caracterizou a Superintendência pela flexibilidade de sua estrutl!, 

ra que, mais do que qualquer outra unidade desta Instituição, tem acompanhado e 

se adaptado ao crescimento e às formas de evolução por que tem passado esta Fun 

dação. Aceitando a natural tendência de t~da instituição técnico-cientifica, is-
~ ~ 

to e, a necessidade de descentralizar serviços, a Superintendencia desenvolve,p! 

ralelamente, bases e critérios de melhor entrosamento entre órgãos e pessoas, com 

o conseqUente aprimoramento de suas relações funcionais, em que pese a multipli

cidade de objetivos e programas das várias unidades que integram, com relativa 

autonomia, esta Fundação. Sua eficiente atuação tem sido J de ano para ano, clara 

mente sentida. 

1 - Programa para 1958 

A Superintendência Administrativa, dentro de um amplo plano de trabalho, 

a ser desenvolvido em dois anos (começado em 1957)~ programou para 1958 as se~ 

tes iniciativas: 

- Desenvolvimento do programa de cursos intensivos de treinamento do pe~ 

soaI administrativo, prevendo, para 1958, os seguintes: Organização e 

Métodos~ Planejamento Administrativo, Legislação do Trabalho, Datilo

grafia, Técnica de Arquivoo 

Continuação dos estudos concernentes à simplificação dos serviços admi 

nistrativos, e conseqUente redução de suas despesas ou custeio. 

Aperfeiçoamento do contrôle da execução orçamentária, implantado no e

xercicio de 1957, promovendo~se a eliminação de certas rotinas, simpli 

ficação de outras e criação de novas. 

- Consolidação da descentralização contábil do Colégio Nova Friburgo e da 
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Escola de Administração de Emprêsas de são PaulO j experimentada no e

xerc:Ício anterior (1957). 

- Estudo e elaboração de um plano de renovação progressiva da maquinaria 

impressora desta Fundação J atendendo=se a seu grau de utilização e de~ 

gaste. 

Recuperação do material permanente ainda útil aos serviços da FGV e re 
... " , venda dos nao julgados economicamente recuperaveiso 

... ... 
Estabelecimento de novo plano de conservaçao e recuperaçao dos bens i-

móveis, incluindo-se instalações hidráulicas e elétricas. 

2 - Execução do Programa 

Atendo-se àquele plano J a SpoAo tomou as seguintes iniciativas: 

- Introduziu normas de simplificação do trabalho em todos os seus seto

res de atividade. 

- Realizou os Cursos de "Teoria e Prática de Contabilidade" e o de "Téc

nica de Arquivo l1; os outros cursos programados não puderam ser realiza 

dos, em virtude da grande mOv"imentação de :ressoalJ fazendo com que os 
.P 

novos servidores J que sti.bst i tuiam os demissionarios J tivessem apenas 

um treinamento rápido r:;a atividade espec:Ífica que iriam exercer. 

- Aperfeiçoou o sistema de contrôle orçamentário J consolidando a descen~ 

tralização da execução nos órgãos regionais o 

- Procedeu, em su.as oficinaS J a recuperação de grande parte do material 
... "o permanente 9 inci:.:sbre a r;onser1raçao de maqulnas de escrever e de calcu 

lar. 

3 - Programa para 1959 

A Superintendência programoug para o exercido de 1959~ o seguinte: 

- Realização de um programa di::} ::'.l.:t'S03 intensivos de aperfeiçoamento do 

pessoal, dando continuidade ao que já -iTir;ha fazendo. Através dêsses CU!: 

SOS9 a Superintend~nc.ia executaJ ainda 9 embora modestamente, uma moda-
... , , 

lidade de relaçoes publicas 9 pois convida funcionarios de outras insti 

tuições para vir assisti~10s9 o q'J.eom agrado tem sido sempre aceito. 

- Continuação dos estudos concernentes à racionalização dos serviços ad-
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ministrativos. 

- Aperfeiçoamento do sistema contábil e do contrôle orçamentário, inclu

sive a padronização das prestações de contas aos órgãos governament~ 

- Recuperação, nas oficinas da FGV, do material permanente, que será po~ 

teriormente redistribuido, bem como revenda do material julgado econô

micamente irrecuperável. 

Conservação e recuperação dos bens imóveis, segundo orientação e plan~ 

jamento estabelecidos. 

Seguem-se os relatórios de cada uma de suas subunidades. 

Serviço de Contabilidade 

1. Programa para 1958 

De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

- aperfeiçoamento do contrôle da execução orçamentária, promovendo-se a 

eliminação de certas rotinas, simplificando-se outras e implantando-se 

novas; 

- consolidação da descentralização contábil do CNF e da EAESP, experimen 

tada em 1957; 

verificação contábil nos órgãos descentralizados (CNF, EAESP e, parci

almente, lSOP). 

2. Execução do Programa 

Atendo-se àquele plano, o S.Ct. tomou as seguintes providências: 

- ,. , 
- promoveu a simplificaçao do controle orçamentario, facilitando, ainda 

mais, a execução das atividades dos órgãos específicos; 

- consolidou a descentralização contábil dos órgãos externos, bem como a 

respectiva auditoria; 

- treinou, entrosados com o S"Pe., os novos servidores admitidos; 

- elaborou os planos de aplicação financeira, para o Ministério da Educ~ 

ção e Cultura, relativos aos auxilios concedidos, pelo Govêrno Federal, 

à Fundação. 
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3. Programa para 1959 

Para o corrente exercicio j estão previstos: 

- padronizaç~o definitiva dos exames de prestação de contas dos 

descentralizados; 

, .. 
orgaos 

elaboração de balancetes=impressos~ a fim de permitir sua apresentação 

nos primeiros dias do mês seguinte; 

- inspeções periódicas aos órgãos descentralizados~ com a apresentação 

de relatórios-guias 3 em que serão abordados os aspectos mais importan

tes para a administração; 

- contrôle direto das I1fôlhas=de-pagamento" e dos recibos de vencimentos 

e adicionais, devidos ao pessoa1 3 mediante articulação com o S.Pe.; 

- atualização do arquivo geral do SeI'iTiçoo 

Serviço do Pessoal 

1. Programa para 1958 

De acôrdo com suas atribuiçces 3 programou~se.9 para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

- desenvolvimento de um programa intensivo de treinamento do pessoal ad

ministrativo, prevendo~se os seguintes Cursos: Organização e Métodos, 

Planejamento Administrativo~ Legislação do Trabalho~ Técnica de Arqui

vo e Datilograi'ia 9 

~ , o , 

implantaçao de nova serl.e de formularios para simplificar-se rotinas; 

- planejamento e realizações de concursos para as carreiras de AuXOlar e 

de Adjunto de Administração; 

- revisão de contratos de profess~res~ quer de tempo parcial~ quer bol

sistas o 

2. Execução do Pr0grama 

Atendo-se àquele plano, o SoPe o tomou as seguintes providências: 

- realizou dois cursos, "Teoria e Prática Contábil" e "Técnica de ArqUi

vo", nos quais foi permitida a matricula gratuita de funcionários de ou 
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tras organizações, públicas e privadas; 

.,.. implantou nova série de fornru.l~rios para simplificar certas rotinas,a,ª 

quirindo inclusive um equipamento "RUF", para mecanizar o trabalho de 

elaboração das "fôlhas-de-pagamento"; 

- realizou concursos para preenchimento de vagas de Contador e de Adjun

to de Administração; 

- iniciou o trabalho de revisão de contratos de professôres. 

3. Programa para 1959 

Para o corrente exercicio, estão previstos: 

- continuação do programa de treinamento do pessoal administrativo; 

- revisão do enquadramento funcional de seus servidores, para melhor a-

tender às diretrizes do Plano de Classificação de cargos desta Funda-
... 

çao; 

- revisão do cadastro toráxico dos servidores; 

- continuação dos trabalhos de racionalização de serJiços administrati

vos, inclusive definições de responsabilidade dos servidores do S.Pe.; 

- manutenção do atual sistema de recrutamento, por meio de provas, incl~ 

sive pSicotécnicas, efetuadas pelo ISOP. 

Seguem-se quadros demonstrativos do movimento geral do Serviço do Pesso

al desta Fundação. 

1. Quadro Geral de Servidores da FGV - 1958 

CATEGORIA FUNCIONAL SEDE CNF EAESP TOTAL 

Auxiliares Administrativos o • 1) o o 146 77 16 239 
Auxiliares Técnicos 000000000.011 15 12 5 32 
Professôres OeOOOOOOOGOOOOOOOOO. 66 33 30 129 
Técnicos de Administração ".0000 5 - - 5 
Técnicos de Ensino .000000800 •• 0 3 - - 3 
Economistas e.OOOOOGOII080008000$ 37 - - 37 
PSicotécnicos oeoooo&oooeoeoooQ. 50 - - 50 
Contadores 08QOOOOGooo.000000001I 8 1 1 10 

TOTAL 327 126 52 505 

Nota- SEDE: 6rgãos sediados no Rio; CNF: Colégio Nova Friburgo; EAESP: Escola de 
---- Administração de Emprêsas de são Paulo. 
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2. Movimento Geral do Cadastro da FGV - 1958 

Anotações em Documentos Meses Admissões Demissões Licenças carteiras prof. Arquivados e fichas do MTIC 

Janeiro .. 6 6 3 47 142 

Fevereiro. 7 4 3 71 58 

Março ••• o 5 4 6 73 85 

Abril o • ti • 4 8 8 45 84 

Maio •.... 7 5 3 28 121 

Junho •••• 6 3 5 33 90 
Julho •••• 3 3 3 45 103 

Agôsto ••• 3 1 1 35 115 

Setembro •• 4 6 4 41 116 

Outubro ••. 5 1 4 38 104 

Novembro •• 2 4 6 36 98 

Dezembro •• 2 5 3 43 109 

TOTAL 54 50 49 535 1225 

3. Movimento de Contrôle (Sede) ~ 1958 

Meses Exp. Férias Cartões de Ponto Fichas de Serviços Extras Frequ.ência 

Janeiro .. 26 177 177 12 

Fevereiro. 50 175 .~ 8 

Março e o •• 52 174 ~ 11 

Abril o •• o 19 171 3 4 
Maio ••••• 7 169 4 5 
Junho •••• 12 168 3 -
Julho •••• 24 167 5 2 

Agôsto ••• 14 166 = 8 

Setembro •• 20 169 - 10 

Outubro ••• 12 167 6 -
Novembro •• 15 168 6 -
Dezembro •• 22 169 3 5 

TOTAL 273 2040 207 65 



4. Movimento do Ambulatório - 1958 

Aplicação de 
... 

Inj e çoe s .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o <.) o o o o o 

Aplicação de raio infravermelho 00000000.000000'0 •••• 

Medi caç oas via oral .. o o •• o o o o o • o o o o o o o o o o • o o g o " o o o ti o 

Curativos o o o o o o •••• o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o • ., o •• o o 

Retirada de corpos estranhos 

Diversos: 

1122 

92 

712 
769 

38 

instilaçõesjembrocações,temperatura j repouso e outros 803 

Serviço do Patrimônio 

1. Programa para 1958 
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De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

- continuação da regularização da situação dos bens imóveis da FGV; 

<:. - q, " ' " reexame dos contratos relativos a conservaçao e a limpeza dos lmovelsi 

- providências para a demolição ou o reaproveitamento do prédio nQ 176 da 

Praia de Botafogo; 

- renovação dos seguros de bens móveis e imóveis desta Fundação. 

2. Execução do Programa 

Atendo-se àquêle plano, o S.Pt. tomou as seguintes providências: 

continuou a regularizar a situação dos imóveis~ coordenando os traba

lhos com o Engenheiro encarregado da supervisão da construção do Edifl 

cio-sede; 
.., , o 

- procedeu ao levantamento das necessidades de conservaçao dos predlos e 

firmou contrato com o vencedor da coleta realizada para tal fim; 
.., 

_ providenciou consertos 9 reparaçoes e pinturas em quase todos os seto-

res; 

- promoveu a renovação dos seguros de bens móveis e imóveis. 

3. Programa para 1959 

Para o corrente exercicio, estão previstos: 
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- elaboração de novo p+ano~ e conseqUentes providências, para a reinsta

lação de serviços que ocupam prédios a serem demolidos; 

contrôle da execução dos contratados de conservação e limpeza dos imó

veis; 

- introdução de melhoramentos no sistema de instalações hidráulicas, in-

clusive a construção de grande caixa para reserva d'água nos 

da Praia de Botafogoo 

Serviço do Material 

lo Programa para 1958 

prédiOS 

De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

- recuperação de material permanente, ainda ~til, e revenda do não julg~ 
A ~ 

do economicamente recuperavel; 

- implantação de novos tipos de fichário de estoque - possivelmente "Kar. 

dex" ~, que possibilitasse a racionalização do contrôle e do levanta-
~ 

mento do inventario; 

~ estudo sôbre a renovação de part.e do equipament o desta Fundação. 

2. Execução do Programa 

Atendo-se aquele plano, o S.Mt. tomou as seguintes providências: 

- recuperou~se grande parte do material permanente para redistribuição in 
" , terna, incluindo-se, entre outros, ficharios, maquinas de calcular,ve,!1 

tiladores, cadeiras J mesas.9 estantes etc.; a revenda, entretanto 9 
~ 

so 
, , 

se fara quando os varios setores da FGV estiverem abastecidos; 

- foram introduzidas modificações nas rotinas de contrôle, que possibili 

taram melhor supervisão da distribuição e da estocagem de material; 

- providenciou-se~ dentro dos recursos orçamentários previstos, a renov~ 

ção de máquinas de escrever e da calcular; tal renovação foi realizada 

mediante a venda de máq-:lJ.:las antigas e defeituosas, cujos valores, in

ventariados, figuraram como parte do pagamento das adquiridas. 
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3 •. Programa para 1959 

Para o corrente exerc1cio, estão previstos: 

- continuação do plano de recuperação de rraterial permanente, inclusive a 

venda dos que não possam ser utilizados pela FGVj 

- simplificação de certas rotinas internas e aperfeiçoamento do fichário 

de estoque; 

- modificação no sistema de arquivo descentralizado, procedendo-se a en

cadernação 'dos documentos que constituem extensão dos comprovantes con 

tábeis. 

Segue-se o quadro demonstrativo do movimento de estoque do Serviço do M& 
terial. 

MOVIMENTO DO ESTOQUE - 1958 DÉBITO CR.tDITO 

1. Saldo para 1.1.1958 

1.1 Material de consumo o ••• I) I) o 1.275.430 jlO 

1.2 Material permanente 0000000 32.301~00 1.307. 731~10 

2. Notas de Entrada 

2.1 Material de consumo ••• o G • o 2.389.363,50 
202 Material permanente 0.00000 329.030,70 2.718.394,20 

3. Notas de Saída 

301 Material de consumo e0080 •• 2.131.958~50 

3.2 Material permanente ooooooe 341.630,70 2.473.589,20 

4. Saldo para 1.1.1959 

4.1 Material de consumo 9 ••• l1li • ., 1.5320835,10 

4.2 Material permanente •• O.ClO. 19.701,00 1.552.536,10 

L,.. O 26 .12 5,30 4.026 0125,30 
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Secção de PUblicaçZes 

1. Programa para 1958 

De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

- controlar a entrega das publicações da Fundação à Firma Distribuidora 

(Revista Forense SoA.); 

... 
~ providenciar embalagem, arrumaçao e respectivo lançamento; 

- conferir o faturamento das diversas impressões; 

- servir, entre esta Fundação e a Emprêsa Forense S.A., como elemento de 

ligação no que concerne às atividades de recebimento de valores, devo-

luções por parte dos correios, solicitações de assinaturas, 

ções etc. 

2. Execução do Programa 

reclama-

A Secção de Publicações desempenhou, regularmente, as atribuições que lhe 

tocaram em 19580 Em virtude do não cumprimento integral do contrato, por parte da 
... p r. 

Revista Forense S .A., fato que vinha prejudicando nao so os interesses da Funda-

ção como da própria clientela, viU~6e a FGV constrangida a denunciar o referido 

contrato o tste contrato, no ent.anto, prevaleceu até novembro de 1958, data a par. 

tir da qual a Secção de Publicações passou a assumir também as atividades até eg 

tão entregues à Revista Forense S.Ao Tratou, assim, a Direção da FGV de nomear 

uma comissão interna para estudar o assunto, inclusive a transferência dos servi 

ços da Forense para a Secção de Publicações, que funcionará, neste exercÍcio, em 

novas bases. 

3. Programa para 1959 

Como já se anunciou na introdução dêste Relat~rio, a antiga Secç.ão de Pu 

blicações foi transformada, a partir de 12 de janeiro do corrente exerc:Ício, em 
..,.., , -

Serviço de Publicaçoes, 2.~t.or.omo, isto e, subordinado diretamente a Direçao Exe-

cutiva, e integrado pelos seguintes Setores: Setor de Promoção e Publicidade, S~ 

tor de Vendas e Setor de Circulação o Assim reorganizado em novas bases, e para 

novas funções, o Serviço de Publicações desta Fundação previu, para o exerc:Lcio 

de 1959, o seguinte programa de atividades: 

" 
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- planejar e executar publicidade sistemática das revistas da Fundação , 
, 

atraves de todos os meios a seu alcance; 

estabelecer uma circulação sistemática, de cêrca de 20% da respectiva 

tiragem, para obtenção de novos assinantes e valorização do veiculo p!:! 

blicitário; 

~ estimular os corretores na obtenção de novos clientes para utilizarem, 

como veiculos de publicidade, tôdas as revistas da FGV já que apenas a 

IIConjuntura Econômica ll possui atualmente publicidade; 

~ organizar o setor de vendas de modo que, quanto poss1vel, se aproxime 
... .. 

de uma empresa tipicamente comercial; 

- manter contatos, de ordem comercial, com postos de vendas, agentes,li 

vrarias e corretores, controlando-os de acôrdo com as normas adminis

trativas desta Fundação; 

- estudar possibilidades e vantagens da criação de postos de vendas pró

prios, em locais distintos desta Fundação, bem como planejar meios de 

melhorar a vendagem, tais como apresentando edições encadernadas, quer 

de livros, quer de periódicos; 

- com intuitos de receita, estudar possibilidades e vantagens da venda

gem, inclusive de publicações externas, que possam interessar, parti~ 

larmente, a alunos e professôres da FGV; 

acompanhar as variações do preço de custo de publicações e sugerir me

didas oportunas com relação às editadas pela FGV, tais como reajusta

mento de preços, tiragem, reimpressão etc.; 

- abastecer, pronta e oportunamente, todos os postos de venda, livrarias 

e agentes, de acôrdo com as solicitações ao setor de vendas, bem como 

expedir, por si ou por meio de terceiros, os exemplares corresponden

tes às assinaturas; 

- receber, controlar e manter, em condições adequadas, os estoques de ~ 

blicações da Fundação. 

Seguem-se quadros demonstrativos do movimento da Secção de Publicações em 
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1. MOVIMENTO DE VENDAS EFETUADAS PELA REVISTA FORENSE S/A 

FATURAS AVULSAS 

6RGXo 

CACE-CE (PORTUGutS) •••••• 00 •• 0 

CACE-CE (INGr!S) •• o ••••• o. o • o. 

.RBE-IBRE o o o • .o o o • o o o o o o • CI o o o o o • 

EBAP-LI'VROS o o o • o o o o I) • o o o o o o o o • 

EBAP-RDA o ••• o • o • ti o o ••• o •• o o o •• 

EBAP-CADERNOS •••••• o • o o ••••••• 

ISOP -ABP o o •• o o o o o o o o o o •• o • o • o o o 

lSOP-LIVROS . o • CI o o o o o • o o o o o o • o o 

IDPCP-LIVROS •••••• o •• o •••• o • o o 

IDPCP-REVISTAS •••••••••••••••• 

DIREÇXO-LIVROS •• o ••••••• o ••• o • 

FGV-DIVERSOS 

TOTAIS 

QUANTIDADE 

1759 

634 

450 

830 

174 

7560 

100 

430 

150 

60 

12147 

PERioDO: JANEIRO/DEZEMBRO/1258 

BRUTO DESCONTO 

66.272:180 30.611,00 

17.900,00 10 0 945,00 

LiQUIDO 

35.661,80 

6.955:100 

23.114:140 12.516,10 10.598,30 

242.200:100 124.740,00 117.460,00 

26.390 900 14.514:150 11.875,50 

185.950,00 100.322,50 85.627,50 

11~500,00 6.209,50 5.290,50 

7.500,00 40125,00 30375,00 

5.000 :100 2.750 ,00 2.250 :100 

635.727 9 20 33.4.178 t 60 301.548,60 

2. MOVIMENTO DE FATURAS CONTRA A REVISTA FORENSE S/A 

CORRESPONDENTES À.S EXPEDIÇÕES 
NORMAIS DOS PERI6DICOS 

6RGXO 

CACE-CE (PORTUG~S) 00000000000 

CACE-CE (INGr!S) 0.000000000080 

.RBE-IBRE •• 00 •• 0000000000000000 

EBAP-RDA .000000000000008000000 

ISOP-ABP •••• o.oOG •• oo •• oo.o •• o 

TOTAIS 

QUANTIDADE 

15610 

2065 

773 

2991 

115 

21554 

PERioDO: J ANEIRO/DEZEMBRO/1958 

BRUTO DESCONTO LiQUIDO 

535.800 !l00 306.121,20 229.678,80 

700005:1 00 53.600,00 16.405,00 

30.920.900 18.962,40 11.957,60 

3540710,00 199.193,80 155.516,20 

3.43°.900 2.188,00 1. 242,00 

994.865:100 580.065,40 414.799, {jJ 
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3. MOVIMENTO DE VENDAS EFETUADAS PELA FUNDAÇXO GEmIO VARGAS 

ASSINATURAS NOVAS PERiODO: JANEIRO/DEZEMBRO/1958 

REVISTA QUANTIDADE BRUTO DESCONTO COMISSÕES LiQUIDO 

CE- (INGrjs ) ••• 3 1.370,00 - 90,00 1.280,00 

CE-(PORTUGutS) • 3 1.320,00 - 324,00 996,00 

RDA •• o •••• o ••• 3 1.780,00 - 516,00 1.264,00 

TOTAIS 9 4.470,00 - 930,00 3.540,00 

ASSINATURAS RENOVApAS 

REVISTA QUANTIDADE BRUTO DESCONTO COMISSÕES LiQUIDO 

CE- (ING:rJS ) o •• 29 11.000,00 - 2.610,00 8.390,00 

CE-(PORTUG~S) • 191 70.030,00 - 20.628,00 49.402,00 

RBE ••••• 0.000. 36 7.586,00 - 2.175,00 5.411,00 

ROA ........... (I 45 28.760,00 - 8.346,00 20.414,00 

ABP e ••••••• o •• 4 820,00 - 240,00 580,00 

TOTAIS 305 118.196,00 - 33.999,00 84D197,00 

VENDAS AVULSAS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

REVISTA QUANTIDADE BRUTO DESCONTO COMISSÕES LiQUIDO 

EBAP/RDA •• o o o. 1 90,00 - - 90,00 

EBAP/CADERNOS • 40 678,00 - - 678,00 

TOTAIS 41 768,00 - - 768,00 
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4. MOVIMENTO DE IMPRESSXO 

FERfODO: JANEIRO/DEZEMBRO(1958 

6RGÃOS E PUBLICAÇÕES PERIODICIDADE QUANTIDADE 

EBAP (CADERNOS 

Caderno de Administraçáo P~blica nQ 41 
Caderno de Administraçáo Pública nQ 49 

IDPCP (LIVROS . 

Avulso 
Avulso 

O Ensino Universitário das Ciências politicas •••• 0... Avulso 

IDPCP/REVISTAS 

Re~~sta de Direito P~blico e Ciência politica 
Ano I - nQ I . o o o o o •• o o o e o o o • o o o o o o o • o o o o o o o o o o o • o o o Semestral 

Ano I - n2 11 o •• Q • /I •• o • o • o • o • o •• o o o o • o • o • o o o • o o o o o o Semestral 

IBRE/CACE 

CE (Portugu.ês) ..•. 0<1.0 •• 0.00.0&00000.000000 •• 00.00.00 Mensal. 
CE (Inglês) ". o • o o •• o o o o • o o o li ti o o • o o o o o • o o o g o o o o • o • o o o Q Mensal 
Novo fndice do Custo de Vida 

Separata da CE (Português) n2 4/58 •••• 00 •• 00.00.00. Avulso 

IBRE/l!.Bi 

Revista Brasileira de E~onomia .••••• 0 ••••••• 00 ••• 0 •• 0 Trimestral 

EBAP/RDA 
Revista de Direito Administrativo 0I0000080.0000.000Q.O Trimestral 

.ISOP!ABP 

Arquivos Brasileiros de psicotécnica •••• o •••• o o • o o •• o Trimestral 

DIVERSOS 

Relatório da FGV de 1957 •••••..• 0.00.000000.0.0000000 Anual 

4.000 
4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

69.000 
20.500 

1.000 

9.000 

10.000 

3.000 

167 

TOTAL 0 ••••• 0 •• 0... 123.667 
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Secção de Comunicações - -
1. Programa para 1958 

De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

... 
caçoes. 

... ... ... 
modificaçoes no sistema de numeraçao da correspondencia; 

- aperfeiçoamento do atual sistema de contrôle dos serviços de mensagei

ros e de viaturas desta Fundação. 

2. Execução do Programa 

Atendo-se àquele plano, a S.Cm. tomou as seguintes providências: 

- introduziu as modificações previstas quanto à simplificação do sistema 

de recepção e distribuição da correspondência; 

- aperfeiçoou o sistema de "rotas" e de contrôle das viaturas; 

- encaminhou servidores da Secção para o "Curso de Técnica de Arquivos", 

possibilitando o trabalho de reorganização dos arquivos desta Secção,a 

ser feito em 1959. 

3. Programa para 1959 

Para o corrente exercfcio, estão previstos: 

- implantação de um sistema de arquivo descentralizado; 

- melhoria das instalações da mesa pBX e aperfeiçoamento do contrôle das 

ligações interurbanas; 

aperfeiçoamento das rotinas das comunicações externas. 

Seguem-se quadros demonstrativos do movimento geral da Secção de Comuni-
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1. CORRESPO~CIA EXPEDIDA - 1958 

MESES NUMERADA EM MÃos s/NÚMERQ TELEG. WESTERN ALI. TOTAIS NACIONAL AMERICA 

Janeiro ••...••• 1700 85 619 44 58 - 2506 
Fevereiro .•..•• 462 41 52 79 66 - 700 
Março o.ooooeooo 333 59 90 44 13 - 539 
Abril . o o • o o o o •• 412 54 95 6 6 - 573 
Maio o. e o • o • o o " • 365 76 507 15 4 - 967 
Junho .. o •• o o ••• 334 68 217 33 16 - 668 
Julho ..... o o o li o 376 62 991 46 39 2 1516 
Agôsto •.••. 0 ••• 179 106 92 5 7 - 389 
Setembro .•.•••• 565 88 356 15 4 - 1028 

Outubro .•.•..•• 232 79 258 14 5 - 588 
Novembro ••• o o o o 173 96 96 19 6 - 390 
Dezembro ••• o • o o 290 76 995 28 4 - 1393 

TOTAIS 5421 890 4368 348 228 2 11257 

2. CORRESPOND~CIA RECEBIDA - 1958 

MESES IMPRESSOS CORRESPONn:~NCIA CORRESPOND~CIA TOTAIS PARTICULAR DA FGV 

Janeiro •••....• 1130 926 255 2311 
Fevereiro .••••• 969 516 226 1711 
Março 0000000000 1123 530 268 1921 
Abril 00 •• 000000 934 544 182 1660 
Maio o o o • o • o o o o • 1253 641 208 2102 
J un.ho . G • o o •• o o o 1149 617 219 1958 
Julho •. o •• o o • o o 1244 497 195 1936 

'" 1062 Agosto •••..•.•• 550 201 1813 
Setembro .•••••. 1165 508 234 1907 
Outubro ••.•..•• 1189 503 262 1850 
Novembro 0000000 1140 479 231 1850 
Dezembro •• 00000 1118 751 365 2234 

TOTAIS 13476 7062 2846 23384 
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Secção de Mecanografia 

1. Programa para 1958 

De acôrdo com suas atribuições, programou-se, para 1958, o seguinte ro

teiro de trabalho: 

fia. 

... 
- reexame da renovaçao da maquinaria impressora; 

aperfeiçoamento do sistema de apuração do custo dos trabalhos de im-
... 

pressao. 

2. Execução do Programa 

Atendo-se àquele plano, o S.Mc. tomou as seguintes providências: 

- colaborou na comissão que apresentou estudo para renovação da maquina

ria, cujo parecer foi aprovado pela Direção da FGV; tal medida, porém, 

não foi efetivada em virtude de dificuldades para a obtenção da respe.2, 

tiva licença de importação; 
.... 

estabeleceu novo sistema de apuraçao de custos para trabalhos de im-

pressão, incluindo o cômputo percentual das instalações, bem como o de 

despesas indiretas; êsse sistema é entrosado com o plano de contas, a

dotado pela Contabilidade da FGV. 

3. Programa para 1959 

Para o corrente exercicio, estão previstos: 

- estudo de simplificação de rotinas, para manter-se a redução do nÚmero 

de operadores, feita em 1958; 

- medidas e entendimentos com os órgãos desta Fundação, no sentido de que 

se preparem, com necessária antecedência, os trabalhos de impressão,e, 
r ... se posslvel, se proceda ao aperfeiçoamento do sistema de operaçao de 

custos. 

Segue-se quadro demonstrativo do movimento geral da Secção de Mecanogra-
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MOVIMENTO GERAL DA MECANOGRAFIA - 1958 

SERVIÇOS IMPRESSOS 

6RGXOS MATRIZES 
Quantidade % Quantidade % 

EBAP eoe'oltOe'.O.ClIIIIOO" 259 35~2 2110 343180 32~8 

lSOP .ao ••••••••••• o •• o. 153 21~0 245 166590 16,0 

S.p.A.dm. '.Oil."OIllQOOOOell 87 11~8 150 23670 2,2 

SGC ••••••• e.e •••• eDO.OO 60 8,1 551 113750 11,0 

Dp.E. •••••••••••• a •• ltos 36 4,9 113 24070 2,3 

Almox. •••••• 00 •• 0080 •• 0 55 7,5 95 167235 15,7 

IBRE 00.0 •••• 00.00000000 34 4,8 90 21500 2,1 

DE ., ••• 00 ••• 0 ••••• 0000 •• 21 2,7 43 3090 0,3 

Diversos •• '0 •• '000000110 30 4,0 396 183270 17,6 

TOTAIS 737 100,0 3803 1046355 100,0 
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RELAT6RIO 

DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA FGV 

De conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes,cumpre-nos 

apresentar o Relatório correspondente aos Balanços da FUNDAÇÃO GET6.LIO VARGAS,r! 

lati vos ao exercicio financeiro de 1958. 

2. tsses balanços, juntamente com os quadros comparativos entre a Receita 

Estimada e a Receita Arrecadada e entre a Despesa Fixada e a Despesa Realizada, 

bem como outros demonstrativos, compõem a "PRESTAÇXO ANuAL DE CONTAS", a que se 

refere o art. 31 dos Estatutos desta Entidade. 

3. Segundo normas já estabelecidas desde exercicios anteriores, as opera-

ções contábeis da ESCOLA DE ADMINISTRAÇXO DE EMP~SAS DE SÃO PAULO (EAESP) e do 

CO~GIO NOVA FRIBURGO (CNF) são registradas sob regime autônomo, nas sedes dos 

citados órgãos, cabendo a esta Contadoria Geral incorporá-las, após prévia audi

toria interna, mensal e juntamente com o movimento próprio, na Contabilidade cen 

tralizada que funciona na Sede da Fundação. 

4. Nessas condições, serão aqui apresentados os balanços Patrimonial, Ec~ 

nômico e Financeiro de cada um daqueles órgãos e o centralizador que compreende 

as operações gerais da Fundação. 

5. -Analisando os elementos de que se compoem os referidos Balanço:s e qua-

dros demonstrativos, ocorre-nos ressaltar o seguinte: 

I - BALANÇO PATRIMONIAL 

O Ativo da Fundação se eleva, em 31 de dezembro de 1958, a •. 0 •••• 00 •• 

Cr$266.478.l49,10, desdobrado em 

1) 
f . 

Cr$ 31.796.952,30 11,93% Dispomvel ., ................. 
2) Realizável a curto prazo •••• Cr$ 40.352.208,10 15,15% 
3) Realizável a longo prazo .... Cr$ 201. 260 ,00 0,08% 
4) Imobilizado o.ooooooeo.oCloo.o Cr$189.849.077,70 71,24% 
5) Pendente •..••............• 0. Cr$ 4.278.651,00 1,60% 



o 12 grupo (Dispon{vel) apresenta os valores disponiveis, imediatos,da 

Entidade, conforme consta pormenorizadamente, das anáiises anexas. 

t de salientar-se que as disponibilidades de IICaixall estão instruidas 

com os respectivos IITêrmos de Verificação ll , lavrados na devida forma e transcri-

Ao ~ , • ' 

tos na parte dos 11 Anexos 11 deste Relatorio. Quanto aos saldos de deposltos banca-

rios, são êles confirmados pelos extratos de conta fornecidos pelos estabeleci

mentos de crédito, arquivados no Serviço de Contabilidade, em pastas própriasiem 

alguns casos, juntam-se a êsses extratos as respectivas conciliações. 

O pequeno saldo existente sob o titulo IIDepósitos no Exteriorll repre-

senta o remanescente de operações mantidas pela Fundação com o Brazilian Govern

ment Trade Bureau (Escritório de Expansão Comercial do Brasil), sediado em Nova 

( ) 

... A , 

York USA. Essas operaçoes provem da compra de livros tecnicos e equipamentose~ 

pecializados daquela origem. 

No grupo 2 se destacam os investimentos, a curto prazo, feitos em "Ti

tulos de Rendall , exclusivamente do Poder Público, e os débitos de responsabilid~ 

de de Subvencionadores, Doadores, Instituidores de Bôlsas, Serviços a receber (CO!! 

tratantes de serviços técnicos) e outros Devedores Diversos. Sob IITitulos a rece 

ber ll são considerados os titulos emitidos como garantia em favor da Fundação,pro 

venientes de composição de dividas de um ex-servidor, de responsável por ex-alu-

no do CNF e de emprêsa de publicidade mantenedora de anúncios em nossas revistas 

técnicas. 

Vários outros pequenos débitos são agrupados sob o titulo IIDiversas Cog 

tas a receber". 

O grupo 3 representa o depósito feito pela Fundação junto a concessio

nários de serviços públicos (Societé Anonyme du Gaz du Rio de Janeiro) e o supri 

menta especial feito ao Grêmio dos funcionários da FGV, segundo autorização do 

nosso Conselho, destinado a refôrço das disponibilidades daquela Associação, que 

são utilizadas como pequenos empréstimos aos servidores, para descontos em fôTha, 
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numa tentativa de minorar-lhes certas situações aflitivas. 

No grupo 4 aparecem os investimentos imobiliários e mobiliários, tais 

como em móveis e em máquinas, que compõem o equipamento necessário às atividades 

funcionais da entidade, bem como a pequena frota de veiculos indispensável a seus 

serviços externos. As Bibliotecas também figuram nesse grupo, existindo delasc~ 

pleto Livro de Tombamento. O estoque do Almoxarifado ali, igualmente, incluido, 

representa o necessário ao atendimento dos serviços de manutenção da FundaçãooE~ 

sa existência foi verificada, "in loco", pelas Comissões designadas para êsse fim 

e consta dos "Têrmos de Verificação" lavrados, conforme transcrição nos "Anexos'! 

O passivo da Fundação subdivide-se em 3 grandes grupos, a saber: 

1) Exigibilidades .••••••••••••• 
2) Inexigível •••••.•••••••••••• 
3) Pendente ....... o • o •••••••••• 

Cr$ 2.623.511,70 
Cr$255.253.711,20 
Cr$ 8.600.926,20 

0,99% 
95,79% 
3,22% 

As "Exigibilidades" correspondem aos compromissos a solver, a maior i a 

dos quais logo no primeiro mês do exerclcio seguinte, por isso que se tratam de 

créditos relacionados com operações do mês anterior. 

No Passivo "Inexigível" estão reunidas as contas que representam o Pa-

trimônio da Entidade, as reservas e provisões, e bem assim o Resultado econômico 

do exercício, à disposição da Assembléia Geral da Instituição. 

Figuram, também, nesse grupo, as contas refel'entes aos fundos especi

ais criados, conforme dispositivos estatutários (art. 29). são elas: IIFundo para 

Indenizações ll e "Fundo para reajustamentos salariais". Para essas contas foram c~ 

nalizadas, no encerramento do exercício, as parcelas de Cr$1.500.000,00 e •••••• 

Cr$11.835.197 ,20, de acôrdo com a deliberação do Conselho Diretor, em sessão or

dinária, realizada aos 29.12.1958, "ad referendum" da Assembléia Geral. 

O refôrço dêsses fundos destina-se ao atendimento das despesas oriun-

..., '" das da elevaçao de salarios estendida a todas as classes assalariadas, provocada 

pelo Decreto governamental que fixou novas bases do salário mÍnimo, e de outros 
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,.. 
encargos decorrentes das leis sociais, despesas essas que nao puderam ser consi-

deradas quando da apresentação do Orçamento para 1959, elaborado em outubro de 

1958 .. 

No Passivo "Pendente" estão agrupados os valores em suspenso, isto 
, 
e, 

,.. f 
relativos a receitas diferidas ou operaçoes que se transferem para outro exerCl-

cio, inclusive compromissos de "Restos a Pagar" e "Encargos a Pagar". Aquêles ,li 

quidáveis à proporção que tornada efetiva a despesa compromissada no f o exerClClO 

findo; os Últimos, ligados a taxas e outras despesas de regularização de imóveis 

de propriedade da Fundação. 

Com relação ao Balanço Patrimonial, cabem ainda esclarecimentos 
,.. 

sobre 

as variações ocorridas em 1958, em confronto com os valores apresentados no Ba-

lanço anterior, isto é, referente a 1957. t o que precisamente demonstra o "Qua

dro comparativo", inserto na parte de "Anexos" dêste Relat~rio. 

Essas variaç;es, ali representadas percentualmente, são as seguintes: 

Houve um decréscimo de Cr$13.252.341,70, no Ativo Dispon1vel, e aumen-

tos de Cr$20.275.663,50, no Ativo Realizável a Curto Prazo, de Cr$8.83l.369,80 , 

no Ativo Imobilizado e de Cr$795.l52,70, no Ativo Pendente. O decréscimo resulta 

da transferência de parte do Dispon1vel para o Realizável a Curto Prazo, em face 
,.. ~ , 

da aquisiçao de Letras do Tesouro, e de outra parte investida em Imoveis, estaUl 

tima dentro do plano aprovado pelo Conselho. O saldo representa economias finan

ceiras do exercicio, transferidas para o exercicio seguinte. O aumento no Ativo 

Pendente se deve a "Despesas Diferidas" e a "Juros de Ti tulos a Receber". 

As variações do Passivo se relacionam com o aumento de Exigibilidades, 

no total de Cr$1.139.199,10, grande parte relacionada com contas de fornecedo-

res, não liquidadas dentro do exercicioo 
, .. ,.. 

O aumento verificado no Passivo InexigL vel se prende a consti tuiçao dos 

"Fundos", a que já nos referimos linhas atrás, e ao saldo do Resultado do exerci 

cio. O pequeno acréscimo no Passivo Pendente, no total de Cr$155.475,60, tem sua 
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origem em receitas antecipadas e outros cr~ditos em suspenso. 

11 - BALANÇO ECONÔMICO 

A F N I • 8 s receitas da undaçao se elevaram, no exerC1ClO de 195 , a •••.•...• 

Cr$125.038.878,00, superiores em Cr$17.272.725,30 às do exercicio de 1957, que! 

tingiram somente, Cr$107.766.152,70. 
... 

O quadro abaixo demonstra a origem desse aumento. 

EXERcíCIOS DIFERENÇA 
F O N T E 

1957 1958 S/l 957 

Receita ordinária 

Patrimorrl.a.l o ••••••••••• o • o •••• 1.996.292,50 2.886.666,70 + 890.374,20 

Assistência Técnica e Pesquisa. 2.413.500,00 2.722.000,00 + 308.500,00 

Seleção e Orientação •••••.•.•• 1.943.400,00 2.773.585,00 + 830.185,00 

Cursos e Bôlsas ............... 14.426.750,00 21. 710.626,20 + 7.283.876,20 

Publicações e Serviços Adminis-
trati vos ........... e ......... 6.9970731,80 5.543.167,20 - 1. 454. 564,(:1J 

Transferências •••••••••••.•••• - 1.017.400,00 + 1.017.400,00 

Subvenções, Contribuições, Doa-... , 
67.807.638,10 çoes e AUX11ios .....•..•..•• 75.266 0 000,00 + 7.458.361,90 

TOTAL 95.585.312,40 111. 919.445,10 + 16.3340132,70 

Receita vinculada 

Renda c/titulos ............... - 104.344,30 + 104.344,30 

Contr. p/prestação de serviços. 1.160 .373,00 1. 230~QOO ,00 + 69.627,00 

Contr. p/realização de cursos •• 160.000,00 469.420,00 + 309.420,00 

Contr. p/concessão de bôlsas ••• 5.540.448,90 2.045.631,20 - 3.494.817,70 

TOTAL 6.860 .821, 90 3.849.395,50 - 3.011.426,40 
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EXERCfcIOS DIFERENÇA 
F O N T E 

1957 1958 sI1 957 

Receita extraorçamentária 

P atrimomaI •. oOoO .. oOoOoOoOoOoOoO.oOoO •• oOoO 1.085.637,W ·2.630.148,60 + 1.544.511,00 
Assistência Técnica e Pesquisa. 256.068,40 80.000,00 + 176.068,40 

Seleção e Orientação ••••.•••.• 43.172,00 414.926,00 + 371.754,00 
,. 

Cursos e Bolsas ••••••••••••••• 2.499.043,30 498.212,40 - 2.000.830,90 
Publicações e Serviços Adminis-

trati vos .oO.oO .•. o 111 •••••••• o •• 511.012,30 1.480.084,70 + 969.072,40 
Subvenções, Contribuições, Doa-

ções e Aúxi1ios •••.•••..•••• 649. 258,30 2.638.554,70 + 1. 989.296,40 
Diversas ...................... 275.826,50 1. 528.111,00 + 1. 252. 284, ~ 

TOTAL 5.320.018,40 9.270.037,40 + 3.9~.019,00 

TOTAL GERAL 107.766.152,70 125.038.878,00 + 17.2720725,30 

Em contrapartida, as despesas da Fundação somaram, no exercício de .•• 

1958, Cr$124.5W.090,80, com um aumento, portanto, de Cr$20.532.114,00, uma vez 

que, em 1957, elas tota1izaram, apenas, Cr$104.027.976,80. 

o quadro abaixo indica as variações ocorridas: 

EXERCfcIOS DIFERENÇA NATUREZA 
1957 1958 sI1 957 

DesEesa ordinária 
Patrimonial •••• Q •••••••••••••• 92.655~10 1.919.940,40 + 1.827.285,30 
Pessoal . o ••• ., ••••••••••••••••• W.991.811,30 68.378.4~ ,00 + 7.386.638,70 
Material ............ oO. o ti o • o ••• 8.208.745,30 9.351.318,00 + 1.142.572,70 
Serviços de Terceiros ......... 9.074.119,80 10.065.20 5,90 + 991.086,10 
Encargos Diversos ..••••....••• 11.022.176,40 11.806.870,W + 784.694,20 
Transferências .•....... 0 •••••• - 1.017.400,00 + 1.017.400,00 

TOTAL 89.389.507,90 102.539.184,90 + 13.149.677,00 
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EXERCfcIOS DIFERENÇA NATUREZA 
1957 1958 S/l 957 

DesEesa vinculada 

Despesa c/titulos ••••••••••• o o - 104.344,30 + 104.344,30 
Despesa c/bolsistas •••..••••.• - 3.033,40 + 3.033,40 
Despesa c/acordos ou contratos. - 273.880,00 + 273.880,00 
Despesa c/prestação de serviços 1.160 .373 ,00 830.000,00 - 330.373,00 
Despesa c/realiza~ão de cursos, 160.000,00 400.000,00 + 240.000,00 
Despesa c/concessao de bôlsas •• 5.540 .448,90 2.238.137,80 - 3.302.311',10 

TOTAL 6.860.821,90 3.849.395,50 - 3.011.426,40 

DesEesa extraorçamentária 

Patrimonial •................•• 4.472.801,70 2.475.680,30 - 1. 997 .121,40 
Pessoal ............ o • o ••••• 0«> G 320.204,40 1.686.342,m + 1.366.137,80 
Material ...................... 319.657,10 563.728,80 + 244.071,70 
Serviços de Terceiros ••••••••• 141. 575,60 84.759,90 - 56.815,70 
Encargos Diversos .••••.••...•• 2.281. 260 ,10 13.360.999,20 + 11.079.739,10 
Subvenções, Contribuições, Doa-... , 

242.148,10 242.148,10 çoes e AUX11ios ••••••••••••• - -
TOTAL 7.777.647,00 18 .171. 510,40 + 10.393.863,40 

TOTAL GERAL 104.027.976,80 124.560 .090,80 + m.532.114,OO 

Grupando-se as receitas do exercicio, podemos apresentá-las da seguin-
te forma: 

F O N T E 

Patrimonial .................. . 
Assistência Técnica e Pesquisa. 
Seleção e Orientação ••••••.••• 
Cursos e Bôlsas ........... o ••• 

Publicações e Serviços Adminis-
trati vos ..•... o •• ti o ••• li ••• o • 

Subvenções, Contribuições, Doa
"'e A '1' ço s e UX1 lOS •••.••••••••• 

Transferências .••••........... 
Diversas ... o ••••••• o o •• o • o •• o o 

RECEITA 
~ 

Ordinaria 

2.886.666,70 
2.722.000,00 
2.773.585,00 

21. 710 • 626,20 

5. 543.167,20 

75.266.000,00 
1.017.400,00 

Extraorça 
ment,iria-

2.630.148,60 
80.000,00 

414.926,00 
498.212,40 

1.480.084,70 

2.638.554,70 

TOTAL 111.919.445,10 

1. 528.111,00 

9. 270.037,40 
Receita vinculada 

TOTAL GERAL 

TOTAL 

5.516.815,30 
2.802.000,00 
3.188.511,00 

22.208.838,60 

7.023. 2 51,90 

77.904.554,70 
1.017.400,00 
1. 528.111,00 

121.189.482,50 

3.849.395,50 
125.038.878,00 
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Procedendo da mesma maneira, em relação às despesas, teremos os elemen 
tos que se seguem: 

DESPESA 
NATUREZA TOTAL 

Ordinária Extraorça , -mentaria 

Patrimonial ••••••••••••••• 0 ••• 1. 919 • 940 ,40 2.475.680,30 4.395.620,70 
Pessoal ...... o • fi • o o •••• fi o •• o o o 68.378.450,00 1.686.342,4) 70.064.792,4) 
Material ... o ••• o o •••• o •• G • o fi !OI • 9.351.318,00 563.728,80 9.915.046,80 
Serviços de Terceiros fi ••••• o •• 10 . 065. 20 5,90 84.759,90 10.149.965,80 
Encargos Diversos .••.•.....•.. 11.806.870,60 13.360.999,4) 25.167.869,80 
Transferências ••............•• 1.017.400,00 - 1.017.400 ,00 

. TOTAL 102.539.184,90 18 .171. 510, 40 120.710 • 695,30 
Despesa vinculada .oe.oo •• ooeoo 3.849.395,50 

TOTAL GERAL 124. 560 .090,80 

A despesa poderá ser, ainda, apresentada de forma a indicar o montan
te gasto em face das atividades desenvolvidas. Temos assim: 

ÓRGÃOS 

Direção Geral ••. 
Superintendência. 

DESPESA 
TOTAL % 

Ordinária I Extraorça I Vinculada ' -mentaria 

ÓRGÃOS-MEIOS (11,67%) 

2.511.785,50 1.248.207,40 
8.675.819,20 1.660.547,90 

437.377,70 4.197.370,60 3,37 
10.336.367,10 8,30 

TOTAL 11.187.604,70 2.908.755,30 437.377,70 14.533.737,70 11,67 

ÓRGÃOS-FINS (88,33%) 
IDPCP •.... fi •• o o fi 781.442,60 66.676,00 848.118,60 0,68 
Dp.E. ......... o • I' 8.175.317,10 3.635.314,00 400.000,00 12.210.631,10 9,80 
CNF ••••••••• 0.00 23.706.472,2{) 2.153.610,30 25.860.082,50 20,76 
lSOP O.O.OOOOOClOO 9.945.020,30 2.099.642,10 12.044.662,40 9,67 
lBRE o o o o o • o o o o • Q 14.102.349,20 1. 98 5.029,70 743.300,00 16.830.678,90 13,51 
IBRA (Dir. Geral) 2.199.396,80 4.648.253,80 6.847.6 r;!J , f:iJ 5,50 
EB.AF> ..... Cf ••• o o • v 16.512.575,30 2.268.717,80 18.781.293,10 15,08 
EAESP .0.00000000 15.929.006,70 674.229,20 16.603.235,90 13,33 

TOTAL 91.351.580,20 15.262.755,10 3.412.017,80 110.026.353,10 88,33 

TOTAL GERAL 

102.539.184,90 18.171.510,40 3.849.395,50 124.560.090,80 
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o resultado liquido do Exercicio foi de Cr$478.787,20, conforme já fi

cou demonstrado no Balanço Econômico, a que nos referimos anteriormente. 

111 - BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro sintetiza o somatório dos recebimentos ocorridos 

e dos pagamentos efetuados, durante o exercicio, ou seja, o movimento financeiro 

geral da entidade. 

O total de receitas ou entradas se elevou a Cr$136.164.863,20 e o de 

despesas ou saidas a Cr$149.417.204,90. 

O saldo proveniente do exercicio de 1957 era de Cr$45.049.294,00, e o 

saldo que passa para o exercicio de 1959 é de Cr$31.796.952,30. 

IV - EXECUÇÃO ORÇAMENT.(RIA 

Os quadros comparativos entre a Receita Estimada e a Arrecadada, e os 
... 

entre a Despesa Fixada e a Realizada demonstram que o comportamento da execuçao 

orçamentária se processou normalmente, isto é, dentro dos quantitativos votados. 

Não se registrou qualquer "estouro" de dotações no processamento orça

mentário, havendo sido feitas as eventuais alterações de destaques e suplementa

ções rigorosamente de acôrdo com as normas vigentes na instituição. 
, . ~, . 

As despesas extraorçamentarias obedeceram as autorizaçoes preVlame nte 

aprovadas pelo Conselho Diretor, conforme constam das Atas relativas às sessões 
. , ... 

do referldo orgao. 

6. Do que ficou exposto, conclui-se que estão sistematizadas, corretas e 
... 

exatas as operaçoes e os lançamentos, de que resultaram os Balanços e os demons-

trativos relativos ao exercicio de 1958, sob a responsabilidade do Excelentissi

mo Senhor Presidente da Fundação GetÚlio Vargas, que, assim, poderão ser submeti 

dos ao Conselho Diretor, na forma do disposto no art. 14, inciso VI dos seus Es

tatutos. 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

~~Christino 
CHEFE 00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE 

Contador Reg. 1.820-CRC/DF 



2 - Balanços 

a) BALANÇO PATRIMONIAL 

b) BALANÇO ECONÔMICO 

c) BALANÇO FINANCEIRO 



A T I V O 

110 - DISPONTvEL 
111 - Caixa ••••••••••••••••••••.••....•• 
112 - Caixa Econ6mica Federal ••••••••••• 
113 - Bancos - C/Movimento .............. . 
114 - Bancos - C/Espaciais •••••••••••••• 
118 - Dep6sitos no Exterior ••••••••••••• 

120 - REALIZAvEL A CURTO PRAZO 
122 - Títulos de Renda ••.••••••.••••.••• 
123 - Subvencionadore" - C/a receber ..•• 
124 - Doadores - C/a receber •.•.•••••••• 
125 - Instituidores de Bôlsas-C/a receber 
126 - Títulos a receber .••••.....••.•••• 
127 - Devedoras Diversos •...•.••••...... 
128 - Serviços a receber •••.•••..•.•..•• 
129 - Div~rsas Contas a recebdr ••.•••..• 

130 - REALIZAvEL A LONGO PRAZO 
134 - Devedores Contratuais •.•.•••.••••• 
139 - Diversas Contas a receber •••.•.••• 

140 - IMOBILIZADO 
141 - Bens Intangíveis •••••••••••.••.••• 
142 - Bens Vinculados •.•.•••••••.•••.••• 
143 - Bens Im6veis ••.••.•••••••••.•••••• 
144 - M6veis ••••••.•.••••••••••••••••••• 
145 - Má"uinas •••.•••••••••••••••••••••• 
147 - Ve1culos •••••••••••••••••••••••••• 
148 - Bibliotecas ...................... . 
149 - Almoxari fado ••••••••••••.••••••••• 

170-~ 

171 - Dep6sitos Judiciais ••••••••••••••• 
173 - Débitos em Suspenso .............. . 
174 - Bens em Poder de Terceiros 

T O T A L 

190 - COMPENSADO 
191 - Contratos Diversos •••••••••••••••• 
192 - Promitentes Doadores •••••.•••••••• 
193 - Depositários de Valores ••••••••••• 
194 - Responsáv9is Diversos ••••••••••••• 
195 - Im6veis Hipotecados ••••••••••••••• 
196 - Valores de Terceiros •••••••••••••• 
197 - Títulos Doados c/vínculo •••••••••• 
199 - Im6veis Recebidos em Comodato 

TOTAL GERAL 

?ú.~~ ~ Leosthenes D~ r CONTABLLIDI)llE 
'FE DO SERVIÇO 1 820-CRC/DF CH .. Contador Reg. • 

1.065.535,00 
22.687.413,50 
8.003.627,10 

34.931,130 
5.444,90 

27.874.374,80 
1.300.000,00 

360.000,00 
4.661.763,20 

294.725,00 
4.244.915,10 
1.608.680,00 

7.750,00 

1.260,00 
200.000,00 

142.000,00 
554.257,90 

160.892.315,70 
13.599.248,70 
4.959.354,40 
1.654.711,00 
2.806.179,10 
5.131.010,90 

483.474,80 
2.088.176,20 
1.707.000,00 

12.840.000,00 
22.500.000,00 
11. 775.800,00 

125.376,20 
5.038.706,40 
1.865.000,00 
1.865.000,00 
6.660.000,00 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(compreendendo 88 operações da Sede, E.A.E.S.P. e do C.N.F.) 

31. 796.952,30 

40.352.208,10 

201.260,00 

189.849.077,70 

4.278.651,00 

266.478.149,10 

62.669.882,60 

329.148.031,70 

(allnea ~ do art. 31 doa Eatatutoa) 

PASSIVO 
220 - EUGIBILIDADBS 

221 - Salários a Pagar •••••••••••••••••• 
222 - Comisallas a Pagar ................ . 
223 - Mesadas a Pagar •••.••••••••••••••• 
225 - Contas a Pagar •••••••••••••••••••• 
226 - Consignatários a Pagar ••.••••••••• 
229 - Credoras Diversos ••••••••••••••••• 

240 - I NEXIGTVEL 

241 - Patrimônio •••••.•••••••••••••••••• 
242 - Resultado do Exercício •••.•••••••• 
243 - Fundo p/Depreciação de Bens M6veis. 
244 - Fundo p/Custeio Especial •••••••••• 
245 - Fundo p/lndenizaçlles ••••••••••••.• 
246 - Fundo p/Reajustamentos salariais •• 

270 - PENDENTE 

271 - CrJditos p/Custeio de Bôlsas •••••• 
272 - Créditos p/Custeios Diversos •••••• 
273 - Créditos em Suspenso ••••••.••••••• 
274 - Restos a Pagar .................. .. 
278 - Encargos a Pagar •••••••••••••••••• 

T O T A L 

290 - COMPENSADO 
291 - Obrigaçlles Contratuais •••••••••••• 
292 - Doaçlles Prometidas •••••••••••••••• 
293 - Valores Depositados ••••••••••••••• 
294 - Responsabilidades Diversas •••••••• 
295 - Garantias Hipotecárias •••••••••••• 
296 - Depositantes da Valores •••••••.••• 
297 - Doaç~es com Vínculo ••••••••••••••• 
299 - CompromiSSOS de Comodato •••••••••• 

TOTAL GERAL 

Rio de Janeiro, DF, em 22 de janeiro de 1959 

185.,95,90 
162.629,40 

2.000,00 
1.051. 712,30 

714.081,50 
507.592,60 

228.870.921,30 
478.787,20 

9.996.411,60 
1.000.000,00 
1.524.373,90 

13.483.217,20 

912.877,90 
1.735.210,90 
2.477.736,40 
1. 661.601,00 
1.813.500,00 

12.840.000,00 
22.500.000,00 
11.775.800,00 

125.376,20 
5.038.706,40 
1. 865 .000,00 
1.865.000,00 
6.660.000,00 

2.623.511,70 

255.253.711,20 

8.600.926,20 

266.478.149,10 

62.669.882,60 

329.148.031,70 

e~e-L~ 
Rarae1 Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



400 - RECEITA ORDmÁRIA 

410 - Patrimonial 

RECEITA 

420 - Assis~ência Técnica e Pesquisa •••••••••••••• 

430 - Seleção e Orientação ...................... .. 

440 - Cursoe e Bôlsas ••••••.•••••••••••••••••••••• 

450 - Publicações e Serviços Administrativoe •••••• 

4YJ - Subvenções, contribuições, doações e auxilias 

470 - Transferências ............................ .. 

800 - RECEITA VINCULADA 

813 - Renda c/Tftulos 

862 - Contribuições p/prestação de serviços ••.•••• 

863 - Contribuições p/realização de cursos •••••••• 

864 - Contribuições p/concessão de bôlsas 

000 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

010 - Patrimonial ••••••••••••••.••.•••.••..•.••••• 

020 - Assistência Técnica e Pesquisa •••••••••.•••• 

03U - Seleção e Orientação ...................... .. 

040 - Cursos e Bôlsas •••••••••••.•.•••••••••.••••• 

050 - Publicações e Serviços Administrativos •••••• 

060 - Subvenções, contribuições, doações e auxilios 

090 - Diversos .................................. .. 

TO T A L 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

BALANÇO ECONOMICO 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(oompreendendo 88 operações da Sede, E.A.E.S.P. e do C.N.F.) 

2.886.666,70 

2.722.000,00 

2.773.585,00 

21. 710.626,20 

5.543.167,20 

75.266.000,00 

t·017.400,00 

104.344,30 

1.230.000,00 

469.420,00 

2.045.631,20 

2.630.148,60 

80.000,00 

414.926,00 

498.212,40 

1.480 .084,70 

2.638.554,70 

1.528.111,00 

111.919.445,10 

3.849.395,50 

9.270.037,40 

___ o 

125.038.878,00 

(alínea !! do art. 31 d08 Estatutos) 

D E S P E S A 

300 - DESPESA ORDmmA 

310 - Patrimonial 

320 - Pessoal •••••••••••••••••••••••••.• 

330 - Material ••••••••••••••••••••.••••• 

340 - Serviçoe de Terceiros ••••••••••••• 

350 - Encargos Diversos •••••••••••••.••• 

370 - Transferências 

700 - DESPESA VINCULADA 

713 - Despesa c/Titulas 

756 - Despesas c/BolSistas •••••••••••••• 

757 - Despesas c/Acôrdoe ou Contratos ••• 

762 - Despesas c/prestacão de serviços •• 

763 - Despesas c/realização de cursos 

764 - Despesas c/concessão de bôlsas 

900 - DESPESA EXTRAORÇAMENTmA 

910 - Patrimonial ••••••••••••••••••••••• 

920 - Pessoal ••••••••••••••••••••••••••• 

930 - Material •••••••••••••.....••.••••• 

940 - Serviçoe de Terceiros •••••••.•••.• 

950 - Encargos Diversos ••••••••••••••••• 

Resultado do exercício 

TO T A L 

Rio de Jan .. iro, DF, em 22 de janeiro de 1959 

1.919.940,40 

68.378.450,00 

9.351.318,00 

10.065.205,90 

11. 806. 870,YJ 

1.017.400,00 

104.344,30 

3.033,40 

273.880,00 

830.000,00 

400.000,00 

2.238.137,80 

2.475.680,30 

1.686.342,20 

563.728,80 

84.759,90 

13.360.999,20 

102.539.184,90 

3.849.395,50 

18.171.510,40 

124.560 .090 ,80 

478.787,20 

125.038.878,00 

~e.<n~~~~ 
Leosthenes Christino 

/Zv:~/?'L. t.P/ 
Rafael Xavier 

DIRETOa EXECUTIVO CHEFE DO SERVIço DE CClITABILIDADE 
Contador Reg. 1.820-CRC/DF 



FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS 
BALANÇO FINANCEIRO 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(compreendendo as operações da Sede, E.A.E.S.P. e do C.N.F.) 

RE:CEITA Q.;J ENTRADA 
hEC~ITA 

400 - Receita Ordinária 
Da Sede •••••••••••••••••••• 73.993.143,10 
Do CNF •••••••••••••••••• ••• 1.773.835,70 
Da EAE:SP ••••••••••••••••••• 2.285.908,90 78.052.887,70 

800 - Receita Vinculada da Sede ••••••••••••••••••• 843.300,00 
000 - Receita Extraorçamentária ••• 

Da Sede •••• •••• •••• ••••.••• 1.137.654,90 
Do CNF •••• •••• ••••• •..••.•• 839.732,00 
Da EAE:SP ••••.••••.••..••.•• 1.253.317,00 ~.230.703,90 

~r;"LIZAÇXO DE ATIVO FINANCiURO 
124 - Doadores - C/a Recabar •••.•••••••••••.•••••• 
125 - Instituidoras de Bôlsas - C/a Receber ••••••• 
126 - Títulos a Receber •••••••••.••••••••••••••••• 
127 - Devedores Diversos ••••..••.••••.•••••••••••• 
129 - Diversas Contas a Recebar •••••••.••••.•••••• 
148 - Bibli~teca •••••.••••••.•••.••••••.••..•••••• 
149 - Almoxarifado Central •••••...•...•••••••••••• 
REALIZAÇXO DE ATIVO EVENTUAL 
171 - Depósitos Judiciais .••.•....•....••••••.•••• 
172 - Devedores por Adiantamento .•••.....•.•••...• 
173 - Débitos em Suspenso .••.••..•...•.•.•.••••••• 
178 - Serviços em Execução .••••........•••••.....• 
ASSUNÇXO DE PASSIVO 
221 - Salários a Pagar •..••••••...•.•.•••••.•••..• 
223 - Mesadas a Pagar •••••...••..•••••••••.••••••• 
226 - Consignatários a Pagar •••..••.•.•..••.••••.• 
229 - Credores Di versos •.•••••••...•.••..••.•.•••. 
271 - Crédito p/Custeio de Bôlsas ••••••.•••••••••• 
272 - Crédito p/Custeios Diversos .••••••••••••••.• 
273 - Créditos em Suspenso ••••••••••••••••.••••••• 
274 - Restos a Pagar ••••••••••••.••••••••••••••••. 
277 - Suprimentos ••••.••••••.•.•.••••••••••••••.•• 

T O T A L 

: AL'03 DO EXERC!CIO ANTERIOR 
lU - Caixa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
112 - Caixa Econômica Federal •••••••••••••••.••••• 
113 - Bancos - C/Moviment o •••••.•••••••••••••••••• 
114 - Bancos - C/Especiais •••••••••••••••••••••••• 
118 - Depósitos no Exterior ••••••••••••••••••••••• 

T O T A L G E R A L 

50 .000,00 
2.733.596,60 

8.460,00 
3.421.472,30 

55.650,00 
1.045,20 

24.341,00 

5.479,40 
1.028.942,10 

27.020,60 
254,90 

592.605,30 
183.910,00 

3.276.888,90 
1.298.051,50 
1.964.444,00 

984.473,50 
2.340.848,20 

1. 500,00 
36.038.988,10 

1.277.570,60 
34.282.995,00 
9.342.960,80 

140.322,70 
5.444,90 

82.126.891,60 

6.294.565,10 

L 061. 697 , 00 

46.681. 709,50 

136.164.863,20 

45.049.294,00 
181.214.157,20 

(allnea lo: do art. 31 doe Eatatutoe) 

DESPE:SA Q!I SArDA 
DESPESA 
300 - Despesa Ordinária 

Da Sede •••••••••••••••••••• 
Do CNF ................... .. 
Da EAESP •••••••••• ' •••••••• 

900 - Daspesa Extraorçamentária 
Da Sede ••••••••••••••••.••• 
Do CNF .................... . 
Da EAESP •••••••••••••••••.• 

APLICAÇXO FINANCEIRA 

48.300.809,70 
12.579.449,90 
13.217.707,20 

1.717.567,10 
363.052,60 
433.762,80 

122 - Títlllos de Renda •••••••••••••••••••••••••••• 
127 - Devedoras Diversos ........................ .. 
149 - Almoxarifado •••••••••••.••••.••.•••••••••••• 
INVERSOES PERMANENTES 
142 - Bens Vinculados ••••••••••••••••••••••••••••• 
143 - Bens Imóveis ••••••••.••••••••••••••••••••••• 
144 - Bens Móveis ••••••••••••.••••••.••••••••••••• 
145 - Máquinas •••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
147 - Veículos ................................... . 
148 - Bibliotecas ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
APLICAÇXO ~ ATIVO EVENTUAL 
171 - Depósitos Judiciais ••••••••••••••••••••••••• 
172 - Devedores por Adiantamento •••••.•••••••••••• 
173 - Debitos em Suspenso ....................... .. 
177 - Suprimentos •••••••••.••••.•••.•••••.•••••••• 
RESGATE DE PASSIVO 
221 - Salários a Pagar •••••••••••••••••••••••••••• 
222 - Comissões a Pagar ••••••••••••••••••••••••••• 
223 - Mesadas a Pagar ••••••••••••••••••••••••••••• 
225 - Contas a Pagar •••••••••••••••••••••••••••••• 
226 - Consignatários a Pagar •••••••••••••••••••••• 
229 - Credores Diversos ••••••••••••••••••••••••••• 
271 - Créditos p/Custeio de Bôlsas •••••.••..•••••• 
272 - Créditos p/Custeios Diversos •••••••••••••••• 
273 - Créditos em Suspenso •••••••••••••••••••••••• 
274 - Restos a Pagar •••••••••••••••••••••••••••••• 

T O T A L 

SALDOS PARA Q EXERC!CIO DE 1959 
111 - Caixa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
112 - Caixa Econ8mica Federal ••••••••••••••••••••• 
113 - Bancos - CIMovimanto •••••••••••••••••••••••• 
114 - Bancos - C/Especiais •••••••••••••••••••••••• 
118 - Depósitos no Exterior ••••••••••••••••••••••• 

T O T A L G E R A L 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

74.097.966,80 

2.514.382,50 76.612.349,30 

19.700.000,00 
1.461.695,10 
1.171.417,80 22.333.112,90 

3.081,10 
4.555.354,40 

235.466,40 
7.000,00 

460.801,00 
89.585,90 5.351. 288 ,80 

231.776,30 
2.961.850,80 
2.931.689,90 
7.790.908,90 13.916.225,90 

1.179.614,60 
354.922,30 
166.970,00 

11.022.845,70 
7.050.463,10 
2.982.728,60 
6.535.156,~O 
1.363.988, O 

53.359;00 
494.179,70 31. 204.228 z00 

149.417.204,90 

1.065.535,00 
22.687·i13 ,50 
8.003. 27,10 

34.931,80 
31.796.952,30 5:444,90 

181.214.157,20 

,(t.47!~8 /[~Á~ 
CHEFE DO SKRVXço DE CONTABILIDADE 

Oontador Reg. 1.820-CRC/DF 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



3 - Execução Orçamentária 

a) ORÇAMENTOS DE 1958 

b) QUADROS COMPARATIVOS ENTRE 
RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

c) QUADROS COMPARATIVOS ENTRE 
DESPESA FIXADA E A REALIZADA 



. a) ORÇAMENTOS DE 1958 

Orçamento Geral 

Instituto de Direito Público e Ciência Política (IDPCP) 

Departamento de Ensino (DpE) 

Colégio Nova Friburgo (CNF} 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISO}» 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 
. -Anexo 1-

Escola de Administração de Emprêsas de S, Paulo (EAESP) 
- Anexo 11-



RECEITA 

PATrW40N I AL 

órgãos Direciona:is 

d ' . 
~:~d::~:: i~~r~: ........... . 

Federa:is' ..... ............... 480.000 
EstaduaJs' •••••• e............ 111.000 
Mun~cjp8js •••••• ~........... 82.250 

Juros: de, Depósi tos ••••••••••••••••••••• 

PU8l:1 CAÇÕES 1. SERV:I ÇOS ADM1 NI STRAT I VOS 

Superintendência {Sp.) 

Assinaturas e Vendas Avulsas ••••••••••• 

CONTIl 18UI ÇÕES,: DOAÇÕES, SUBVENÇÕES ~ AUl« L I OS 

Qrgãos: Di rec 1 onai s 

Auxh ios 
00 Govêrno: Federal, ex~vi Dl 6693/'4 e 
DL 9~a6/~6- Quota da Taxa de Edij~ação 
e saúde - (Lei n! 3327-A, de 3/121957) 

Subvenções 
Do, Banco. do, Brasi 1 •••••••••• 
Do Inst.do Açúcaredo Álcool. 
Do Estado do Ceara ......... . 

TRANSFERÊNCIAS 

Órgãos: D:Í rec iona:i s 

Contri bu:ição. da EAESP 

576.000 
50.000 

100.000 

Quota de reembô.1 50 ••••••••••••••• o ••• 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exerdcio de 1958 

ORÇAMENTO GERAL 

120.000 

576.250 
1.000.000 

45.000.000 

1.696.250 

30.000 

726.000 115.726.000 

1.017 .1100 

IUh~69.650 

DESPESA 

CUSTEIO 

órgãos Direcione.is 

Patr·imonte.l ••••.••••••••.•• 
Pessoal •................... 
Material •••• 0 •••••••••••••• 

Serv.iços de Tercei ros •••••• 
Encargos Diversos 

Gerais •••••••• ~. 2118.'00 
Subv. Grênio FGV. 60.000 

Superintend@nda (Sp.) 

petrlmoni 81· • o •••••••••••••• 

Pessoal, ••••••• o ••••• ~ • li! • * •• 
Material: ••••••••••••• o ••••• 

serviços de Terceiros •••••• , 
Encergos: D'i versos' ••••••••• o 

COtfTRtBUtÇÕE.S A 6RGAOS ESPE.C:íF:ICOS ----
Transfer~nt:i as 

instituto de Cireito P6tl.~co 
e ti ênd a po~ í ti ca .. 00 ••• 

Departamento: de Ensi no (OpE) 
colétlioNova' Friburgo {CNn. 
1 nstl tuto de; sel eç5õ: e, Or:i en 

taf80 Profissional ,{ISOP):
Instituto Brasileiro de Eco-

nOlni a (I BRE)' ••••••••••••• 
tnst i tuto Brasileiro de Admi 

n.i streção (18RA) ........ :-

DOTAÇ~ ESPECUL 

Para. atender a melhor:ies sela
~:iais e a ser distrlbufda ; 80S 
orgaos· •••• 111 •••••••••••••••••• 

21.500 
1.0011.920 

;11.000 
105.000 

308.300 1.473.720 

170.500 
7.021.620 

278.000 
9.5.000 
146.000 --- 8.561.120 10.0, •• 8.0 

792.000 
7.18;.360 
8.570.000 

6.992.220 

8.287.800 

2.199.000 311.0~1I.380 

Ih 1110.1130 

1l8 •• 69.650 
IV 

~ 



RECEITA 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINIS
TRATIVOS 

Assinaturas e Vendas Avulsas • 

TRANsFERtNCIAS 

Contribuição da FGV 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercicio de 1958 

INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO E CltNCIA POLÍTICA 

(IDPCP) 

DESPESA 

CUSTEIO 

Patrimonial 
120 000,0 Pessoal ........................ e 

Materi aI ............. """ •• ".,." 

Serviços de Terceiros •••••••.•• 

792 000,0 Encargos Diversos •.••••• ~ ••.•.• 

912 000,0 
========== 

66 000,0 

455 100,0 

6 900,0 

326 000,0 

58 000,0 

912 000,0 

============ 

rv 
rv 
l\) 



li EC E I T A 

CURSOS.I BÔLSAS 

Di reção Geral 

liIatr(cuJas e Anuidades' 

EscoJa Técnica de, Comércio' (ETC) 

Matrfcul as e Anuidades •••• , •• 
Taxas de certi,jc~os •••••••• 
Apost i 1 nas ••• !II • • ' ............. . 

PUBLICAÇÕES:! SERV~~ ADMINISTRAT! 

VOS 

D'i reção Geral 

Assinaturas, e vendas, Avulsas •• 

TRANSFERÊNCI AS 

contribu:ição da FGV' .......... .. 

850.000 
8.000 

12.000 

FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercicio de 1958 

DEP ARTAMEN'I'O DE ENSINO 

65.000 

870.000 --- 935.000 

15.000 
950.000 

7.183·360 

8.133.360 

(Dp.E. ) 

o E S P E S A 

CUSTEIO 

Di reção. Geral 

patrimonjal' ••.•••.•••••••.•••••.• 
Pessoal, •••••••••••••••••••••••••• 
Material .••••••••••••••••••••.••. 
Encargos: D:iversos' •••••••••••••••• 

Escola Técnica de: comércio (ETC) 

Patrimonial •••••••••••••••••••••• 
Pessoal: •••••••••••••••••••••••••• 
Material· ••••••••••••••••••••••••• 
Servi ços:, de Tercei ros: •••••••••••• 
Encergos: Di versos· •••••••••••••••• 

INVERSÕES 

EscoJa Técnica de cOIIM§rcio (ETC) 

M6ve-i S 'ti ••••• li: ••••• * .•••••••••••••• 

30.000 
727.060 
,20.000 

2.091.000 2.868.060 

206.300 
3.86~.000 

100.000 
555.000 
515.000 5.240.300 8.108.360 

2li.000 

8.133.360 
l\) 

C3 



RECEiTA 

PATRIMONIAL 

Rendas com Imóveis ........• , . 
Juros de Deposltos •.••...•. 
Bonificações e Descontos 

CURSOS E BÔLSAS 

Matrículas e Anuidades ..... 
Bôlsas (I o ••••••••••••••••••• 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMI
NISTRATIVOS 

Refeitório •.•.......•.•••.. 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV 

FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercício de 1958 

COLtGIO NOVA FRIBURGO 

(CNF) 

DESPESA 

320 000,0 
15 000,0 
75 000,0 

12 640 000,0 

410 000,0 

3 000 000,0 15 640 000,0 

150 000,0 

16 200 000,0 

8 570 000,0 

24 770 000,0 

=========== 

CUSTEIO 

Patrimonial 
Pessoal ............. . 
Material .........•.•. 
Serviços de Terceiros. 
Encargos Diversos 

INVERSÕES 

Bens Imóveis ........• 
Móveis, MáqUinas e Li-

vros ............... . 

615 000,0 
11 821 000,0 

8 264 000,0 
875 000,0 

1 895 000,0 23 470000,0 

800 000,0 

500 000,0 1 300 000,0 

24 770 000,0 

============ 

l\) 
l\) 
.J=-



RECEITA 

SELEÇXO E ORIENTAÇXO 

T~s de seleção e orien-
taçao .................. . 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS AD
MINISTRATIVOS 

Assinaturas e Vendas A-
V1.1lsas •••••••.••••••••• ti 

CONTRIBUIÇÕESiDOAÇÕES,SUB
VENÇÕES E AUX LIOS 

Au.x:ilios 

Do Govêrno Federal (Lei 
3 327-A, de 3/12/1957) . 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV 

FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercício de 1958 

INSTITUTO DE SELEçXO E ORIENTAÇXO PROFISSIONAL 

(ISOP) 

1 580 000,0 

90 000,0 

500 000,0 2 170 000,0 

6 992 220,0 

9 162 220,0 

::::::=========== 

CUSTEIO 

patrimonial 

Pessoal ............. . 

Material ............ . 

Serviços de Terceiros. 

Encargos Diversos 

INVERSÕES 

Móveis .............. . 

DESPESA 

150 000,0 

7 722 220,0 

200 000,0 

830 000,0 

110 000,0 9 012 220,0 

150 000,0 

9 162 220,0 

============ 

I\.) 
l\) 
V'I 



FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercicio de 1958 

INSTITUTO BRASILEffiO DE ECONOMIA 

ASSl srÊNC./ A TÉCNJ CA ~ PESQUJ SA 

COIIIisslo Diretora 

contratos de pesquisas 

f( E C E I T A 

SUMOC' •••••••••••••••••••• 1.620.000 
BNDE •••••••••••••••••••• 780.000 2.400.000 

Centro. de Análise da,Conjuntu
~ Eeon&n:ica (CACE) 

Pesqu:isas Diversas ......... 20.000 

PUBL:lUÇÕES f SERUÇOS ADMl 111 STRATI vos 

centro de Aná~ise da Conjuntu-
ra Econâniea .(CACE) 

Assinatura e vendas. Avulsas. 850.000 
Anóncios: ••••••••••••••••••• 3.630.000 4.480.000 

Rev:ista Bras·ile·i ra ~ Economia (RBE) 

ASSei naturas e Vendas. Avul sas 160.000 

TR ANSFERÊIICIAS 

Contribu:ição da FGV .......... 

2.420.000 

4.660.000 

7.080.000 

8.287.800 

(IBRE) 

o E S P E S A 

CUSTEIO 

comissão Diretora 

patrimon:i aI ................ . 
Pessoal: ~ ...................................... .. 
Mater:i 81 ...................................... . 
servi ços de Tercel ros ••••••• 
Encargos.: Di versos· ••••••••••• 

centros. de Estudos 

p.essoal: ...................................... .. 
Materi 81· .................................... .. 
serv~ços: de Tereei ros ...... . 
Encargos: Di ver·sos· ••••••••••• 

centro: de: AnáJise da: conjuntura 
EeonÔllli ca (CACE) 

Palrirnanj,81 ............................... . 
pessoal· ........................................ . 
Meterj 81 ....................................... . 
serv:içQs de Tercei rQ$ ••••••• 
Eneargos:Diversos· ••••••••••• 

. 25.000 
2.656.000 

33.000 
346.000 
505.000 3.565.000 

3.215.000 
30.000 

1.000 
300.000 3.5~6.000 

475.000 
4.801.800 

.47.000 
2.174.000 

37.000 7.5,4.BOO 

Revi sta Brasil ei ra de Econ0lll1 a (RBE) 

Pat rimon:i 81 ................................ . 
Pessoal: ................................. . 
M8teri 81 •••••••••••••••••••• 
servi ços: de: Tercei ros· ••••••• 
Encargos· Di versos· ••••••••••• 

100.000 
240.000 
20.000 

2BO.000 
6.000 646.000 15.291.BOO 

INVERSÕES 

Móvei s e Máquinas ............ . 76.000 

15,367.600 15.367.800 

l\) 
l\) 
~ 



RECEITA 

ESCOLA' 8RASILEIRA. DE ADMlNfSTRAÇlo 

PiiãUcA (E8AP) -

,; Anexo~ n! 1 .••...•••••••••••••••.••••••. 

. ESCOLA DE ADMHU SHiACÃO. DE EMPRÊSAS 

DE SÃO PAULO (EAESP) -

Anexo: n!, 2 ••••••••••••••••••••••••••••• 

TRANSFERÊNCIAS 

ContribuJçAo, da FGV , 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exerc:Ício de 1958 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

(IBRA) 

D E S P E S A 

CUSTEIO 

Di reção Geral 

17.583.000 pessoal .................... . 
Material ••••••••••. , •••••••• 

.591.000 
.5.000 
15.000 Servi ços de Tercei ros· ••••••• 

Encargos, Diversos ••••••••••• 1.582.000 .2.199.000 

16.270.000 33·853.000 

2.199.000 

. 36.052.000 

EscolaSrasileirade:Administr! 

,50 Pública' (E8AP) 

Anexo: nt 1 ••.••••••••••••••• 

Escola de. AdIn-inlstraçio de EIII

p;:êS8s. de: SIo paulo (EAESP)-

Anexo: n'i 2 ••••••••••••••• ., Il. 

INVERSÕES 

I4Ov.éi s e. Si bJ i otecas 

EBAP~ ~ •• , •••••••••••••••••••• 
EAESP . ••••••••••••••••••••••• 

TRANSFERÊNCIAS 

ContribuJç5o:da EAESP 

Quota, de reelllb81so: à FGV; •••• 

. DOTACÃO. ESPECiAL 

Para: atender: a melhorias, salariais 

EBAP-: •••••••••••••••••••••••• 
: E~ESP ••••••••••••••••••••••• 

16 .. 102.165 

13.336.200 .31.937.365 

200.000 
.310.000 

980.8~5 

540.000 

1.017.'00 

1.576.100 ; 2.551.2)5 

)6.052.000 
N 
N 
-..J 



FUNDAÇlo GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercÍcio de 1958 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇlo PÚBLICA 

(EBAP) 

(Anexo n2 1) 

R E C E I T A o E S P E S A 

PUBLICAÇÕES ~ SERV'IÇOS ADM1N:1STRATlVOS 

Assinaturas e Vendas Avulsas 

ROA' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 720.000 

L'ivros' e· cadernos: a.. ............ ...... 1.863.000 2.583.000 

COURI BU:l ÇÕES, DOAÇÕES. SUBVENÇÕES [AU" í L I OS 

Auxh ios 

Do Govêrno Federal (Lei M! ) 327-A de 
3/12/957) ••••••••••••••••••••••••••• 15.000.000 

17.58).000 

CUSTEIO 

Petr~moni 81 ...................... . 
pessoal •••••••••••••••••••••••••• 
Mater~ 81 ••••••••••••••••••••••••• 
Serv.j ~os. de Terce-i I"O'S 

Gere:i s •• ' ••••••••••••••••••••••• 
Fundo:. de. Pub~·i c ações ••••••••••• 

Encargos Diversos 
Gerais .•••••••.•••••••••••••••• 
Fundo: de- 86:1 ses ••••••••••••••• 11 

INVERSÕES 

M6vei s e si bn otec a· •••••••••••••• 

DOTAÇXo ESPECI Al 

Para atender: a mel hOf':i as salar:i ai s 
e a ser d:ist ri buí da •••••••••••••• 

2.045.000. 

1.IUI).000 
8.158.)1) 

320.000 

8)8.000 2.88).000 

197~852 
3.400.000 3.597.852 16.402.165 

200.000 

980.835 

17.58).000 

l\.) 

&S 



FUNDAÇIo GETÚLIO VARGAS 

Orçamento do exercÍcio de 1958 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇIO DE EMPRtSAS DE sXO PAULO 

(EAESP) 

R E C E· I T A D E S P E S A 

PATRIMONIAL 

Juros de oep6s'i tos •••••••••••• 20.000 

CURSOS! SÔLSAS 

Matdculas e Anuidades 
Cljrso Universi tári o de Forma-
~Io ••••••••••••••••••••••••• 900.000 
Curso 'ntens i vo de AdAli ni st ra 
dores •••••••••••••••••••••• : 1.250.000 2.150.000 2.170.000 

CONTrd BU~ ÇÕES. DOAÇÕES. SU8VENÇeES , 
~ AUXILlOS 

Contribu,içt!es p/Encargos. Diver
sos 

ESSO· •••••••••••••••••••••••• 
5HELL' ••••••••••• ~ ••••••••••• 
GEN~RAL. ELErR~C ••••••••••••• 
CAPES; ••••••••••••••••••••••• 

Au)(h ios 
Do GovSrno, Federal (lei, n6ma
ro, 3327~A. de,'/12/1957) •••• 

80.000 
120.000 
100.000 

1.800.000 2.100.000 

12.000.000 14.100.000 

16.270.000 

CUSTEIO 

Pessoal •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"atertal •••..••••••••••••• , ••• ~ •••••••••• 
Serv.~os. de, tercei ros: •••••••••••••••••••• 
Encargos: 01 versos, •••••••••••••••••••••••• 

I NVERS5ES 

Móveis e 8:ibl iotec8 ••• a •••••••••••••••••• 

TRANSFERÊNCIAS 

Contri bu,h:& à FGV 
QuOl8 de reemb61 50· ..................... . 

DOI AÇ~(),. ESPECI A\.. 

Para atender: a melhodas sa)ar:ia.is e. a ser 
d,i str4 bu,fd8: ••••••••••••••••••••• " ••••••••• 

Anexo n2 2 

11.171.200 
,90.000 
995.000 
780.000 13.336.200 

340.000 

1.017.,.00 

1.576.400 

16.270.000 
I\) 
I\) 
-.() 



b) QUADROS COMPARATIVOS ENTRE 
RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Orçamento Geral 

Instituto de Direito Público e Ciência Política (IDPCP) 

Departamento de Ensino (DpE) 

Colégio Nova Friburgo (CNF) 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 
-Anexo I-

Escola de Administração de Emprêsas de S. Paulo (EAESP) 
- Anexo 11-



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Orçamento Geral 

Em 31 de Dezembro de 1958 

( alínea .! do art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada 

PATRIMONIAL 1.696.250,00 2.307.242,70 

,Órgãos Direci_~~is 

Rendr.s com Im~veis 
Rendas com Titulos 

120.000,00 12q.ooO,OO 

. 

Federais •..••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Estaduais ••••.••••••.••.••••.••••••••••••• 
Municipais J ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Juros de Deposites ••••••••••••••••••••••••• 

PUBLICAÇOES ! SERVIÇOS AIMINISTRATIVOS 

Superintend~cia 

Assinaturas e Vendas AVUlsas 

480.000,00 
14.000,00 
82.250,00 

1. 000 .000, 00 

30.000,00 

30.000,00 

470.686,90 
-

38.657,50 
1.677.898,30 

5.000,00 

5.000,00 

CONTRIBUIÇOES, DOAÇÕES, SUBVENÇOES ! AuxíLIOS 45.726.000,00 45.626.000,00 

Órgãos Direcionais 

Aux:Ílio~ 
n::, Governo Federal, ex-vi DL 6693/44 e •••• 
DL 9486/46 - Quota de Taxa de Educação e SaJi 
de (Lei 3327-A/57) •••••••••••••••••••••••• 45.000.000,00 45.000.OO0~oa 

Do Banco do Brasil~ ••••• o ••• ,~ •••••••••••••• 

n::, Instituto do Açucar e do Alcool ........ . 
Do Estado do Ceara ••••••••••••••••••••••••• 

TRAN SFERÊNCIAS 

Órgãos Direcionais 

Contribuição daAEAESP 

576.000,00 
50.000,00 

100.000,00 

576.000,00 
50.000,00 

1.017.400,00 1.017.400,00 

Quota de reembolso •••••••••••••••••••••••• 1.017.400,00 1.017.400,00 

TOTAL 48.469.650,00 48.955.642,70 

A mais 

677.898,30 

-
--

677.898,30 

-----

677.898,30 

A menos 

66.905,60 

9 .3D ,10 
14.000,00 
43.592,50 

25.000,00 

25.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

191.905,60 

Rio de Janeiro, O.F., em 22 de j&.neiro de 1959 

~~~C~ 
CHEFE DO SEEvrÇO DE CCNTAmLIDAIlE 

Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

Rafael Xavier 
DIRErOR EXECUTIVO 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Instituto de Direito Público e Ciência política 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Alínea Q do Art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 

RUBRICAS 

Estimada Realizada A mais A menos 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMI 

NISTRATIVOS 

Assinaturas e Vendas Avul-
sas . o • o o ••• o o ~ • o o •••• e o •• 120.000,00 50.100,00 - 69.900,00 

TRANSF'ERtNCIAS 

Contribuição da FGV 818.640,00 731.342,60 - 87.297 }40 
Inicial •••.•• 792.000,00 
Complementar. o 26.640,00 

TOTAL 938.640,00 781.442,60 - 1570197,40 

RESUMO 

Recursos Próprios Contribuição da FGV 

Receita Estimada •..•••. 
Receita Arrecadada ••••• 
Saldo arrecadado a menos 

120.000,00 
50.100,00 

69.900,00 

Contribuição autorizada. 
Contribuição distribuida 

Saldo não utilizado no •• 

Rio de Janeiro,D.F., em 22 de janeiro de 1959 

818.640,00 
731.342,60 

87.297,40 

~uJt 
Leost~ Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILID 
Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

/ -? ' {/<-- ? /"!--?, L (. t. ( ,X ,!- L· ( L/I 
I Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇÃO GET~LIO VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Departamen to de Ensino 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Allnea 3, do Art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada A mais A menos 

" CURSOS E BOISAS 935. 00°%°° 1. 253. 400, 00 403.400,00 85.000,00 

Direção Geral 

Matriculas e Anuidades .... 65. 000,00 <- 65.000,00 
, , 

Escola Tecnica de Comercio 

Matriculas e Anuidades .... 8500000,00 1.253.400,00 403.400,00 
Taxas e Certificados •••••• 8.000,00 - 8.000,00 
Apostilhas ••••••• o ••••••• o 12.000,00 12.000,00 

PUBLICA~ES E SERVIÇOS ATIMI 
NISTRATIVOS 15. 000 ,00 7.500,00 - 7.500,00 

Direção Geral 

Assinaturas e Vendas Avulsas 15.000,00 7.500,00 - 7.500,00 
... 

6.21!i.àlZ,10 21:Z.Q16,2.Q TRAN SFEREl'lJ IAS :z .à:21.49!i, 00 

Contribuição da FGV 7.431.494,00 6.914.417,10 517.076,90 

Inicial ••••• 7.183.360,00 
Suplementar •• 248.134,00 

,----
TarAL 8.381.494,00 8.175.3 17 ~lC ; 403.400,00 609.576,90 

i 

RESUMO 
, 

Recursos Proprios Contribuição da FGV 

Receita Estimada ••••••••• 950.000,00 
Receita Arrecadada ••••••• 1.260.200.00 

Saldo arrecadado a mais ••• 310.900,OC 

Contribaic,ã·) autorizada. '.... , 
Contribuiçal ) distribuida 

Saldo não UI, ilizado 

Rio de Janeiro, DoF., em 22 de janeiro de 1959 

/Un~ ~t;:;;0t4ttl.,Á t~ 
Leosthenes Christino / - Raf leI Xavie 

CHEFE DO SERVIÇO DE COllrABIU: DIRETOR EXECU VO 
Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

7.431.494,00 
6.91à.41:z,10 

517.076,90 



FUNDAÇXo GET6Lro VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

COlégio Nova Friburgo 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Alinea Q do Art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada A menos A mais 

PATRIMONIAL 410.000,00 509.985,10 - 74.006,10 

Rendas com Imóveis ....... 320.000,00 345.979,00 - 25.979,00 
Juros de Depósitos •• o •••• 15.000,00 15.861,20 - 861,20 
Bonificações e Descontos •• 75.000,00 148.144,90 - 47.105,90 

CURSOS E BaLSAS 15.640.000,00 18.683.776,20 - 3.043.776,20 

Matriculas e Anuidades ••• 12.640.000,00 14.785.176,20 - 2.145.176,20 
Bôlsas ................... 3.000.000,00 3.898.600,00 - 898.600,00 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADM! 
NISTRATIVOS 150 .000,00 110.466,00 39. 53~,00 -
Refeit~rio ••••.•.•.••.... 150 .. 000,00 110.466,00 39.534,00 -

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV 9.331. 530,00 6.427.499,40 3.104.030,60 -
Inicial .••• 8.570.000,00 
Suplementar. 761. 530,00 

TOTAL 25.531. 530,00 25.731.726,70 3.143.564,60 3.117.782,30 

RESUMO 
Recursos Próprios 

Receita Estimada •••••• 16.200.000,00 
Receita Arrecadada •••• 19.304.227,30 

Saldo arrecadado a mais 3.104.227,30 

Contribuição da FGV 

Contribuição autorizada. 9.331.530,00 
Contribuição distribuida 6.427.499,~ 

Saldo não utilizado •••• 3.104.030,60 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

Leosthenes Christino 
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTAB IDADE 

Contaoor Reg. 1.820-CR 7DF 

i/ J ~itU{ Á ?&l--L-2 
I Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Alinia -ª do Art o 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada A menos A mais 

SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.5800000 JOO 2 o 773 o 58 5.. 00 - 1.1930585 900 

Tax~s de seleção e orien- o 

taçao o ~ e o " o o o o I) " o o o o " o o o 1. 580 0000 9 00 20773.585 9 00 i - 1.193.585,00 
i 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS 90.000,00 20.700 200 69.300,00 -

Assinaturas e Vendas Avul -s as O"" <) e " • o o o • o o o o o o • o (J o 90.000,00 20.700,00 69.300,00 -

CONTRIBUIÇÕES! DOAÇÕES,SUB ~ 

VENÇÕES E AUX LIOS 500.000,00 500.000,00 - -
Auxilios 

Do Govêrno Federal (Lei 
n2 3327-A9 de 3/12/1957) 500.000 9 00 500.000,00 - -

TRANsFERtNCIAS 8.0540770 9 00 6.785.4279 30 1. 269.342, 70 -

Contribuição da FGV 8. O 54 o 770 900 6.7850427 9 30 1.269.3429 70 -
Inicial ••. 60992.220,:100 
Suplementar 10062.550,00 

TOTAL 10.224.770,00 10.079 0712030 ,L. 338 c 642,70 1.193 0585,00 
L 

RESUMO 

Recursos Próprios 

Receita Estimada 0.00.0 
Receita Arrecadada "'0 

Saldo arrecadado a mais 

2.170.000,00 
3 . 294. 285,00 

1.124. 285 9 00 

~~ontribuição da FGV 

Contribuição autorizada. 
Contribuiç~0 distribu1da 

Saldo nãc ,n:.Llizado o o • o 

8.054.770,00 
6 o 78 5 . 427, 30 

L 269.342,70 

Rio de Janeiro J D.F o ~ em 22 de janeir t.) de 1959 

/ 
R' -1+ ;f; / Cp· .. ~V~ !..f\vfM,,(., ri. ft~:~ .;(.;/ .. " ), 

Leosthenes Christino 
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILID 

Contador Reg. 1.820~CRC/DF 

I t'.I 

Hafael Xavier 
DIHETOR EXECUTIVO 

I 
/ 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Instituto Brasileiro de Economia 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRIGAS 

Estimada Realizada A mais A menos 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ! PESQUISA 2.420.000,00 2.722 0 000,00 310.000,00 8.000,00 

comissão Diretora 
• 

Contratos de Pesquisas 
SUMOC .................................. , .. 1.620.000,00 1.755.000,00 1350 000,00 
BNDE ., •••• li ••••••••••••••••••••••••••••••• 780.000,00 955.000,00 175.000,00 

Centro de Análise da Conjuntura Econ~m:ica-CACE 

Pesquisas Diversas ......................... 20 0 000,00 12 0 000,00 - 8.000,00 

PUBLICAÇÕES !. SERVIÇOS ArMINISTRATIVOS 4.660 0 000,00 4.489.653,20 170.346,80 

Centro ~ An~lise da Conjuntura Econ~ica-CACE 

As~inaturas e Vendas Avulsas ••••••••••••••• 850 0 000,00 794.452,80 55.547,20 
Anuncios ••...............• o ••••••••••• ., ••• o 3.630.000,00 3.630.000,00 - -

Revista Brasileira de Economia 

Assinaturas e Vendas Avulsas ............... 180.000,00 65.200,40 - 114.799 ,60 

TRANSFERÊNCIAS 8.568.660,00 6.935.967,40 1. 632.692,60 

Contribuição da FGV 8.568.660,00 6.935.967,40 1.632.692,60 
Inicial ••••• ., ••••••••••••• o 8.287.800,00 
Suplementar ................ 280.860,00 

TOTAL 15.648.660,00 14.147.620,60 310.0::>0,00 1.811.039,40 

RESUMO 

Recursos Próprios Contribuição da FGV 

Receita Estimada •••••••••••••••• 7.080.000,00 
Receita Arrecajada •••••••••••••• 7.211.653,20 

Saldo arrecadado a mais 131.653,20 

Contribuição autorizada ••••• 
Contribuição distribuÍda •••• 

Saldo não utilizado 

8.568.660,00 
6.935.967,40 

1.632.692,60 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

~~~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE 00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

I-

4~L--t'/ 0L '- 7 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Instituto Brasileiro de Administração 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Alínea 3 do Art. 31 dos Estatutos) 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada A mais A menos 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMI ~ 
NISTRAÇXO PUBLICA r EBAP ~ 

Anexo nQ 1 ......... g g g o • 17.583.000,00 15.8590748,00 - 1. 723.252,00 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS DE S. PAULO ~EAESP ~ 

Anexo nQ 2 ............ g " 1602700000,00 16.095 .808 ~ 90 - 174.191,10 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV 2.355.520 ,00 20199.396~80 - 156.123,20 

Inicial ••. 2.199.000,00 
Suplementar 156.520,00 

TOTAL 36.208.5209 00 34.1540953,70 - 2.053.51:6,30 

RESUMO 

Recursos Próprios Contribuição da FGV 

Receita Estimada •...... 33.853.000 J OO 
Receita Arrecadada ••..• 31.955.556,90 

Saldo arrecadado a menos 1.897.443,10 

ContribLL:'G3:o autorizada. 
Contribuição cüstribulda 

Saldo não utilizado •••• 

Rio de Janeiro, D.FoJ em 22 de janeiro de 1959 

/ 

éú.r,il4<~ ~ 1':'/;-. i t:/2~tf.-{ / /LL/ 
Leosthenes Christino ~/ . 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONT.ABILI DE Rafael Xavler 
Contador Reg. 1.820-CRCjD DIRETOR EXECUTIVO 

2.355.520 ,00 
2.199.396,80 

156.123,20 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Anexo nº 1 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 

Em 31 de dezembro de 1958 

(Alinea i do Art, 31 dos Estatutos 

RECEITA ARRECADAÇÃO 
RUBRICAS 

Estimada Realizada A mais 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMI 

NISTRATIVOS 2,583,000,00 859,748,00 -
Assinaturas e Vendas Avul~ 
sas 

R.D.A. •••••• 8 •• " • o " '" 8 •• " 720.000,00 42LL. 450 JOO -
Livros e Cadernos ... o 8 o o li 1.863,000,00 435.298,00 -

CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES ,SUB------'--
VENÇÕES E AUXÍLIOS 15,000.000,00 15 .000 0000, 00 -

Auxilios 

Do Govêrno Federal (Lei rf2 
3327-A, de 3/12/1957).". 15.:)00,000,00 15.000.000,00 -

TOTAL 17.583,000,00 15.859,748,00 -

RESUMO 

Recursos Pr~ics 

Receita Estimada ""'0' •• '00' 17.583.000,00 
Receita Arrecadada .•......... 15.859.748,00 

Saldo arreradado a menos ..... 1.723.252,00 

Rio de Janeiro j D.F., em 22 de janeiro de 1959 

A menos 

1. 723.252,00 

295.550 ,00 
1.427 o 702,00 

-

-

1.723.252,00 

tf~ 4o~s Christi 

~Y'7~ A: é (--c 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILID E 
Contador Reg. 1.820~CRC/DF 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Anexo n2 2 

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ESTIMADA E A REALIZADA 

Escola de Administração de Empr~sas de são Paulo (EAESP) 

Em 31 de dezembro de 1958 

(AlÍnea Q do Art. 31 dos Estatutos) 

RUBRICAS 

PATRIMONIAL 
, 

Juros de Depositos 

CURSOS E BÔLSAS 
, 

Matriculas e Anuidades 
Curso Universitário de Formação 
Curso Intensivo de Administra-

RECEITA ARRECADAÇÃO 

Estimada 

20.000.00 

Realizada A mais A menos 

55.85eJ 2Q 35.858,2Q __ -__ 

55.858,90 35.858,90 

2.150.oo0~00 2.000.450JOO 137.500,00 287.050,00 

900.000,00 687.450,00 212.550,00 

dores •••••.•.•••.••.••••••..• 1.250.000,00 1.175.500,00 74.500,00 
Curso P~s-Graduado ••••.•••••• - 137.500,00 137.500,00 

CONTRIBUIÇ~ES DOAÇÕES, SUBVEN-
ÇÕES E AUiFuó-s- 14.100 0 000,00 14.040.000,00 40.000,00 100.000,00 

Contribuições p/Encargos 
Diversos: 
ESse ..•...... o •••••••••• o CJ •• 

S~ ••••••••• o • • • .. • • o o • o ., CJ li! 

GENERAL ELETRIC ••••..•.••••• 
CAPES •••• CJ • o .......... o o o os. o 

, 
Auxilios 

Do Gov~rno Federal (Lei n~ero 

80.000,00 
120.000,00 
100.000,00 

1 .. 800.000,00 

80 0 000,00 -
160.000,00 40.000,00 

1.800.00(),OO -

3327-a, de 3/12157) •••••• o ••• 12.000.000~OO 12.000.0009 00 

100.000,00 

TOTAL 16.270.0oo~ 00 16.096.30B,990 213.358.90 387.050,00 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDA 
Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

. .... )~r'~ i ~III ". / (~ ~ 1;",_,'1. r..... ( , (... ... _; 

. Rafael Xavier 
DIRETOR EXECUTIVO 



C) QUADROS COMPARATIVOS ENTRE 
DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Orçamento Geral 

Instituto de Direito Público e Ciência Política (IDPCP) 

Departamento de Ensino (DpE) 

Colégio Nova Friburgo (CNF) 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 
- Anexo 1-

Escola de Administração de Emprêsas de S. Paulo (EAESP) 
- Anexo 11-



FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Orçamento Geral 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alfnea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAÇ1W ALTERAÇOES AUTORIZADAS 
ESPECIF1CAÇ~O ORçAMENTmIA -SupTemen Destaques tações- Dotação atual 

1 - CUSTEIO 

drgãos Direcionais •••.••••••••• 1.473.720,00 144.700,00 1.191. 299,00 2.520.319,00 
Supsrintendência .•••••••••••••• 8.561.120,00 555.750,00 947.793,00 8.953.163,00 

2 - TRANSFER@CIAS 

Instituto de Direito Público e 
Ciência política ...••..•••..•.. 792.000,00 - 26.640,00 818.640,00 
Departamento de Ensino ..•.••••• 7.183.360,00 239.904,00 488.038,00 7.431.494,00 
Colégio Nova Friburgo •.•...•••. 8.570.000,00 - 761.530,00 9.331.530,00 
Instituto de Seleção e Orienta-

6.992. 220,00 1.062.550,00 8.054.770,00 ção Profissional .•.•....•.••.•• -
Instituto Brasileiro de Economia 8.287.800,00 280.000,00 560.860,00 8.568.660,00 
Instituto Brasileiro de Adminis-
traçlIo ......................... 2.199.000,00 - 156.520,00 2.355.520,00 

3 - INVERSOES - - 435.554,00 435.554,00 

4 - DOTAÇ~O ESPECIAL 

Para distribuição aos órgãos ••• 4.410.430,00 4.410.430,00 - -
TOTAL 48.469.650,00 5.630.784,00 5.630.784,00 48.469.650,00 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

DESPESA 
REALIZADA EM SER 

2.511.785,50 
8.675,819,20 

8.533,50 
277.343,80 

731. 342,60 87.297,40 
6.914.417,10 517.076,90 
6.427.499,40 2.904.030,60 

6.151.827,30 
6.935.967,40 

1.902.942,70 
1.632.692,60 

2.199.396,80 156.123,20 

429.904,00 5.650,00 

- -
40.977.959,30 7.491.690,70 

L~~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILID 
Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

Jt?~L~~ 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Instituto de Direito Público e Ciência Política 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea !t do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÕES AUTORIZADAS 

ESPECIFICAÇÃO Sup1ementa DESPESA 
EM SER Sup1emen Dotação REALIZADA Inicial ção contri Total Destaques ... -

buição FGV taçoes atual 

1 - CUSTEIO 

Patrimonial •.•....•.•. 66.000,00 - 66.000,00 - - 66.000,00 27.555,00 38.445,00 

Pessoal ............... 455.100,00 26.640,00 481.740,00 - - 481.740,00 401.060 ,80 80.679,20 

Material •••......•..•. 6.900,00 - 6.900,00 - - 6.900,00 2.441,20 4.458 ;80 

Serviços de Terceiros •• 326.000,00 - 326.000,00 16.320,00 - 309.680,00 276.075,60 33.604,40 

Encargos Diversos ••••• 58.000,00 - 58.000,00 - 16.320,00 74.320,00 74.310,00 10,00 

TOTAL 912.000,00 26.640,00 938.640,00 16.320,00 16.320,00 938.640,00 781.442,60 157.197,40 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

~1t1~~~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDAD 
Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

~ ~/ 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REAUZADA 

Departamento de Ensino 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos). 

DOTAÇ~O ORÇAMENT~IA ALTERAÇOES AUTORIZADAS 

ESPECIFICAçlm Suplementação DESPESA 
Dotação REALIZADA Inicial contribuição Total Destaques Suplementação atual da FGV 

1 - CUSTEIO 

Direção Geral 2.868.060,00 150.280,00 3.018.340,00 - 31.300,00 3.049.640,00 3.009.506,50 

Patrimonial •••••..•....•• 30.000,00 - 30.000,00 - 19.300,00 49.300,00 45.425,00 
Pessoal ••••..•.••••••.••• 727.060,00 150.280,00 877.340,00 - 877.340,00 874.092,70 
Material ••••••.••...•..•• 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 19.999,80 
Serviços de Terceiros •••• - - - 12.000,00 12.000,00 10.700,50 
Encargos Diversos •••••••• 2.091.000,00 2.091.000,00 2.091.000,00 2.059.288,50 

Escola Técnica de Comércio 5.240.300,00 97.854,00 5.338.154,00 197.759,40 155.000,00 5.295.394,60 5.165.810,60 

Patrimonial ••••.•.••..••. 206.300,00 206.300,00 62.459,40 143.840,60 121.759,80 
Pessoal .•.•••••••••••.••• 3.864.000,00 97.854,00 3.961.854,00 10.000,00 3.951.854,00 3.918.399,60 
Material ••••••••..•.••••• 100.000,00 - 100.000,00 55.000,00 155.000,00 152.525,00 
Serviços de Terceiros •••• 555.000,00 - 555.000,00 32.000,00 100.000,00 623.000,00 593.738,20 
Encargos Diversos •••.•.•. 515.000,00 - 515.000,00 93.300,00 421.700,00 379.388,00 

Total de Custeio 8.108.360,00 248.134,00 8.356.494,00 197.759,40 186.300,00 8.345.034,60 8.175.31.7,10 

2 - INVERSOES 

Escola Técnica de Comércio 

Móveis ..•..•...•........• 25.000,00 - 25.000,00 25.000,00 16.887,70 

TOTAL GERAL 8.133.360,00 248.134,00 8.381.494,00 197.759,40 186.300,00 8.370.034,60 8.192.204,80 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

<Uh4.~ 
Leostnenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

Rafael Xavier 
DIRETOR EXECUTIVO 

EM SER 

40.133,5a 

3.875,00 
3.247,30 

0,20 
1.299,50 

31.711,50 

129.584,00 

22.080,80 
33.454,40 

2.475,00 
29.261,80 
42.312,00 

169.717,50 

8.112,lQ 

177.829,80 



ESPECIFICAÇXO 

1 - CUSTEIO 

Patrimonial ....•.......• 
Pessoal ••••..•...•...••• 
Material •••••••••.••...• 
Serviços de Terceiros ••• 
Encargos Diversos ••.•..• 

Total de Custeio 

2 - INVERSÕES 

Bens Imóveis .•..•....••• 
Móveis, máquinas e livros 

Total de Inversões 

TOTAL GERAL 

FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS 

COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Colégio Nova Friburgo 

Em 31 de Dezembro de 1958 

( alínea ~ do art. 31 dos Estatutos ) 

DOTAÇXO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÕES AUTORIZADAS 

Suplementa Suplemen Inicial ção contri Total Destaques tações- Dotação atual 
buição FGV 

615.000,00 - 615.000,00 - 11./+59,40 626.459,40 
11.821.000,00 761.530,00 12.582.530,00 362.530,00 71.000,00 12.291.000,00 

8.264.000,00 - 8.264.000,00 416.000,00 202.530,00 8.050.530,00 
875.000,00 - 875.000,00 - 1+0.000,00 915.000,00 

1.895.000,00 - 1.895.000,00 - 240.500,00 2.13 5.500,00 

23.470.000,00 761.530,00 24.231. 530,00 778.530,00 565.489,40 24.018.489,40 

800.000,00 - 800.000,00 - 28.000,00 828.000,00 
500.000,00 - 500.000,00 - 196.500,00 696.500,00 

1.300.000,00 - 1.300.000,00 - 224.500,00 1.524.500,00 

24.770.000,00 761.530,00 25.531. 530,00 778.530,00 789.989,40 25.542.989,40 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

DESPESA EM SER REALIZADA 

626.457,90 • 1,50 
12.262.090,70 28.909,30 

7.803.617,20 246.912,80 
901.155,10 13.844,90 

2.ll3.151,30 22.348,70 

23.706.472,20 312.017,20 

827.400,00 600,00 
696.307,10 192,90 

1.523.707,10 792,90 

25.230.179,30 312.810,10 

~~& '_AI. 

Leosth~Christino 
CHEFE 00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE 

Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

Rafael xavie~~ 
DIRETOR EXECUTIVO 



ESPECIFICAÇÃO 

1 - CUSTEIO 

Patrimonial ...........• 

Pessoal ................ 

M ·~terial •.. " ............. 

Sorviços de Terceiros •.• 

Encargos Diversos .•••.. 

ToLd.l de Custc:.o 

2 - lJVERSÕES 
~ 

M' veis ....... ti ••••••••• 

TOTAL GERAL 
---

~:ít~ ~. 
Leosthenes Christino 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAQÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇõEs AUTORIZADAS 

Suplementa 
Inicial ção contrI Total Destaques Sup1:;meQ, Dotação atual 

buição FGV taçoes 

150 .000,00 - 150.000,00 36.721,00 70.000,00 113.279,00 

7.722.220,00 995.550 ,00 8.717.770,00 192.000,00 45.000,00 8.640.770,00 

200.000 ,Ou i - 200.000,00 12.000,00 60.000,00 248.000,00 

830.000,00 - 830.000,00 99.000,00 120.000,00 851.000,00 

110.000,00 (,7.000,00 177.000,00 - 44.721,00 221. 721,00 
------

9.012.220 ,oe 1.062.550,00 10.074.770,00 339.721,00 339.721,00 10.074.770,00 

150.000,00 - 150.000,00 - - 150.000,00 

9.162.220,00 1.062.550,00 10.224.770,00 339.721,00 339.721,00 10.224.770,00 

DESPESA EM SER REALIZADA 

34.960,00 78.3,19,00 

8.639. 252,90 1.517,10 

244. 261,20 3.738,80 

806.484,30 44.515,70 

220.061,90 1.659,10 

9.945.020 ,30 129.749,70 

134.692,00 15.308,00 

10.079.712,30 145.057,70 

Jane, , . 'ro de 1959 ~ 'ro D.F., em ~ 22 de janel e . ~ 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
Contador Reg. 1.82O-CRCjDF 

Rio de A~ 1 Xavier 

Rafae EXECUTIVO DIRETOR 



ESPECIFICAÇXO 

1 - CUSTEIO ---
Comissão Diretora ------
Patrimonial ••••••••• 

Pessoal ••••••••••••• 

Material ............ 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos ••• 

Centros de Estudos 

Pessoal •••.•••.••••• 

Material ............ 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos ... 

Centro de Análise da 
ConjuntUra Econôiid.ca 

Patrimonial ••••••••• 

Pessoal ............. 

Material ............ 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos ••• 

Revista Brasileira de 
Economia -

Patrimonial .•••••••• 

Pessoal ............. 

Material ............ 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos ••• 

Total de Custeio 

2 - INVERSÕES 

Móveis e Máquinas ..• 

TOTAL GERAL 

FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Instituto BrasrIeiro de Economia 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAÇXO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÕES AUTORIZADAS 
DESPESA 

Suplementa'i..ão 
Supl~me!l Inicial contribuiçao Total Destaques Dotação atual REALIZADA 

FGV taçoes 

25.000,00 - 25.000,00 - - 25.000,00 25.000,00 

2.656.000,00 9.900,00 2.665.900,00 337.900,00 57.900,00 2.385.900,00 2.155.065,20 , 
33.000,00 - 33.000,00 - - 33.000,00 20.301,90 

346.000,00 - 346.000,00 - 4.000,00 350.000,00 248.(:)6,00 

505.000,00 - 505.000,00 4.000,00 - 501.000,00 152.520,40 

3.565.000,00 9.900,00 3.574.900,00 341.900,00 61.900,00 3.294.900,00 2.600 .893,50 

3.215.000,00 (-)280.000,00 2.935.000,00 - - 2.935.000,00 2.807.927,00 

30.000,00 - 30.000,00 - - 30.000,00 21.261,90 

1.000,00 - 1.000,00 - - 1.000,00 300,00 

300.000,00 - 300.000,00 - - 300.000,00 290.000,00 

3.546.000,00 (-)280.000,00 3.266.000,00 - - 3.266.000,00 3.119.488,90 

475.000,00 - 475.000,00 - - 475.000,00 443.844,50 

4.801.800,00 550.960,00 5.352.760,00 63.000,00 63.000,00 5.352.760,00 5.144.961,10 

47.000,00 - 47.000,00 - - 47.000,00 19.826,20 

2.174.000,00 - 2.174.000,00 - 280.000,00 2.454.000,00 2.337.295,90 

37.000,00 - 37.000,00 - - 37.000,00 22.352,50 

7.534.800,00 550.960,00 8.085.760,00 63.000,00 343.000;00 8.365.760,00 7.968.280,20 

100.000,00 - 100.000,00 - -- 100.000,00 35.612,50 

240.000,00 - 240.000,00 - - 240.000,00 189.720,00 

20.000,00 - 20.000,00 - - 20.000,00 34,00 

280.000,00 - 280.000,00 - - 280.000,00 187.600,10 

6.000,00 - 6.000,00 - - 6.000,00 720,00 

646.000,00 - 646.000,00 - - 646.000,00 413.686,60 

15.291.800,00 280.860,00 15.572.660,00 404.900,00 404.900,00 15.572.660 ,00 14.102.349,20 

76.000,00 - 76.000,00 - - 76.000,00 45.271,40 

15.367.800,00 280.860,00 15.648.660,00 404.900,00 404.900,00 15.648.660,00 14.147.620,60 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

EM SER 

-
230.834,80 

12.698,10 

101.994,00 

348.479,60 

694.006,50 

127.073,00 

8.738,10 

700,00 

10.000,00 

146.511,10 

31.155,50 

207.798,90 

27.173,80 

116.704,10 

14.647.50 

397.479,80 

64.387,50 

50.280,00 

19.966,00 

92.399,90 

5.280,00 

232.313,40 

1.470 .310 ,80 

30.728,60 

1. 501.039,40 

~zi~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILID 
Contador Reg. 1.82O-CRC/DF 

~~e-/~LY~ 
'Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Instituto Brasileiro de Administração 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

OOTAÇÃO ORÇAMENTÁllIA ALTERAÇOES AUTORI;;AllAS 

ESPECIFICAçXO 

Inicial 

1 - CUSTEIO 

Direçª" Geral 

Pessoal ............. 597.000,00 

Material •••••••••••• 5.000,00 

Serviços de Terceiros 15.000,00 

Encargos Diversos ... 1. 582 .000,00 

Total de Custeio 2.199.000,00 

2 - ESCOLA BRASIIEIRA Q!: 
Am:. PÚBLICA (EBAP) 

Anexo n Q 1 •••••••••• 16.402.165,00 

3 - ESCOLA DE Am:. DE EM-
PRÊSAS DE -SÃO PAULO 
(EAESP) - - --

Anexo nQ 2 DOO ••••••• 13 .336.200,00 

4 - INVERSÕES 

MÓveis e !li bliotecas 

EBAP ••••••••••••••• 200.000,00 

EAESP ••••••••••.••• 340.000,00 

5 - TRANSFERÊNCIAS 

ContriOOição da EAESP 

Quota de reemb~lso ~ 
FGV •••••••••••••••• 1.017 .400,00 

6 - OOTAÇí!Q ESPECIAL 

Para distribuição 

EBAP •••• ••••••••••• 980.835,00 

EAESP o ••• •••••••••• 1.576.400,00 

TOTAL 36.052.000,00 

~Á~ u-....... """-J L-----+--' 

Leosthenes.Cbristino 
CHEFE 00 SERVIÇO DE CONTABILIDA 

Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

S~plementi!. 
Total Destaques 

Suple_menti!. 
_lotação atual çao ~ontri. çao 

blicao FGV 

96.520,00 693.520,08 8.200,00 - 685.320,00 

- 5.000,00 - - 5.000,00 

- 15. 000,00 - - 15.000,00 

- 1.582.000,00 29.000,00 - 1.553.000,00 

96.520,00 2.295.520,00 37.200,00 - 2.258.320,00 

60.000,00 16.462.165,00 970.680,00 1.988.715,00 17.480.200,00 

- 13.336.200,00 84.200,00 1.665.600,00 14.917.600,00 

- 200.000,00 - - 200.000,00 

- 340.000,00 5.000,00 - 335.000,00 

- 1.017 .400,00 - - 1.017.400,00 

- 980.835,00 980.835,00 - -
- 1.576.400,00 1.576.400,00 - -

156.520,00 36.208.520,00 3.654.315,00 3.654.315,00 36.208.520,00 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

DESPESA 

REALIZADA 

665.330,40 

1.937,70 

7.570,50 

1.524.558,20 

2.199.396,80 

16.512.575,30 

14.911.606,70 

179 .221,80 

334.646,60 

1.017.400,08 

-
-

35.154.&'.7,20 

EM SER 

19.989,60 

3.062,30 

7.429,50 

28.441,80 

58.923,20 

967.624,70 

5.993,30 

20.778,20 

353,40 

-

-
-

1.053.672,80 



ESPECIFICAÇÃO 

1 - CUSTEIO 

Patrimonial ......... 
Pessoal •••........•. 
Material ............ 
Serviços de Terceiros 
Encargos Diversos .•. 

Total de Custeio 

2 - INVERSÕES 

Móveis e Biblioteca .. 

3 - DOTAÇÃO ESPECIAL 

Para distribuição ••• 

TOTAL GERAL 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 

Em 31 de Dezembro de 1958 

- Anexo 1-

(alínea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ALTERAÇÕES AUTORIZADAS 

S!;!plement~ 
Inicial çao contri Total Destaques Supl~ment!! Dotação atual 

buição FGV çoes 

1.443.000,00 L 443 0000,00 - 11.000,00 1.454.000,00 
8.158.313,00 60.000,00 8.218.313,00 - 1.039.035,00 9.257.348,00 

320.000,00 320.000,00 15.000,00 335.000,00 
2.883.000,00 2.883.000,00 899.800,00 884.680,00 2.867.880,00 
3.597.852,00 3.597.852,00 70.880,00 39.000,00 3.565.972,00 

16.402.165,00 60.000,00 16.462.165,00 970.680,00 1.988.715,00 17 • 480 • 200 ,00 

200.000,00 - 200.000,00 - - 200.000,00 

980.835,00 - 980.835,00 980.835,00 - -
17.583.000,00 60.000,00 17.643.000,00 1.951. 515,00 1.988.715,00 17.680.200,00 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

DESPESA EM SER REALIZADA 

499.192,50 954.807,50 
9.251.960,40 5.387,tIJ 

334.875,20 124,80 
2.866.341,90 1. 538,10 
3.560.205,30 5.766,70 

16.512.575,30 967.624,70 

179.221,80 20.778,20 

- -
16.691.797,10 988.402,90 

~~Ik~~~ 
Leosthenes Christino 

~ 
CHEfE DO SERVIÇO DE CONTABILJDADE 

Contador Reg. 1.820-CRCjDF 

Rafael Xavier 
DIRETOR EXECUTIVO 



ESPECIFICAÇXO 

1 - CUSTEIO 

Pessoal ••••••.•...•••••• 
Material .......•........ 
Serviços de Terceiros ••• 
Encargos Diversos ••••••• 

Total de Custeio 

2 - INVERSOES 

Móveis e Bibliotecas •••• 

3 - TRANSFERtNCIAS 

Contribuição à FGV 
Quota de reembôlso •••• 

4 - DOTA~!9 ESPECIAL 

Para distribuição ••.•••• 

TOTAL GERAL 

FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

Escola de Administração de Emprêsaa de Sio Paulo (EAESP) 

Em 31 de Dezembro de 1958 

- Anexo n-

(aUnea ~ do art. 31 dos Estatutos) 

DOTAÇ~O ORÇAMENTlRIA ALTERAÇcrES AUTORIZADAS 
Suplemen taç ão SuplemeQ Inicial contribuição Total Destaques tações Dotação atual 

da FGV 

11.171. 200 , 00 - 11.171. 200 , 00 36.000,00 1. 576 .400, 00 12.711.600,00 
390.000,00 - 390.000,00 - 17.200,00 407.200,00 
995.000,00 - 995.000,00 48.200,00 - 946.800,00 
780.000,00 - 780.000,00 - 72.000,00 852.000,00 

13.336.200,00 - 13.336.200,00 84. 200,00 1.665.600,00 14.917.600,00 

340.000,00 - 340.000,00 5.000,00 - 335.000,00 

1.017.400,00 - 1.017.400,00 - - 1.017.400,00 

1.576.400,00 - 1.576.400,00 1. 576.400,00 - -
16.270.000,00 - 16.270.000,00 1.665.600,00 1.665.600,00 16.270.000,00 

--L __________ .. _______ 

Rio de Janeiro, D.F., em 22 de janeiro de 1959 

DESPESA 
REALIZADA EM SER 

12.711.109,00 491,00 
406,067,30 1.132,70 
943.756,10 3.043,90 
850.674,30 1.325,70 

14.911.606,70 5.993,30 

334.646,60 353,40 

1.017.400,00 -

- -
16.263.653,30 6.346,70 

~U7)/tiUv-, ~ 
Leosthenes Christino 

/i?~t~ 
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABÍLIDADE 

Contador Reg. 1.820-CRCjDF 
Rafael Xavier 

DIRE'rOR EXECUTIVO 



4 - Análises Contábeis 

a) BALANÇO PATRIMONIAL 

~ BALANÇO ECONOMICO 



a) ANÁLISES DO BALANÇO PATRIMONIAL 

Sede 

E.A.E.S.P. 

C.N.F. 



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA SEDE 

ATIVO 

111 CAIXA 
110 - Suprimentos 
120 - Recebimentos p/Depósito 
130 - Valores a Liquidar 

112 CAIXAS ECONÔMICAS 
110 - Caixa Econ. Fedo do Rio de Janeiro 

113 BANCOS C/MOVIMENTO 
110 - Banco do Brasil S/A - Rio 
120 - Banco Boavista S/A - Rio 
130 - Banco do Comércio S/A 
140 - Banco da Lavoura de Minas Gerais S/A 
150 - Banco Moreira Salles S/A - S. Paulo 
160 - Banco Moreira Salles S/A - Rio 
170 - Banco de So Paulo S/A - S. Paulo 

114 BANCOS C/ESPECIAL 
110 - Banco do Brasil c/Especial "Bôlsas 

Ildefonso Simões Lopes" 

118 DEP6sITOS NO EXTERIOR 
110 - Albert Daub & Inco 
120 - Brazilian Gov. Trade Bureau 

Esc. de Expo Como do Brasil - N.York 
130 - Michael Mo Low 

122 TíTULOS DE RENDA 
110 - Ap61ices do Estado de Minas Gerais 
120 - Apólices da Pref. de Nova Friburgo 
130 - Obrigações de Guerra 
140 - Obrigações da Petrobrás 
150 - Letras do Tesouro Nacional 

123 SUBVENCIONADORES C/A RECEBER 
110 - Estado do Cearâ 

124 DOADORES CIA RECEBER 
110 - Estado de Alagoas 
120 - Estado de Amazonas 
130 - Estado de Mato Grosso 
140 - Estado do Rio Grande do Norte 
150 - João Marques dos Reis 

125 INSTITUIDORES DE BÔLSAS CIA RECEBER 
110 - Prefeitura de Belo Horizonte 
120 - Prefeitura do Distrito Federal 
130 - SPVEA 

259 

971 643,80 
124 619,20 
823 550,60 

23 474,00 

22 687 413,50 
22 687 413,50 

5 784 37~,80 
2 822 51 ,80 

331 859,50 
1 331 159,70 

127 123,40 
769 113,70 
222 628,30 
179 973,40 

34 931,80 

34 931,80 

5 444,90 
2 100,90 

619,90 
2 724,10 

27 874 374,80 
200 000,00 

1 175 000,00 
6 887 974,80 

11 400,00 
19 600 000,00 

1 300 000,00 
1 300 000,00 

360 000,00 
50 000,00 

200 000,00 
50 000,00 
50 000,00 
10 000,00 

3 214 413,20 
295 436,10 
736 799,00 

2 182 178,10 



2f.jJ 

126 TíTULOS A RECEBER 
110 - Lygia Gonzalez 
120 - Oscar Gaether 
130 - Standar Propaganda S/A 

127 DEVEDORES DI VERSÓS 
110 - Achile Bassi 
120 - Aerovias Brasil S/A 
130 - Aerovias Brasil S/A - An~ncios 
140 - Benedicto Silva 
150 - Centro de Psicologia Aplicada 
160 - Grêmio da FGV 
170 - Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
180 - Koppers Company Inc. 
190 - Panair do Brasil S/A - c/Anúncios . 
200 - Panair do Brasil S/A - Depósitos em dinheiro 
210 - Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS 

Art. 15 - Lei 2 004 de 30-10-1953 
220 - Real Transportes Aéreo S/A 
230 - Real Transportes Aéreo S/A (Vindo da Nacional 

Transportes Aéreos) 
240 - Revist~ Forense S/A - C/Distribui9ão 
250 - Serv.Aereos Cruzeiro do Sul - Deposito em 

dinheiro (-) 
260 - SPVEA 
270 - CADES 
280 - SENAP 
290 - Diversos Servidores (Depósito Caixa Econ.) 
300 - Iberê Gilson 
310 - M.M. de Oliveira Marques 
320 - Martinho C. Ferreira 
330 - SENAC - Administração Regional do D. Federal 
340 - The Brazilian Coal Company Ltda. 
350 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
360 - Joaquim Silveira dos Santos 
370 - Manoel Collares Bezerra 
380 - Geraldo Wilson Nunan 
390 - José Adão de Calazans 
400 - José Rafael Camelo 
410 - José Ri beiro Filho 
420 - Krishna Tavares Barreto 
430 - Ruy Xavier de Almeida 
440 - Tarcisio Teixeira Lima 
450 - Arnaldo Salazar Pessoa 

128 SERVI ÇOS A RECEBER 
110 - A.Sauer S/A Indústrias Mecânicas 
120 - Auto Viação 1 001 Ltda. 
130 - Comissão Estadual de Energia Elétrica 
140 - Cia. de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro 
150 - Cia. HarksonIndo e Com. Kibon 
160 - Cia. Interestadual de Luxo S/A Útil 
170 - Departamento de Estradas de Rodagem 
180 - Dep.de Estradas de Rodagem do E. do Rio 
190 - Dep.de Estradas de Rodagem da Prefeitura do 

Distrito Federal - PDF 

294 7252°0 
145 200,00 

7 525,00 
142 000,00 

1 :25,2 693 200 
18 000,00 
20 562,00 

2 427,80 
20 000,00 
35 025,00 
1 974,60 

187 579,90 
402,50 

3 501,00 
232,00 

20 569,40 
2 470,50 

9 409,30 
494 409,60 

598 847,30 
360,00 

28 165,80 
50 000,00 

100,00 
7 210,10 

32 890,00 
1 000,00 

682 763,70 
10 506,00 

500 000,00 
5 040,00 

320,00 
621,10 

2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 
5 000,00 

1 608 680 2°0 
4 750,00 
4 300,00 
2 250,00 
1 500,00 
1 250,00 

500,00 
14 000,00 

500,00 

3 000,00 



200 - Departamento Federal de Segurança Pública 
210 - Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
220 - DIETA S/A Produtos Alimenticios 
230 - Estrada de Ferro Central do Brasil 
240 - Estrada de Ferro Leopoldina 
250 - Fokker Indústria Aeronáutica S/A 
260 - Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE 
270 - Hospital Escola são Francisco de Assis 
280 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus-, 

triarios 
290 - Laboratório Letécia 
300 - PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S/A 
310 - Serviço de Alimentação e Previdência Social 
320 - Serviço de Aprendizagem Comercial - SENAC 
330 - Serviço Social da Indústria 
340 - Serviços de Transportes Urgentes Mercury 
350 - Serviços de Viação de Niterói e são Gonçalo 
360 - Transporte Expresso Rio Ltda. 
370 - Alcântara Machado Publicidade Ltda. 
380 - América de Publicidade Ltda. 
390 - Banco Boavista S/A 
400 - Banco do Comércio S/A 
410 - Banco do Estado de são Paulo S/A 
420 - Banco Francês e Italiano p/América do Sul 
430 - Banco Mercantil de S. Paulo S/A 
440 - Banco Noroeste de S. Paulo S/A 
450 - Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 
460 - Cia. Antarctica Paulista 
470 - Cia. Brasileira de Petróleo GULF 
480 - Cia. Gessy Industrial 
490 - Cia. Nacional de Cimento PORTLAND 
500 - Cia. Progresso Industrial 
510 - Cia. Telefônica Brasileira 
520 - Denison Propaganda S/A 
530 - Elevadores Atlas S/A 
540 - Grant Advertsing S/A 
550 - Grassi S/A Ind. e Comércio 
560 - Higui Publicidade S/A 
570 - Inter-Americana de Publicidade S/A 
580 - Instituto do Açúcar e do Álcool 
590 - Instituto Brasileiro do Café 
600 - IPASE 
610 - J .M.M. Publicidade 
620 - J. Walter Thompson Co. do Brasil 
630 - M.W.J. Publicidade Ltda. 
640 - Macife S/A 
650 - McCann Erickson Publicidade S/A 
660 - Mercedes Bennz do Brasil S/A 
670 - Mesbla S/A 
680 - Nadir Figueiredo S/A 
690 - Orion Publicidade S/A 
700 - P.A. Nascimento - ACAR Propaganda 
710 - panam Propaganda S/A 
720 - Panair do Brasil S/A 
730 - Publicidade Erwin Wasey S/A 
740 - Record Propaganda S/A 
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1 250,00 
250,00 

1 200,00 
19 200,00 

600,00 
2 000,00 

24 000,00 
1 000,00 

750,00 
15 000,00 

2 100,00 
500,00 
250,00 
720,00 

1 000,00 
1 750,00 
1 250,00 
8 800,00 
8 000,00 
7 000,00 

18 000,00 
1 000,00 

12 500,00 
5 500,00 
2 000,00 

23 000,00 
5 200,00 
7 680,00 
7 500,00 
8 000,00 
2 500,00 

10 000,00 
19 200,00 

5 750,00 
21 800,00 
10 000,00 

5 200,00 
49 680,00 
8 000,00 

14 000,00 
2 000,00 
8 000,00 

112 000,00 
5 200,00 
4 000,00 

81 200,00 
30 000,00 

3 200,00 
3 500,00 

57 600,00 
39 000,00 

5 200,00 
8 000,00 

24 000,00 
12 400,00 
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750 - Renato Macedo - S. Paulo 
760 - Santos & Santos Publicidade S/A 
770 - Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul 
780 - Severo Villares S/A 
790 - Siemens do Brasil - Cia.de Eletricidade 
800 - S/A Moinho Santista Ind. Gerais 
810 - Sociedade Anônima Tubos Brasilit 
820 - Standard Propaganda S/A 
830 - Varig S/A 
840 - Banco Piaui - Projeto 22/57 
850 - Municipio de Volta Redonda 
860 - Prefeitura Municipal de Recife 
870 - Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
880 - Sindicato dos Hotéis e Similares do R.Janeiro 

129 DIVERSAS CONTAS A RECEBER 
Diversos correntistas 

134 DEVEDORES CONTRATUAIS 
110 - Societê Anonyme du gaz do Rio de Janeiro 

139 DIVERSAS CONTAS A RECEBER 
110 - Gremio FGV 

141 BENS INTANGíVEIS 
110 - Direitos Autorais 
120 - Diversos 

143 BENS IM6VEIS 
100 - Adguiridos 
110 - Av. Paulista - S. Paulo 
120 - Avo 13 de Maio, 23 
130 - Praia de Botafogo 
140 - Praia de Botafogo, 176 
150 - Rua Barão de Itambi, 39/41 
160 - Barão de Itambi, 43 
170 - Jardim Guedella - são Paulo 
180 - Rua Santa Luzia 
200 - Em Aguisição 
210 - Praia de Botafogo, 194 
220 - Rua Barão de Itambi, 33 
230 - Rua Barão de Itambi, 35 
240 - Rua Barão de Itambi, 47/49 
250 - Rua Barão de Itambi, 27/31 
300 - Obras em Andamento 
310 - Praia de Botafogo, 184 - Edificio Sede 
320 - Praia de Ebtafogo, 186 
330 - Rua Santa Luzia - Edificio Sede 
340 - Avenida Paulista - S. Paulo 

144 M6VEIS 
10 - Crgãos Direcionais 
20 - Superintendência 
40 - IDPCP 
50 - DPe 

9 600,00 
13 600,00 
16 000,00 

6 000,00 
2 800,00 
5 200,00 
2 800,00 

138 400,00 
8 800,00 

135 000,00 
400 000,00 

40 000,00 
40 000,00 
30 000,00 

7 750,00 
7 750,00 

1 260,00 
1 260,00 

200 000,00 
200 000,00 

142 000,00 
16 000,00 

126 000,00 

119 977 118,70 

2 586 300,00 
11 011 118,80 

9 721 423,40 
3 540 399,50 
1 237 259,70 
2 845 952,00 
6 370 967,80 

63 276 607,30 

5 410 846,00 
1 581 500,80 
1 582 350,00 
1 478 472,20 
6 514 500,00 

2 439 575,60 
129 845,60 
100 000,00 
150 000,00 

4 089 928,90 
111 609,40 
700 642,50 

27 135,90 
670 556,50 



60 - ISOP 
70 - IBRE 
80 - lERA 

145 MÁQUINAS 
10 - Órgãos Direcionais ,. 
20 - Superintendencia 
40 - IDPCP 
50 - DPe 
60 - ISOP 
70 - IBRE 
80 - lERA 

147 VEicULOS 
10 - Órgãos Direcionais 
20 - Superintendência 

148 BIBLIOTECAS 

149 ALMOXARIFADO 
110 - Material de Consumo 
120 - Material Permanente 
130 - Material de Transformação 

171 DEPÓSITOS JUDICIAIS 
110 - Banco do Brasil 
120 - lI!. Junta de Conciliação e Julgamento 
130 - 51!. Junta de Conciliação e Julgamento 
140 - 8ª- Junta de Conciliação e Julgamento 
150 - IAPC 
160 - Recebedoria do Distrito Federal 
170 - lI!. Vara da Fazenda Pública 
180 - 21!. Vara da Fazenda Pública 

173 DÉBITOS EM SUSPENSO 
- Custas e ho~orários de Advogado 
- Selagem Mecanica 
- Despesas com Sinistro a Reclamar 
- IAPC - Recolhimento feito a maior 
- Pagamentos Antecipados - Superintendência 
- Pagamentos Antecipados - DPe 
- Pagamentos Antecipados - ISOP 
- Pagamentos Antecipados - IBRE 
- Deficit dos Projetos do CATA 
- Pagamentos Antecipados - lERA 
- Juros de Titulos a Receber 

174 BENS EM PODER DE TERCEIROS 
110 - Fac.Filosofia Ciencias Letras Universidade 

de são Paulo 
120 - Instituto Nacional de Tecnologia 
130 - Faculdade Nacional de Filosofia 
140 - Instituto Brasileiro Bio-Fisica 

263 

592 171,80 
919 259,10 

1 068 553,70 

4 767 854,40 
70 560,00 

1 960 317,80 
10 550,00 

272 830,10 
887 380,70 

1 146 771,10 
419 444,70 

828 001,00 
783 001,00 

45 000,00 

2 079 912,80 

1 568 329,20 
1 532 835,10 

19 701,00 
15 793,10 

483 474.80 
52 000,00 
13 747,70 

3 000,00 
5 366,30 

335 849,30 
7 861,50 
2 650,00 

63 000,00 

1 417 132,60 
170 000,00 
10 169,00 

420,00 
68 383,50 
12 600,00 
26 860,00 

176 290,00 
84 280,00 

308 410,10 
96 140,00 

463 580,00 

1 707 000,00 

850 000,00 
400 000,00 
300 000,00 
157 000,00 
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177 SUPRIMENTOS 
- CNF - C/Contribuição 
- EAESP - C/Contribuição 
- EAESP - C/Construção em Andamento 
- EAESP - C/Especial 
- EAESP - C/Preju1zo de 1957 

191 CONTRATOS DIVERSOS 
110 - Contratos de Compra e Venda 
120 - Govêrno do Estado do Piau1 
130 - Instituto de Economia e Finanças da Bahia 
140 - Munic1pio de Volta Redonda 
150 - Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
160 - Ac~rdo p/programação de bôlsas de estudos 

c/a SPVEA 

192 PROMITENTES DE DOAÇÕES 
192 - Conde Francisco Matarazzo 

193 DEPOSITÁRIOS DE VALORES 
110 - Antônio Bernardo Vaz de Carvalho 
120 - Cx. Econ.Fed. do Rio de Janeiro - c/Custódia 

380 
130 - Cx. Econ. Federal do Rio de Janeiro -

c/CustÓdia 481 
140 - Banco da Lavoura de M.Gerais c/CustÓdia 
150 - Livraria Agir 

194 RESPONSÁVEIS DIVERSOS 
110 - Jayme Chaves Barlem 
120 - ° Globo 
130 - Última Hora 
140 - Manoel Tote de Moura Carvalho 

195 IM6VEIS HIPOTECADOS 
110 - Colégio Nova Friburgo 

196 VALORES DE TERCEIROS 
110 - Obrigações de Guerra "Bôlsas Ildefonso 

Simões Lopes" 

197 TíTULOS DOADOS C/viNCULOS 
110 - Titulos Dro Luiz Simões Lopes 

13 804 953,90 
13 096 805,50 

400,60 
564 257,90 

2 913 573,00 
(-) 2 770 083,10 

12 840 000,00 
2 000 000,00 

300 000,00 
500 000,00 
600 000,00 
80 000,00 

9 360 000,00 

22 500 000,00 
22 500 000,00 

11 775 800,00 
8 300 000,00 

247 800,00 

1 865 000,00 
1 175 000,00 

188 000,00 

125 376,20 
15 859,20 
55 940,00 
20 832,00 
32 745,00 

5 038 706,40 
5 038 706,40 

1 865 000,00 

1 865 000,00 

1 865 000,00 
1 865 000,00 

TOTAL DO ATIVO 0 ••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••• 272 774 293,70 

============ 



221 SALÁRIOS APAGAR 

222 COMISSÕES A PAGAR 

PASSIVO 

110 - Ana de Carvalho Barros 
- Joaquim Silveira dos Santos 
- Jorge Semenovitch 
- Manoel Collares Bezerra 
- Paulo Pessoa 
- M.M.de Oliveira Marques 

223 MESADAS A PAGAR 

225 CONTAS A PAGAR 
- A .M. Monteiro 
- Clicherias Reunidas Latt-Mayer S/A 
- Comércio e Indústrias Mattos Rocha S/A 
- Cia. P. Kastrup Com. e Indústria 
- Cia. T. Janer Com. e Indústria 
- eia. Telefônica Brasileira 
- EditOra Civilização Brasileira S/A 
- Editôra Jornal do Comércio 
- Fábrica de Pastas Geka Ltda. 
- Facit S/A Má. de Escritório 
- Ferragens Lima Ltda. 
- Ferragens Magalhães 
- Fursland Dist. Prodo Farmacêuticos 
- Garage Auto Sport 
- Inter-American Statiscal Institute 
- Irmaõs Di Giorgio & Cia. Ltda. 
- J. Corrêa Martins & Cia. Ltda. 
- J. Isnard 
- Jor~e Mendes~de Oliveira 
- Jose A. Correa 
- Livraria Agir 
- Lopes Tinoco & eia. 
- Lux Jornal 
- Macedo Serra & Angert Ltda. 
- Oficinas Gráficas Jornal do Brasil 
- Organizações Ruf S/A 
- Papelaria Rio Branco Ltda. 
- Revista Forense 
- Roberto Pereira & eia. , 
- Serviços Graficos do IBGE 
- The Western Telegraph Co. Ltda. 
- Union of International Association 

226 CONSIGNATÁRIOS A PAGAR 
110 - Associação dos Serv.Civis do Brasil 

- Efigênia dos Santos 
- IAPC 
- IAPC - ~bnta de EmpréstimOS 
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68 789.00 

162 629.40 
30,00 

133 489,40 
20 232,00 
7 756,00 
1 050,00 

72,00 

2 000,00 

714 957,30 
(-) 750,00 

1 284,00 
749,00 

3 055,00 
50 872,80 
51 547,40 

180,00 
23 755,00 
24 660,00 
42 071,40 

(-) 104,00 
1 571,00 

341,00 
630,00 
150,00 

163 500,00 
3 795,30 

10 675,00 
(-) 60,00 

14 000,00 
316,00 

54 569,50 
1 500,00 

23 121,00 
47 553,10 

180 350,00 
500,00 

2 268,00 
5 131,00 
2 020,00 
5 395,80 

310,00 

574 649,30 
6 390,00 

700,00 
537 102,60 
15 167,20 
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- IAPTEC 
- Impôsto de Renda 
- IAPC - S. Paulo 

229 CREDORES DIVERSOS 
- Alberto Raposo Lopes 
- Abelardo F. Montenegro 
- Aluizio Batista Peixoto 
- Ana C. de Carvalho Barros 
- Athyr Guimarães 
- Aura Costa 
- Dail Bruno S. da Costa 
- Denio C. Nogueira 
- Departamento de Estrada de Rodagem 
- Dorca de Medeiros 
- Faculdade Nacional de Ciências Econômicas 
- Francisco S. Pereira 
- Grêmio FGV 
- Guilherme Bittencourt 
- J. Walter Thompson Comp. do Brasil 
- João Carlos Vital 
- Jor~e Oscar de Mello Flores 
- Jose E. do Nascimento 
- José Lancry 
- José Silva de Carvalho 
- Leda Ramos Pereira 
- Loudemir Augusto Lopes de Carvalho 
- Luiz Alberto Moreira Berino 
- Luiz Simões Lopes 
- Maria José Paiva 
- Maria de Lourdes Magalhães 
- Maria Pia D. Gomes 
- Octavio da Silva M. Lobo 
- Othon Moacyr Garcia 
- Paulo Reis Vieira 
- Pierre Van Der Meiren 
- Rizia Ascue 
- Rubem D' Almada Horta Porto 
- Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul 
- Sylla M. Chaves 
- W. M. Daeson & Sons Ltda. 
- Waldir Esteves 
- Zuleika Barroso Lintz 
- Max da Costa Santos 
- Themfstocles B. Cavalcanti 
- Associação Voluntárias Ana Nery 
- Geraldo G. da Silveira 
- Irene Barbosa da Silva Oliveira 
- Maria da Gloria Lopes de Queiroz 
- Maria José Abreu 
- Fernando Sepulveda 
- Jarbas M. Bastos 
- Manoel Collares Bezerra 
- Nicole Levy 
- Reginald Milori 
- Ulisses Viana Filho 

6 222,80 
6 482,30 
2 584,40 

420 233,00 
5 000,00 

121,00 
1 000,00 

70,00 
527,00 
350,00 
30,00 

1 000,00 
1 700,00 

400,00 
2 600,00 

6,20 
1 892,40 

1,20 
150,00 
450,00 

15 000,00 
6,00 

311,50 
590,00 
133,30 

1 500,00 
150,00 

291 118,90 
45,00 
39,30 

1 000,00 
500,00 
400,00 

1 000,00 
2 000,00 

121,50 
750,00 

( -)108 022 J 20 
220,00 
815,10 
180,00 

26 000,00 
5 000,00 
6 000,00 
8 333,30 
7 500,00 
2 000,00 
2 020,00 
1 500,00 
2 080,00 
5 550,00 
2 820,60 
5 950,00 
3 450,00 
6 370,00 



- Alfredo Co de M. Falcão 
- Fernando Osório 
- Rilda Maria Gomes 
- Laura Kingston Musso 
- Leon W. Stanislaw 
- Luigi Maragliano Viola 
- Maria Victoria Pinto 
- Mauro Oiticica Laviola 
- Raul Torres Filho 
- Renato Von J ess 
- Rosa de L. A. Caldeira 
- Walda Jota Justo 
- Walderley da Conceição 
- Wilma Gonçalves 
- Ylvaita Diniz 
- Alberto Raposo Lopes 
- Arthur Cesar Ferreira Reis 
- Astério Dardeau Vieira 
- Gerson A. da Silva 
- Rernandes Araujo Pinto 
- Irany Vasconcellos 
- Nelson M. Melo e Souza 
- Purcina V. de Castro 
- Virgilio A. Silva 

241 PATRIMÔNIO 

242 RESULTADO DO EXERCfcIO 

243 FUNDO P /DEPRECIA çXO DE BENS IDVEIS 

244 FUNDO P/CUSTEIO ESPECIAL 

245 FUNDO P/INDENIZAÇÕES 

246 FUNDO PARA REAJUSTAMENTOS SALARIAIS 

271 ~ITO P/CUSTEIO DE BÔLSAS 
110 - Bôlsas i1Ildefonso Simões Lopes" 

- Bôlsas Fundação Rockefeller 
- Bôlsas de Estudos da EBAP 

272 CRtoITOS P/CUSTEIOS DIVERSOS 
110 - Comis. Nac. de Assito TéCnica 

- Curso de Aperfeiçoamento da ETC 
- Curso Aperfo Rid. Fluvial e Agr1cola 

Curso Aperfo p/Profo Ens. Comercial 
- Curso Oriento Educ. do Ensino Industrial 
- Investigações Econo e Conferências 
- Levantamento do Padrão de Vida Cap.Federal 
- Curso Planejo Rego Belém do Pará 
- Departamento de Estrada de Rodagem-Pernambuco 
- Trad. de PrincipIes of Public Finances 

267 

5 000,00 
4 000,00 
5 000,00 

733,20 
6 000,00 
4 909,00 
5 000,00 
4 000,00 
5 000,00 
4 000,00 
4 100,00 

10 000,00 
434,30 

66,40 
5 000,00 
5 000,00 
1 000,00 

30 000,00 
1 000,00 
6 900,00 
4 000,00 
1 000,00 

300,00 
60,00 

178 718 851,20 

_ 4.929.219 ç 60 

7 524 676,70 

1 000 000,00 

1. 524.373.90 

13. 263.817,20 

912 877,90 
34 931,80 

362 590,50 
515 355,60 

1 672 210,90 
504 739,60 

28 155,20 
6 195,60 

99 430,00 
17 040,00 

543 660,20 
300 000,00 
165 611,00 

1 269,30 
6 110,00 
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273 CRÉDITOS EM SUSPENSO 
110 - Depósitos em Caução 

- Dora Caldeira de Barros 
- IAPC - D. Geral 
- IAPC - Empréstimos 
- Im~~sto de Renda 
- Gremio FGV 
- Recebimentos a Classificar 
- IAPC 
- Im~ôsto de Renda 
- Gremio FGV ~ DPe 
- Receita a Classificar - ISOP 
- IAPC - lSOP 
- IAPC - Empréstimos/ISOP 
~ Im~ôsto de Renda - ISOP 
- Gremio FGV - lSOP 
- Recebimentos a Classificar - lERE 
- IAPC - lBRE 
- IAPC - Empréstimos - lERE 
- Receita a Liquidar - lERE 
- Gr~mio FGV-lBRE 
- Recebimentos a Classificar - CACE 
- rAPC ~ IBRA 
- Im~ôsto de Renda - lERA 
- Gremo FGV-IBRA 
- Receita a Liquidar - IBRA 

274 RESTOS A PAGAR 
20 - Superintendência 
40 - IDPCP 
50 - DPe 
60 - ISOP 
70 - lBRE 
80 - IBRA 

278 ENCARGOS APAGAR 

291 OBRIGAÇÕES-":::'~~ 
110 - Compr:::IL..~_SSO de compra e venda 
120 - Obrigo p/c de Acordos p/Presto Assisto 

Técnica 
130 - Obrigo Programa de Bôlsas de Estudos 

c/a SPVEA 

292 DOAÇÕES PROMETIDAS 
110 - Doações em Dinheiro 
120 - Doações em Imóveis 

293 VALORES DEPOSITADOS 
110 - Apólices do Estado de Minas Gerais 
120 - Apólices Murücipais de No Friburgo 
130 - Obrigações de Guerra 
140 - Obrigações de Guerra "Bôlsas Ildefonso 

Simões Lopes!! 
150 - Publicações Diversas em Consignações 

2 349 314.70 
550 000,00 
18 000,00 

5 130,00 
1 980,00 

580,00 
3 680,00 
1 080,00 
1 899,00 

195,00 
1 352,40 

104 870,00 
4 266,00 

670,00 
720,00 

1 597,80 
1 541-,50 
1 782,00 
1 980,00 

1 000 810,00 
40,00 

200,00 
1 611,00 

290,00 
40,00 

645 000,00 

1 112 311,00 
200 865,00 
100 000,00 

13 800,00 
81 460,00 

175 000,00 
541 186,00 

1 813 500,00 

12 840 OOOaOO 
2 000 000,00 

1 480 000,00 

9 360 000,00 

22 500 000,00 
2 500 000,00 

20 000 000,00 

11 775 800,00 
200 000,00 

1 175 000,00 
8 347 800,00 

1 865 000,00 
188 000,00 



294 RESPONSABILIDADES DIVERSAS 
110 - Responsáveis por Anúncios 
120 - Responsabilidades p/Adiantamentos 
130 - Responsabilidades p/Utilização de passagens 

295 GARANTIAS HIPOTECÁRIAS 
110 - Garantias de Imóveis 

296 DEPOSITANTES DE VALORES 
110 - Luiz Simões Lopes 

297 DOAÇÕES C/viNCULOS 
110 - Doações Dr. Luiz Simões Lopes 

TOTAL DO PASSIVO 
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125 376,20 
76 772,00 
15 859,20 
32 745,00 

5 038 706.40 

1 865 000.00 

1 865 000,00 

272 774 293,70 

============= 
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ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DE EMP~SAS DE SÃO PAULO (EAESP) 

111 CAIXA 
Caixa Pequena 
Tesouraria 

113 BANCOS C/MOVIMENTO 

ATIVO 

The First Nat. City Bank of New York 
Banco Moreira Salles S/A 
Banco Com. e Ind. de são Paulo S/A 
The First Nat. Bank of Boston 

127 DEVEDORES DIVERSOS 
Antonio L. Lang 
Burke C. Thrasher 
José Luiz Bo Dutra 

142 BENS VINCULADOS 

144 M6VEIS 

145 MÁQUINAS 

148 BIBLIOTECA 

199 IM6VEIS RECEBIDOS EM COMODATO 

TOTAL DO ATI VO ti o o • • o • o o o o o o fio o o " & o o " ~ o (I o o • • o o o o " o t. " o o o o " o (I •• 

221 SALÁRIOS A PAGAR 

225 CONTAS A PAGAR 

226 CONSIGNATÁRIOS A PAGAR 
IAPe 

PASSIVO 

Impôsto de Renda - Desconto na Fonte 

241 PATRIMÔNIO 

32 069,40 
4 585,10 

27 484,30 

1 921 598,70 
795 728,50 

1 114 700,70 
7 51 2,60 
3 656,90 

10 400,00 
4 050,00 
5 000,00 
1 350,00 

564 257,90 

1 646 887,10 

7 000,00 

460 974,60 

6 660 000,00 

11 303 187,70 

============= 

113 966,40 

237 774,20 

111 823,10 
109 793,10 

2 030,00 

1 421 645,80 



242 RESULTADO DO EXERcíCIO 

243 FUNDO P /DEP RECI AÇXO DE BENS M:5VEIS 

246 FUNDO P /REAJUSTAMENTOS SALARIAIS 

272 CRtnITOS P/CUSTEIOS DIVERSOS 
Custeio de Bôlsas SHELL 
Prêmio ESSO de Adm. de Emprêsas 

274 RESTOS A PAGAR 

277 SUPRIMENTOS 
Conta Contribuição 
Conta Especial 
Conta Preju1zo de 1957 
Conta Construção em Andamento 

299 COMPROMISSOS DE COMODATO 

TOT.AL DO PASSIVO •.. I> ••••••••••••••••••••• o • o G Iít ...... ~ ••• li •• 

271 

1 033 754,70 

590 075,10 

219 400,00 

63 000,00 
41 000,00 
22 000,00 

143 600,00 

708 148,40 
400,60 

2 913 573,00 
(-)2 770 083,10 

564 257,90 

6 660 000,00 

11 303 187,70 

============= 



272 

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DO CNF 

ATIVO 

111 CAIXA 

113 BANCOS C/MOVIMENTO 
110 - Banco da Lavoura de Minas Gerais, S.A. 

125 INSTITUIDORES DE BÔLSAS ~ C/A RECEBER 
120 - Caixa Economica Federal do Rio de Janeiro 
140 - Estado do Pará 
160 - Elevadores Swiss do Brasil S/A 
170 - Estado do Rio Grande do Norte 
180 - Estado do Rio de Janeiro 
190 - Estado de Sergipe 
210 - IPASE 
230 - Antônio Ribeiro França Filho 
240 - Estado de Pernambuco 
250 - Fundo Nacional do Ensino Médio (MEC) 
6 

p , 

2 O - Hermany Industria e Comercio Ltda. 
270 - Ministério da Educação e Cultura 
280 - Refinaria e Exploração de Petróleo União 

127 DEVEDORES DIVERSOS 
110 - Armazém Reembolsável do CNF 
140 - Diversos Responsáveis por Alunos do CNF 
145 - Fox Filmes do Brasil S/A 
150 - Granja do Colégio 
160 - Metro Goldwyn=Mayer do Brasil S/A 
170 - Petróleo Brasileiro S/A "Arto15 da Lei 2 004, 

de 31/10/194511 

210 - Warner Bros First National Films Inc. 

143 BENS IMÓVEIS 
110 - Colégio Nova Fr:::'-::rc_rgo 
120 - Escola Primária (Anexa ao CNF) 

144 BENS M6VEIS 
120 - Material Permanente do CNF 

145 ~QUINAS 
110 - Máquinas 

147 VEícULOS 
130 - Veiculos 

148 BIBLIOTECAS 
110 - Biblioteca 

149 ALMOXARIFADO 
110 - Material de Consumo 
120 - Material Permanente 

61 821,80 

297 653,60 
297 653,60 

1 447 350,00 
115 000,00 

60 000,00 
15 000,00 
40 000,00 

265 000,00 
60 000,00 

200 000,00 
20 000,00 
40 000,00 
30 000,00 

5 000,00 
457 350,00 
140 000,00 

2 680 822,10 
521 496,60 

2 118 062,40 
4 719,50 

31 908,50 
128,90 

3 600,00 
906,20 

40 915 197,00 
40 018 938,80 

896 258,20 

7 962 432,70 
7 962 432,70 

184 500,00 
184 500,00 

826 710,00 
826 710,00 

265 291.70 
265 291,70 

3 562 681,70 
3 243 316,50 

319 365,20 



173 ntBITOS EM SUSPENSO 
110 - Pagamentos Antecipados 
140 - Devedores de Dificil Cobrança 

242 RESULTADO DO EXERCfcIO 

TOTAL DO ATIVO • o o o ••• o o o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

221 SALÁRIOS A PAGAR 

225 CONTAS A PAGAR 

PASSIVO 

245 - Costa Narciso & Cia. Ltda. 
368 - IndsoCom.Produtos Quimicos Originais S/A 
380 - Inds. Alimenticias Carlos de Brito S/A 
485 - New-Life Comércio e Indústria de Borracha S/A 
540 - Posto Nova Friburgo Ltda. 
545 - Remington Rand do Brasil S/A 
553 - Representações Lenitas Ltda. 
580 - Spinelli S7A 
620 - W. M. J ackson Inc. 

226 CONSIGNATÁRIOS A PAGAR 
130 - IAPC 
140 - Impôsto de Renda a Recolher Desconto na Fonte 

229 CREDORES DIVERSOS 
110 - Diversos Responsáveis por Alunos do CNF 
120 - Art Filmes do Brasil S/A 

241 PATRIMÔNIO-FGV/CNF 

243 FUNDO P /DEPRECIAÇÕES DE BENS M6VEIS 

273 CRtnITOS EM SUSPENSO 
110 - Recebimentos Antecipados 
120 - Créditos não Reclamados 

274 RESTOS A PAGAR 
110 - Adhemar F. Combat 
120 - Diversos 
130 - Organização Ruf S/A 

277 SUPRIMENTOS-FGV 
205 - C/Contribuição 

TOTAL DO PASSIVO •••.•..•.•.••••.......•. o ••••• o ... o " •• $ •••• 

273 

. 671 043,60 
390 237,90 
280 805,70 

5 484 187,10 

64 359 691,30 

============= 

2 740.50 

98 980.80 
19 500,00 

2 268,00 
26 854,00 
6 400,00 

33 712,40 
2 160,00 
3 268,40 
2 428,00 
2 390,00 

27 690.10 
27 474,10 

135,00 

87 359,60 
84 951,60 

2 408,00 

48 730 424,30 

1 781 659,80 

128 421,70 
87 862,20 
40 559,50 

405 690,00 
3 440,00 

217 750,00 
184 500,00 

13 096 805.50 
13 096 805,50 

64 359 691,30 

============= 



b) ANÁLISES DO BALANÇO ECONOMICO 

Sede 

E.A.E.S.P. 

C.N.F. 



ANÁLISE DO BALANÇO ECONÔMICO DA SEDE 

DESPESA 

300 DESPESA ORDINÁRIA 

310 PATRIlI)NIAL 
311 - Despesa c/Imóveis 
314 - Despesas c/Seguro de Bens 
316 - Despesas c/BOnificações e Descontos 

320 PESSOAL 
321 - Salários 
322 - Colaborações Eventuais 
323 - Comissões 
324 - Previdência e Seguros 
326 - Indenizações 
329 - Div. Despesas c/Pessoal 

330 MATERIAL 
331 - Material de Escritório 
332 - Material de Impressão 
333 - Material Escolar 
334 - Material Médico 
339 - Div. Despesas c/Material 

340 SERVIÇO DE TERCEIROS 
341 - Serviços Profissionais 
342 - Serviços de Publicidade 
343 - Serviços Tipográficos 
344 - Correios e Telégrafos 
345 - Luz, Gás e Telefone 
346 - Conservação de Bens Móveis 
347 - Conservação de Bens Imóveis 
349 - Div. Despesas c/Serviços de Terceiros 

350 ENCARGOS DIVERSOS 
351 - Tributos 
352 - Aluguéis e CondomÍnios 
353 - Despesas de Viagens 
354 - Despesas de Locomoção 
356 - Despesas c/Bolsistas 
357 - Acordos 
359 - Diversas Despesas Eventuais 

TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA 

700 DESPESA VINCULADA 

713 DESPESA COM TiTULOS 

756 DESPESAS COM BOLSISTAS 

757 DESPESAS C/ACORDOS OU CONTRATOS 
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1 293 482.50 
119 948,00 
186 691,00 
986 843,50 

~ 405 250,30 
3 075 944,70 
1 586 312,60 
1 267 820,10 
2 937 150,90 

10 894,00 
1 527 128,00 

1 141. 633.50 
379 941,60 
307 004,80 

5 500,00 
54 375,80 

394 811,30 

8 220 294.70 
102 990,00 

34 391,00 
4 777 589,30 

205 892,30 
624 790,70 
335 738,90 

2 077 671,00 
61 231,50 

8 843 045.00 
124 350,90 
478 776,10 
285 204,40 
126 151,50 

5 058 250,00 
2 186 000,00 

584 312,10 

62 903 706,00 

============= 

104 344,30 

3 033,40 

273 880,00 



278 

762 DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

763 DESPESAS C/REALIZAÇÃO DE CURSOS 

764 DESPESAS C/CONCESSÃO DE BÔLSAS 

TOTAL DA DESPESA VINCULADA o •• o • o ••• o ••••••••••• o • o • , o • o • o • 

900 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

910 PATRIMONIAL 
911 - Despesas com Imóveis 
916 - Despesas com Bonificações e Descontos 
917 - Despesas com Depreciações e Amortizações 
918 - Despesas com Prejuizos Diversos 

920 PESSOAL 
921 - Salá,rios 
922 - Colaborações Eventuais 
923 - Comissões 
924 - Previdência e Seguros 
929 - Diversas Despesas c/Pessoal 

930 MATERIAL 
933 - Material Escolar 
939 - Diversas Despesas com Material 

940 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
941 - Serviços Profissionais 
942 - Serviços de Publicidade 

950 ENCARGOS DIVERSOS 
958 - Encargos Especificos 
959 - Diversas Despesas Eventuais 

TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

400 RECEITA ORDINÁRIA 

410 PATRIMONIAL 
411 - Rendas com Im6veis 
413 - Rendas com Titulas 
414 - Juros de Depósitos 

420 ASSISTtNCIA TÉCNICA E PESQUISAS 
421 - Contratos de Pesquisas 

RECEITA 

830 000,00 

400 000,00 

2 238 137,80 

3 849 395,50 

=============== 

1 111 184,30 
79 638,00 
47 547,30 

980 021,30 
3 977,70 

815 093.50 
211 196,00 

60 200,00 
482 520,80 

54 206,70 
6 970,00 

24 127.90 
18 587,70 

5 540,20 

57 066,00 
40 650,00 
16 416,00 

13.336.199,20 
13.335.197,20 

1.002,00 

15.343.670,90 
============= 

2 320 822,70 
120 000,00 
522 924,40 

1 677 898,30 
2 722 000,00 
2 722 000,00 



430 SELEÇXO E ORIENTAÇXO 
431 - Taxa de Seleção 
432 - Taxas de Seleção de Motoristas 
435 - Taxas de Orientação de Adultos 
436 - Taxas de Orientação de Adolescentes 
437 - Taxas de Orientação de Crianças 

440 CURSOS E BÔLSAS 
441 - Matriculas e Anuidades 

450 PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
451 - Assinaturas e Vendas Avulsas 
452 - Anúncios 

460 SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E AuxíLIOS 
461 - Subvenções 
468 - Auxilios 

470 TRANS~NCIAS 

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 

800 RECEITA VINCULADA 

813 RENDA C/TíTULOS 

862 CONTo p/ PRESTAÇXO DE SERVIÇOS 

863 CONTo P/REALIZAÇXODE CURSOS 

864 CONT o P/CONCESSÃO DE BÔLSAS 

TOTAL DA RECEITA VINCULADA o o o o o o •. o o o o . o o o o o o o o o o o o o . o o o o o 

000 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

010 PATRIMONIAL 
013 - Rendas com Titulos 
015 - D:if erenças de Câmbio 
016 - Bonificações e Descontos 
017 - Reversões Patrimoniais 
018 - Lucros Diversos 

020 ASSIS~NCIA TtCNICA E PESQUISAS 
021 - Contratos de Pesquisas 
029 - Assistência Técnica 
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2 773 585.00 
615 125,00 
308 550,00 
717 460,00 
764 950,00 
367 500,00 

1 253 400,00 
1 253 400,00 

5 432 701,20 
1 802 701,20 
3 630 000,00 

61 226 000.00 
726 000,00 

60 500 000,00 

1 017 400,00 

76 745 908,90 

============ 

104 344,30 

1 230 000,00 

469 420,00 

2 045 631,20 

3 849 395,50 

============ 

2 584 878,10 
849 500,00 

27 706,80 
65 364,50 

1 472 117,70 
170 189,10 

80 000,00 
60 000,00 
20 000,00 
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030 SELEçKO E ORIENTAÇKO 
031 - Taxas de Seleção 
032 - Taxas de Seleção de Motoristas 
034 - Vendas de Testes 
038 - Taxas de Exame Eletro 

040 CURSOS E BÔLSAS 
041 - Matriculas e Anuidades 
044 - Apostilhas 

050 PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
052 - Anúncios 
056 - Serviços Mecanográficos 
057 - Serviços de Recuperação 
059 - Diversas 

090 RECEITAS DIVERSAS 
091 - Receita de Exercicios Anteriores 
099 - Receitas Eventuais 

TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

414 926,00 
184 650,00 

52 200,00 
11 376,00 

166 700,00 

298 212,40 
280 690,00 
17 522,40 

1 480 084,70 
1 354 889,00 

103 511,60 
21 283,70 

400,40 

116 034,80 
90 234,80 
20 000,00 

5 800,00 

1 456 551,60 
1 322 906,10 

133 645,50 

6 430 687,60 

============= 



ANÁLISE DO BALANÇO ECONÔMICO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRtSAS DE SÃO PAULO (EAESP) 

300 DESPESA ORDINÁRIA 

320 PESSOAL 
321 - Salários 
322 - Colaborações Eventuais 
324 - Previdência e Seguros 
329 - Div, Desp. c/Pessoal 

330 MATERIAL 
331 - Material de Escritório 
332 - Material de Impressão 
333 - Material Escolar 
339 - Divo Desp. c/ Material 

340 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
341 - Serviços Profissionais 
342 - Serviços de Publicidade , 
343 - Serviços Tipograficos 

DESPESA 

344 - Correios e Telégrafos 
345 - Luz, Gás e Telefone 
346 - Conservação de Bens Móveis 
347 - Conservação de Bens Imóveis 
349 - Div, Desp. c/SerViços de Terceiros 

350 ENCARGOS DIVERSOS 
353 - Despesas de Viagens 
354 - Despesas de Locomoção 
359 - Div. Despesas Eventuais 

370 TRANSFERftNCIAS 
371 - Contribuição à FGV - Quota de Reembôlso 

TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA 
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12 711 109.00 
11 634 695,00 

19 265,00 
774 749~00 
282 400,00 

406 067,30 
122 120,50 
210 831,40 

24 754,00 
48 361,40 

943 756.10 
111 720,00 
416 423,80 
178 931,30 

61 889,00 
51 083,30 
24 035,60 
74 757,00 
24 916,10 

850 674.30 
714 518,30 
12 407,70 

123 748,30 

1 017 400.00 
1 017 400,00 

15 929 006,70 

============= 

900 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

910 PATRIMONIAL 
911 - Despesas c/Imóveis 
917 - Despe c/Deprec.a Amortizações 
918 - Despesas c/Prejuizos Diversos 
919 ~ Diversas Despesas Patrimoniais 

404 533,10 
176 300,00 
156 366,10 

66 612,70 
5 254,30 
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920 PESSOAL 
921 - Salários 
926 - Indenizações 
929 - Div. Desp. c/Pessoal 

930 MATERIAL 
932 - Material de Impressão 

940 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
949 - Div.Desp.c!Serviços de Terceiros 

950 ENCARGOS DIVERSOS 
959 - Div. Despesas Eventuais 

TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

RESULTADO DO EXERcíCIO ..•...•.. o •••••••••••••••••• o •• 

259 996,10 
138 160,00 

73 836,60 
47 999,50 

2 000,00 
2 000,00 

4 000,00 
4 000,00 

3 700,00 
3 700,00 

674 229,20 

=====:::======== 

1 033 754,70 

============== 

TOTAL GERAL DA DESPESA •..•........•..........•......• 17 636 990,60 

400 RECEITA ORDINÁRIA 

410 PATRIMONIAL 
414 - Juros de Depósitos 

440 CURSOS E BÔLSAS 
441 - Matriculas e An~idades 

RECEITA 

Curso de Formação de Adm.de Emprêsas 
Curso Intensivo de Administradores 
Curso Pós Graduado 

Contribuiçoes 
CAPES 
SHELL 
ESSO 

468 - Auxilias - Govêrno Federal 

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 

1 800 000,00 
160 000,00 

80 000,00 

====!::========= 

55 858,90 
55 858,90 

2 000 450,00 

687 450,00 
1 175 500,00 

137 500,00 

14 040 000,00 

2 040 000,00 

12 000 000,00 

16 096 308,90 

============= 



000 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

010 PATRIMONIAL 
017 - Reversões Patrimoniais 

040 CURSOS E BÔLSAS 
041 - Curso de Emergência de Administração de Emprêsas 

060 SUBVENÇÕES" CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E AuxíLIOS 
067 - Doaçoes 

090 DIVERSAS 
099 - Eventuais 

TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 
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20 213,50 
20 213,50 

200 000,00 
200 000,00 

1 267 963,20 
1 267 963,20 

52 505,00 
52 505,00 

1 540 681,70 

=======---==== 

17 636 990,60 

============== 
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ANÁLISE DO BALANÇO ECONÔMICO DO CNF 

DESPESA 

300 DESPESA ORDINÁRIA 

310 PATRIMONIAL 
311 - Despesas com Imóveis 
314 - Despesas com Seguros de Bens 

320 PESSOAL , . 
321 - SalarlOS 
324 - Previdência e Seguro 
329 - Diversas Despesas com Pessoal 

330 MATERIAL 
331 - Material de Escritório e Desenho 
332 - Material de Impressão 
333 - Material Escolar 
334 - Material Médico e psicotécnico 
335 - Material de Restaurante 
339 - Diversas Despesas com Material 

340 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
341 - Serviços Profissionais 
343 - Serviços Tipográficos 
344 - Correios e Telégrafos 
345 - Luz, Gás e Telefone 
346 - Conservação de Bens Móveis 
349 - Diversas Despesas c/Serviços de Terceiros 

3 50 ENCARGOS DIVERSOS 
351 - Tributos 
353 - Despesas de V~agens 
354 - Despesas de Locomoção 
355 - Despesas com Al~~os 
356 - Despesas com Bolsistas 
359 - Despesas Eventuais 

TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA 

900 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

910 PATRIMONIAL 

••••••• eo()oo.ooo.o •••••• 

917 - Despesas c/Depreciações e Amortizações 
918 - Despesas c/Preju{zos Diversos 

920 PESSOAL 
926 - Indenizações 
929 - Diversas Despesas com Pessoal 

626 457,90 
501 998,50 
124 459,40 

12 262 090,70 
10 952 862,80 
1 188 860,50 

120 367,40 

7 803 617,20 
64 770,10 

145 868,20 
636 571,00 

76 665,60 
6 095 295,10 

784 447,20 

901 155,10 
40 490,00 

150,00 
15 653,10 

334 328,20 
463 332,70 

47 201,10 

2 113 151,30 
3 256,00 

304 882,10 
386 635,70 

1 385 241,30 
3 286,00 

29 850,20 

23 706 472,20 

============== 

959 962,90 
922 156,60 

37 806,30 

611 252,60 
363 052,60 
248 200,00 



930 MATERIAL 
931 - Material de Escritório e Desenho 
932 - Material de Impressão 
933 - Material Escolar 
935 - Material de Restaurante 
939 - Diversas Despesas com Material 

940 SERVIÇOS DE TERCEIROS 
945 - Luz, Gás e Telefone 

950 ENCARGOS DIVERSOS 
Despesas de Locomoção 

TOTAL DA DESPESA EX~~ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL GERAL DA DESPESA e e ••••••••••••••••• O •••••• ~ • O ••• ti •• 

RECEITA 

400 RECEITA ORDINÁRIA 

410 PATRIMONIAL 
411 - Rendas com Imóveis 
414 - Juros de Depósitos 
416 - Bonificações e Descontos 

440 CURSOS E BÔLSAS 
441 - Anuidades e Matriculas 
445 - Bôlsas 

450 PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
455 - Refeitório 

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 

000 RECEITA EXTRAORÇAME:NTÁRIA 

010 PATRIMONIAL 
017 - Reversões Patrimoniais 
019 - Recei~a Patrimonial Diversa 

O 2 - Contribuiçoes p Prestaçao de Serviços 
063 - Contribuição pjRealização de Cursos 
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537 600.90 
467,90 

4 608,00 
464,80 

525 501,00 
6 559,20 

23 693,90 
23 693,90 

21 100,00 
21 100,00 

2 153 610,30 

======:====== 

25 860 082,50 

---========= 

509 985.10 
345 979,00 
15 861,20 

148 144,90 

18 456 776,20 
14 558 176,20 

3 898 600,00 

110 466.00 
110 466,00 

19 077 227,30 

==========-==== 

25 057.00 
15 000,00 
10 057,00 

1 25~ 556.70 
42 420,00 
828 136,70 
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090 DIVERSOS 
091 - Receita de Exerc{cios Anteriores 
099 - Receitas Eventuais 

TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

19 054,40 
4 554,80 

14 499,60 

1 298 668,10 

============= 

TOTAL GERAL DA RECEITA ...••••••............••.•.••.•• 20 375 895,40 

============= 



5 -Anexos 

a) QUADRO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 1957 e 1958 

b) BALANÇOS DA SEDE 

c) BALANÇOS DA E.A.E.S.P. 

d) BALANÇOS DO C.N.F. 
A ~ 

e) DEMONSTRAÇÃO ORGANICA DA "RECEITA" E "DESPESA" DA SEDE 

f) T~RMOS DE VERIFICAÇÃO DE "CAIXAS" 

g) T~RMOS DE VERIFICAÇÃO DE "ALMOXARIFADOS" 

h) ANÁLISE ORGÂNICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

i) ORÇAMENTOS PARA O EXERCíCIO DE 1959 



a) QUADRO COMPARATIVO DO 

BALANÇO PATRIMONIAL DE 1957 e 1958 



FUNDAÇ~O GETÚLIO VARGAS 

Quadro Comparativo do Balanço Patrimonial 

EXERCfcIO DE 1957 EXERCfcIO DE 1958 
ESPECIFICAÇÃO 

Cr$ % Cr$ % 

ATIVO 

Disponivel DO •• OOOcoo •••• 45.049.294,00 18,03 31.796.952,30 11,93 
Realizável a Curto Prazo. 20 .076.544,60 8,04 40.352.208,10 15,14 
Realizável a Longo Prazo. 201.260,00 0,08 201.260,00 0,08 

Imobilizado ...•.••• 0.0 •• 181.017.707,90 72,45 189.849.077,70 71,24 

Pendente o. o o • o •• o o o o o o •• 3.483.498,30 1,40 4.278.651,00 1,61 

Total do Ativo 000. 249.828 .304,80 100,00 266.478.149,10 100,00 

PASSIVO 

Exig{vel a Curto Prazo •• 1.484.312,60 0,60 2.623.511,70 0,98 
Inexig{vel •••••.•••• 00 •• 239.898.541,60 96,02 255.253.711,20 95,78 
Pendente ... o o o o • o • o o Cl o e o 8.445.4~,60 3,38 8.600.926,20 3,24 

Total do Passivo .•• · 249.828.304,80 100,00 266.478.149,10 100,00 

VARIAÇÕES EM 1958 

Para mais Para menos 

13.252.341,70 
20 • 275.663 , ~ 

- -
8.831.369,80 

795.152,70 

29.902.186,00 13.252.341,70 
+ 16.649.844,30 

1.139.199,10 
15.355.169,60 

155.475,60 

16.649.844,30 
+ 16.649.844,30 

I 

l\) 
'-Ú 
I-' 



b) BALANÇOS DA SEDE 

Patrimonial 
Econômico 
Financeiro 



A T I V ° 
110 - DISPONrVEL 

111 - Caixa ••• , ••.••.•.••••••••.•••.••.• 
112 - Caixa Econômica Federal •••.••.•••• 
113 - Bancos - C/Movimento •.•••••••..••• 
114 - Bancos - C/Especiais ............. . 
118 - Depósitos no Exterior •.••••••.•.•• 

120 - REALIZ~VEL A CURTO PRAZO 
112 - Títulos de Renda ••••••.•••••.••••• 
123 - Subvencionadores - C/a receber .••• 
124 - Doadores - C/a receber ..•.••.•••.. 
125 - Instituidores de Bô1sas-C/a receber 
126 - Títulos a receber •••••..•.•..•.••• 
127 - Devedores Diversos ••.•.••.•••••••• 
128 - Serviçoo a receber ............... . 
129 - Diversas Contas a receber ••.•••••• 

130 - REALIZ~VEL A LONGO PRAZO 
134 - Devedores Contratuais ..•..••.••.•• 
139 - Divsrsas Contas a receber ••••••••• 

140 - IMOBILIZADO 
141 - Bens Intangfveis •••••••.•••••...•• 
143 - Bens Imóveis •.••.•••..•••.•.•••••• 
144 - Móveis .•.•.••.•..••.....••••.•...• 
145 - Má;uinas •.••••..••••.••.•••.••..•• 
147 - Velculos ......................... . 
148 - Bibliotecas ••.•..••.•••••••.••.••• 
149 - Almoxarifado .................... .. 

170 - PENDENTE 
171 - Depósitos Judiciais ..••.••.••••••. 
173 - D'bitos em Suspenso .•...••••••.••• 
174 - Bens em Poder de Terceiros •••••••• 
177 - Suprimentos ..................... .. 

T ° T A L 

190 - COMPENSADO 
191 - Contratos Diversos .•....••..••.•.. 
192 - Promi tentes Doadores •...•••.•••••• 
193 - Depositários de Valores .••.•..•••• 
194 - Responsáveis Diversos ••.••.••••••• 
195 - Imóveis Hipotecados .............. . 
196 - Valores d. Terceiros •......••••••• 
197 - Títulos Doados c/Vínculo .•••....•. 

OTAL GZRAL 

~~;itM.lZ:> ~ ~ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDA 
Contador Reg. 1.8?0-CRC/DF 

971.643,80 
22.687.413,50 
5.784.374,80 

34.931,80 
5.444,90 

27.874.374,30 
1.300.000,00 

360.000,00 
3.214.1+13,20 

294.725,00 
1.553.693,00 
1.608.580,00 

7.750,00 

1.260,00 
200.000,00 

142.000,00 
ll9.977 .ll8, 70 

4.089.928,90 
4.767.954,40 

828.001,00 
2.079.912,80 
1.568.329,20 

483.474,80 
1.417.132,60 
1. 707 .000, 00 

13.804.953,90 

12.840.000,00 
22.500.000,00 
11. 775.800,00 

125.376,20 
5.038.706,40 
1.865.000,00 
1.865.000,00 

FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
BALANÇO PATRIMONIAL DA SEDE 

Em 31 de Dezembro de 1958 

(alínea !! do art. 31 doa Estatutoa) 

PASSIVO 

29.483. 808,80 

35.213 .636,00 

201. '<60,00 

133.453.145,00 

17.412.561,30 

216.764.411,10 

55.009.882,60 

272.774.293,70 

220 - EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO 

221 - Salários a Pagar .................. . 
222 - Comissões a Pagar ................ . 
223 - Mesadas a Pagar •••••••••.••••••••• 
225 - Contas a Pagar .................. .. 
226 - Consignatários a Pagar •••••••••••• 
229 - Credores Diversos ................ . 

240 - INEXIGrVEL 

241 - Patrimônio •••.••••••..••.••••..•.• 
242 - Resultado do Exercício ••.•••.••••• 
243 - Fundo p/DepreCiação de Bens Móveis. 
244 - Fundo p/Custeio Especial .••..••••• 
245 - Fundo p/Indenizações ••.••••••••.•. 
246 - Fundo p/Reajustamentos salariais •• 

270 - PENDENTE: 

271 - Crédito p/Custeio de Bô1sas •••.••• 
272 - Cr'dito p/Custeios Diversos •.••.•• 
273 - Créditos em Suspenso ••.••••••••••• 
274 - Restos a Pagar •••••••••.•••.•••.•• 
278 - Encargos a Pagar ••••.••••••••••••• 

---

T ° T A L 

290 - COMPENSADO 
291 - Obrigações Contratuais •••..••.•••• 
292 - Doações Prometidas .............. .. 
293 - Va10rds Depositados •••••••••••••••• 
294 - Responsabilidades Diversas •••••••• 
295 - Garantias Hipotecárias •••••••••••• 
296 - Depositantes de Valores ••••••••••• 
297 - Doações com Vínculo ••••••••••••••• 

TOTAL GERAL 

Rio de Janeiro, DF, em 22 de janeiro de 1959 

68.789,00 
162.629,1,0 

2.000,00 
714.957,30 
574.649,30 
420.233,00 

178.718.851,20 
4.929.219,60 
7.524.676,70 
1.000.000,00 
1.524.373,90 

13.263.817,20 

912.877,90 
1.672 .210, 90 
2.349.314,70 
1.ll2.311,00 
1.813.500,00 

12.840.000,00 
22.500.000,00 
11. 775 .800, 00 

125.376,20 
5.038.706,40 
1.865.000,00 
1.865.000,00 

1. 943.258,00 

206.960.938,60 

7.860.214,50 

?16.'!64 0 411,10 

56.009.882,60 

272.774.293,70 

~r~ 
Rafael Xavier 

DIRETOR EXECUTIVO 



RECEITA 

4OC· RECEITA ORDlNWA 

410 - Patrimonial 

420 - Assistência Técnica e Pesquis~ •••••••••••••• 

430 - Seleção e Orientação ••••••••••••••••••.••••• 

440 - Cursos e Bôlsas •••••••••••••••••••••••.••••• 

450 - Publicações e Serviços Administrativos •••••• 

460 - Subvenções, ccntribuições, doações e auxilios 

470 • Transferências ............................. . 

800 - RECEITA VlNCULADA 

813 - Renda c/Títulos 

862 Contribuições p/prestação de serviços 

863 - Contribuições p/realização de cursos •••.•.•• 

864 - Contribuições p/concessão de bôlsas 

000 - RECEITA EXTRAORÇAMENTWA 

010 - Patrimonial ............................... .. 

020 - Assistência Técnica e Pesquisa ••••.••••••••• 

030 - Seler;:o e Urientação ••••••••••.•••••••.••••• 

040 - Cursos e Bôlsas ••.••••••••••••••••••.•.••••• 

050 - Publicações e Serviços Administrativos •••••• 

060 - Subvenções, contribuições, doações e auxilios 

090 - Diversos ................................... . 

T O T A L 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

BALANÇO ECONOMICO DA SEDE 

2.320.822,70 

2.722.000,00 

2.773.585,00 

1.253.400,00 

5.432.701,20 

61.226.000 ,00 

1.017.400 ,00 

104.344,30 

1.230.000,00 

469.420,00 

2.045.631,20 

2.584.878,10 

80.000,00 

414.926,00 

298.212,40 

1.480.084,70 

116.034,80 

1.456.551,60 

Em 31 de Dezembro de 1958 

76.745.908,90 

3.849.395,50 

6.430.687,60 

87.025.992,00 

(alínea .l! do art. 31 doe Estatutos) 

D E S P E S A 

300 •. DESPESA ORDlN{an 

310 - Patrimonial 

320 - Pessoal ••••••••••••••••.•••••••••• 

330 - Material ••••••••••.•••.•••••••.••• 

340 - Serviços de Terceiros •••••••••..•• 

350 - Encargos Diversos 

700 - DESPESA VINCULADA 

713 - Despesas c/Titulos 

756 - Despesas c/Bolsistas •••••••••••••• 

757 - Despesas c/Acôrdoe ou Contratos ••• 

762 - Despesas c/Prestaçao de serviços .• 

'163 - Despesas c/realização de cursos 

764 - Despesas cí concessao de bôlsas 

900 - DESPESA EXTRAORÇAMENTWA 

910 - Patrimonial ••••••.••..••••.•..•••• 

920 - Pessoal ......................... .. 

930 - Material ......................... .. 

940 - Serviços de Terceiros •.•••••..•••• 

950 - Encargos Diversos ••••••••••.•••••• 

Resultado do exercício 

TO T A L 

Rio de Janeiro, DF, em 22 de janeiro de 1959 

1.293.482,50 

43.4?5.250 ,30 

1.141.633,50 

8.220.294,70 

g.843.045,OO 

104.344,30 

3.033,40 

273.880,Oú 

830.000,00 

400.000,00 

2.238.137,80 

1.111.184,30 

815.093,50 

24.127,90 

57.066,00 

13.336.199,20 

62.903.706,00 

3.849.395,50 

15.343.670,90 

82.096.772,40 

4.929.219,60 

87.025.992,00 

...é'~it;~~/ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO DE COOTAbILIDADE 
Contador Reg. 1.820-CRC-DF 

/~ . 

~ Raf K?1~' 
DIRE~el Xavier 

R EXECUTIVO 



'"- ......... ~ 

R~C&!TA OU ENTRADA ------ -- ------
RE:::&ITA 

400 - Receita Ordi~ária •••.••••••••••.•••• 
800 - Receita Vinculada •••••••••.•.•.••••• 
000 - Receita Extraorçamentária ••••••••••• 

REALIZAÇKO DE ATIVO FINANCEIRO 
124 - Doado~s-:-C;a Receber ••••.••••.•.•. 
125 - Instituidores de B618as - C/a Receber 
127 - Devedoras Diversos .....•••••.••••..• 
129 - Diversas Contas a Receber .••.•...••• 
148 - Bibliotecas •.••.•...••.....•.••••••• 
149 - Almoxarirado Central •••.••.••••..••. 

REALIZAÇKO DE ATIVO EVENT~AL 
171 - Depósitos Judiciais ••.•.••.••••••.•• 
172 - Devedores p/Adiantamento ••••••..•.•• 
178 - Serviços em Execução ••.......•••.••• 

ASSUNÇKO DE PA~~IVO 

221 - Salários a Pagar •••••..•...••••••••• 
223 - Mesadas a Pagar •••..•..•••.•••.••••• 
226 - Consignatários a Pagar ••.•.•.••••••• 
229 - Credores Diversos .••••.••••••••.•••• 
271 - Créditos p/Custeio de B61sas ••••.••• 
272 - Créditos p/Custeios Diversos •..••••• 
273 - Créditos em Suspenso •.•••..••••••.•• 
274 - Restos a Pagar ••••••••.•••...••••.•• 

TOTAl, 

SALDOS DO EXERCtCIO ANTERIOR 
111 - Caixa Central ••••.••...••.••••••.••• 
112 - Caixa Econ6mica Federal ••••.....•••• 
113 - Bancos - C/MOvimento ••.•••••.•••.••• 
114 - Bancos - C/Especiais ••.••••••••••••• 
118 - Depósitos no Exterior ••••••••••••••• 

T O T A L G E R A L 

,(~*~USõ 
Leosthenes Christino 

CHEFE DO SERVIÇO· DE CONTABILIDAD 
Contador Reg. 1.820-CRC/DF 

73.993.143,10 
843.300,00 

1.137.654,90 

50.000,00 
2.733.596,60 
1.787.673,60 

55.650,00 
1.045,20 

24.341,00 

5.479,40 
174.771,80 

254,90 

420.149,10 
183.910,00 

2.1,39.743,60 
1.:292.051,50 
1. 964.444,00 

924.473,50 
2.260.1,17,60 

1.500,00 

1.264.495,60 
34.282.995,00 
8.450.913,70 

140.322,70 
5.444,90 

FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
BALANÇO FINANCEIRO DA SEDE 

Em 31 de Dezembro de 1958 

lalinea J; do art. 31 doe Estatutos) 

DESPESA OU SAíDA 

75.974.098,00 

4.652.311,1.0 

180.506,10 

9.486.689,30 

90. <93.601+ ,80 

44.144 .171, 90 

134.437.776,70 

DESPESA 

300 - Despesa Ordinária ••••••••••••••••••• 
900 - Despesa Extraorçamentárla ••••••••••• 

APLICAÇXO FIN~~C&IRA 
122 - TítulOS de Renda •••••••••••••.••••.• 
127 - Devedores Diversos •••••••••••••••••• 
149 - Almoxarirado •••••••••••••••••••••••• 

IN~wRSOES PERMAN&~T3S 

143 - Bens Imóveis •••••••••••••..••.•••••• 
147 - Veículo~ •••••••••••••••.•••••••••••• 
148 - Biblioteca ••••••••••••••••••••••.••• 

APLICAÇKO EM ATIVO EVENTUAL 
171 - Depósitos Judiciais ••.•••••••••••••• 
172 - Devedores p/Adiantamento •••••...•••• 
173 - Débitos em Suspenso •••••.••••••••••• 
177 - Suprirnentos ••••••••••••••••••••••••• 

RESGATE DE PASSIVO -------
221 - Salários a Pagar •••••••.••••.••.•••. 
222 - Comissões a Pagar ••••••••••••••••••• 
223 - Mesadas a Pagar •••••••••••.•.••••••. 
225 - Contas a Pagar ..................... . 
226 - Consignatários a Pagar ••••••••.••••• 
229 - Credores Diversos •••••.•.••••••••••• 
271 - Créditos pl.Custeio de B61sas •••••••• 
272 - Créditos p/Custeios Diversos •••••••• 
273 - Créditos em Suspenso •••••••••••••••• 
274 - Restos a Pagar •••••••••••••••••••••• 

T O T A L 

SALDOS PARA Q. EXERCtCIO Q.E 1959 
111 - Caixa Central ••••••••••.••••..•••••• 
112 - Caixa Econômica Federal ••••••••••••• 
113 - Bancos - C/,Movimento ••••••.••••••••• 
114 - Bancos - C/Especiais •••••••••••••••• 
118 - Depósitos no Exterior ••••••••••••••• 

TUTAL GERAL 

Rio de Janeiro, D.F., em 2~ de janeiro de 1959 

48.300.809,70 
1.717.567,10 

19.700.000,00 
532.239,50 
59.375,20 

3.577.054,40 
460.801,00 
80.781,70 

231.776,30 
891.690,90 

1.482.891,70 
7.790.908,90 

288.764,80 
354.922,30 
166.970,00 

3 .231.581, ~O 
4.784.402,20 
2.979.899,50 
6.535.156,40 
1.328.993,60 

53.359,00 
404.022,50 

971.643,80 
22.687.413,50 
5.784.374,80 

34.931,80 
5.444,90 

50.018.376.80 

20. <91.614,70 

4.118.637,10 

10.397.<67,80 

20.128.071,50 

104.953.967,90 

29.483.808,80 

134.437.776,70 

/~~~~L~ 
Rarae1 Xsvier 

DIRETOR EXECUTIVO 



c) BALANÇOS DA E.A.E.S.P. 

Patrimonial 
Econômico 
Financeiro 



FUNDAÇKo GEMIO vrARGAS 

Escola de Administração de Emprêsas de S. Paulo (EAESP) 

BALANÇO PATRIMONIAL 

em 31 de dezembro de 1958 

ATIVO 

110-DISPONÍVEL 

lll-Caixa ............•• ,... 32 069,4 

113-Bancos - C/Movimento ... 1 921 598.7 

120-REALIZÁVEL 

127-Devedores Diversos 

140-IMOBILIZADO 

142-Bens Vinculados 

144-Móveis ................ . 

145-Máquinas ............•.. 

148-Biblioteca 

TOTAL 

190-COMPENSADO 

199-Imóveis Recebidos em Co-
modato . o ••• e • " •• C! •••••• 

TOTAL GERAL 

564 257,9 

1 646 887,1 

7 000,0 

460 974.6 

PASSIVO 

220-EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO 

221-Salários a Pagar ••.•... 113 966,4 
1 953 668 1 225-Contas a ~agar •.....••. 237 774,2 

, 226-Consignatarios a Pagar. 111 823.1 

10 400,0 

2 679 119,6 

4 643 187,7 

6 660 000.0 

11 303 187,7 
========== 

240-INEXIGÍm. 

241-Patrimônio •........•.•• 
242-Resultado do Exercicio . 
243-Fundo ~/Depreciação de 

Bens Moveis ......... 0 •• 

246-Fundo p/Reajustamentos 
Salariais CI •••• o •••••• o • 

270-PENDENTE 

272-Créditos p/Custeios Div. 
274-Restos a Pagar ...•... 0. 

277-Suprimentos •........•.• 

TOTAL 

290-COMPENSADO 

299-Compromissos em Comoda~ 
to ................... . 

TOTAL GERAL 

1 421 645,8 
1 033 754,7 

590 075,1 

219 400.0 

63 000,0 
143 600,0 
708 148 .4 

são Paulo, SP, em 15 de janeiro de 1959 

463 563,7 

3 264 875,6 

914 748,4 

4 643 187,7 

6 660 000.0 

11 303 187,7 
============ 

, (a) Paulo de Assis 
Tec.Contabilidade-Reg.CRC-SP 20877 

(a) Flávio Penteado Sampaio 
DIRETOR 

\.J.) 
o 
~ 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo (EAESP) 

BALANÇO ECONÔMICO 

RECEITA 

400-RECEITA ORDINÁRIA 

4l0-Patrimonial •......•.•.... 
440-Cursos e Bôlsas ...•...... 
460-Subvenções, Contribuições, 

... A (. Doaçoes e UXlll0S ...... . 

OOO-RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

010-Patrimonia1 ............. . 

040-Cursos e Bô1sas •......... 

060-Subvenções, Contribuições, 
... f 

Doaçoes e AUXl1ios •.....• 

09 O-Di versos ...........•..... 

TOTAL 

(a) Paulo de Assis 

em 31 de dezembro de 1958 

55 858,9 
2 000 450,0 

14 040 OOO~O 16 096 308,9 

DESPESA 

300-DESPESA ORDINÁRIA 

320-Pessoa1 ......... 12 711 109,0 
330-Materia1 .......• 406 067,3 
340-Serviços de Ter-

ceiros . o •••••••• 943 756,1 
850 674,3 350-Encargos Diversos 

370-Transferências .. 1 017 400,0 15 929 006,7 

20 213,5 

200 000,0 

1 267 963,2 

52 505,0 1 540 681,7 

17 636 990,6 
=========== 

900-DESPESA EXTRAORÇA-
MENTARIA 

910-Patrimonia1 ..... 
920-Pessoal ......•.. 
930-Materia1 ....... . 
940-Serviços de Ter-

ceiros ......... . 
950-Encargos Diversos 

404 533,1 
259 996,1 

2 000,0 

4 000,0 
3 700,0 

RESULTADO DO EXERcfcIO 

TOTAL 

são Paulo, SP, em 15 de janeiro de 1959 

674 229,2 

16 603 235,9 

1 033 754,7 

17 636 990,6 
============ 

Téc. Contabilidade - Reg. CRC-SP 20877 

Flávio Penteado Sampaio 
DIRETOR 

VJ o 
l\) 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
Escola de Administração de Empr&sas de S. Paulo (EAESP) 

BALANÇO FINANCEIRO 

em 31 de dezembro de 1958 

RECEITA OU ENTRADA DESPESA OU SAíDA 
RECEITA DESPESA 
400-Receita Ordinária 2 285 908,9 300-Despesa Ordinária 13 217 707,2 
OOO-Receita Extraorçamen- 900-DespesaExtraorçamentá 

433 762 z8 tária o o o I) o o o li o • o • O) • Q 1 253317.0 3 539 225,9 ria o o o o •• o o o • o o o o o o o • 13 651 470,0 

REALIZAÇÃO DE ATIVO FINAN-
APLICAÇÃO FINANCEIRA 

127-Devedores Diversos 34 778,6 CEIRO 

127-Devedores Diversos •• 68 078,6 INVERSÕES PERMANENTES 

142-Bens Vinculados •.••.• 3 081,1 
REALIZAÇÃO DE ATIVO EVEN- 144-Móveis o o o • o • o o o • 11 •• o • 235 466,4 

TUAL 145-Máquinas •...••.•..••• 7 000,0 
173-D~bitos em Suspenso . 27 020,6 148-Biblioteca .•...••••.• 8 80~!22 254 351,7 

ASSUNÇÃO DE PASSIVO 
APLICAÇÃO EM ATIVO EVENTUAL 

173-D~bitos em Suspenso 102 682,5 
221-Salários a Pagar 151 074,6 RESGATE DE PASSIVO 226-Consignatários a Pagar 85 980,5 
272-Créditos p/Custeios Di 221-Salários a Pagar 872 208,7 

verso s o o o o o o o o ~ o o o o • 60 000,0 225-Contas a Pagar .0000 •• 95 232,4 
277-Sü.primlJnto o o o o-o o I) o o o 12 862 844 25 13 162 899 26 226-Consignatários a Pagar 447 296 J O 

272-Créd.p/Custeios Div. . 34 995 J O 
274-Restos a Pagar .. 0 •••• 4 05°27 1 42:2 782 z8 

16 797 224,7 15 497 065,6 
SALDOS DO EXERcíCIO ANTERIOR SALDOS PARA O EXERCoDE 1959 

lll-Caixa o o • o o • ti " o o o o o • o 1 879,7 lll-Caixa o o • o li •• o o o o o • o o • 32 069,4 
113-Bancos C/Movimento .• 651 62923 653 2092° 113-Bancos c/Movimento ••• 1 221 598 27 1 253 668 21 

17 450 733,7 17 450 733,7 
=-=::::===--==== ========== 

são Paulo, SP, em 15 de janeiro de 1959 
Flávio Penteado Sampaio , (a) Paulo de Assis (a) 

Tec. Contabilidade-Reg o CRC-SP 20877 DIRETOR 
w o 
w 



d) BALANÇOS DO C.N.F. 

Patrimonial 
Econômico 
Financeiro 



-..... 

ATIVO 

110-DISPONÍVEL 
lll-Caixa .............• 
113-Bancos conta Movimeg 

to o ..... o " ~ • o • o o fi o I) o 

120-REALIZÁVEL A CURTO PRA 
ZO 

125-Instituidores de Bôl 
sas c/a Receber .•.. -: 

127-Devedores Diversoso. 

140-IMOBILIZADO 
I

, . 
143-Bens movelS 00"'" 

144-Móveis o ••••• o I) I) • o C) " 

145-Má~uinas ••.•.. o ••••• 

147-Velculos .......... . 
148-Biblioteca ..•••.•.. 
149-Alrnoxarifado ••.•.•• 

170-PENDEN TE 
173-Débitos em Suspenso. 

242-RESULTADO DO EXERCi-
CIO ." o .. o (/ • CI • li o o o o 11 " o 

61.821,80 

297.653,60 

1.447.350,00 
2.680.822,10 

40.915.197,00 
7.962.432,70 

184.500,00 
826.710,00 
265.291,70 

3.562.681,70 

671.043,60 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

COlégio Nova Friburgo (CNF) 

BALANÇO PATRIMONIAL 

em 31 de dezembro de 1958 

PASSIVO 

359.475,40 

4.128.172,10 

53.716.813,10 

671.043,60 

5.484.187,10 

64.359.691,30 
============== 

220-EXIGIBILIDADES A CUR-
TO PRAZO 

221-Salários á Pagar •••. 
225-Contas a Pagár 
226-Consignatários a Pa-

gar .... 1:1 ••• o ., li •• oi! o <> o to 

229-Credores Diversos ••• 

240-INEXIGiVEL 
241-Patrimônio ....•..•. 
243-Fundo para Deprecia

ção Bens Móveis ••.. 

270-PENDENTE 
273-Créditos em Suspenso 
274-Restos a Pagar 0 •• <0 

277-Suprimento C/FGV .• o 

2.740,50 
98.980,80 

27.609,10 
87.359,60 

48.730.424,30 

1. 781.659,80 

128.~.21, 70 
405.690,00 

13.096.805, 50 

216.690,00 

50 .512.084,10 

13.630.917,20 

64.359.691,30 
============= 

Nova Friburgo, RJ, em 20 de janeiro de 1959 

7'i:'V. f":'.' / 
ereira MU~ D' nlZ 
lretor 

'u.> o 
-..J 



RECEITA 

400-RECEITA ORDINÁRIA 
410-Patrimonial ....... . 
440-Cursos e B~lsas •... 
450-Publicações e Servi-

ços Administrativos. 

OOO-RECEITA EXTRAORÇAMEN
TÁRIA 

010-Patrimonial ..•. , .. , 
060-C~ntribuições~ Doa

çoes, Subvençoes e 
Auxilios o CI o o o o o • o o o 

090-Diversas ••.•..•. ,., 

RESULTADO DO EXERCf-
CIO .. o • Cf o • o •• o o •••• 

509.985,10 
18.456.776,20 

110.466,00 

25.057,00 

1.254 0556,70 
19.054,/+0 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Col~gio Nova Friburgo (CNF) 

BALANÇO ECONÔMICO 

em 31 de dezembro de 1958 

DESPESA 

19.077.227,30 

300-DESPESA ORDINÁRIA 
310-Patrimonial ......•. 
320-Pessoal •........... 
330-Material ...••.....• 
340-Serviços de Tercei--

626.457,90 
12.262.090,70 

7.803.617,20 

ros •. ,. ,............ 901.155,10 
350-Encargos Diversos •.• 2.113.151,30 23.706.472,20 

1.2980668,10 

20,375.895,40 

5.484.187,10 

25.860.082,50 

============= 

900-DESPESA EXTRAORÇAMEN-
TÁRIA 

910-Patrimonial o ••••••• 

920-Pessoal .... o o • o •••• 

930-Material •.•......•. 
940-Serviços de Tercei--

ros ."." ... o " ••• e " •• 

950-Encargos Diversos ••• 

959.962,90 
6110252,60 
537.600,90 

23.693,90 
210100,00 2.153.610,30 

25.860.082,50 

============= 

Nova Friburgo, RJ, em 20 de janeiro de 1959 

~~~ 
Amaury Pereira Muniz 

Diretor 

VJ o 
ex> 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
Colégio Nova Friburgo (CNF) 

BALANÇO FINANCEIRO 

em 31 de dezembro de 1958 
RECEITA OU ENTRADA DES?ESA OU SAÍDA 

RECEITA 
400-Receita Ordin~ria ..• 
OOO-Receita Extraorç ••• 

REALIZAÇÃO DO ATIVO FINAN 
CEIRO -
126-Titulos a Receber •.• 
127-Devedores Diversos .• 

REALIZAÇÃO DO ATIVO EVEN
roa 
172-Devedores por Adian-

tamento . ti .o ., " o " o o o ç o 

ASSUNÇÃO DO PASSIVO 
221-Sal~rios ~ Pagar 
226-Consignatarios a Pa-

gar CI o o o o o Q o o • o •• .() o o 

229-Cr~dores Diversos •.. 
273-Creditos em Suspenso 
277-Suprimento-C/FGV •.• 

SALDOS DO EXERCíCIO ANTEc~ 
RIOR 

lll-Caixa .. " o ., (I Q " o ti o 9 o o 

113-Bancos C/Movimento .. 

1. 773.835,70 
839.732,00 2.613.567,70 

8.460,00 
1.565.715,10 1.574.175,10 

854.170,30 

21.381,60 

751.164,80 
6 •. 000,00 

80.430,60 
23.173.143,60 24.032.120,60 

11.195,30 
240 .417,80 

29.074.033,70 

251 .613,1-2 
29.325.646,80 
============::.~ 

DESPESA 
300-Despesa Ordinária ..... 
900-Despesa Extraorç. . •.• 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 
127-Devedores Diversos ••• 
149-Almoxarifado •....•••• 

INVERSÕES PERMANENTES 
143-Bens Imóveis •••..•••• 

APLICAÇÃO EM ATIVO EVEN'lUAL 
172-Devedores por Adianta-

m~nto o o o o o o o CI o o ., o •••• 

173-Debitos em Suspenso ••. 

RESGATE DE PASSIVO 
221-Sal~rios a Pagar .0." 
225-Contas a Pagar ••.•.•• 
226-Consignat~rios a Pagar 
229-Credores Diversos .••• 
274-Restos a Pagar ••••••• 

SALDO P/O EXERCíCIO DE 1959 

lll-Caixa o o o • " • o o o (I '" • o o o • 

113-Bancos C/Movimento .•• 

Nova Friburgo.9 RJ J em 20 de janeiro de 1959 

12.579.449,90 
363.052,60 12.942.502,50 

894.677,00 
1.112.042,&Q 2.006.719,60 

2.070.159,90 
1 • .346.115,70 

18.641,10 
7.696.032,10 
1.818.764,90 

2.829,10 
86.106,50 

61.821,80 
297.653,60 

978.300,00 

3.416.275,60 

9.622.373, 70 
28.966.171,40 

·359.475,~ 

29.325.646,80 
============= 

~ 
Amaury Pereira Muniz 

Diretor 
\.;..) 
o 
'-D 



A 

e) DEMONSTRAÇAo ORGANICA DA 
"RECEITA" E "DESPESA" DA SEDE 



D1!MONSTRAQlo mGÂNICA DA RECEITA DA SEDE 

400-RJ!X)EITA ORDINÁRIA 

lO-Órgãos Direcionais 

4l0-RENDIMEN'ID S PATRIMONIAIS 
411-Alugu~is de Pr~dios .. 
413-Rendas com Titulos 

110-Juros de Titulos Fed. 
Obrigo de Guerra 470.686,9 

, 
120-Juros de Titulos Mun. 

140-Juros de Títulos Est. 

414-Juro s Banc ~ io s 

,38.657,5 

J3.580,0 

120.000,0 
522.924,4 

1.677.898.3 

2.320.822,7 

460-&JBVFHÇQES, CONTRIBUIÇÕES, LúAÇÕE'3 E AuxíLIOS 45.726.000,0 
461-Subvençoes ' 726.000,0 

110-Bco. do Brasil 576.000,0 

120-Inst. Aç~car e do Álcool 50.000,0 

130-Estado do Cear~ 

468-AuxÍlios 
110-Gov.Fed.-Taxa de 

Educ aç ão e Sa~de 

470-CONTRIBUIÇIo DA FGV 

Contribuição da EAESP 

20-Superintend~m ia 

100.000,0 

45.000.000,0 

45.000.000,0 

1.017.400,Q. 

1.017.400,Q. 

313 

49.064.222,7 

5.000,0 

450-PUBUCAÇÕES E SERV. A.rMINISTRATlVOS 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas 

5.000,0 . 

40-Inst. de Dir. Publi. e Ci~ncias Pollticas 

450-PUBUCAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas· 

50-Departame nt o de Ensino 

440-CURSOS E BÔrsAS 
441-Anuidades e Matrículas 

450-PUBUCAÇÕES E SERV. AlMINIsr RATlVO S 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas 

Livro 3 

A transportar 

50.100,0 

1.253.49°,0 

5.000,0 

2.500,0 

50.100,0 

50.100,0 

1.260.900,0 

1.253.400 ,0 

7.500,0 

50.380.222,7 



314 

Transporte ... 

60-Inst. de Selo e Or. Pr@fissional 

430-SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO 
431-Taxa de Seleçio -
432-Taxa de Seleção de Motoristas 
435-Taxa de Orie ntação de Adultos 
436-Taxa de Orientação de Adolescentes 
437-Taxa de Orientação de Crianças 

450-PUBLICAÇÕES E SERVo ADMINISTRATIVOS 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas 

460-SUBYENÇÕES. CONTR. DOAçQES E AUxíLIOS 
468-Auxilios 

70-Instituto Brasileirc de Economia 

615.125,0 
308.550,0 
717.460,0 
764.950,0 
367.500,0 

20.700,0 

500 0 000,0 

2 • 773 .585., O 

20.700,0 

500.000 ,Q. 

420-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PESQUISA 2.722.000,0 
421-Contratos de Pesquisa 2.722.000,0 

110-Su~. da MOeda e do 
Credito 1.755.000~0 

120-Bco.Nac. de Des.ECon. 755 0 000,0 

130-Pesquisas Diversas 12.000.0 

450-PUBLICAÇÕES E SERVo AXMINISTRATIVOS 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas 

110-C.E.Port. 692.902~8 

120-C.E. Ingl~s 

130-RBE 

101.550,0 

65.200,4· 

859.653,2 

452-An~nci o s 
110-CE Partugu~s 

3.630.000,0 
3 o 2360 100, O 

120-CE Ingl~s 3939900,0 

80-Inst. Brasileiro de Adninistração 

450 -PUBLICAÇCES E SERV. ADMINISTRATIVOS 
451-Assinaturas e Vendas Avulsas 

110-Rev o Dir. Adm. 424.450,0 

120-Cad. Adm. Pública 

130-Livros 

188.628,0 

2460670,0 

859.748,0 

4.489.653,2 

859.748,0 

460-SUBVENÇCES, CONTR. DOAÇÕES E AuxíLIOS 15.000.000.0 
468-AuXilios - Gov. Federal p/EBAP 12.000.000.0 

50.380.222,7 

3.294.285,0 

7.211.653,2 

15.859.748,0 

TOTAL DA RECEI:TA ORDINÁRIA ...... o .. o ... 76.745.908,9 
======= ===== 



800-RECEITA VINCULADA 

10-6rg~os Direcionais 

8U-Titulos Federais 
Obri gaç ões de Guerra 

860-SUBV. CONTR. mM;;ÕES E AuxíLIOS 
862-Cont. p/Prestaç~o de Serviços 

110-CNAT 

864-Cont. p/Concess~o de &lsas 
110-&lsas Ildf. Simões 

IDpes 

50-Depirtarnento de Ensino 

860-SUBV. CONTR. mAçOES E AuxíLIOS 
863-Contr. p/Realizaç~o de Curoos 

110-Curs. Aperf. Prof. 
Ens. Corercial 400.000.0 

70-Inst. Bras. de Economia 

88J-SUBV. CONTR. mAçÕES E AuxíLIOS 
864-Contr~ p/Concessã2 de B;lsas 

110-Bolsas Fundaçao Rockf. 469.420,0 

862-Contr. p/Prestação de Serviços 
110-Pesquisas Fund. Rockf. 273.880,0 

80-IERA 

88J-SUB. CONTR. mAçÕES E AuxíLIOS 
862-Cont. p/Prestaçao de Serviços 

110-DER - Pernambuco 

104.344.3 

330.000,0 

3.033.4 

400.000,0 

469.420,0 

473.880,0 

500.000,0 

864-Cont. p/Concess~o de B;lsas 1.768.717,8 
1l0-Cia.Side~gica NacfunaL 8J0.000,0 

l2O-&lsas do Est. Stª Cato 2410915,3 

J30-&lsas do Est. de Goiás 126.802,5 

140-&lsas da Petrobr~s 800.oo0,~ 

104.344,3 

333.033,4 

400.000,0 

743.300,Q. 

2.268.717.8 

TOTAL DA RECEITA VINCULADA 

OOO-RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

10-Órg~os Direcionais 

O 10 .... PA TRIMONIAL 
013 -Juros de TItulos Federais 
015-Diferenças de C~bio 

849.500,0 
17.l4D,.2 

2.574.312,2 

315 

437.377,7 

400.000,0 

743.300,0 

2.268.717,8 

3.849.395,5 
=a:==.;;; ....... 

3 .973 .326, 7 

A trans per tar .............. . 866.640,9 2.574.312,2 3.973.326,7 



316 

Transporte .• o 

::::16-Bonificações e Desconto s 
017-Reversões Patrimoniais 
o18-L~cros Diversos 

059-Diversos 

090-DIVERSAS 
091-Rec. de Exerd.c ia s Ãnt erio res 
099-Recei tas Evmt uais 

20-Superintend~cia 

050-PUBLICAÇÕES E SER\~Ç0S ADMINISTRATIVOS 
056-Serviços Mecanogr~ficos 
057-Serviços de Recupe ração 

060-SUBV. CONTR. DOAÇÕES E AuxíLIOS 
064-Contr. p7Prestaç~o de Serviços 
069-Contr. p/Encargps Diversos 

090-DIvmSAS 
OOO-Recei tas Eventua i'3 

50-Departamen to de Ensino 

040-CURg)S E BÔLSAS 
041-Matr:Í..culas·e Anuidades 

102-Curs. Esp.Des. de Máq • 

10 5-Curs. Pro d .Psic. da 
Org. do Trabalho 

18.000,0 

106-Curs.Pro.Psic.da Chefia 15.200,0 

107-Curs. Operações de C~hb 10.500,0 

108-Curs.Org.de Rot. Inter-
Depart. 6.600,0 

109-Curs. de Psic. da ~ ReI. 
Grupais 17.000,0 

110-Curs. Psi c. e Hig. 
Ment. da Velhice 270000,0 

111-Cur s. de AP3r f. E:m 
Cont. de Custos 30.600,0 

OéD-SUBV. CXlNTR. DOA,ÇÕES E AUxíLIOS 
067-Doaçoes Diversas 

09 O-DIVERSAS 
091-Receita de Exercicics Anteriores 

60-Inst. de Seleção e Oro Profissional 

030-SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO 
031-Taxa de Sele~~o --

-Serv. Seçao da Remingto:--: 
Rand 22.650,0 

-Serv.Seleção do Eco 
Hip. Lar Bras. 

A transportar ..... o •• o 

162.000,Q 

866.640,9 2.574.312,2 3.973.326,7 

65.364,5 
1. 472 .117 , 7 

170.189,1 

1. 277 .093,1 
121. 541,0 

1030511,6· 
21.283,7. 

90.234,8 
5.800,0 
$ 

12 .104.5 

D 5.700,0 

20.000,0 

44.813 .0 

1840650,0 

380,4 

1.398.634,1 

124.795,3 

96.034,8 

12.104,5 

D5.7oo,0 

20.000,0 

44 .8D ,0 

414.926,0 

232.934,6 

~0.513,0 

560.916,0 

4140926,0 4.967.690,3 



Transporte ••• 184.650 ,o 414.926,0 

032-Taxa de Selo para Motoristas 52.~0,0 
034-Venda de Testes 11.376,0 
038-Taxa de Exame Eletro 166.700,2 

" 040-CURSOS E BOLSAS 144.990,0 
041-Matriculase Anuidades 144.990,0 

090-DIVERSAS 1!000~0 
091-Receita de Exercicios Anteriores 1.000,0 

. 
70-Inst. Bras. de EConomia 

010-PATRIMONIAL ,.. 10.565,9 
015-Diferença de Cambio 10.26222 

020-ASSIST. TÉCNICA DE PES~ISAS 80.000,0 
021-Contratos de Pesquisas . 60.000,0 
029-Assist. T~c. e Pesquisa ~.OOOaO 

050-PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.324.882.0 
052-Ammcio s . 1.324.882.0 

80-Inst. Bras. de Administração 

" 040-CURSOS E BOLSAS 
044-Apostilhas' 

060-3JBV. CONTR. IO!ÇOEs E Auxíuos 
069-Divers:> s 

17.522,4 
17.522.4 

2) ,0 

317 

4.967.690,3 

1.445.454,9 

17.542,4 

'IDTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA •••.•••.••••. 6.430.687,6 

J.i)0 - RIDEITA ORDINÁRIA 

800 - RECEITA VINCULADA 

•••••••• 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 0 ••••••• ". 

•••••••••••••••••••• " • " ••••••••••• o " •• " • " 

000 - REGEI: TA EXTRACRÇAMENTÁRIA •••••• 0 •••••••••••••• " •••• 0110 •• 00 

==8==a;:;: ... = 

76.745.908,9 

3.849.395,5 

6.430.687 26 

TOTAL GERAL •........•• 0 87.025.992,0 

===;;;:::======= 
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DEMONSTRAÇÃO ORGÂNICA DA DESPESA DA SEDE 

300-DESPESA ORDINÁRIA 

lO-ÓRGÃOS DIRECIONAIS 

11.Direção Geral 

310-Patrimonial 
314-Desp.c!Seguros de Be~~ 

320-Pessoal 

14 450.5 

321-Salários 
322-Colaborações Evecúuais 
324-Previdência e Segur~5 
329-Div.Despesas c/Pessoal 

1 116 440,0 
70 500,0 
35 39 2,0 

772 979,0 

330-Material 
331-Material de Escrit0Y:'i _ 
332-Material de Impressac 
339-Div.Despesas c/M:ó.c:' iéil 

340-Serviços de Terceiros 
341-Serviços Profissionais 
344-Correios e Telégrafos 
346-Cons.de Bens Móveis 

350-Encargos Diversos 
351-Tributos 
352-Aluguéis e Condominios 
353-Despesas de Viagens 
354-Despesas de Locomoçã~) 
357-Desp. c/Acôrdos ou. é~t:catos 
3 59-Di v. Despesas Eve.c:·c.c ~ 3 

20-SUPERINTEND~NCIA 

21. Gabinete 

320-Pessoal 
321-Salários 

33 O-Materi aI 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 

350-Encargos Diversos 
359-Div.Despesas Eventuais 

A transportar "00"0"0 

5 412,0 
7 105,8 

13 824,0 

10 250,0 
7 668,7 

31 070,0 

29 565,0 
36 000,0 
30 665,9 
34 552,0 
60 OOOJO 

235 910...& 

527 340,0 

3 335,0 

2 511 785,5 

14 450,5 

1 995 311,0 

26 341,8 

48 988,7 

426 693,5 

533 879,1 

527 340,0 

3 204,1 

3 335,0 

533.879,1 

2 511 785,5 

8 675 819,2 

11.187.604,7 



Transporte o o o o o o o o o e " o o 

22. Contabilidade 

320-Pessoal 
321-Salários 
322-Colaborações Eventuais 

330-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 
339-Div.Despoc/Material 

340-Serviços de Terceiros 
343-Serviços Tipogrâficos 

23. Tesouraria 

320-Pessoal 
321-Salários 
322-Colaborações Eventuais 

330-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 

350-Encargos Diversos 
354-Despede Locomoção 

24. Patrimônio 

310-P atrimonia1 
314-Desp.c!Seguro de Bens 

320-Pessoal 
321-Salários 
329-Div.Despesas c/Pessoal 

330-Material 
331-Material de Escri tério 
339-Div.Desp. de Material 

340-Servlços de Terceiros 
345-Luz, Gás e Telefone 

, o 

347-Consode Bens Imovels 
349-DivoDesp.c/ServoTerceiros 

350~Encargos Diversos 
351-Tributos 
359-DivoDesp.Eventuais 

25. Material 

320-Pessoal 
321-Salários 
329-DivoDespoc/Pessoal 

A transportar 000.0000.0 

1 266 971,2 
33 820,0 

25 308,6 
1 962,L. 

11,6 

9 750,0 

326 640,0 
3 1300,0 

3 366 J 3 
}L;.O,8 

;1 705.4 

732. 354.95 
2i 210 O :..J...':_, 

2 423 5 {., 

119 92°2 7 

253 715,5 
348 3609 0 

8 325~0 

38 914,2 
26 40°2° 

926 840,LI-
2 300 9 0 

1 300 791,2 

27 282,6 

9 750,O 

330 140,0 

4 C07,10 

?-....,.l 705~4 

753 5b4 J 5 

122 
., -, 

610 403.95 

65 3i4 j 2 

319 

533.879,1 11.1870604,7 

1 337 823,8 

340 532,1 

583 
.~ 

1 331,9 

1 054 963,1 

929 140)4 4 850 530,0 11 187 604,7 
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Transpo~te o o Q • o o o ID o o o " o 

330-Mataria.: , , 
331-Material de Escrit.orio 
339-DivoDespesas c/Material 

340-Serviços de Terceiros 
346-Conso de Bens Môveis 

260 Mecanografia 

320~Pessoal 

321-Salários 

33ü=Materia1 , 
331-Material de Escritorio -332-Material de Impressao 
339-Div.Despesas c/Material 

3 50-Encargos Diversos 
354-Despesas de Locomoção 

27. Publicações 

310-P atrimonial 
316-Despoc!Bonificações 9 

Descontos 

320-Pessoal 
321-Salários 

330-Material 
331-Material de Escrit~rio 

28. Com::nicações 

310-Patrimonial 
314-Desp.c!Seguro de Be~3 

320-Pessoal 
321~Salários 
329-Div.Desp.c!Pessoa1 

330-Material 
331-Material de Escrit~rio 
332-Material de Impresão 
339-DivoDespocom Material 

340-Serviços de Terceiros 
344-Correios e Telêgrafos 
346-Consode Bens Móveis 

350-Encargos Diversos 
354-Despesas de Locomo-são 
359-DivoDespesas Eventuais 

A Transportar '00'0.0'0' 

929 140,4 4 850 530,0 11 187 604,7 

61 416,1 
8 649,0 

52 767.1 

64 406~6 
64 406~6 

903 121,3 

884 146,1 
884 146 .: 

17 99L,2 
3 704~6 

12 987,2 
1 302~!;. 

781~O 
281.Jl 

281 782,8 

;2 750,0 

2 750~0 

276 563~3 
276 563.~ 

2 462 ~ 5 
2 469.5 

777 103,0 

11 227 J 3 
11 22L.3 

644 L88 J '1 
630 248,9 
14 24020 

20 2~8,4 
5 58L,O 
1 :Ol,~ 

13 533.2 

:,8 836,9 
6 588,6 

42 242 '. 
9-' 

46 338,5 
52 331~ 5 

5 993~0 
6 812 537,1 11 187 604,7 



Transporte •............ 

29. Pessoal 

320-PessoaJ.. 
321-Salários 
322-Colaborações Eventuais 
324-Previdência e Seguros 
329~DivoDespesas c/Pessoal 

33 O-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 
334-Material Médico 

340-Serviços de Terceiros 
341-Serviços Profissionais 
342-Serviços de Publicidade 
343-Serviços Tipográficos 

350-Encargos Diversos 
359-Div.Despesas Eventuais 

40-INST.DE DIREITO PÚBLICO 
E C~NCIAS POLíTICAS 

310-Patrimonial 
316-Desp.c!Bonificações e 

Descontos 

320-Pessoal 
321-Salârios 
322-Colaborações Eventuais 

A 

324-Previdencia e Seguros 
329-DivoDespesas c/Pessoal 

330-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 

340-Serviços de Terceiros 
343-Serviços Tipográficos 
344-Correios e Telégrafos 
345-Luz, Gás e Telefone 
349-Div.Despoc/ServoTerceiros 

1 052 778~1 
2 500,0 

659 516,7 
1 200,0 

23 500,0 
3 016,9 

12 374,4 

84 000,0 
19 076,0 

720,0 

27 555.0 

249 900,0 
112 840,0 

26 320.9 8 
12 000,0 

2 112,0 
329,2 

213 382,9 
7 000,6 
5 692,1 

50 000,0 

350-Encargos Diversos 
353-Despesas de Viagens 
357-Desp.c/Acordos ou Contratos 
359-Diversas Desp.Eventuais 

50 OOO~O 
8 000:10 

16 31 O~ 

A transportar ......... 0 

1 715 994,8 

38 891,3 

103 796 ,0 

4 600,0 

27 555,0 

401 060,8 

2 441-,2 

276 075, () 

74 310,0 

321 

6 812 537,1 11 187 604,7 

1 863 282,1 

781 442,6 

11 969 047,3 
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Transporte •....•. o o •• o • 11 969 047,3 

50-DEPARTAMENTO DE ENSINO 8 175 317,1 

51. Direção Geral 3 009 506,5 

310-patrimonial 45 425,0 , . 
41 300,0 311-Despesas com ImovelS 

316-Desp.c/Bonif.e Descontos 4 125 z0 

320-Pessoal 874 092,7 
321-Salários 874 092~ 7 

330-Material 
de Escrit~rio 

19 999,8 
331-Material 12 252,4 
332-Material de Impressão 7 747,4 

340-Serviços de Terceiros 10 700,5 
344-Correios e Telêgrafos 10 700 2 5 

350-Encargos Diversos 2 0:29 288 z 5 
354-Despesas de Locomoção 5 974,5 
356-Despesas c/Bolsistas 1 368 250,0 
357-Aco~dos 618 000,0 
359-Div.Despesas Eventuais 67 064 z0 

52-E.T .c. 2 162 810 16 

310-Patrimonial 121 759,8 
311-Despesas c/Imóveis 48 648,0 
314-Despesas c/Seguro de Bens 73 lllz8 

320-Pessoal 3 918 399,6 
321-Salários 3 463 033,2 
324-Previdência e Seguros 437 606,4 
329-Div.Despesas c/Pessoal 17 760,0 

330-Material 152 525,0 
331-Material de Escritório 47 638,1 
332-Material de Impressão 63 397,7 
333-Material Escolar 5 500,0 
339-Div.Despesas c/Material 32 989.2 

340-Serviços de Terceiros 593 738,2 
341-Serviços Profissionais 8 740,0 
342-Serviços de Publicidade 14 040,0 
343-Serviços Tipográficos 240,0 
344-Correios e Telégrafos 203,9 
345-Luz, Gás e Telefone 77 922,1 
346-Conserv.de Bens Móveis 34 852,2 
347-Cons. de Bens Imóveis 4:27 740z0 

350-Encargos Diversos J.Z9 388 z0 
351-Tributos 37 770~9 
352-Aluguéis e Condomínios 335 655,1 
359-Div.Despesas Eventuais 5 962~O 

A transportar 0.0 ••••••• 20 144 364,4 



Transporte ..•.. o •• o •••• 

60-INSTITUTO DE SELEÇÃO E 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

310-Patrimonial 
311-Despesas c/Imóveis 
314-Despesas c/Seg.de Bens 
316-Desp.c/Bonificações e Des-

contos 

320-Pessoal 
321-Salários 
324-Previdência e Seguros 
329-Div.Despesas c/Pessoal 

330-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 
334-Material Médico 
339-Div.Despesas c/Material 

340-Serviços de Terceiros 
342-Serviços de Publicidade , 
343-Serviços Tipograficos 
344-Correios e Telégrafos 
345-Luz, Gás e Telefone 
346-Cons.de Bens Móveis 
347-Cons.de Bens Imóveis 

350-Encar60s Diversos 
352-Alugueis e CondomÍnios 
353-Despesas de Viagens 
354-Despesas de Locomoção 
359-Div.Despesas Eventuais 

70-INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ECONOMIA 

71. Comissão Diretora 

310-Patrimonial 
314-Desp.c/Seguro de Bens 

320-Pessoal 

19 000.1 0 
4 600,0 

11 36°20 

7 933 278,3 
656 474,6 
49 500:10 

75 309,8 
61 972,7 
42 001,4 
64 977 23 

816,0 
247 499,5 
14 151,8 
34 486,3 
53 810,7 

~55 720 2° 
104 721,0 

79 000,0 
4 317,5 

32 023~4 

321-Salários 
322-Colaborações Eventuais 
324-Previdência e Seguros 
329-Div.Despesas c/Pessoal 

1 336 314,0 
482 722,6 
274 878,6 
61 l50~ 

330-Material 
331-Material de Escritório 
332-Material de Impressão 
339-Div.Despesas c/Material 

A transportar ••........ 

10 443,D 
1 878,3 
7 980.0 

323 

20.144.364,4 

9 945 020,3 

34 960,0 

8 639 252,9 

244 261,2 

806 484,3 

220 06129 

14 102 349,2 

2 600 893,5 

25 000,0 

2 155 065,2 

20 301,9 

2 200 367,1 2 600 893,5 44 191 733,9 
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Transporte ••....••..•.. 

340-Serviços de Terceiros 
343-Serviços Tipográficos , 
344-Correios e Telegrafos , 
345-Luz, Gas e Telefone 
346-Cons. de Bens Móveis 
347-Cons. de Bens Imóveis 
349-Div.Desp.c/Serv.Terceiros 

350-Encargos Diversos 
351-Tributos 
352-Aluguéis e Condominios 
353-Despesas de Viagens 
354-Despesas de Locomoção 
359-Div.Despesas Eventuais 

72. Centro de Estudos 

320-Pessoal 
321-Salários 

3 3 O-Materi aI 
331-MateriaI de Escritório 
332-Material de Impressão 

34O-Serviços de Terceiros 
343-Serviços Tipográficos 

350-Encargos Diversos 
356-Despesas c/Bolsistas 

73. CACE 

310-Patrimonial 
314-Desp.c!Seguro de Bens 
316-Desp.c/Bonificoe Descontos 

320-Pessoal 
321-Salários 
322-Colaborações Eventuais 
323-Comissões 
324-Previdência e Seguros 
329-Div.Despesas c/Pessoal 

33 O-Material 
331-Material de Escritório 
339-Div.Despesas c/Material 

340-Serviços 
343-Serviços 
344-Correios 
345-Luz, Gás 

de Terceiros 
Tipográficos , 
e Telegrafos 
e Telefone 

A transportar 0.0 ••••••• 

280,0 
10 403,8 
65 064,2 
39 385,5 

129 969,0 
2 903,5 

2 046,0 
2 400,0 

90 200,1 
2 414,0 

55 460,3 

2 807 927 ,0 

19 658,5 
1 603.4 

300,0 

290 00020 

7 500,0 
436 344.5 

3 041 108,9 
557 040,0 

1 267 820,1 
213 204,1 
65 788,0 

15 475,0 
4 35122 

2 279 816,8 
40 170,1 
17 309 2° 

2 200 367,1 2 600 893,5 44 191 733,9 

248 006,0 

152 52°24 

3 119 488,9 

2 807 927,0 

21 261,9 

300,0 

290 00020 

7 968 280,2 

443 844,5 

5 144 961,1 

19 826,2 

2 337 295,9 

7 945 927,7 13 688 662,6 44 191 733,9 
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Transporte ............. 7 945 927,7 13 688 662,6 44 191 733,9 

35O-Encargos Diversos 22 352,5 
354-Despesas de Locomoção 2 861,0 
359-Div.Despesas Eventuais 19 491 ,5 

74. R.!f.E. hl:3 686 z6 

310-Patrimonial 35 612,5 
316-Desp.c/Bonif.e Descontos 35 612 z5 

320-Pessoal 189 720,0 
322-Colaborações Eventuais 189 720,0 

33 O-Material 34,0 
331-Material de Escritório 34.0 

340-Serviços de Terceiros 187 600,1 
343-Serviços Tipográficos 187 600,1 

350-Encargos Diversos 72O zO 
359-Div.Despesas Eventuais 72O zO 

80-INSTlTUTO BRASILEIRO 
DE ADMINISTRAÇKo 18 711 972,1 

81. Direção Geral 2 199 396,8 

320-Pessoal 665 330,4 
321-Salários 643 300,0 
324-Previdência e Seguros 22 030,4 

330-Material 1 939,7 
331 ... Material de Escritório 1 937 27 

, 
340-Serviços de Terceiros 7 570,5 
344-Correios e Telêgrafos 1 878,4 , 

5 692 21 345-Luz, Gas e Telefone 

350-Encargos Diversos 1 524 558,2 
353-Despesas de Viagens 24 558,2 
357-Acordos 1 500 OOOzO 

83. EBAP 16 512 575 z3 

31 O-P'atrimonial 499 192,5 
311-Despesas c/Imóveis 11 000,0 
314-Desp.c/Seguro de Bens 19 096,0 
316-Desp.c/Bonificações e 

Descontos lz,69 096 2 5 

32o-Pessoal 9 251 960,4 
321-Salários 7 986 668,1 
322-Colaborações Eventuais 133 670,0 
324-Previdência e Seguros 611 727,3 
326-Indenizações 10 894,0 
329-Div.Desp.c!Pessoal 509 001 2 0 

A transportar .•....... 0 9 751 152,9 62 903 706,0 
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Transporte •.••..•...... 

330-Material , 
331-Material de Escritorio 
332-Material de Impressão 
339-Div.Desp.c/Material 

340-Serviços de Terceiros 
342-Serviços de Publicidade , 
343-Serviços Tipograficos 
344-Correios e Telégrafos 
345-Luz, Gás e Telefone 
346-Cons. de Bens Móveis , . 
347-Cons. de Bens Imovels 

350-Encargos Diversos 
351-Tributos 
353-Despesas de Viagens 
354-Despesas de Locomoção 
356-Despesas c/Bolsistas 
359-Div.Despesas Eventuais 

112 454,9 
142 265,7 

80 154.6 

459,0 
1 838 000,0 

107 125,9 
164 909,4 

69 965,6 
685 882.0 

16 054,8 
10 780,2 
22 328,0 

3 400 000,0 
111 042.3 

9 751 152,9 

334 875,2 

2 866 341,9 

3 560 205.3 

TOTAL DA DESPESA ORDINÁRIA DA SEDE 

700-DESPESA VINCULADA 

10-6RGÃOS DIRECIONAIS 

710-Patrimonial 
713-Titulos Federais 

Obrigações de Guerra 

750-Encargos Diversos 
756-Despesas c/Bolsistas 
762-Despesas com prestação de serviços 

50-DEPARTAMENTO DE ENSINO 

760-Subv.Contr.Doações e Auxilios 
762-Desp. cIRea1ização de Cursos 

Curs.Aperf.Prof.Ens.Com. 400.000,0 

70-INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

75~ncar os Diversos 
757-Desp. é cordos e Contratos 

Fundação Rockfeller 273.880,0 

760-Subv.Contr.Doações e Auxilios 
764-Despesas c/Concessão de Bolsas 

Bô1sas Fundação Rockfeller 469.420,0 

A transportar ...•..••••• 

104.344,3 

104.344,3 

333. 033 24 
3.033,4 

330.000,0 

~OO.OOOzO 

400.00° 2° 

273.880,0 
273.880,0 

469./~OzO 
469.42°2° 

62 903 706,0 

62 903 706,0 
============ 

437.377,7 

400.000,0 

743.300,0 

1 580 677,7 



Transporte •••••••.• 

80-INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ADMINISTRAÇXo 

760-Subv.contr.doações e auxilios 
762-Despesa com prestação de serviços 
764-Despesa c/Concessão de Bôlsas 

500 000,0 
1 768 717,8 

2 268 717,8 

TOTAL DA DESPESA VINCULADA ••• 

900-DESPESA EXTRAO~AMENTÁRIA 

10-6RGIOS DIRECIONAIS 

9l0-Patrimonial 
916-Desp. c/Bonificações e Descontos 
917-Desp. c/Depreciações e Amortizaçõas 

950-Encargos Diversos 
958-Encargos Especificos 

2O-SUPERINTENDtNCIA 

920-Pessoal 
923-Comissoes 
924-Previdência e Seguros 
929-Div. Despesas c/Pessoal 

930-Material 
939-Div. Despesas c/Material 

950-Encargos Diversos 
958-Encargos Especificos 
959-Div. Despesas Eventuais 

40-IDPCP 

950-Encargos Diversos 
958-Encargos Especificos 

50-DEPARTAMENTO DE ENSINO 

51-Direção Geral 

920-Pessoal 
921-Salários 

101-Cursos de Conferência 
102-Curs.Esp.Des.Máquinas 

950-Encargos Diversos 
958-Encargos Especificos 

22 000,0 
6 250,Q. 

52-Escola TéCnica de Comércio 

920-Pessoal 
921-Salários 

101-Curs .For .Psicotec. 
102-Curs.Psicol.Hig.Men

tal Velhice 
lll-Curs.Aperf.Cont.Custos 

'A transportar •••..•• 

109 600,0 

29 596,0 
12 800,Q. 

994 838,6 
14 817,3 

980 02132. 

253 368,ª, 
253 368 ,ª, 

93 787,7 
51 408,0 
35 409,7 

6 970,Q. 

5 540,2 
5 540,~ 

1 561 220 ,Q. 
1 560 218,0 

1 002,Q. 

66 676,Q. 
66 676,9. 

3 464 730,3 
28 250 ,O 

3 436 480,3 

15l. 996,0 

151 996,0 

327 

1 580 677,7 

2 268 717,8 

3 849 395,5 
========== 

1 248 207,4 

1 660 547,9 

66 676,0 

3 635 314,0 

6 610 745,3 



328 
Transporte .......• 

930-Material 
933-Material Escolar 

151 996,00 

18 587,1 

60-INSTITUTO DE SELEÇ~O E ORIENTAÇ~O PROFISSIONAL 

920-Pessoal 
921-Salários 
922-Colab. Eventuais 
923-Comissões 
924-Prev. e Seguros 

940-Serviços de Terceiros 
941-Serviços Profissionais 
942-Serviços de Publicidade 

30 950 ,O 
7 600,0 

25 035,1 
18 797,Q 

40 650,0 
16 336,0 

82 382,1 

56 986,0 

96O-Encargos Diversos 1 960 274,0 
958-Encargos especificos 1 960 274,0 

6 610 745,3 

2 099 642,1 

70~INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 1 985 029,7 

71-Comissão Diretora 1 546 142,0 

920-Pessoal 52 600,0 
922-Colaborações Eventuais 

Grupo Trabalho Desenvolvi 
mento do Nordeste 52 600,Q 

950-Encargos Diversos 1 493 542,Q 
958-Encargos especificos 1 493 542,Q 

73-CACE 
910-Patrimonial 
916-Desp.c/Bonif.e Descontos 

920-Pessoal 
923-Comissoes 

32 730,0 
32 730,2, 

_ 406 077,1. 
406 077,1. 

80-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

910-Patrimonial 
911-Despesas c/Imóveis 
918-Desp. c/Prej. Diversos 

950-Encargos Diversos 
958-Encargos especificos 

79 638,0 
3 977,1. 

83 615,7 

4 5ó4 638,1-
4 564 638,1 

438 887,1. 

TOTAL DA DESPESA E~TRAORQAMENTÁRIA 

DESPESA ORDINÁRIA 

DESPESA VINCULADA 

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 

TOTAL DAS DESPESAS 

TOTAL GERAL •.••• 

4 648 253,8 

15 343 670,9 
========== 

62 903 706,0 

3 849 395,5 

15 343 670,2 
82 096 772,4 
========== 



f) T~RMOS DE VERIFICAÇÃO DE "CAIXAS" 

Tesouraria - Sede 
E.A.E.S.P. 
C.N.F. 
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TÊRMo DE VERIF reAçÃO DA TESOURARIA 
LAVRAm EM 31 DE DEZEMBRO DE 1958 

Aos trinta e um dias do m~s de dezembro de mil, novecentos e cinq~enta 
~ A N 

e oito, presentes os que subscrevem··este termo, foi procedida a verificaçao dos 
valores sob a guarda e resp.nsabilidade da··Tesouraria da FUNDAÇIO GETÚLIO VARGAS, 
em conformidade com a determinação constante do Ato nQ 296, de 10/12/1958,do Sr. 
Diretor Executivo. 

, , 
2. Dando inicio aos trabalhos, as dezesseis horas, foram procedidas, su-
cessiv~ente, a contagem e a verificaçã8 dos respectivos valores, constatando-se 
a existencia dos seguintes: 

111 _. CAIXA 

110 - Suprimentos 

Em moeda corrente (cédulas) 

44 de CR$1. 000,00 
47 de cR$ 500,00 

182 de CR$ 200 , 00 
.00.00 ••• (' •••••••• 0 ....... . 

......... 0 ••• 00 •• 0 ••••••••• 

10 de cR$ 100,00 
152 de CR$ 50,00 
220 de CR$ 20,00 o.o ........ ooo~oo.oo •••••• o •• 

476 de cR$ 10,00 
260 de CR$ 5,00 
324 de cR$ 2,00 
203 de CR$ 1,00 

Em moeda corrente (niqueis) 

00. !'I., •• O.O ••••• oo •• oooo.o li7 de cR$ 
2 de cR$ 

1. 658 de cR$ 

0,50 
0,20 
0,10 "'"'° •••• 0 •••••• 00 •••• 0 .000 

Em selos federais 

71 da taxa de cR$ 1,50 
70 da taxa de CR$ 0,50 
91 da taxa de cR$ 2,00 
25 da taxa de CR$ 3,00 
27 da taxa de CR$ 5,00 

1 da taxa de CR$ 50,00 

(Ed. e Sa~de) , •. '00 

00. 0 ... 1:18000000 ••• 0000 

"0".0"0" •••••• 00.0." 

.O.OCO ••••• O ••• OIl •• go 

44.000,00 
23.500 ,00 
360400,00 

1.000,00 
7.600 ,00 
4.400,00 
4.760,00 
1.300,00 

648,00 
203,00 

58,50 
0,40 

165,80 

106,50 
35,00 

182,00 
75,00 

135,00 
___ ",,50.,.,00 

l23.811,00 

224,70 

583 ,jQ 

124.619,20 

=1:======= 

Total de "SUPRIMENTOS": cento e vinte e quatro mil, seiscentos e deze
nove cruzeiros e vinte centavoso-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-o-.-.-.-.-.-.-.-'-0-' 
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120 - Recebimentos para depósito 

Em moeda corrente (c~dulas) 

66 de CR$l. 000 , 00 ••• 8 •• " ••• " •• 8" •••••••••• 00 

149 de CR$ 500,00 
1 de CR$ 200,00 
1 de CR$ 100 , 00 
1 de CR$ 50,00 
1 de CR$ 20, 00 
1 de CR$ 10,00 
1 de CR$ 1,00 

- , 
Em cheques emitidos a favor da Fundaçao Getulio 
Vargas, de nos.: 

192.798 
159.229 
19.374 

57,798 

637.679 
897.818 
361. 727 

75.196 
671. 938 
164.795 
133.255 

5.788 
335.369 
282.350 
335.370 
340.370 

964.195 

963.045 

4.880 

339.474 

963.672 

964.192 

270.546 

Banco Mineiro da Produção - Copacabana~, 
Banco Aliança do R. de Janeiro - S,Jose. 
Casa Banc~ria Oriental Brasileira - Ca1Q 
geras .. o " • o Q • Q •• e o o & 13 o o o • G Q •• 11 (I " o • e • o • o 

Banco Nacional de !-finas Gerais - Presi-
dente Vargas G (lO" o o (J 00 O" OI •• o & o O"" 0<)" 13 \1 o <) o 

Banco Nacional de Minas Gerais - Castelo 
Banco da Am~rica - Quitanda •••• '.0'.0 •• 

Banco Mesbla - Ev. da Veiga 0.00 •••••••• 

Banco Moreira Sales - Castelo •..•..•..• 
Banco Mercantil de são Paulo - Castelo •• 
Banco Imobili~rio e Co.nercial - Rio o ••• 

Banco Irmãos Guimarães - Gomes Freire " 
Banco Boavista - Cinel;ndia •••• o ••• '0" 

Banco do Brasil - Central •...........•. 
Banco Boavista - Cinel~ndia •••...•• o ••• 

Banco do Brasil - Central .••.•.•••••••• 
Caixa Econ~mica Federal do Rio de Janei-
ro - Catete ~""!lI fOI o Q 1)" (;) • Q li e. Q li • li" 9 G O O e. o o 

Caixa Econômica Federal do Rio de Janei-
ro - Gatete o 11 •• " " Q o • G ri li o " li " • o li' • G " • e o " o o 

Caixa Econ~mica ?edera.l do r..io de Janei-
ro - Catete <).,. li o " " •• " Gl " " " o " " 13 o " ~, " " o • o o " 

Caixa Econ;mica Federal do Rio de Janei-
ro - Catetx o." o e Q Q o • !li" 13 • " • " • " o e Q Q " lO " o o " 

Caixa Eeonomica Federal do Rio de Janei-
ro - Cat et x •.• " .. 11 •• li) ., €O o •• o ••• (I " 13 • e o (I •• 

Caixa Economiea Federal do Rio de Janei-
ro - Cat etx . 13 o & " •• " 13 o li \li e <) " • 11 o o •• Q It o o o o • 

Caixa Eeonomica Federal do Rio de Janei-
ro - Catetx, o. '"' o o o Q " o • €I • o (li • " " (li o • o • " •• o () o 

Caixa Eeonomica Federal do Rio de Janei-
ro - ·Rio Brane o •••.......•............ o 

66.000,00 
74.500 ,00 

200,00 
100,00 
50,00 
20,00 
10,00 
1.00 

2.000,00 
4.5 00 ,00 

300,00 

8.000,00 
8.000,00 
6.000,00 
3.200,00 
3.200,00 
4.400,00 

14.400,00 
12.000,00 
9.600,00 

52.069,60 
8.000,00 

464.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.500,00 

15.000,00 

1.500 ,00 

5.000,00 

10.000,00 

40.000, 00 

cR$ 

140.881,00 

682.669,60 

823.550,60 

===::::====-= =;;:: 

Total de "RECEBIMENTOS PARA DEP6SI'l'OH: oitocentos e vinte e tr~s mil, 
quinhentos e cinqüenta cruzeiros e sessenta centavos.-.-o-.-.-.-.-.-.-.-õ·-.-.-.-



130 - Valores a liquidar 

Em prata, para cunhagem de distintivos da FGV, a , , 
serem distribuidos a funcionarios que comp1eta~ 
r em dec en io ... &I •••••••••••••••••• G ••••••••••• Q • 

Ein ouro, idem, idem ...................... o • o •• o 

, " 
~ apo1ices da Divida Publica, depositadas em ca:!! 
çao para efeito de concorrencia: 

7 Ap~lices de noso ;Ó40558, 234.559, 234.5(J), 
412.146, 423 .205 e 423 .206,de CR$1.0oo, 00, 
cada uma, sem c'..lpÕes de juros a receber.o 

9 Ap~lices de nos. 1.591.529, 1.882.ll6 a 
1.882.123, de cR$1.oo0,00, cada uma, com 
juros recebidos até o cupão 41 •.••....• 

4 Ap~lices de nos. 2.388.882 a 2.388.885, 
de CR$1.000,00, cada uma, com juros rece..;. , ... 
bidos ate ocupa0 39 ...•..•... , •......• 

399,00 

3.075,00 

7.000,00 

9.000,00 

4.000,00 
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3.474,00 

20.000,00 

23 .474, 00 
======;::==== 

T.ta1 de "VALORES A LIQUIDAR": vinte e tr~s mil, quatrocentos e seten-
ta e q:tJ,atro CI'1.lze~o s • -. - • -. - .- • -. -. -. -. - .. - .- • -. - .- õ'- o -. - o - .- • - .- .-. - • - 0-. - .. -. -. 

RESUMO 

III - CAIXA 

liO - Supx-ima1tos .... o ••• o ••• () •• CI. o •• g" D ••• 

120 - Recebimentos para dep~sito •.......... 
130 - Valores a liquidar •.•••••...•........ 

122 - T1TULOS DE RENDA 

140 - Obrigações da Petrobr~s 

Em "Obrigações da PETROBRÁS" (Lei n2 2.004, de 
3/10/1953) : 

Com cupons de n 2 3 para diante: 

de nQ 3.934 ..... DO •• 

de nos. 4.637, 4.638, 
200,00 1 de CR$ 200,00, 

4 de cR$ 800,00, 
5.007 e 

2 de CR$1.000,00, 
5 • 008 •••....•..••.•• 3 • 200 , 00 
de nos.15.224 e 15.225 2.000,00 

Com cupons de nQ 5 para diante: 

1 de cR$ 400,00, de nQ 111.038 ••••••• 400,00 
2 de CR$ 800 , 00, de no s. 191.559 e 191.S(J) 1. 600,00 
4 de CR$1.000,00, de nos. 188.293,188.294, 

188.387 e 188.388 ........•..• 4.000,00 

A transpertar 

124.619,20 
823.550,60 

23.474,00 

5.400,00 

6.000,00 

971.642,80 
====-======:::;1 

11.400,00 

11.400,00 
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Transp'i)rte 

150 - Letras do Tesouro 

Depositagas em "c1üxa-forte", sob aluguel, no BAN
CO DE CREDITO MERCANTIL S. A. - Ag. 7 de setembro 

Em "Letras do Tesouro" (Lei n2 3337/57): 

10 deCR$l.OOO.OOO,OO (valor nominal) s~rie I1SI1~prª 
zo de 360 dias, emitidas em 12/6/1958, de nume-

11.400,00 

ros 1.386 a 1.395, adquiridas pelo valor de •.. 9.800.000,00 

20 de CR$500.000,00 (valor nominal) s~rie nv", pra~ 
zo de 360 dias, emitidas em 11/12/1958, de n~~ 
ros 4.779 a 4.798, adquiridas pelo valor de .00 90800 0 000,00 19.600.000,00 

19.611.400,00 
======;;=:;;'==51= 

Total de 'fT~j'UIDS DE RENDA": dezenove milhõe s, seiscentos e onze mil e 
quatrocentos cruzeiroso-.-o-o-o-o-o~.-o-O-O-O-D-O-O-.-o-o-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-

3. Na forma do que ficou demonstrado nos !tens precedentes, a soma dos "Xª
lores verificados ~scende ao total de vinte milhoes, quinhentos e oitenta e tres 
mil, quarenta e tres cruzeiros e oitenta centavos (CR$20.583.043,80), sendo nove
centos e setenta e-um mil, seiscentos e quarenta e tr~s cruzeiros e oitenta cen
tavos ~R$97l.643,80), em lll-CAIXA, e dezenove milhões, seiscentos e onze mil e 
quatrocentos cruzeiros (CR$19.61L400,00) em 122-TíTULOS DE RENDA. 

, 
4. Findos os t~abalhos~ as dezesete horas e quarenta e cinco minutos, la-
vrou-se o present e "termo" que vai assinado pelos presentes e visado pelo Sr. Di 
retor Executivo, para-produzir os devidos efeitos. 

Rio de Janeiro, DoFo, em 31 de dezembro de 1958 

(a) Leosthenes Christino 

(a) Aluysio Guimarães 
SUPERINTENDENTE 

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
(a) Luiz Sydney Widal do Couto 

ASSISTENTE CONTÁBIL 

(a) Paulo Santos Simões 
TESOUREIRO 

VISTO: 

(a) Rafael Xavier 
DIRETOR EXECUT IVO 
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TÊRMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA 

De ordem do Sr. Diretor da EAESP e por uma co~issão por ~le designada, 
foi feita na data de hoje, a verificação e contagem dos saldos existentes na Te
souraria da Escola, cujo resultado foi o seguinte: 

CAIXA PEQUENA 

3 c~dulas 
1 cédula , 
5 cedulas , 
3 cedulas 
2 c~dulas 

~ 

2 cedulas 
1 c~dula 
1 moeda 

de CR$1. 000, 00 
de CR$ 500, 00 
de CR$ 200,00 
de Cp$ 20,00 
de CR$ 10,00 
de CR$ 2,00 
de CR$ 1,00 
de CR$ 0,10 

CAIXA TESOURARIA 

Cheque n Q 

•• a •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

.()"~.oo ••• o ••••••••••••••••••• o. 

••••••••••• o o ••••••••••••••••••• 

OQOQ ..... O.c ••••••••••••••••• 00 •• 

A favor de 

CR$ 3.000,00 
CR$ 500,00 
CR$ 1.000,00 
CR$ 60,00 
CR$ 20,00 
CR$ 4,00 
CR$ 1,00 
CR$ 0,10 

====-==c=_== 

Valor 

486.392 

486.394 

486.396 

486.399 

- Spark Viagens & Turismo S.A. • •.•.• o • o •• o o CR$ll. 448 , 00 

CR$ 2.880,00 

CR$ 6.623 ,00 

CR$ 6. 533,30 

- Foto ótica Elegante Ltda. • ••••.•••••.•••• 

J. Bernardi & Cia. o •••••• o •••••••••••••••• 

- Olga Paulista Ribeiro 00 ••• " ••••••• 0 ••••• 0 

Total CR$27.484,30 
==::;::::======= 

Por ser verdade é o presente t~rmo assinado pelos tr~s membros da ref~ 
rida comissão. 

VISTO: 

(a) Flávio P. Sampaio 
Diretor da EAESP 

são Paulo, 31 de dezembro de 1958 

(a) Geraldo P. Machado 
Secretário Geral 

Ary Bouzan 
Assistente do Diretor 

Paulo de Assis 
Contador 
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TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE VALORES 

Às doze horas do dia 31 de dezembro de 1958 (trinta e hum de dezembro 
de mil novecentos e cinq~enta e oito), na Tesouraria do Colégio Nova Friburgo da 
Fundação Get~lio Vargas, foi realizada a confer;ncia dos valores em dinheiro e 
cheques, na presença dos senhores: Professor Amaro Ventura Nunes, Haroldo Eleuti 
rio Gonçalves, Arlindo Pinto Cardoso da Silva, designados que foram pelo ATO n Q 

62 do Senhor Diretor do Col~gio Nova Friburgoo 

o livro "C A I X Ali 9 apresentou o saldo de Cr$6l.821,80 (SESSENTA E HUM 
MIL, OITOCENTOS E VINTE E HUM CRUZEIROS E OIT.&l\JTA CENTAVOS). 

Aberto o cofre foi const atada a exist;ncia daquela import~ncia confe
rindo portanto, o montante danoeda em espéCie ~ valores em cheques; com a escri 
ta do livro caixa e, que estavam assim aistr5_buidos: 

Cédula de CR$l. 000,00 29, ..•. o •••••••••••••••••••••• 

li li CR$ 500,00 5 o. o o •• o o •••••••• o • o o •••••••• 

11 11 CR$ 200 ~ 00 3 ., o o ••• o o •••• o •••••••••••••• 

11 11 CR$ 50 J ')0 .3 o. o ••••••••• , •••• o • o •••••••• 

11 11 CR$ 2 C' ~ 00 42 .. o o • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • 

11 ri CR$ l!) J 00 93 ..• o • o o o •••• o ••••••••••••••• 

" 11 CR$ 5 ~ 00 99 e o • o " " o o o o " Q a o li) (I o o •• e CIO •••••• 

" 11 CR$ 1,1 00 6 .•............•......• o • • • • • 

Moeda deCR$ 0,50 1.0 ......................... . 
" "CR$ O, 20 1 e o • " o G \) (I • o " o e " " .. " • • " • • • • • • • o 

Che~ue :2 ~~5.75~';/o·B~nc; d~·L~;;~;~·d~·M:·G~;~i~·siÃ: 
Cheque n Q 432.556 c/o Banco Predial do Estado do Rio de 
J arleiro si A ••.•.. o o .., Q o o • Q •• o o o •• o (I " " •• o • o o o IJ •••••••• " •• 

T O T A L 

CR$29.0oo,00 
CR$ 2.500,00 
CR$ 600,00 
CR$ 150,00 
cR$ 840,00 
CR$ 930,00 
CR$ 495,00 
CR$ 6,00 
CR$ 0,50 
CR$ 0,20 
cR$ 0,10 
CR$21. 000, 00 

CR$ 6.300, 00 

CR$61.821,80 

====Iit::lil== 

(SESSENTA E HUM HILj OITOCENTOS E VINTE HUM CRUZEIROS E OITENTA CENTA-
VOS) I) - o - o - o - • - ,,- o - • - • - • -. o ~- " _., o - o - o - (9 - o - o - o - 0'-' o ,_c> & -, o ,- ~ - & -. G - o - o _. o ~~ o - ., - • - o - • - I;) - o - o - $ -

Nada mais havendo a tratar, foi la7rado o presente têrmo, que vai assi 
nado pelas p~ssoas acima referidas e, ~elo Senhor Paulo Cezar Quaresma, Tesou=
reiro do Colegio Nova Friburgo em exercicio. 

VISTO: 

(a) Amaury P. Muniz 
Diretor do CNF 

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 1958 

(.:l) Professor Amaro Ventura Nunes 

Contador Haroldo Eleut~rio Gonçalves 

CfoMaterial Arlindo Pinto C.da Silva 

Tesoureiro - Paulo Cezar Quaresma 



g) T~RMOS DE VERIFICAÇÃO DE "ALMOXARIFADOS" 

Almoxarifado - Sede 
C.N.F. 



... 
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TÊRMO DE VERIFICAÇÃO DO ALMOXARI 
F ADO DA FUNDAÇÃO GEI'LiLIO VARGAS 
(SEDE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 1958 

Aos trinta e um dias do me~ de de~embro de mil novecentos e cin~enta 
e oito, presentes os que subscrevem este "termo", foi procedida a verificaçaodos 
registros de estoque de material no Almoxarifado-Sede da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 
sob a guarda e responsabilidade do Chefe da Secção de Material, dando cumprimen
to ao disposto no Ato ng 296, de 10/12/1958, do Sr. Diretor Executivo da FGV. 

Os trabalhos foram iniciados ~s nove horas, tendo a Canissão se orien-, .. 
tado da seguinte maneira: em primeiro lugar, procedeu-se a verificaçao das "fi-
chas de registro" de entrada, salda e e stoque, adota~as pelo Serviço de Material, 
o que pennitiu se constatasse haver perfeita coincidencia com eleme~tos constan
tes dos lançamentos do Balanço Geral. Procedeu-se, a-seguir, ao cotejo das fi
chas, conferindo-se as quantidades mencionadas na coluna "saldo" das mesmas com 

, ... A 

o estoque efetivamente existente nas prateleiras e nos depositos. Por esse cote-,,, , 
jo se constatou tambem plena concordancia, entre os dados apresentados.- A vista 
disso, a Canissão ~ de parecer que h~ exatidão no estoque registrado e por isso 
ates~a a regular!dade com que foram procedidos os levantamentos, cujo valor to
tal e de um milhao quinhentos e sessenta e oito mil tre~entos e vinte e nove cr~ 
zeiros e vinte centavos (~$1.5680329,20), sendo um milhao, quinhentos e trinta e 
dois mil, oitocentos e trinta e cinco cruzeiros e dez centavos (~1.5320835,10 ) 
de "Material de Consumo", dezenove mil setecentos e um cruze~os (~19 0701,00) de 
"Material Permanente" e quinze mil setecentos e noventa e tres cruzeiros e dez 
centavos (CR$15.793,10) de "Material de Transformação". 

Findos os trabalhos, ~s onze horas, lavrou-se ~ste "T~o" que vai as
sinado pelos presentes. 

Rio de Janeiro, D.F., em 31 de dezembro de 1958 

(a) Leosthenes Christino 
CONTADOR GERAL 

" De acordo: 

Jakson Silva 

(a) Aluysio Guimarães 
SUPERINTENDENTE 

(a) Luiz Sydney Widal do Couto 
ASSISTENTE CONTÁBIL 

(a) CHEFE DO SERVIÇO DO MATERIAL 

VISTO.: 

(a) Rafael Xavier 
DIRETOR EXECUTIVO 
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TERMO DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIAS EM 
ALMOXARIFADO E DE BENS MÓVEIS DO cOLÉ
GIO NOVA FRIBURGO DA FUNDAÇÃO GETÚUO 
VARGAS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1958. 

Declaro que acompanhei o levantamento fisico dos Materiais existentes 

no Almoxarifado e dos Bens fuveis do Col~gio Nova Friburgo, procedido em 31 de ~ 

zembro de 1958, pelo que atesto a exatidão dos respectivos valores consignados 

no Balanço Geral, conforme descriminação abaixo: 

ALMOXARIFADO 

Material de Consumo 
Material Permanente 

BENS MÓVEIS 

Material Permanente ............... . 
Bibliotecas ....................... . , 
Veiculo'3 ................. " ....... Q • 

30243.316,50 
319.356.20 

7.962,432,70 
265.291,70 
826.710,00 

3.562.681,70 

9.054.434,40 

T O T A L ....... Cr$ 12.617.116,10 
A===:::t===Sp=== 

(Importa a presente em doze milh5es seiscentos e dezessete mil cento e 
dezesseis cruzeiros e dez centavos). 

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 1958 

(a) Talvane Jos~ de Azeved.o 33.rros 
Sup. Administrativo do C!NF 

.-
Confirmamos os dados e valores do presente termo: 

(a) Arlindo Pinto Cardoso da Silva 
Chefe do S. Material 

(a) Amaury Pereira Muniz 
Diretor do CNF 



h) ANÁLISE ORGÂNICA DOS ÓRGÃOS 
DIRECIONAIS E SUPERINTEND~NCIA 



FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS 
COMPARATIVO ENTRE A DESPESA FIXADA E A REALIZADA 

ORÇAMENTO GERAL 

Órgtos Direcionais e Superintendência 

Em 31 de Dezembro de 1958 

D I S C R I M I N A ç X O 

6RGXos DIRECIONAIS 

Direç!9 Geral 

Despesas Patrimoniais •••••••••••••••••.••••••• 
Pessoal. .",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Material ..................................... . 
SeI'viç08 de Terceiros ........................ . 
Encargos Diversos ............................ . 

OOTAÇXO 
ORÇAMENT.<RIA 

ALTERAÇÕES AUTORIZADAS 

Destaque Suplemen Dotação atual 
tação -

21. 500,00 7.000,00 -
1.004.920,00 55.500,001.046.599,00 

34.000,00 6.700,00 
105.000,00 52.000,00 -
308.300,00 23.500,00 144.700,00 

,14.500,00 
1.996.019,00 

27.300,00 
53.000,00 

429.500,00 

DESPESA 
REALIZADA 

14.4;0,;0 
1.995.311,00 

26.341,80 
49.988,70 

426.693,;0 

EM SER 

49,;0 
708,00 
958,20 

4.011,30 
2.806,;0 

Total de 6rgãos Direcionais. 1.473.720,00 144.700 00 1.191.299,00 2.520.319,00 2.511.785,;0 8.533,;0 
SUPERIN'1'ENIltNCIA 

Gabinete 

Pessoal ...................................... . 
Material .................................... .. 
Encargos Diversos ........................... .. 

Serviç~ ~ Contabilidade 

Pessoal ..................................... . 
Material .................................... .. 
Serviços de Terceiros ....................... .. 
Encargos Diversos ............................ . 

Tesouraria 

Pessoal ..................................... .. 
Material ..................................... . 
Encargos Diversos ............................ . 

Serviç~ ~ Patrimônio 

Despesas Patrimoniais ....................... .. 
Pessoal ..................................... .. 
Material .................................... .. 
Serviços de Terceiros ....................... .. 
Encargos Diversos ............................ . 

Servi ÇQ !!Q Material 

Pessoal ...................................... . 
Material ..................................... . 
Serviços de Terceiros ....................... .. 

Secç~ de Mecanografia 

Pessoal ...................................... . 
Material ..................................... . 
Encargos Di versos ............................ . 

~~ ~ Publicações 

Despesas Patrimoniais ........................ . 
PessoaJ ....................................... . 
Material ..................................... . 

Secç~ de Comunicações 

Despesas Patrimoniais ........................ . 
Pessoal ..................................... .. 
Material ..................................... . 
Serviços de Terceiros ........................ . 
Encargos Diversos ."""""".""""""""""""""""""""" 

ServiçQ !!Q. Pessoal 

Pessoal ...................................... . 
Material ..................................... . 
Serviços de Terceiros ....................... .. 
Encargos Diversos""""""""""""""""""""""""""""" 

Total da Superintendência 

480.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

490.000,00 

1.151. 560,00 
40.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

1.211.560,00 

303.120,00 -
4.000,00 -
8.000,00 1.000,00 

315.120,00 1.000,00 

140.000,00 100.000,00 
755.600,00 -
94.000,00 -

600.000,00 61. 400 ,00 
53.000,00 -

1.642.600 00 161.400 00 

856.000,00 -
57.000,00 27.000,00 

170.000,00 95.000,00 

1.083.000,00 122.000,00 

925.120,00 
18.000,00 

2.000,00 

945.120,00 

20.000,00 

20.000,00 

16.500,00 -
361.000,00 83.000,00 

3.000,00 -

380.500,00 83.000,00 

14.000,00 -
708.220,00 112.800,00 

7.000,00 -
90.000,00 40.000,00 
63.000,00 2.000,00 

882.220,00 154.800,00 

1.481.000,00 
;0.000,00 
75.000,00 

5.000,00 
1.611.000 00 

7.900,00 
5.650,00 

54.040,00 

54.040,00 

534.040,00 
5.000,00 
5.000,00 

544.040,00 

160.720,00 1.312.280,00 
- 40.000,00 

10.000,00 20.000,00 
- 10.000,00 

170.720,00 1.382.280,00 

27.560,00 
1.000,00 

28.560,00 

16.680,00 
35.000,00 

100.000,00 
26.400,00 

330.680,00 
5.000,00 
7.000,00 

342.680,00 

40.000,00 
772.280,00 
129.000,00 
638.600,00 
79.400,00 

527.340,00 
3.204,10 
3.335,00 

6.700,00 
1. 795,90 
1.665,00 

533.879,10 10.160,90 

1.300.791,20 
27.282,60 
9.7;0,00 

1.337.823,80 

330.140,00 
4.007,10 
6.385,00 

340.532,10 

31.705,40 
753.564, ;O 
122.344,30 
610.403,;0 
65.314,20 

11.488,80 
12.717,40 
10.250,00 
10.000,00 

44.456,20 

2.147,90 

8.294,60 
18.715, ;O 

6.655,70 
28.196,50 
14.085,80 

178.080,00 1.659,280,00 1.583.331,90 75.948,10 

100.900,00 
40.000,00 

956.900,00 
70.000,00 
75.000,00 

929.140,40 
61.416,10 
64.406,60 

27.759,60 
8.583,90 

10.593,40 

140.900,00 1.101.900,00 1.054.963,10 46.936,90 

17.440,00 

17.440,00 

52.960,00 
18.600,00 

71.560,00 

252.593,00 

33.900,00 

286.1,93 00 

922.560,00 
18.000,00 

2.000,00 

942.560,00 

16.500,00 
278.000,00 

3.000,00 

297.500,00 

14.000,00 
648.380,00 

25.600,00 
50.000,00 
61.000,00 

798.980,00 

1.725.693,00 
44.3;0,00 

108.900,00 
5.000,00 

1.883 943 00 

884.146,10 
17.994,20 

981,00 

903.121,30 

38.413,90 
5,80 

1.019,00 

39.438,70 

2.7;0,00 13.7;0,00 
276.563,30 1.436,70 

2.469,;0 530,;0 

281. 782,80 15.717,20 

11.227,30 
644.488,90 

20.218,40 
48.836,90 
52.331, ;O 

777.103,00 

1. 715. 991,,80 
38.891,30 

103.796,00 
1,.600,00 

1.863.282 10 

2.772,70 
3.891,10 
5.381,60 
1.163,10 
8.668,50 

21.87700 

9.698,20 
5.458,70 
5.104,00 

400,00 

20.660 90 

8.561.120,00 555.7;0,00 947.793,00 8.953.163,00 8.675.819,20 277.343,80 

TOTAL GERAL 00 CUSTEIO. 10.034.840,00 700.450,00 2.139.092,00 11.1,73.482,00 11,187.604,70 285.877,30 



i) ORÇAMENTOS PARA O EXERCíCIO DE 1959 

Orçamento Geral 

Serviço de Publicações (SPub) 

Instituto de Direito Público e Ciência Política (IDPCP) 

Departamento de Ensino (DpE) 

Colégio Nova Friburgo (CNF) 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP> 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) 

Instituto Brasileiro de Administração (IBRA) 

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) 
- Anexo 1-

Escola de Administração de Emprêsas de S. Paulo (EAESP) 
- Anexo 11-
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RECEITA 

PATRIMONIAL 

Qrgãos. 01recionais 

Rendas: com· I móvel s .41 •••••••••••• o 

Rendas. com Títulos 
Federei s .•••.....••.••.•.•..•••. 
Estaduais •••••••••••••••••.••••. 
MunAcipajs •••••••••••••••••••••• 
Obrigações da petrobrás ••••••••• 
Letras do Tesouro' ••••••••••••••• 

Juros de Dep~i tos .............. . 
Receitas Patrimonjais Diversas ... 

1180.000 
111.1100 
811.000 

1.200 
890.000 

PUBUCAÇOES E SERV4ÇOS AOIoUN;ISTRATlVOS 
~t;;;-dê~da (sp) 

D:iversos' •• 14 •••••••••••••••••••••••••••••• 

SU8VENÇÕES, CONTR.' BU. ÇÕES, DOAÇÕES.§. Auxí LI OS 
órgãos; O·i rec i ona;i s 

Subvenções 

Do Banco, do, Brasi 1 •••••••••••••• 576.~00 

Do tnstltuto do. Açúcar. e. do Á~co-
01 •••••••••••••••••••••••••••••• 50.000 
DO Estado do. ceará·.............. 100.000 

AUldl ios 
00 Governo, Federal, e·l( ... v i. DL. nlime 
ro P1I86/116 - Quota. de. Educação e 
Saúde'(Lei 31187, de 10/12/1958) .. 

120.000 

1.1i69.600 
1.8115.020 

50.1100 

726.000 

50.000.000 

,3.1185.020 

50.000 

50.726.000 

51h261.020 

o E S P E S A 

CUSTEIO 

Qrg ãos O i reei onai s 

Pessoal .•••••••••••••••••.••••••• 
MaterJal ••••••••••••••••••••••••• 
Serv:i ços. de Terce i ros ........... o 

Encargos: O:i versos· ••• ·0 •••••••••••• 

1.,399.500 
. 51.500 
(;9.000 

·371.,300 
Subvel)ções,: Contribu:ições. Doações 
e Aux~l ios· ••••••••••••••••••••••• 60.000 1.951.)00 

~peri ntendênd a (Sp.) 

Pa.trimon~ 81 •••••••••••••••••••••• 
Pessoal •••••••••• 5 ••••••••••••••• 

M8ter~81 ••••••••••••••••••••••••• 

1115.800 
7.902.1100 

.11711.500 
1.209,,1100 servi ços. de· Terce:l ros' •••••••••••• 

Encargos. Dei versos •••••• ~ •••••••• ~O 9.923.200 

CONTR~ BU~ ÇÕES; !. ÓRGÃOS. ESPEd F ~ COS 

Translerências 

I nst i tu to de Di reHo PúbJi co e· C i ênd a Pol í t 1-
C8 . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Departamento; de- En6~ no- ••••••••••••••••••••••• 

CO.légto· NOlf8' Frlburgo:" ••••••••••••••••••••••• 

Instituto de, Seleção: e.Odentaç!o. profissional 

I nst i tuto Brasn e.i ro de. EconOlll.i a ........... .. 

Instituto: Brasileiro de. Adl1'linJstràção: ....... . 

S. PubJ:; c8,~es: ••.•...•.•••••••••••••••••.•••• 

DOTAÇÃO. ESPECJAL 

para, atender a melhod as. sa) ar~ ai s e> 8 ser: dj s-

tr.ibufd8'_ aos órgãos: ............................ . 

872.200 

9.0,30.1100 

9.385.300 
8. 779~,00 

9.198.660 

2.315.QOO 
1.55).860 

11.8711.500 

111.1)11.820 

1.251.700 

.511.261.020 \.J.) 

~ 



RECEITA 

CONTRIBUIÇXO 

Contribuição para prestação 

de serviços o ••• o • I) • I) •••••• 

Contribuição da Superinten-
A 

dencia ........ o ............ . 

Contribuição do CACE .••.•• 

Contribuição do IDPCP ••••• 

Contribuição da FGV •.•••• 0 

FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 

Proposta orçamentária para o exercicio de 1959 

SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES 

328.500 

570.340 

10.000 

3.408.000 

645.020 1.553.860 

40961.860 

==:::==== 

DESPESA 

CUSTEIO 

Pessoal o •• o •••••••••••••••••••• Cl •• fi o 

Material de Consumo .••••.. 0 ••••••••• 

Serviços de Terceiros 

Encargos Diversos •••.............•.. 

'vJ 

fu 

4.181.860 

180.000 

500.000 

100.000 

4.961.860 

============ 



FUNDAÇKo GETÚLIO VARGAS 

Proposta orçamentária para o exerc:Ício de 1959 

INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO E C~NCIA POLtTICA 

RECEITA DESPESA 

PUBLICAÇaES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CUSTEIO 

Assinaturas e Vendas Avulsas ...•••• 0 ••• 00 ••• 50.000 Patrimonial ........... o •• ., ••••• I) • 

Pessoal ......................... . 

TRANSFER.!NCIAS 
Material 

Contribuição da FGV 872.~0 Serviços de Terceiros .' ••.•. 0 •••• 

Encargos Diversos ••• 0 •••••••••• 00 

Subvenções, Contribuições e Auxili 
os ........ o ••••••••• rio _ •••••••• G .. . 

922.200 
====== 

30.000 

466.000 

3.000 

312.700 

100.500 

10.000 922.200 

922.~0 

====== 

\.J..) 

+:
~ 



FUNDAÇKo GETÚLIO VARGAS 
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RECEITA 

CURSOS E BÔLSAS 

Direção Geral 

Anuidades e Matriculas 

Diversos 

Escola Técnica de Comércio (ETC) 

Anuidades e Matriculas 

Mensalidades e Anuidades 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Direção Geral 

Assinaturas e Vendas Avulsas 

TRANS~NCIAS 

Contribuição da FGV ••••••• o • o •••••••••••• 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

32.500 

1.000.000 

7.500 

9.030.400 

10.070.400 
========= 

DESPESA 

CUSTEIO 

Direção Geral 

Patrimonial •.•••••••. 

Pessoal ... o o e o o •••••• 

Material ... ~ ........ . 
Serviços de Terceiros. 

Encargos Diversos •••• 

SUbvenções, Contribui
ções e AUX11ios •••••• 

Escola Técnica de Comér 
cio (ETC) 

Patrimonial 

Pessoal .........•.•.. 

Material ............. 
Serviços de Terceiros. 

Encargos Diversos .••• 

5.000 

859~300 

20.000 

15.000 

110.000 

1.988.000 

100.000 

4.917.700 

220.000 

1.290.400 

545.000 

2.997.300 

7.073.100 10.070.400 

10.070.400 
========== 

Iv..> 

'd 



FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 
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COrnGIO NOVA FRIBURGO 

RECEITA DESPESA 

PATRIMONIAL 

Rendas com Imóveis 

Juros de Depósitos 

Bonificações e De~ 
contos .......... . 

CURSOS E BÔLSAS 

Anuidades e Matri
culas 

Mensalidades e·A-

360.000 

20.000 

100.000 

nuidades •••••••• 15.100.000 

480.000 

Bô1sas ••••••••••• 2.990.000 18.090.000 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINIS 
TRATIVOS 

Refeitório .. I) o ••••••••• o ••••• 

TRANsFEBtNCIAS 

Contribuição da FGV 

110.000 18.680.000 

9.385.300 

28.065.300 
========= 

CUSTEIO 

Patrimonial. I) • o ~ o • o ....... o o 660.000 

Pessoal . I) $ o •••••••••••••• CI 13.735.300 

Material 9.975.000 

Serviços de Terceiros ••••• 1. 540.000 

Encargos Diversos •••••..•• 2.155.000 28.065.300 

28.065.300 
========== U) 

~ 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
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INSTITUTO DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

RECEITA DESPESA 

SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO 

Taxas de Seleção ..•.•..•...•••• 600.000 

Taxas de Seleção de Motoristas .. 300.000 

Taxas de Orientação de Adultos .. 700.000 

Taxas de Orientação de Adolesceg 
tas . ct •• o •••••••••• ti •••••••••••• 750.000 

Taxas de Orientação de Crianças. 300.000 

Taxas de Exame Eletroencefalográ 
fico .•.••.... o •••••••••••• 0.'.-: 50.000 2.7000000 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Assinaturas e Vendas Avulsas ••• 0 •••••••• 100.000 

SUBVENÇÕES, CONTR., DOAÇÕES E AuxiLIOS 

Auxilios 

Do Govêrno Federal, ex-vi da Lei n2 3487 
de 10/12/1958 ••••.•..............•.• 0 •• 1.500.000 4.300.000 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV •• OSOGoeoeoeooooo()OOO 8.779.400 

13.079.400 
========== 

CUSTEIO 

Patrimonial 600.000 

Pessoal .0 ••• 0 •••••••••• 0. 10.547.400 

Material 360.000 

Serviços de Terceiros •••• 1.020.000 

Encargos Diversos •. 0 ••••• 552.000 13.079.400 

13.079.400 
========::: 

\.0 
\J1 
I\) 



FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS 
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INSTITUTO BRASILEIRO m: ECONOMIA 

R E C E I T A 

ASSIS~CIA ~CNICA E PESQUISAS 

DESPESA 

Comissão Diretora 

Contratos de Pesquisas 

SUMOC 
BNDE 1100.0011 ••••••••• 0.00 •••••• 

Centro de Análise da Conjuntura E
conômica 

Assistência Téc. e Pesq. Diversas 

PUBLICAÇÕES E SERV.ADMINISTRATIVOS 

Centro de Análise da Conjuntura E
conômica 

Assinaturas e Vendas Avulsas •••• 
Anúncios o. o • o •••••• o •• " o o • o • o •• " 

Revista Brasileira de Economia 

Assinaturas e Vendas Avulsas 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV OctO •• "ClOOOOOOC 

2.160.000 
1.200.000 

900.000 
4.800.000 

3.3W.000 

5.7000000 

180.000 

9.198.660 

18.438.660 

======== 

CUSTEIO 

Comissão Diretora 

Patrimonial ..•••• 
Pessoal ••.•••.• 
Material o e o •• o ••• o o ••• o 

Serviços de Terceiros ..••..•.••• 
Encargos Diversos ••••.•••••••••• 

Centros de Estudos 

Patrimonial 
Pessoal .. 00011 ~o.o.o 

Material o o ••• li) o o •• o •• 111 o •• o o •• o 

Serviços de Terceiros ••••.•••••• 
Encargos Diversos ••••...•.•••••• 

Centro de Análise da Conjuntura E
conômica 

P atrimoni al 000 •••••• 0000 •••••••• 

Pessoal . o o " o •• o • I) " • o o o 

Material. . • • • • • • • ••... 
Serviços de Terceiros •••••.•..•• 
Encargos Diversos ••••••••• 0 ••••• 

112.500 
3.895.600 

43.500 
487.400 
493.000 

99.000 
3. :a:n. 500 

60.500 
365.300 
312.000 

495.000 
5.672.360 

28.000 
3.136.000 

37.000 

5.032.000 

4.038.300 

9.368.3&:l 

18.438.660 
w 

========= ~ 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 

RECEITA 

Escola de Administração de Em 
presas de são Paulo 

Anexo nQ 1 •••....•••...•••• 19.717.000 

Escola Brasileira de Adminis-.. . 
traça0 Publica 

Anexo nQ 2 .••••••••.•.•••• 0 18.750.000 38.467.000 

TRANSFERtNCIAS 

Contribuição da FGV ."O •••• OG80000 ••• 0 •• CI. 2.315.000 

40.782.000 
========== 

DESPESA 

CUSTEIO 

Direção Geral 

Pessoal . o • o o o ••• o •• o o •• o o 

Material eo •• o ••• o •••••••• 

Serviços de Terceiros •••• 

Encargos Diversos •.•••••• 

Subv~nções, C~ntribuições, 
Doaçoes e AUX11ios .•••••• 

751.000 

4.000 

10.000 

50.000 

1. 500.000 

Escola de Administração de Emprêsas de 
são Paulo 

Anexo nQ 1 .. e • ~ o •• o o •• (I •••• (I ••••• o •• o 

Escola Brasileira de Administração Pú
blica 

2.315.000 

19.1670240 

Anexo n2 2 ......•••••.•••.••••••••••• 18.291.700 39.773.940 

DOTAÇÃO ESPECIAL 

Para atender a melhorias salariais e a 
ser distribui da: 

EAESP 
EBAP O.OO.OCl •••••••• ooe •• oIlClOo.<iI •••• O 

549.760 
458.300 1.008.060 

40.7820000 
========== 
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

RECEITA DESPESA 

PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CUSTEIO 

Assinaturas e Vendas Avulsas Patrimonial 1.023.000 

RDA .••..•..••••••.••..• ~ .•.••••• 850.000 Pessoal ••••••.•••••• 9.826.620 

Livros e Cadernos •••..•..•...••• 900.000 1.750.000 
Material. 330.000 

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E AuxiLIOS Serviços de Terceiros 3.708.080 

Auxilios Encargos Diversos ••• 3.404.000 18.291.700 

Do Govêrno Federal 17.000.000 

18.750.000 

========== 

DOTAÇIo ESPECIAL 

Para atender a melhorias salari

ais e a ser distribuida .••..••• 458.300 18.750.000 

18.750.000 

========== ~ 

V"t 
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇXO DE EMP~SAS DE sXO PAULO 

RECEITA DESPESA 

PATRIMONIAL 

Juros de Depósitos 

Receitas Patrimoniais Diversas 

CURSOS E BÔLSAS 

Anuidades e Matriculas 

Curso Univ. de Formação 732.000 

Curso Intensivo de Administra 
dores ...................... :- 1.050.000 

20.000 

Apostilhas ••••••••••••••••••• 375.000 2.157.000 

CUSTEIO 

Patrimonial.............. 175.000 

Pessoal................. 16.557.240 

Material •••••••• (I ••••••• 455.000 

Serviços de Terceiros ••• l.000.000 

Anexo nQ 1 V..l 
\.J't 
o--

Encargos Diversos ••••••• 980.000 19.167.240 
SUBVENÇÕES i CONTRIBUIÇÕES, DOA 
çôEs E AüX: LIOS - -

Contr. p/realização de cursos 

ESS() o o o • CI ................... I) 

SrIELL ••••• o • • • • • • ••••• o •• o o • 

GENERAL ELETRIC ••••••.•••••• 

80.000 

160.000 

500.000 

CAPES . DO • o • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1.800.000 2.540 .000 

Auxilios 

Do Govêrno Federal 15.000.000 19.717.000 

19.717.000 

========= 

DOTAÇXO ESPECIAL 

Para atender a melhorias salariais e a 

ser distribllÍ'da .... o o •••••••• o ••••••• 549.760 

19.717.000 

========= 
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ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO GE
TÚLIO VARGAS, REALIZADA AOS QUATRO 
DIAS DE DEZEMBRO, DE MIL NOVECENTOS 
E CINQUENTA E SETE. 

,.. 
Aos quatro dias do mes de dezembro, de mil, novecentos e cinqUenta e se-

te, na sala de sessões da Fundação Get~io Vargas,à Praia de Botafogo, nQ 186, 

presentes os Senhores Luiz Simões Lopes, presidente, Guilherme Guinle~ vice-pre

sidente, Eugênio Gudin, José Joaquim de sá Freire Alvim e João Carlos Vital, me!!! 

bros efetivos, Alberto de Brito Pereira, Jorge Oscar de Mello Flôres e Rubens 

D'Almada Horta Pôrto, suplentes convocados, teve lugar a centésima reunião ordi

nária do Conselho Diretor. DISPENSADA A LEITURA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR - Abe,!. 

ta a reunião, foi dispensada a leitura da Ata, relativa à sessão anterior~porser 
, 

ja do conhecimento de todos os presentes, e pelos mesmos ratificada e aprovada. 

DESIGNAÇÃO DO RELATOR - Ainda com a palavra, declarou o Sr. Presidente que o ob

jetivo da sessão era tratar-se da designação do Relator do Plano de Trabalho e 

seu Orçamento, relativos ao exercício de 1958, bem assim distribuir-se, a fim de 

que, segundo o Art. 27 dos Estatutos, estudassem a matéria. A seguir, por unani

midade de votos, de acôrdo com proposta do Dro Guilherme Guinle,vice-presidente, 

foi eleito Relator o Conselheiro Mello Flôres. Após algumas apreciações gerais, 

sôbre a obra e as atuais atividades da entidade, e distribuÍdos os referidos e

xemplares, ficou assentado que a próxima reunião, em que se discutiria a matéria 

apresentada, realizar-se-ia até o dia 23 do corrente. E nada mais havendo a tra

tar-se, o Sr. Presidente suspendeu, às 18,30 hs, a presente sessão, cuja Ata, p~ 
, 

ra constar, foi por mim, Ney de Oliveira, secretario, lavrada e, se ratificada, 

vai pelos membros do Conselho devidamente assinada. 

Luiz Simões Lopes 

Guilherme Guinle 

Eugênio Gudin 

João Carlos Vital 

José Joaquim de sá Freire Al vim 

Alberto de Brito Pereira 

Jorge Osca~ de Mello Flôres 

Rubens D'Almada Horta Pôrto 
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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO OR 
DINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUN-: 
DAÇKo GETÚLIO VARGAS, REALIZADA AOS 
16 DIAS DO Mts DE DEZEMBRO, DE MIL, 
NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE. 

" . Aos dezesseis dias do mes de dezembro, de mil, novecentos e cinqllenta e 

sete, à Praia de Botafogo, nQ 186, reuniu-se o Conselho Diretor da entidade, sob 

a presidência do Dr. Luiz Simões Lopes~ participando da sessão os Senhores Cons~ 

lheiros: José Joaquim de sá Freire Alvim, membro efetivo, Alberto de Brito Perei 

ra e Jorge Oscar de Mello Fl;res, suplentes convocados. Por motivos de ordem su

perior, escusaram-se da ausência os Senhores: Guilherme Guinle, vice-presidente 

e os Conselheiros Eugênio Gudin, João Carlos Vital e Rubens Di Almada Horta Pôrto. 

DISPENSADA A LEITURA DA ATA - Já conhecida e aprovada por todos os membros do CO!} 

selho, a Ata da sessão anterior foi pelos presentes ratificada e assinada, dis

pensando-se sua leitura. COMUNICAÇÕES - Com a palavra o Sr. Presidente, transmi 

tiu as seguintes comunicações constantes da pauta: 1) Chegou-se, finalmente,a um 
" , entendimento com os proprietarios da are a do Laboratorio Gross, no sentido de ad 

quir1-la, em Escritura de Promessa de Compra e Venda, pelo preço de •••..•....•• 

Cr$8.500.000,OO, dos quais Cr$4.000.000,OO pagos à vista, no ato da transação, e 

o restante (Cr$4.500.000,00) em duas prestações anuais, sem juros, a primeira de 

Cr$2. 500.000,00 venc::Lvel em 23 de dezembro de 1958 e a segunda de CR$2.000.000,00, 

em 23 de dezembro de 1959, quando se assinará a escritura definitiva de compra e 

venda; unânimemente, ratificou então o Conselho o esquema final dessa transação 

já autorizada. 2) Assunto já em principio aprovado pelo Conselho, aceitou a Dir~ 

ção da FGV o projeto definitivo do edificio da EAESP~ elaborado pelo arquiteto Mi 
guel Badra J r., que apresentou minuta de contrato sôbre os serviços prestados e a 

prestar, a qual está sendo revista por esta Fundação, devidamente preparado para 

dar entrada na Prefeitura de são Paulo, autorizou assim o Conselho a concretiza

ção dessa providência. 3) Em novembro pop., foi assinado o têrmo de comodato, p~ 

lo qual a Prefeitura de são Paulo cedeu~ nessas condições, à Fundação GetÚlioVa~ 
, ~ ) gas, a conhecida area sita a rua 9 de Julho, na Capital bandeirante. 3 Por seu 

turno, o Conselheiro Mello Flôres comunicou que retomara a iniciativa de procu

rar interessar a Petrobrás na compra do terreno da rua Santa Luzia, desta Funda

ção; pelo trabalho que vinha desenvolvendo, parecia~lhe que melhoravam as pers

pectivas de uma feliz solução nesse sentido, embora a Petrobrás se interessasse 

mais pelo bloco em Botafogo que se pretendia reservar para renda. Acrescentouque 
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uma das circunstâncias que motivara os representantes da Petrobrás, fôra a possi 

bilidade da Fundação receber, como parte do pagamento, imóveis da Petrobrás no 
. ' centro da cidade, por ela presentemente ocupados, e pelos qual.S, logo apos a tran 

sação, ela passaria a pagar aluguéis à Fundação; nessas condições, o Conselho jul 

gou oportuno delegar poderes ao Conselheiro Mello Flôres para continuar tais ge~ 

tões junto à Petrobrás. 4) Finalizando as comuqicações, o Sr. Presidente infor

mou que, no próximo dia 20, às 16,30 horas, comemoraria a FGV seu 132 aniversá

rio, convidando todos os membros do Conselho a se associarem a mais esta festiva 

data, que seria aqui, na entidade, relembrada com entrega de medalhas aos servi

dores que completariam seus 10 anos de serviços e com um lanche congratulatório, 

segundo a tradição da casa. BAIXA, NO PATRIMÔNIO, DO MATERIAL CEDIDO AO INSTITU

TO BRASILEIRO DE BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO - Sôbre o assunto, relembrou o Sr. 

Presidente que, quando do Acôrdo com o C.N.Pq., para a criação do I.B.B.D.,a FGV 
, ~ ftI' se comprometera a ceder ao novo orgao estatal nao so o pessoal que servia em seu 

Departamento de Bibliografia e Documentação, mas ainda material especificado e ~ 

ma subvenção que se repete anualmente, o que de fato foi integralmente realizado; 

entretanto, continuou o Sr. Presidente, embora o Conselho Diretor tivesse autori 

zado o Acôrdo, até a presente data não fôra dado baixa naquele material, na im

portância de Cr$235.595,00, pertencente ao Patrimônio desta Fundação. Solicitou, 

assim, o Presidente ratificasse o Conselho aquela doação, perfeitamente dentro do 

propósito e dos t~rmos do acôrdo ajustado com o C.N.Pq.; propôs, então, o Conse

lheiro Mello Flôres que se verificasse a ratificação do Acôrdo, que, tinha idéia, 

já rôra feita, e caso ainda não houvesse sido ~le homologado pelo Conselho Dire

tor, o fôsse agora, bem como a seguir se desse baixa daquele material, constante 

da lista anexa ao mesmo Acôrdo; posta em votação, tal proposta foi unânimemente 

aceita e aprovada por todos os presentes. DISCUSSÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 

1958 E DE SEU ORÇAMENTO - Com a palavra o Relator da matéria, Conselheiro Mello 

Flôres, discorreu sôbre o assunto, o principal da pauta do dia e que, por isso 

mesmo, ficou anexado, para todos os efeitos e no próprio original do Relatório, 

a esta Ata. Terminada a exposição do Conselheiro Mello Flôres, discutiram-se,pa~ 

ti cul arme nt e , os seguintes pontos, abordados pelo Relator, quer em seu Relatório, 

quer em comentários verbais: 1) Dificuldades da FGV em associar-se com o poder 

público na manutenção de certos órgãos, tais como o CNF, à maneira de como o fi

zera com o C.N .Pq., na criação do I.B.B.D. 2) Situação anormal da DG do IBRA cpe, 

embora tenha atuação mais platÔnica que efetiva sôbre a EBAP, no entender da ma~ 

ria do Conselho justifica sua existência, por desempenhar importante papel nas 

gestões desta Fundação com outras entidades, particularmente estrangeiras, cons-
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tituindo assim um órgão de cúpula da entidade. 3) Suspeição sôbre a idoneidade 
ideológica de determinado professor do CNF, fato que ficou resolvido apurar. 4) 
Necessidade urgente da Fundação garantir-se do cumprimento oportuno, por parte 

sobretudo de entidades pÚblicas, de Acordos ou Convênio firmados, como o demons
trara a experiência dêsses dois Últimos anos, já que a entidade tinha a receber 

a quantia de Cr$6.876.948,50 devida por Estados, Prefeituras e Autarquias. 5) Fi 

nalmente, discutiu-se a atual imobilização do patrimônio da instituição e seus 
problemas financeiros, salientando-se a crescente defasagem entre seus recursos 

e a alta do custo de vida, constrangendo a Fundação a refrear a natural expansão 

-de suas atividades. Terminados êsses debates e posta em votação a proposta enca

minhada pela Direção Executiva, por unanimidade de votos, foi ela aprovada pelo 
,.. N , ... 

Conselho, nos termos das conclusoes do Relator da materia, com exceçao da segun-
da parte do item 12 (isto é li ••• com a eventual alteração decorrente do que s~ 

rimos para o ISOP em nosso relatório"), confirmando-se a tal respeito, não obs

tante a opinião em contrário do Relator, o disposto pela Direção Executiva, em 
virtude do equilíbrio orçamentário e da necessidade de consubstanciar o "Fundo 
de Melhorias". Foram, assim, aprovados os seguintes quantitativos para custeio 

dos respectivos órgãos e outros encargos gerais: 6RGKOS DIRECIONAIS: ••••••••••• 

Cr$1.413.720,00; DEPARTAMENTO DE ENSINO (Direção Geral e Escola Técnica de Comé~ 

CiO): Cr$8.l08.360,00; COttGIO NOVA FRIBURGO: Cr$23.470.000,00; INSTITUTO DE SE

LEçÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: Cr$9.0l2.220,00; INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO E 
CrtNCIA POÚTICA: Cr$9l2.000 ,00; INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA:CR$15.291.800,OO; 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇKo (Direção Geral, Escola Brasileira de Admi 
nistração Pública e Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo): 0 ••••••• 0 

Cr$3l.937.365,00j SUPERINTEND~NCIA ADMINISTRATIVA:Cr$8.56l.l20,00; ~O DA FU[ 
DAÇÃO GETÚLIO VARGAS: Cr$60.000,00; INVERSÕES (Bens Móveis:- Cr$1.29l.000,OO e 
Bens Imóveis:- Cr$800.000,00): Cr$2.091.000,00; FUNDO PARA MELHORIAS SALARIAIS: 
Cr$6.967.665,00. ABONO DE NATAL PARA OS SERVIDORES DA FGV - Em virtude dos atu
ais niveis salariais e tendo-se em Vista que, talvez, só para fevereiro próximo 
se pudesse aprovar um ajustamento salarial, propôs o Conselheiro Mello Flôres, e 
aprovaram os demais Conselheiros, se concedesse a todos os servidores da FGV, i~ 

clusive aos colaboradores efetivos, um abono de Natal. O exame do saldo orçamen-
, f " r$ tario do exerclcio, levou a fixar esse abono em C 1.000,00 por servidor benefi-

ciado. A esta altura da sessão, não havendo mais nada a tratar-se, às 19,30 ho
ras, deu-se por encerrada a reunião, cuja Ata, para constar, foi por mim, Ney de 
Oliveira, Secretário, lavrada e, se ratificada pelos membros presentes, vai pe
los mesmos devidamente assinada. 

Luiz Simões Lopes 
José Joaquim de sá Freire Al vim 
Jorge Oscar de Mello Flôres 
Alberto Brito Pereira 
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"RELAT6RIO - Incumbidos, mais uma vez, de relatar o plano de trabalho e a propo~ 

ta orçamentária da Fundação, passaremos a tratar separadamente de cada 'Um dos dois 

assuntos, encerrando com as conclusões resultantes da análise procedida. PLANO DE 

TRABALHO - De um modo geral, vem melhorando ano a ano a apresentação do plano de 
" ... trabalho, que ja da uma noçao bem aproximada dos programas de atividades previs-

tos para o exercicio seguinte, bem como, das conseq~entes extensões e alterações 

de meios relativamente ao ano em curso e do seu reflexo s~bre as futuras despe

sas e receitas orçamentárias. Departamento de Ensino - No que diz respeito à Di 

reção Geral e à Escola Técnica de Comércio, pràticamente nada há a observar o Ap~ 

nas, verifica-se a existência de encargos apropriados à Direção e que resultam de 

acordos que o Departamento sempre frisa haverem sido determinados pelo Conselho 

Diretor da Fundação. Parece-nos oportuno, em uma época em que estamos com os re

cursos bastante limitados, verificar se não seria conveniente deixar de renovar 

os acordos cujo interêsse da Fundação não corresponda aos ~nus a que ela se vê 

forçada. Como isso evidentemente não poderia colhêr de surpresa os interessados, 

só pode ser cogitado para 1959. Passando agora ao Colég~o Nova Friburgo, há vári 
, 

os comentarios a apresentar o Preliminarmente, temos a registrar, com agrado,o eg 

cerramento da fase de rodÍzio dos Diretores, a qual, em certa época, representou 
... ~ , 

uma interessante soluça0 de emergencia, mas ja deu os frutos que poderia forne-
. ' cer e, a partir do momento em que os melhores elementos do corpo docente Ja fo-

ram utilizados, certamente trará maiores inconvenientes que proveitoso Todavia, 

talvez para contentar os ex-Diretores, foi previsto um Conselho TéCniCO, que po

derá oferecer algumas vantagens, mas, se não tiver suas atribuições perfeitamen

te definidas, é suscetivel de gerar conflitos no conjunto Congregação-ConselhoT~ 

nico-Diretor. Um ponto que nos deixou apreensivos em nossa Última visita ao Coli 

gio Nova Friburgo, foi o da ênfase que a elite de seus profess~res estava quereg 

do dar ao Centro Pedagógico, o que, se viesse a merecer a acolhida da Direção do 

Departamento e da Fundação, acabaria invertendo integralmente os objetivos do es 

tabelecimento, com a transformação do referido Centro enl peça principal do con

junto e a do Colégio em um mero órgão de aplicação. Felizmente, porém, verifica-
, , 

-se, do plano apresentado, que essa ideia perturbadora foi refreiada em suas ori 

gens. Outra questão a abordar é a supressão do clássico, no ciclo colegial.Def~ 

to, sua eliminação futura se faz aconselhável, em virtude do nÚmero reduzidÍssi

mo de candidatos, que o torna anti-econ~mico. Entretanto, sua extinção imediata, 

como prop~s o Departamento, com afastamento de alunos em meio do curso, inclusi

ve bolsistas ligados por contrato, nos pareceu incorreta e nociva para a Funda

ção, a longo prazo, visto que as entidades prejudicadas possivelmente não renova 
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riam suas b~lsas. Na revisão da Direção Executiva, no entanto, foi corrigida a f~ 

lha, com o restabelecimento da 3ª série do clássico. Contudo, segundo acredita

mos, houve o esquecimento de computar as despesas correspondentes a êsse restab~ 

lecimento, assunto s;bre o qual retornaremos ao tratarmos da proposta orçamentá

ria. Instituto de Seleção e Orientação Profissional - Nada de especial a assin~ 

lar, pois, via de regra, prosseguem as atividades usuais. Pretende-se conseguir 
" ( que volte a ser obrigatorio o exame psicotecnico para os novos condutores de vel 

culos dos serviços pÚblicos. Neste particular, conviria que os membros do Conse

lho Diretor que tivessem possibilidade de colaborar para a consecução dêsse obj~ 

tivo, o fizessem, efetivamente, não só pelo que isso representa para a segurança 

coletiva, mas também pela receita adicional que significa para o ISOP. Outro as

pecto a focalizar é o da subvenção de Cr$5QOoOOO,OO conseguida no orçamento da g 
nião para 1958, e para a qual colaboramos em parcela muito pequena, visto que se 

pode dizer, a medida se deveu pràticamente ao esf;rço de funcionários do Institu 

to, aproveitando-se de suas relações pessoais com senadores e deputados, bem co

mo utilizando os Congressistas clientes do ISOP. Tivemos a impressão de que, co

mo ao ser aprovada a emenda que incluiu a referida subvenção, já estava estudado 

e devidamente cortado o orçamento do ISOP, o que fêz a Direção Executiva foi re

duzir a contribuição da FGV para o Instituto e não-restabelecer certas despesas 

pleiteadas e que haviam sido suprimidas. Dada a forma como foi obtido o recurso 

adicional, essa maneira de proceder nos parece um tanto injusta. Ademais, convi

ria vincular a quantia em aprêço a aplicações interessantes do plano de trabalho 

do ISOP, que facilitassem a manutenção e ampliação de verba nos futuros orçamen

tos federais. S;bre o assunto voltaremos ao tratar da proposta orçamentária. Ins 

tituto Brasileiro de Economia - Nada há de especial a considerar, pois os traba

lhos de t;das as unidades do Instituto são continuações, aperfeiçoamentos ou ex

tensões das atividades que já vinham sendo exercidas. Cabe assinalar, aqui, a si 

tuação criada para a revista Conjuntura Econ;mica, com o aparecimento de uma re

vista concorrente - "Desenvolvimento e Conjuntura" -, publicada sob os ausp:Ícios 

da Confederação Nacional da Ind~stria, com participação de colaboradores da pri

meira. Trata-se de assunto que não cabia mencionar na explicação das atividades 

programadas, mas que pode vir a exigir providências especiais no exercicio de ••• 

1958, talvez criando despesas não previstas. Instituto de Direito P~blico e Ci

ência politica - Há atividades novas interessantes, dentro da orientação geral já 

traçada, sobressaindo a nova Revista de Direito Público e Ciência Pol:Ítica,tran~ 

formação do anterior Boletim. Instituto Brasileiro de Administração - No ensejo 

do exame do plano de trabalho do corrente exercicio, feito no ano findo, tivemos 
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ocasião de observar o entrosamento artificial da Direção do Instituto no conjun

to dos 6rgãos do setor de administração: as duas escolas e o centro de assistên

cia técnica, hoje já extinto. Tudo indica que a situação perdura, porquanto seu 

programa de atividades se limita a um prolongamento, no Rio, da Escola de Admi

nistração de Emprêsas de são Paulo (itens 1 a 5 do plano), e as atividades que P2. 

diam ser entregues a muitos outros 6rgãos da Fundação (itens 6 e 7), como o pre

paro, tradução e publicação de artigos sôbre a FGV. Convirá, pois, reexaminar de 

futuro a questão. Escola Brasileira de Administração P~blica - Prevê-se a conti 

nuação dos trabalhos normais de ensino, formação de professôres, elaboração e p~ 

blicação de material didático e pesquisas, estas na esc~la modesta que já vinha 

sendo adotada. No tocante ao programa de bÔlsas de estudo, que tende a se res

tringir, insistimos, como nos anos anteriores, o que aliás consta agora das con

siderações do plano apresentado pelo Diretor Executivo, em que as bÔlsas de acôr 

do com entidades pÚblicas fiquem condicionadas ao recolhimento préviO das contri 

buições a elas referentes. Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo- CQ 

mo a anterior, continua seus cursos, seminários, treinamento de assistentes e ad 

juntos, elaboração e publicação de livro texto, pesquisa e coleta de casos, tudo 

na forma que já estava programada, nada havendo de particular a referir. Tratan

do-se de unidade sediada em são Paulo e que os companheiros do Conselho Diretor 

têm menos oportunidade de conhecer, aproveito aqui o ensejo para assinalar a boa 

impressão que nos causou, quando da visita que a ela fizemos em meiados do ano 
,.. , ... 

fluente. Superintendencia Administrativa - Apresenta, como ja o fez para o cor-

rente exercicio, um programa interessante, em que ressaltam a parte relativa ao 

aperfeiçoamento do pessoal e a concernente à simplificação de rotinas, esta Últi 
, , ... 

ma, principalmente, que ja se vem refletindo de modo favoravel na reduçao das de~ 

pesas orçamentárias. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Como já o dissemos para o plano de 

trabalho, também a apresentação da proposta orçamentária vem sendo aperfeiçoada 

gradativamente e já atinge um grau de precisão e clareza bastante apreciável. E~ 

colhidos há vários exercicios para relator da matéria, temos tido, cada ano que 

se passa, menor necessidade de elucidações complementares. Presentemente, com as 

propostas parciais das diferentes unidades da Fundação; com o quadro sintético 
• ,. g '. N ,~. coteJando-o com os dados do exerC1ClO anterlor; pratlcamente nao ha dUVldas a e~ 

clarecer. Nota-se que algumas iniciativas interessantes de uma ou outra unidade 

são contrariadas pela Direção Executiva. POder1amos, em contato com esta Última 

e com os dirigentes das unidades em aprêço, verificar a procedência ou não da a

titude por vêzes drástica assumida na revisão. Entretanto, examinando o orçamen

to em seu conjunto, depreendemos que o motivo básico foi o equi11brio orçamentá-
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rio, preocupação central no exame da proposta e que por si justifica a contenção 

de atividades levada a efeito. Assim, só uma particularidade ainda dá um traba

lho adicional no estudo do orçamento: é a constância com que, de um exercício p! 

ra outro, certas dotações passam de centralizadas a descentralizadas ou vi~e-ve~ 

sa. Todavia, com o quadro explicativo da revisão, como o que nos foi entregue,t~ 
~ A N , 

do fica esclarecido. Portanto, observaçoes diretas acerca do orçamento nao ha a 

fazer, mas apenas as que decorrem de modificações ou dúvidas no plano de traba

lho. Estas já foram indicadas no que precede e se limitam a dois casos: a despe

sa correspondente ao restabelecimento da 3~ série do Curso clássico, no Colégio 

Nova Friburgo; e a que eventualmente teria lugar se se desejasse restabelecer al 

gumas das atividades programadas pelo lSOP e canceladas pela Direção Executiva,~ 

tendendo aos recursos adicionais conseguidos por alguns técnicos do Instituto.Eg 

tretanto, como a proposta orçamentária está equilibrada, o pequeno aumento dede~ 

pesa indicado teria de resultar da redução equivalente de outros gastos. Aparen-
, , 

temente, so ha margem para isso em dois itens: o "Fundo para melhorias salariaisll 

e a verba de IIInversões ll • O primeiro já parece pequeno para o fim que tem em vi~ 
, , 

ta, uma vez que, conforme salienta o proprio Diretor Executivo, ha uma necessid! 

de imperiosa de aumento dos salários, para fazer frente à disputa no mercado do 
,. A f . 

trabalho, circunstancia de ordem economica a que poderlamos acrescentar a de or-

dem social de manutenção do poder aquisitivo em face do encarecimento do custo de 

vida, bem como a de ordem técnica de revisão dos niveis de alguns especialistas 

mal enquadrados na hierarquização funcional. Nessas condições, parece-nos prefe

rível não diminuir mais o fundo em questão. Quanto à verba de inversões, é ~r~ 

duzida que, qualquer decréscimo nela feito talvez torne prefer1vel transformar o 

orçamento em mero custeio, fazendo os investimentos por meio de mutações patrimQ 

niais. Em todo o caso, não dispondo dos elementos para uma decisão final a res

peito, consultamos a Direção Executiva, chegando à conclusão de que as despesas 

com a 3~ Série Clássica, possivelmente limitadas ao pagamento de horas extraor~ 
, A 

narias aos professores, seriam pequenas e talvez pudessem ficar enquadradas den-
N , N ~ 

tro das dotaçoes ja previstas, o que nao aconselha, portanto, modificaçoes para 

êsse fim. Quanto ao assunto do ISOP, o Diretor Executivo não se mostrou favorá

vel, mas nosso senso de justiça faz com que, na qualidade de relator, insistamos 

no reexame da matéria. CONSIDERAÇÕES GERAIS SÔBRE O PLANO DE TRABALHO E O ORÇA

MENTO DA FUNDAÇKo - A Fundação.'l agindo como o faz, quase exclusivamente em ativi 

dades pioneiras, exercidas em campos de grande interêsse para o Pais e para os 

quais existe no meio grande receptividade e estimulo à expansão, não pode encon

trar recursos que permitam o desenvolvimento normal de seus trabalhos, tanto mais 
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quanto encontra dificuldades adicionais decorrentes do encarecimento constante do 
, ... 

custo de vida e da disputa no mercado de trabalho. O resultado e que, nao obstag 

te o esf~rço conjugado da Presidência, da Direção Executiva e dos responsáveis 

por diferentes Institutos e Departamentos ter permitido conseguir contribuições 

suplementares dentro do orçamento da União ou fornecidas por diversas entidades 

estatais ou paraestatais, só se tornou possível manter o equil1brio orçamentário: 

com o refreiamento à expansão das atividades de todos os campos de ação; com a SE. 

pressão dos serviços cujo trabalho f~sse menos produtivo; com a conservação dos 

salários em um nivel pouco favorável na disputa do mercado de trabalho; e, cada 

vez mais, com o decréscimo da proporção das inversões em relação às despesas de 

custeio. Por várias vêzes, na função de relator, temos chamado a atenção para o 

problema, sugerindo como medidas mais imediatas para aliviar a situação, a obten 

ção, por qualquer forma, de renda, a partir do patrimônio presentemente imobili

zado, e a transformação, em proporcional, do sêlo de educação e sa~de. Entretan

to, o que temos participado na solução dessas providências mostra-nos que elas 

são efetivamente dif1ceis e ainda não podemos contar com elas, ao menos em futu

ro próximo. Talvez, se possa sugerir,como uma forma de multiplicar os recursos 

dispon1veis à FGV o desdobramento progressivo desta em um sistema integrado ("hol 

dingll ) de fundações, na organização de cada uma das quais se angariaria e vincu-

laria recursos de novas fontes, inclusive de 
, 

entidades oficiais e ate do orçamen 

to da União, quando se tratasse de fundações criadas por lei federal. Não há dÚ-

vida 
N 

que a execuçao da idéia é diricil e delicada, prin~ipalmente no que concer-

ne a se conservar a orientação técnica da Fundação, após o concurso das outras 

entidades participantes. Na primeira tentativa feita nesse sentido, sem ser sob 

a forma de fundação - a do "Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentaçãoll 

- pràticamente a FGV perdeu o respectivo contr~le para o Conselho Nacional dePe~ 

quisas. Todavia, mesmo tendo isso sucedido, ainda assim foi uma solução feliz,v.i~ 
, , , A 

to que a ideia esta vitoriosa, o Instituto esta dispendendo mais de seis vezes o 

que vinha sendo concedido às atividades de documentação na FGV e, finalmente, se 
NA' ,.. 

nao houvesse sido adotada a providencia, ou o orgao ficaria atrofiado ou estaria 

prejudicando outras unidades da FGV Q Assim, achamos natural e útil para a FGV,que 

se continue essa orientação, mas de forma mais adequada, e com prioridade dos s~ 

tores que menos se enquadrem nas finalidades da Fundação. Trata-se, evidentemen

te, de uma simples sugestão, que aqui submetemos aos companheiros do Conselho Di 

retor, sem prejuÍzo, é lógico, das duas anteriores, relativas ao patrimônio e à 

lei do sêlo. CONCLUSÕES - De tudo o que foi dito no qU'3 precede, sintetizamos 

nossas conclusões propondo: 12) Que sejam aprovados o plano de trabalho e a pro-
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posta orçamentária encaminhados pela Direção Executiva, com a eventual alteração 

decorrente do que sugerimos para o lSOP em nosso relatório. 22) Que se intensi

fiquem medidas como as três que indicamos e outras análogas que possam ser suge

ridas, no sentido de ampliar as disponibilidades da Fundação em face de seus eres 

centes encargos. Terminando, para que não sejamos incriminados de usar apenas a 

motivação negativa, desejamos louvar o aperfeiçoamento progressivo a que tem si 

do submetido o plano de trabalho e a proposta orçamentária, o que revela um apr~ 

ciável indice de racionalização nesse importante setor de administração adjetiva 

da FGV, além de facilitar sobremodo a tarefa de quem precisa examiná-los. Rio de 

Janeiro, 16 de dezembro de 1957 - (a) Jorge Oscar de Mello Flôres." 
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ATA DA CENTtSlMA QUINTA SEssKo ORDI 
NÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DESTA FuN 
DAÇKo, REALIZADA AOS DEZ DE DEZEM ~ 
BRO, DE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA 
E OITO. 

Aos dez dias do mês de dezembro, de mil, novecentos e cinqflenta e oito, 

na sala de sessões da Fundação GetÚlio Vargas, à Praia de Botafogo, n2 186, pre

sentes os abaixo assinados e seu Presidente, Dr. Luiz Simões Lopes, realizou-se 

a centésima quinta sessão ordinária do Conselho Diretor desta entidade. DISPENSA 

DA A LEITURA DA ATA DA SEssKo ANTERIOR - Aberta a reunião, dispensou-se a leitu

ra da Ata da sessão precedente , porque já do conhecimento dos presentes, que, ap~ 

nas, a ratificaram assinando-a. DESIGNAÇKO DO RELATOR DO PLANO DE TRABALHO,~ 

RESPECTIVO ORÇAMENTO, PARA 1959 - Depois de algumas palavras sÔbre a situação ~ 

ral da Fundação, particularmente, sôbre sua situação financeira, declarou o Sr. 

Presidente que o fim desta reunião era escolher o Relator, que julgaria e apre

sentaria, em Conselho, os "Planos de Trabalho da Fundação, e respectivo Orçamen

to, para o exerc{cio de 1959", assim como se distribuiriam, aos membros presen

tes, exemplares da matéria, para que todos, pr~viamente, tomassem conhecimento do 

que, oportunamente, seria analisado pelo Relatór e discutido pelo Conselho. Por 

unanimidade de votos, foi então escolhido, para Relator, o Cons. Alberto Brito P~ 

reira, que aceitou e agradeceu a deferência e a incumbência de seus pares. E não 

havendo mais o de que se tratar, deu-se por encerrada a sessão, às 19,00 hs, cu

ja Ata, para constar, lavrei eu, Ney de Oliveira, Secretário, e que, se ratific~ 

da pelo Conselho, vai devidamente firmada pelos seus membros presentes a esta reu 

nião o 

Luiz Simões Lopes 

Guilherme Guinle 

João Carlos Vital 

José Joaquim de sá Freire AI vim 

Eugênio Gudin 

Jorge Oscar de Mello Flôres 

Alberto de Brito Pereira 

Rubens D' Almada Horta Pôrto 
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ATA DA CENTtSIMA SEXTA SESSÃO ORDI
NÁRIA DO CONSELHO DIRETOR, REALIZA
DA AOS VINTE E NOVE DE DEZEMBRO, DE 
MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO. 

A 

Aos vinte e nove dias do mes de dezembro, de mil, novecentos e cinqftenta 

e oito, na sala de sessões da Fundação GetÚlio Vargas, à Praia de Botafogo nP186, 
, -presentes os Conselheiros abaixo assinados, realizou-se a centesima sexta sessao 

ordinária do Conselho Diretor da Instituição, presidida pelo Sr. Luiz Simões Lo

pes. Impossibilitado de comparecer, escusou-se de sua ausência, à presente reu

nião, o Conselheiro José Joaquim de sá Freire Alvim.ATA DA SESSÃO ANTERIOR -

- Dispensou-se a leitura da Ata da reunião precedente, porque já do conhecimento 

de todos os presentes, sendo apenas, nessa ocasião, pelos mesmos ratificada e fir 

mada. COMUNICAÇÕES - Cêrca de 17,30 hs, aberta a sessão pelo Sr. Presidente, ê~ 

te transmitiu as seguintes informações: 1) aos 23/12/58, foi paga, ao Laborató

rio Gross - cujos imóveis, sitos à rua Barão de Itambi, foram adquiridos pela~ 

dação - a importância correspondente à 2~ prestação devida, no valor de .•••••.• 

Cr$2.500.000,00; 2) acha-se em andamento a nova estrada que liga Friburgo ao Co

légio da Fundação, naquela Cidade, utilizando-se a dotação de 5 milhões de cru

zeiros, consignada no Orçamento, em 1958, pelo D.NoEoRo; 3) foi aprovado, pela 

Prefeitura de são Paulo, o projeto de construção da EAESP, elaborado pelo arqui

teto Miguel Badra e aceito pelo Conselho, no inicio dêste ano; 4) o Presidente da 

FGV estêve, em companhia do Diretor Executivo, na Caixa Econômica de são Paulo, 

tratando do empréstimo, solicitado pela Fundação, para as obras da EAESP; acres

centou o Sr. Presidente que a Direção daquela Caixa se mostrou disposta a abrir 

uma exceção em favor da Fundação, aliás autorizada pelo Ministro da Fazenda, Dr. 

José Maria Alkimim, e ratificada pelo seu sucessor, Dr. Lucas Lopes, cuja defe

rência o Conselho desta Fundação agradeceu e pediu se registrasse em Ata; acres

centou, ainda, o Presidente que, talvez, não necessitasse a Fundação lançar mão 
A , .. 

desse emprestimo, cuja finalidade seria constituir um fundo de garantia a conti-

nuidade da construção daquela Escola; 5) graças, particularmente, à boa vontade 

do Sr. Ministro da Educação, Dr. Clovis Salgado, à expressa decisão do Sr. Presi 

dente Juscelino Kubischeck, foi consignada, no Orçamento Federal, para 1959,a d2 

tação de 40 milhões de cruzeiros, para atender às construções da Fundação,no Rio 

e em são Paulo; relembrou, aqui, o Sr. Presidente a origem e razões dessa subven 
... , 

çao especial, alias, inicialmente, fixada no montante de 50 milhões de cruzeiros 
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anuais, pelo Sr. Presidente da República; 6) outrossim, está em andamento, junto 

à Prefeitura do Distrito Federal, o desdobramento do lote n2 1 - do terreno da 

FGV na rua Santa Luzia - em dois lotes, de ac~rdo com entendimentos havidos en

tre esta Fundação, o D.P.H.A.N. e a pr6pria Prefeitura; 7) por outro lado,já foi 

enviado à Prefeitura do Distrito Federal, o expediente propondo a permuta dêsse 

terreno da rua Santa Luzia, no todo ou em parte, com terrenos da Municipalidade, 

conforme aceitação anterior do Conselho Diretor; a propósito, solicitou o Dr. Si 

mões Lopes que o Conselho deixasse para outra oportunidade a reconsideração da 

sua decisão s~bre a venda de lotes do referido terreno; 8) além da noticia da a

provação das diversas subvenções concedidas à FGV, informou o Sr. Presidente que 

foi consignada, no Orçamento Federal para 1959, uma dotação de 2 milhões de cru

zeiros em favor do CNF; 9) finalmente, noticiou-se que o Sr. Presidente da Repú

blica, num gesto de atenção e simpatia para com a FGV, prometeu visitar, breve

mente, a sede da Instituição e também sua Escola de são Paulo, aonde irá, inclu

sive, para paraninfar uma turma de novos administradores, formados pela EAESP; 

10) a prop6sito das Escolas de Administração da FGV, informou o Sr. Presidente do 

Conselho que, após verificarem os Norte-Americanos do Ponto IV serem elas as mais 

adiantadas do pais, propuseram um plano no sentido de torná-las, tanto a EBAP 
A 

quanto a EAESP, Centros de Treinamento para alunos e professores de administra-
_ , A 

çao publica e de empresas, respectivamente; acrescentou, ainda, que a Organiza-

ção dos Estados Americanos também propusera a utilização dessas Escolas como Cen 

tros de Treinamento Latino-Americanos. GRATIFICAÇXO DO NATAL - Tendo, anterior

mente, solicitado autorização verbal dos Conselheiros, pediu o Sr. Presidente que 

o Conselho, agora reunido, ratificasse a gratificação d~ste Natal, concedida pe

la Fundação a seus servidores, a qual era da ordem de Cr$700.000,00; acrescentou 

-que o fizera, nao apenas por ser um costume da Casa, quando houvesse disponibili 

dades, mas também para ajudar os funcionários neste Último mês do ano; unânime

mente, o Conselho atendeu êsse pedido e ratificou o ato do Sr. Presidente. MUDAN 

ÇA DE HORÁRIO DO EXPEDIENTÉ DA FGV - O Sr. Presidente apresentou ao Conselho um 

desejo generalizado dos servidores desta Fundação, enca~nhado pela Superinten

dência, para que o expediente de sua Sede, que se extende das 8,30 hs às 12,00 hs 

e das 14,00 hs às 17,30 hs, passasse sem alteração de seu nÚmero de horas de tra 

balho, para das 8,30 hs às 12,00 e das 13,00 hs às 16,30 hs. Discutido o assun

to, tendo em vista as razões apresentadas e os possiveis inconvenientes dessa ~ 

dança, sugeriu o Sr. Vice-Presidente, Dr. Guilherme Guinle, que, talvez, um exp~ 

diente das 8,30 às 12,00 e das 13,30 hs às 17,00 hs, satisfizesse, pelo menos em 

parte, os justos motivos apresentados, ao mesmo tempo que evitaria os inconveni-
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entes apontados. Assim, não aprovando integralmente o pedido encaminhado,decidiu 

o Conselho, por sugestão do Conselheiro Carlos Vital, deixar liberdade à Direção 

Executiva para ajustar um novo horário de expediente desta Fundação, de modo que 

não terminasse antes das 17,00 hs, podendo, inclusive, iniciar-se às 9,00 hs,cog 
, , , 

servando-se, naturalmente, o mesmo numero de horas de trabalho diario, ate o pr~ 

sente mantidas pela instituição. FtRIAS COLETIVAS PARA O ISOP - Discutiu-se, a 

seguir, uma solicitação do Diretor do ISOP, no sentido de que se adotasse, para 

êsse Instituto, a prática de férias coletivas, à maneira, aliás, de como já se 

fazia no IERE. As razões não só eram as mesmas que prevaleceram para o caso do 

IERE; havia, ainda, motivos externos, isto é, a diminuta procura de clientela no 
t ' . -perlodo de ferlas escolares. Ponderadas pelo Conselho as razoes apresentadas, de 

cidiu o mesmo, embora em caráter experimental, atender êste pedido, a partir do 

exercicio de 1960. PERMISSÃO PARA VENDA DE MATERIAL PERMANENTE IRRECUPERÁVEL 

- Foi, ainda, apresentado ao Conselho, por parte da Direção Executiva, o pedido 

de autorização para cessão ou venda de material permanente irrecuperável ou em 
, , 

desuso que, com o correr dos anos, foi entulhando nossos poucos e precarios deP2 

sitos. Tendo em vista as razões expostas, particularmente o estado em que se en-
A , 

contra esse material, praticamente perdido, julgando acertada a medida sugerida, 

unânimemente votou o Conselho pela autorização solicitada. RENOVAÇÃO DA FROTA DE 

VEícULOS DA FGV - Expôs o Sr. Presidente a necessidade que tem a Fundação de ir 

renovando, dentro de suas possibilidades, sua frota de veiculos, cujo estado 

lhe está saindo caro, com freqftentes e custosas reparações. Acrescentou que, em

bora a Fundação pudesse importar veiculos - é o que lhe parece - essas gestões e 

a longa e trabalhosa tramitação da documentação fiscal rotineira, a impediam, na 
, A f ~ ~ 

pratica, de servir-se desse beneflcio. Nessas condiçoes, procuraria a Fundaçao , 
.' ,.. - f como Ja o fez noutras ocasioes, renovar seus velculos, permutando ou vendendo os 

velhos, cobrindo apenas, com recursos patrimoniais, o restante necessário à aqui 

sição de carros novos. ~sse seria um processo mais prático e menos oneroso e, n!:!:, 

turalmente, tais gastos seriam tanto menores, quanto menos precário fôsse o est!:!:, 

do de nossos carros a trocar-se ou expor-se à venda. De pleno acôrdo o Conselho, 

aprovou essa sugestão do Sr. Presidente. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO RUF E ARQUI 

~ - Para atender à necessidade de mecanização do Serviço de Pessoal desta Fun

dação, solicitou o Sr. Presidente autorização para a aquisição de um conjunto RUF 

(máquina especializada); solicitou, ainda, a compra de arquivos de aço para a 

guarda de documentos dos Serviços de Material e Contabilidade. Para cobrir tais 

despesas, no valor total de Cr$239.904,00, pediu autorização para transferir do 

Orçamento de Custeio (de 1958), onde houver saldo, para Inversões na Superinten-
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dência, da qual fazem parte aquêles órgãos necessitados. Em votação a matéria,a~ 

torizou o Conselho tal transferência e despesa o Sugeriu, aqui, o Conselheiro Ca~ 

los Vital que o sistema de mecanização do Serviço de Pessoal fôsse examinado pe

la Comissão de Conselheiros, a ser designada, segundo proposta do Relator, Cons~ 

lheiro Brito Pereira. P~MIO DE SEGURO - A fim de atender à complementação de 

despesas de prêmio de seguro das instalações do CNF, foi feita, em 13/8/58, uma 
A A 

transferencia, da importancia de Cr$11.459,40, do Orçamento do Departamento de 

Ensino (ETC) para o Colégio Nova Friburgoo A dotação do CNF era de, apenas, 

Cr$85.445,60, enquanto que o prêmio atingiu a Cr$96.905,OO. Assim, antecipando

-se à autorização do Conselho, por ser forçado a atender tal necessidade de se~ 

rança, solicitou o Sr. Presidente que o mesmo Conselho ratificasse seu ato, que, 

por todos os presentes, foi então aprovado. DISCUSSXO E APROVAÇXO DO PLANO DE 

TRABALHO, E RESPECTIVO ORÇAMENTO, PARA 1959 - Depois das comunicações e demais 

assuntos discutidos e votados, passou-se a palavra ao Relator do Plano de Traba

lho, e respectivo Orçamento, para o exercicio de 1959, nesta Fundação. Com a pa

lavra o Conselheiro Brito Pereira, leu seu relatório e "Adenda", que, pela imp0E. 

tância da matéria tratada, ficam anexados a esta Ata, em seu próprio original.Ao 

longo da exposição do Relator, foram oportunamente suscitados vários debates e ~ 

presentadas sugestões, que conduziram à aprovação das conclusões do Relator e a 

deliberações outras complementares. Foram, assim, tomadas unânimemente as segui~ 

tes resoluções: 1) Ficou aprovado o "Plano de Trabalho" da Fundação GetÚlio Var

gas, para 1959, proposto por sua Direção Executiva. 2) Com alteração de alguns 

quantitativos dessa proposta, foram aprovados os seguintes orçamentos de unida

des e outros encargos gerais da Fundação, para o exerci~io de 1959: 6RGXOS DIRE

CIONAIS, Cr$1.951.300,OOj DEPARTAMENTO DE ENSINO (inCluindo-se sua Direção Geral 

e a Escola Técnica de Comércio), Cr$lO.070.400,oo; COLtGIO NOVA FRIBURGO, o ••••• 

Cr$28.065.300,OO; INSTITUTO DE SELEÇXO E ORIENTAÇXO PROFISSIONAL, ••••.•.•• 0 •••• 

Cr$13.079.400,OO; INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO E C~NCIA POLfTICA, •. 0 •••••••••• 

Cr$922.200,OO; INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA, Cr$18.438.660,OO; INSTITUTO BR! 

SILEIRO DE ADMINISTRAÇXO (incluindo-se sua Direção Geral, a Escola Brasileira de 

Administração Pública e a Escola de Administração de Emprêsas de são PaulO), .00 

Cr$39.773.940,OO, mais Cr$1.008.0bO,OO como parte da Dotação Especial, destinada 

a atender o reajustamento salarial; SUPERINTEND~NCIA ADMINISTRATIVA, ••..• 0000 •• 

Cr$9.923.200,OO; SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, Cr$4.961.8bO,oo. 3) Ficou estabelecido 

que os programas de expansão das atividades da FGV só poderão ser executados, se 

recursos especiais, isto é, extra-orçamentários, vierem a cobrir as respectivas 

despesas. 4) Foi designada uma Comissão do Conselho Diretor, constitui da pelos 
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Conselheiros João Carlos Vital, Alberto de Brito Pereira e Jorge Oscar de Mello 

Flôres - tendo como Secretário o atual Superintendente, Sr. Aluysio Guimarães 

- para revisionar as atividades da Fundação, sobretudo no que concerne a possi-
... NA' 

veis reduçoes de despesas, que nao comprometam a eficiencia dos respectivos or-
- ... N - IV f • gaos, bem como para reexarnlnar a cont1nuaçao ou nao de subvençoes ou aUX1110sque 

a Fundação concede a outras entidades, com que colabora. 5) Resolveu-se cumprir 

logo tôdas as exigências legais relativas ao novo salário minimo, examinando,po~ 

teriormente, a Administração da FGV o problema do reajustamento salarial dos de

mais servidores, em face dos novos niveis do salário minimo, do aumento do custo 

de vida e das condições atuais do mercado de trabalho, ouvidos naturalmente osó~ 

gãos da Fundação. 6) Por proposta do Conselheiro Mello Flôres e a fim de atender 

ao reajustamento salarial, inclusive os encargos legais do novo salário m1nimo, 

foi criado um fundo, co nst itui do , lIad referendumll da Assembléia Geral, das econ,2, 

mias e do resultado do exercido de 1958, a que se juntariam não só a dotação de 

Cr$2.259.760,OO, destinada inicialmente a inversões, no exercicio de 1959 - e que 

passaria assim a custeio, correndo as inversões pelo fundo patrimonial - mas t~ 

bém tôdas as poupanças que pudessem ser feitas no orçamento de 1959, com recurso 
, .. ) , a racionalizaçao dos serviços. 7 Ficou, desde ja, designado o Conselheiro Mello 

Flôres como Relator do Plano de reajustamento salarial, a fim de que possa acom

panhar o trabalho a ser elaborado e apresentado pela Administração da Fundação, 

em tempo oportuno. 8) Ficou ainda aprovado, em principiO, o Relatório da Comis

são a que se refere o ato nº 294, de 4/9/1958, do Diretor Executivo, sÔbre o pr.2, 

blema do Serviço de Publicações da Fundação, que será reexaminado pela Comissão 

de Conselheiros, então designada para rever atividades e despesas da entidade.9) 

Foi aprovado, também em principiO, o Orçamento proposto para o novo Serviço de~ 

blicações da Fundação, num total de Cr$4.9610860,Oo, para receita e despesa,res

pectivamente, incluida a contribuição especial da FGV, no valor de ~645.020,OO. 

AGRADECIMENTOS E PASSAGEM DA PRESIDtNCIA - Encerrando-se a presente sessão,o Sr. 

Vice-Presidente, Dr. Guilherme Guinle, sugeriu aos presentes a consignação, em A 

ta, dos agradecimentos do Conselho ao Relator da matéria, Conselheiro Brito Pe

reira, o que foi unânimemente aceito e louvado. Também ao Sr. Presidente, Dr. Si 

mões Lopes, por sugestão do Conselheiro Eugênio Gudin, foram apresentados os a

gradecimentos do Conselho, por seu esfôrço e dedicação em defesa dos interês s e s 

da Fundação, junto aos 6rgãos Federais, principalmente nos Últimos meses dêste ~ 

no. Agradecendo a homenagem, solicitou o Dr. Simões Lopes um registro, em Ata,de 

agradecimentos do Conselho a S.Ex~ o Sr. Presidente Juscelino Kubischeck de Oli

veira e aos Ministros da Educação e da Fazenda, Drs. Clóvis Salgado e Lucas Lo-
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pes, respectivamente, pelas atenções especiais que tiveram, em 1958, para com a 

Fundação. Aprovou, ainda, o Conselho o envio de uma carta a Suas Excelências, p~ 

las deferências demonstradas. Finalmente, o Sr. Presidente do Conselho, agrade

cendo aos demais membros a colaboração prestada, neste ano de 1958, e augurando

-lhes votos de felicidades para o novo ano, passou a Presidência da entidade ao 

Dr. Guilherme Guinle, Vice-Presidente e seu substituto legal, por ter que se au

sentar desta Capital em férias. Solicitou, outrospim, ao Presidente substituto 

reunisse o Conselho em janeiro próXimo, ou principios de fevereiro. A propósito 

dessas reuniões, sugeriu o Conselheiro Carlos Vital se fizesse, regularmente, u

ma sessão por mês, mesmo porque era conveniente que o Conselho estivesse mais em 

contato com a Fundação. E não havendo mais o de que se tratar, cêrca de 20,30hs, 

suspenderam-se os trabalhos e encerrou-se esta sessão, cuja Ata, para constar,l~ 

vrei eu, Ney de Oliveira, Secretário e que, se ratificada e aprovada pelos mem

bros presentes, vai pelos mesmos devidamente firmada. 

Luiz Simões Lopes 

Guilherme Guinle 
João Carlos Vital 
Eugênio Gudin 

Alberto de Brito Pereira 

Jorge Oscar de Mello Flôres 

Rubens DiAlmada Horta Pôrto 
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"RELAT6RIO - PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO DA FGV PARA 1959 - Seja-nos permiti

do, de inÍcio, registrar, com agrado, a forma pela qual o "Plano de Trabalho" e 

a "Proposta Orçamentária" para 1959 foram elaborados, o que facilitou, de muito, 

o seu exame. De fato, o "Plano de Trabalho" permite uma visão ampla do que a nos 

sa Fundação pretende realizar em 1959 e a "Proposta Orçamentária" apresenta uma 

especificação mais correta do que na anterior, situando, com precisão, a quota de 

"Receita" e "Despesa" de cada órgão. A análise dos nÚmeros apresentados está a in. 

dicar, desde logo, que, em virtude de fatôres váriOS, não será poss1vel à Funda 

ção GetÚlio Vargas, dentro dos recursos disponíveis, pôr em prática o seu progr~ 

ma de expansão, como seria de desejar. Concorrentemente, verifica-se a influên

cia da pressão inflacionária na economia da Instituição, ° que lhe acarretará s~ 

rios problemas no decorrer de 1959. Agora mesmo, o Decreto 45.l0b-A, de 000 •• '.' 

24-12-1958, reviu os nÍveis de salár io-m1nimo para as diversas regiões do pais. 

E " .' ,p sta medida governamental, de carater compulsorio, lra, como e obvio, afetar a 

política salarial da Fundação, forçando-a a um reajustamento dos salários de seus 

f -, - f servidores. In elizmente, para 1959, nao foi posslvel a manutençao de um undo 
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para atender a despesas com aumentos de salário. A inexistência de tal reserva ~ 
, *V" , 

brigara a Fundaçao a adotar providencias outras para encontrar remedio adequado 

para esta situação de fato. Tais providências, entretanto, devem ser precedidas 

de um exame mais detido das inÚmeras circunstâncias que estejam influindo para a 

situação deficitária que se constata em alguns de seus órgãos. Com as ressalvas 

acima que, em nosso entender, devem, pela sua oportunidade, ser apreciadas depl~ 
~ 

no, passamos ao exame dos esquemas de trabalho e da proposta orçamentaria.------

I B R E - O IBRE, em seu bem organizado plano de trabalho pretende: a) prosseguir 

com seu programa de bôlsas de estudo, em regime de acôrdo com a Rockfeller Foun

dation; b) participar de Conferências Internacionais, destacadamente a da Assoei 

ação de Renda Nacional, que, caso se realize no Rio, deverá ter as despesas de 

instalação e serviços de secretaria custeados pelo mesmo Instituto; c) realizar 

uma interessante pesquisa de orçamentos familiares em todo o Brasil, com a cola

boração da Ford Foundation, que financiará as despesas, orçadas em mais de dez 
..., ~ 

milhoes de cruzeiros; a FGV caberiam apenas despesas extraordinarias que, no nos 

so entender, deveriam ter um teto fixado; d) dar continuidade a seu trabalho de 

análise dos levantamentos, iniciados em 1958, sôbre a pesquisa de Despesas dos 

estabelecimentos agricolas. Os Centros de Estudos do referido Instituto deverão: 

a) dar prosseguimento à estimativa da distribuição da renda, em função das anal~ 

gias estruturais das várias unidades da Federação; b) incluir, nos trabalhos de 

rotina, o cálculo do custo de vida; c) proceder a pesquisas sôbre salários, habi 

tação, alimentação e transporte. Quanto à Conjuntura Econômica, é propósito de 

sua direção continuar o seu aperfeiçoamento técnico, com a inclusão de novos in

dices econômicos. A Revista Brasileira de Economia manterá o mesmo programa dês

te ano. Em razão dêsse plano de atividades prevê o mesmo Instituto um aumento de 

suas "recei tas funcionais" da ordem de Cr$l. 200 0000,00 e na de "Acordos" de • o •• 

Cr$960.000,00, devido a reajustamentos nos contratos com a SUMO C e o BNDE. Mesmo 

assim, a contribuição da FGV passará de Crt8.287.800,00 para Cr$9.910.500,00. As 

despesas de custeio do IBRE estão fixadas em Cr$19.009.000,00 dos quais •••••••• 

Cr$13.315.800,00 para Pessoal. I B R A - O lERA, além dos encargos de rotina r~ 

lacionados com as Escolas que devem seguir sua orientação, pretende manter cont~ 

tos com autoridades nacionais e estrangeiras sôbre problemas de assistência téc

nicae treinamento de professôres de administração pública. Espera, também, ob

ter em 1959, o reconhecimento oficial da EAESP e da EBAP pelo Ministério da Edu

cação e Cultura. A Escola Brasileira de Administração Pública apresenta, particR 

) ", -larmente: a programa de estagios praticos em orgaos governamentais ou semi-g~ 

namentais, com o intuito de colocar seus alunos "em contato direto com fatos,pr~ 
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blemas, pessoas e técnicas da administração pública atualll; b) com recursos do 

Ponto IV, planejamento para formação e especialização de professôres de adminis

tração para outras entidades, que possuam cursos ou programas semelhantes; c) na 

parte de ensino, a EBAP ministrará quatro cursos (Intensivos, de Aperfeiçoamen

to, de Formação e Extraordinários) e promoverá dois "ciclos de conferênciasll sô-
... , . ,. 

bre assuntos de administraçao geral e especlflca, e sobre aspectos da culturabr~ 

sileira contemporânea; nestes cursos deverão matricular-se 426 alunos, além de to 
oficiais intendentes da Escola de Aperfeiçoamento do Exército; .é de se notar que, 

dentre os 220 alunos dos Cursos Intensivos, 16 serão procedentes de paises lati

no-americanos; d) quanto ao seu corpo docente, espera a Escola intensificar opr,2 
,. 

grama de treinamento de professores no estrangeiro, contando para isso com a co-

laboração do Departamento de Assistência Técnica da ONU, da Escola de Administra 

ção de Paris e da Universidade de Pôrto Rico; e) tendo em vista a escassa liter! , ,. , 
tura especializada, em llngua portuguesa, tentara reiniciar seu programa de ex-

pansão de publicações, como sejam os "Cadernos de Administração" e novos volumes 

da Biblioteca de Administração Pública, dando ainda prosseguimento às "pesquisas 

que foram iniciadas e interrompidas por falta de recursos"; f) em relação às bôl 

sas de estudo, há um plano para concessão de 42 bôlsas anuais, tipo A, para o ruE. 

so de Formação, 52, também tipo A, para os candidatos aos cursos Intensivos e 150 

bôlsas tipo B. A Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo, tendo em vi~ 
..., ) ta os tres cursos que ministrara, apresenta o seguinte planejamento: a Curso U-

niversitário de Formação, com quatro séries e 128 alunos com pretensão de, segun 

do as disponibilidades de pessoal docente, verba, espaço e candidatos à matricu-
, 

la, reproduzir no segundo semestre os cursos realizados no primeiro o Ha ainda ex 

pectativa de que, com o próximo reconhecimento, por parte do Ministério da Educa 

ção e Cultura, do Curso Universitário de Formação, haja, em 1960, maior afluên

cia de alunos; b) Curso Intensivo de Administradores, com duas turmas em cada se 

mestre; c) Curso de Estudos Pós-Graduação que, iniciado no segundo semestre de 
... 

1958, deve atingir pleno desenvolvimento em 1959; serao as seguintes, as disci-

plinas que ministrará: I - Administração Contábil e Financeira; II - Merceologia; 

III - Administração Geral; IV - Produção. No setor de pesquisa e divulgação, pr~ 

tende a EAESP elaborar um programa de metas, à semelhança de outras universida

des estrangeiras. Quanto a publicações, a Escola pretende fazer circular uma re

vista trimestral, que colocará lIà disposição dos interessados os resultados de 

suas pesquisasll , embora reconheça ser a mesma "inadequada para preencher inte

gralmente as funções de publicação da Escola". Serão realizadas conferências pa

ra homens de negócios, não só em são Paulo como no Rio, objetivando-se alertar o 
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interêsse das firmas dessas cidades pelos cursos da EAESP. Haverá ainda um semi

nário de ex-alunos em são Paulo. Continuará o programa de treinamento de assis-
,. 

tentes de professores com o envio, para aperfeiçoamento em Universidades Norte-A 
, 

mericanas, de seis novos assistentes, devendo regressar os nove que la se encon-

tram. As instalações da Escola devem ser ampliadas, dando-se melhor utilização ao 

prédio da Avenida Paulista. A par disso, faz-se necessário substituir o material 
A , , A 

inutilizado pelo incendio havido no corrente ano. Ha tambem interesse em se cri-
~ , ~ 

ar atividades de assistencia as empresas, sob forma de cursos especiais, fazendo 

-se treinamento especifico para seus servidores. Com tal atividade, espera-se in 

clusive aumentar a receita da Escola. Procurando incrementar pesquisas e desen

volvimento tecnológico, a Escola está negociando com a COSUPI um convênio ,que não 
lhe trará qualquer ~nus. Dentro do programa apresentado a receita total do IBRA, 

incluindo as de suas duas Escolas, passará de Cr$36.052.000,00 para •••••••••••• 

Cr$40.782.000,00, assim discriminados:------------------------------------------

UNIDADES 1 9 5 8 1 9 5 9 

EAESP •••••• 0 •• 0.0 •••••• 0. 16.270.000,00 19.717.000,00 

EBAP •••••••••••• 6) •• 0.0 •• 17.583.000,00 18. 7~.000,00 

Contribuição FGV (para a Di 
reção Geral) ••••.•..•••• ~ 2.199.000,00 2.315.000,00 

Na EBAP está prevista uma redução de Cr$833 .000,00 em suas "receitas funcionais'~ 
f ~ 

ao mesmo tempo que o a~lio do Governo Federal passa de Cr$15.000.oo0,00 para •• 

Cr$17.000.000,00. Na EAESP haverá uma elevação nas receitas de "Acordos",que pa~ 

sam de Cr$2.100.000,00 para Cr$2.540.000,00, enquanto o auxilio do Govêrno Fede

ral foi majorado de Cr$3.000.000,00. Esta Escola espera, ainda, aumentar sua re

ceita através dos Cursos de Treinamento Especifico. As despesas de custeio estão 

fixadas em Cr$39.773.940,OO, dos quais Cr$27.134.860,00 para Pessoal. I S O P-O 

ISOP pretende ampliar, dentro dos recursos próprios,suas atividades especificas 
... - , de seleçao de aprendizes e profissionais, bem como de orientaçao psicopedagogi--

ca, pré-profissional, global e de exploração da personalidade. Deverá manter ore 

ferido Instituto seus atuais clientes, procurando ainda assinar novos contrato s 

de prestação de serviços em 1959. Seus serviços de orientação pré-profissional e 

profissional prestarão assistência a cêrca de 10 estabelecimentos de ensino. Se

rão, ainda, realizados 7 cursos especializados, com um total de 190 horas de au

la. tste Instituto vem apresentando um aumento sempre crescente de suas "recei-

tas funcionais", prevendo para o próximo exercicio um acréscimo de ............. 

" 
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Cr$lol20.000,OO. Há, outrossim, um refôrço no auxilio do Govêrno Federal,que pas 

sou de Cr$500.000,OO para Cr$1.500.000,OO. Não obstante, a contribuição da FGV 

deverá passar de Cr$6.992.220,OO para Cr$9.114.400,OO. As despesas de custeio do 

ISOP estão fixadas em Cr$13.079.400,OO, dos quais Cr$lO.547.400,OO para Pessoal. 
, A t ' I D P C P - O Instituto de Direito Publico e Ciencia Polltica prosseguira na re~ 

lização de suas atividades, promovendo: pesquisas, mesas-redondas, cursos, conf~ 

rências e intercâmbio, particularmente com a instituição congênere da Argentina. 

Na parte de publicações, continuará com a edição de sua nova revista. A receita 

dêsse Instituto sofreu uma redução de Cr$70.000,OO, ao passo que a contribuição 

da FGV passará de Cr$792.000,OO paraCr$882.000,OO. As despesas de custeio do 

IDPCP estão fixadas em Cr$932.200,OO, dos quais Cr$466.0oo,00 para Pessoal. De-
, 

partamento de Ensino - O Departamento de Ensino promovera palestras e cursos a-

vulsos, bem como tratará dos assuntos de interêsse do CNF, nesta Capital, alémde 

controlar as bôlsas de estudo. A Escola Técnica de Comércio deverá matricular 610 

alunos em oito cursos diferentes, que irão de Técnico de Contabilidade a Projeto 

de Ambientes de Trabalho. Além dêsses, funcionarão cursos avulsos, em função tag 

to da possibilidade de se conseguir especialistas, quaLto do interêsse demonstr~ 
A . 

do pela clientela potencial de alunos, devendo esses serem efetuados tlpelo sist~ 

ma de receita e despesa extraorçamentárias". Também serão realizados cursos de 

aperfeiçoamento para professôres de ensino comercial, "sob a responsabilidade fi 

nanceira da Campanha de Aperfeiçoamento e Expansão do Ensino Comercial". O Colé

gio Nova Friburgo manterá a mesma estrutura iniciada em 1958, bem como o nÚmero 

de seus professires, isto é, 33, sendo 24 de tempo integral (com 36 horas sema

nais). Há a previsão de se matricularem 400 alunos, segundo a distribuição se

guinte: Internos contribuintes - 250; Semi-internos contribuintes - 20; Internos 

bolsistas - 130. Foi também organizado, pelo ColégiO, um plano para aperfeiçoar 

seu material didático, que, a par de melhor seleção de alunos, possibilitará re

duzir o nÚmero de reprovações. Serão ministrados cursos de atualização para seus 

professôres, particularmente, para os de tempo integral. Ha~erá um curso de féri 

as para profess3res, sob o patrocinio da C.A.D.E.S., bem como funcionará o Cen

tro de Estudos Pedag6gicos, com cêrca de 130 estagiários. Deverá também ter pro~ 

seguimento o programa de assistência externa a Colégios que o solicitarem, cor

rendo as despesas por conta do solicitante e da C.A.D.E.S. Os investimentos pa

trimoniais programados pelo Colégio, tais como, construção de 3 casas para pro

fessôres, ampliação da lavanderia, aquisição de máqUinas e aparelhos, aquisição 

de nova mesa telefônica e pintura de esquadrias deverão correr por conta do fun

do patrimonial. Enquanto a estimativa de 1958, na rubrica do Departamento de En-
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sino era de Cr$950.000,00 e passará, em 1959, para Cr$1.040.000,00, a contribui

ção da FGV sofrerá um aumento de Cr$1.889.040,00. Por sua vez, da despesa estab~ 

lecida para o DE de Cr$10.112.400,00, Cr$7.073.100,00 são destinados à manuten

ção da Escola Técnica de Comércio e Cr$2.997.300,00 a atender às despesas com a 

Direção Geral do mesmo Departamento. Com referência à proposta orçamentária, ho~ 

ve melhor especificação da receita do Colégio Nofa Friburgo, ficando esta distri 

buÍda entre receitas patrimoniais e funcionais. Assim, se pode veriricar que, a

pesar do acréscimo das anuidades, vem o estabelecimento mantendo um Ildeficit" se!! 

pre crescente. Passando a analisar sua receita total, verifica-se que esta irá de 

Cr$16.200.000,00, em 1958, para Cr$18.680.000,00, em 1959, e que a parcela decog 

tribuição da FGV, que corresponde ao 11 defici til, elevar-se-á de CR$8. 570.000,00 p! 

ra Cr$10.061.700,00, não levando ainda em consideração 

que deverão atingir a cêrca de Cr$2.800.000,00. No que 

Custeio do CNF foram elas fixadas em Cr$28.065.300,00, 

as inversões imobiliárias, 
, 

se refere as Despesas de 

assim distribuÍdos:------

Patrimonial .. o ••• o •••••• o •• o ••••••••• o ••• 0 •••• 110 ••••••••• 81 •••• o" Cr$ 660.000,00 

Pessoal ........... O" ••• o ••• o ••••••••••••••••••••••• o •••••••••• C1'$13.735.3oo,00 
Material de Consumo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 9.975.000,00 

Serviços de Terceiros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 1.540.000 ,00 

Encargos Diversos 0 •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 2.155.000,00 

Superintendência - A Superintendência da FGV, continuando seu programa de racio

nalização, deverá realizar cursos intensivos de aperfeiçoamento do pessoaldaFug 

dação com a finalidade de melhorar a produtividade, além de promover boas rela

ções com outras instituições ou emprêsas, que enviam servidores como participan

tes dêsses cursos. Informa, ainda, que pretende fazer a recuperação do material 

permanente em suas próprias oficinas, além de conservar os bens imóveis da FGV. 

° aperfeiçoamento do contr~le orçamentário deverá ser estendido aos órgãos regio 

nais descentralizados. Executando t~das estas medidas, a Superintendência conti

nuará, paulatinamente, a reduzir o nÚmero de seus servidores, sem qualquer pre

juizo de suas atividades. Para a Superintendência está prevista uma Despesa de •• 

Cr$10.251.700,00, dos quais Cr$8.224.150,00 na rubrica 22 - Pessoal. Fazendo um 

retrospecto da Proposta Orçamentária da FGV para 1959, verificamos que: 1) a Re

ceita Geral está estimada em Cr$125.393.000,00, assim distribuida:--------------

Fundação GetÚlio Vargas ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• Cr$53.616.000,00 

IBRE 
IBRA 

ISOP 

•••••••• 00.0 •••••• 0000 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(E.AESP) o o • o o •••• o •• o ••••••••••••• o ••• o ••••••••••••••••••• 

••••••••••••••• o • o •••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cr$ 9. 240.000,00 

Cr$19.717.000,00 

Cr$18.750.000,00 



IDPCP o ••••••• o • o •• o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••• 13 •••••••• 

Departamento de Ensino ..... o •• o ••••• o o •••••••••••••••••••••••• 

DE (00) ••••••••••••••••• oo ••••••••• o ••••• u •••••••••• " •••••••• 
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Cr$ 50 .000,00 

Cr$ 1.040.000,00 

Cr$18.680.OO0,00 

2) as "Receitas Funcionais" estão estimadas em Cr$35.247.000,00. 3) a Receita de 

"Acordos" está estimada em Cr$5.9oo.000,00. 4) a Despesa Geral está fixada em ••• 

Cr$125.393.000,00, assim discriminada:------------------------------------------

Custeio ......•................... " ..... CI •• o ••• " •• o o •••• o •••••• CR$123 .133.240,00 

Inversões ........... o ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o • o ••• CR$ 2.259.760,00 

5) as despesas de Custeio podem ser assim apresentadas: ------------------------

Patrimonial ....................... 00 ••••••••••• 00 •••• 1» •••••••• Cr$ 3.448.050,00 

Pessoal ....................... o • o o o •• It ••••••• o o • o ••• o • • • • • • • •• Cr$80. 600 0010,00 

Material de Consumo ••••••••••.•••••••••••••• , •••• , •..•..•••••• Cr$12.029.OO0,00 

Serviços de Terceiros •••••.•••.••..•.•••••.•••••..•..•....•.•• Cr$14.197.280,00 

Encargos Diversos ••••••••••••.••••••••••.••••••••..••.•••••••• Cr$11.178.900,00 

Subvenções, Contribuições, Doações e Auxilios ••.•••••...•••••• Cr$ 1.680.000,00 

6) as despesas de Custeio assim se distribuem: --------------------------------

Órgãos Direcionais e Superintendência ••.•••••••••••••....••••• Cr$12.203.000,00 

IBRE ...•... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cr$19 • 009 .000,00 

lBRA ••••• It o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o o •• I:) O. o •••••• Cr$39.773c»"940,OO 
ISOP 

IDPCP o •••••••• o •••• o •••••••••••• " .... o •••••••• o •• o o o o •••••••••• 

Departamento de Ensino (ETC e 00) .•••.• 0 •••••••••••••• 0 •••••• 

Cr$13.079.400,00 

Cr$ 932.200,00 

Cr$38.135.700,00 

7) a contribuição da FGV a seus órgãos especificos está assim distribuida: -----

lERE 

IBRA 
ISOP 

••• 00 ••••••••••••••••••••••••••• 00 •••• 0 •• 0 •••• 000 ••••• OQ •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••• 0 ••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••• 000.00 ••••••••••••••• 

IDPCP •••........•... o ••••••••••• o • o • • • o • 8 •••••• " o " • \lO • o OI ••• ct ••• 

DE - ETC 

CNF 

•••••••••••••• " ••••••••••••• 0 •••••••••• 000.0 •••••••••• 

•• O ••• OCillO ••• O •••••••••••• O.O ••• OO ••• O.OO~ ••• O." •• O ••• O 

Cr$ 9.910.500 ,00 

Cr$ 2.315.000,00 

Cr$ 9.114.400,00 

Cr$ 882.200,00 

Cr$ 9.072.400,00 

Cr$10.061.700,00 

8) há um acréscimo de Cr$7.331.820,00 sôbre as contribuições feitas, em 1958, a 

órgãos especificos. 9) os auxilios do Govêrno Federal constantes do Orçamento p~ 

ra 1959 (Lei n2 3.487, de 10-12-1958) sao os seguintes: ------------------------

Quota de Educação e Saúde (D.L. n2 6693/54 e D.Lon2 9486/46) ••• Cr$50.000.000,00 
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Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo, inclusive pa 
gamento de profess~res, em regime de ac~rdo com o Ponto IV •• : 04 15.000.000,00 

Escola Brasileira de Administração Pública •••••••••••.••••••• ~ 17.000.000,00 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional ••••.•••••••••• ~ 1.500.000,00 
,. 

Para desenvolvimento das atividades extra classe e bolsas de es 
tudo no Colégio Nova Friburgo ••••••••••••••••••••••••••••••• : ~ 2.000.000,00 

Para_construção do Edificio sed~ no Rio d~ Janeiro~ para cons-
truçao da Escola de Administraçao de Empresas de· Sao Paulo e o:!:!, 
tras obras ........ 0- ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• ~ 400000.000,00 

10) a Despesa com Pessoal atinge o montante de Cr$80.600.010,00, equivalente a 

64,27% da Despesa Geral. CONCLUSÕES - Concluindo as breves considerações sÔbre 

o "Plano de Trabalho" e a "Proposta Orçamentária" da FGV, para 1959, somos de p~ 

recer que: 1) sejam aprovados os projetos em exame, com as ressalvas e sugestões 

que se seguem; 2) sejam mantidas as atuais atividades, enquanto que os programas 
N' _ , 

de expansao so deverao ser executados se recursos especiais, extra-orçamentari-

os, cobrirem as respectivas despesas; 3) seja designada uma Comissão para proce-- , -der a exame acurado das atividades da Funda~ao no que diz respeito a orgaos que 

se mantêm em crescente regime deficitário e cujas finalidades não atinjam essen

cialmente aos objetivos colimados pela FGV, propondo as medidas adequadas; 4) se 

ja examinado pela administração da FGV o problema da reestruturação salarial, em 

face dos novos nfveis do salário m1nimo; 5) que a mesma Comissão de que trata o 

item 3 faça uma revisão das subvenções concedidas pela FGV, a fim de que as pro

vidências de ordem econômica tomadas em relação aos órgãos da Fundação guardem 

conformidade com as instituições a serem subvencionadas. Rio de Janeiro, em 26 de 

dezembro de 1958. (a) ALBERTO DE BRITO PEREIRA." -------------------------------
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liA D E N D A - Posteriormente, isto é, depois de examinado e, inclusive, relata

do o Orçamento e Planos de Trabalho da FGV, para 1959, foi-nos apresentado um R~ 

latório, elaborado pela Comissão a que se refere o Ato ~ 294, de 4-9-58, do Sr. 

Diretor Executivo, sôbre o problema do Serviço de Publicações da entidade. Divi-
'" ) - , de-se este Relatorio em 3 partes: a na l~, relata a Comissao, alias com franqu~ 

za, as principais falhas, sobretudo, que caracterizaram o Serviço, quando em~ 

da Fundação, até março de 1957; b) na 2~, detém-se a Comissão a examinar as cau-
,. ,. 

sas que mais evidentemente comprometeram o exito desse Serviço, agenciado pelaR~ 

vista Forense S.A., a quem foi entregue, de março de 1957 até esta data, a res

ponsabilidade de distribuição, venda e promoção de vendas das publicações da in~ 
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tituição; na verdade, pelos fatos e dados relatados, não temos dúvidas de que os 

propósitos e intuitos da Fundação ficaram frustrados pelo modo como se conduziu, 

a tal respeito, aquela emprêsa agenciadora; c) na 3~parte, em virtude do fracas 

so do serviço desempenhado pela Revista Forense S.A., estudou e planejou a Comis 

são um novo tipo de serviço, a ser realizado, não mais por terceiros, mas pela 

própria Fundação; é sôbre esta parte do Relatório que pretendemos, agora, apre

sentar algumas observações. Pareceu-nos boa a fórmula apresentada pela Comissão 

que conclui pelo inter~sse da Fundação em ficar com o contrôle de suas 

ções. Propõe ainda a Comissão tenha tal serviço autonomia, isto é, seja 

dente da Superintendência, para que se lhe possa atribuir, tanto quanto 

publica

indepen, 
posslVel, 

, 
um carater comercial, com estrutura corrente e que atenda suas novas responsabi-

lidades. Apesar, entretanto, da fórmula encontrada, cremos que, talvez pela nat~ 

reza de suas publicações (de caráter técnico, com clientela especializada e res

trita), êste Serviço terá que ser, por longo tempo, subsidiado com auxilios fi

nanceiros da Fundação, que só poderão desaparecer quando o mesmo serviço adqui

rir maior experiência e, com o tempo, se tornar mais eficiente. Juntamente com ê~ 

te Relatório, encontramos o "Plano de Trabalho", pr~priamente diretrizes de tra

balho, do novo Serviço, e respectivo Orçamento, que pede, complementarmente, uma 

contribuição da FGV, no valor de Cr$645.020,OO, indispensável à execução de suas 

tarefas, neste primeiro ano de atividades. Embora nos pareça tenha sido o assun

to devidamente estudado, mas em se tratando de matéria nova, que nos foi submeti 

da sem o rempo necessário para um exame mais detido, opinamos: 1) seja aprovado, 

em principio, o referido Relatório, designando-se novo relator para um estudo mais 

acurado, o que propiciará decisão definitiva; 2) pela aprovação, também em prin

cipiO, do Orçamento proposto para o novo Serviço, num total de Cr$4.961.860,OO , 

para receita e despesa, respectivamente, incluida a contribuição especial daFGV, 

no valor de Cr$645.020,OO, que, em vista do montante geral, representa menos de 

14%; e 3) pela retificação do quadro referente ao Orçamento Geral da Fundação, 

incluindo-se a contribuição de Cr$645.020,OO, na parte da Despesa. Rio de Janei

ro, em 29 de dezembro de 1958. (a) ALBERTO DE BRITO PEREIRA.1I 
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ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO OR
DINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR, REALI
zADA AOS 23 DE MARÇO DE 19590 

Aos vinte e três dias do mês de março, de mil, novecentos e cinqüenta 

e nove, na sede da Fundação GetÚlio Vargas, sob a presidência do Dr. Luiz Simões 

Lopes, reuniu-se o Conselho Diretor desta entidade, presentes seus membros abai

xo assinados. ATA DA SESSÃO ANTERIOR - Já do conhecimento de todos os Conselhei

ros e, inclusive, por êles ratificada, foi dispensada a leitura da Ata correspo~ 

dente à Sessão anterior. COMUNICAÇÕES - Com a palavra o Sr o Presidente, apresen

tou logo de inicio os seguintes comunicados: 1) êle, o Presidente, estivera no 

CNF com um grupo de Americanos, integrante.s da Comissão do Ponto IV Americano, 

que opera no Brasil; êsses administradores e técnicos admiraram aquela obra, que 

realmente se apresenta muito bem e vem cumprindo com êxito suas finalidades; 2) 

continua o problema da estrada de acesso àquele Colégio, isto é, há um grupo de 

interessados intransigentes com as desapropriações que se fazem necessárias; à 
respeito, a FGV se deve preparar para algumas despesas nesse sentido, sobretudo 

com relação às faixas de terrenos que ficam na parte superior da estrada; note-
, N ...... , 

-se, porem, que os interessados serao beneficiados com esse acesso, que ira in-

clusive valorizar seus terrenos; 3) dia 30 do corrente (2~ feira) o Presidente da 

República deverá a ir a são Paulo, para presidir nã~ só a solenidade de formatu

ra da lA turma de Bacharelandos em Administração de Emprêsas da EAESP, mais ain

da para presidir o ato simbólico do lançamento da pedra fundamental da nova Sede 

daquela Escola; para tais atos foram convidados, pelo Dro Luiz Simões Lopes, to

dos os membros do Conselho. NOVOS PROBLEMAS SÔBRE AS CONSTRUÇÕES DA FGV - Para e~ 

por tais assuntos, o Sr. Presidente passa a palavra ao Dro Alim Pedro, que supe

rintende a realização dessas obras. Discorrendo sôbre a situação dos projetos r~ 

lativos à sede da EAESP, recordou o Dr. Alim Pedro as primeiras providências que 

se tomaram a tal respeito, bem como sôbre a elaboração dos projetos, posterior-

mente examinados e aprovados pelo Conselho Diretor. Apresentou, finalmente, a no 

va dificuldade que ocorreu para a concretização dos projetos então aprovados, is 

to é, a diferença de nivel dos terrenos e a natureza de seus solos, que tornam 

quase inexequivel econômicamente a efetivação das obras projetadas, já que exi~ 

riam, complementarmente, trabalhos de proteção da área superior, trazendo exces

siva elevação do custo das obras. Dai a solução estudada, que agora apresentava 

à deliberação do Conselho, a saber: reduzir-se o programa, preestabelecido pela 



385 

Escola, a aquilo que o terreno possibilitasse e, se possivel ainda, a aquisição , 
do terreno contlguo, de propriedade alheia, onde se construiria, posteriormente, 

o restante necessário ou complementar, segundo as previsões da Escola, com rela

ção às suas necessidades de instalações futuras. Acrescentou o Sr. Presidente epe, 

para o presente problema, via apenas três hipóteses: 1) levar avante o antigo pro 

jeto, que se tornaria, nossas condições, muito caro para a FGV, 2) abandonar o 

projeto já aprovado e elaborar-se outro, que se restrinja à Escola somente, dei

xando-se apartamentos, garagens etc., 3) construir-se naquele terreno (na parte 

baixa) somente a Escola e, posteriormente, tentar-se a aquisição da área~inha, 

para ai construir-se as obras complementares, já previstas no projeto que fôra ! 

provado. ° Cons. Rubens Pôrto achou, entretanto, que o Conselho, na sua opinião, 
~ " nao poderia aprovar esta ultima hipotese, sem saber antes o preço do terreno co~ 

tiguo e o custo do novo projeto. ° Dr. Alim Pedro~ apresentou, então, a seguinte 

proposta: ° Conselho Diretor autorizaria a Fundação a providenciar a reforma do 
.. A 

projeto, de modo que, devidamente refundido, possa atender as exigencias do ter-

reno e, quanto possivel, às necessidades essenciais da Escola. Discutida étinda es 

ta proposição, passou-se à votação da matéria. E o Conselho Diretor votou unâni

memente pela autorização solicitada, isto é, que se refunda o projeto aprovado, 

de modo que se possa executar uma obra técnica e econômicamente exequivelo Ainda 

com relação às obras da FGV, tratou-se, na presente reunião do Edificio-sede no 

C · A A' , A Rio. om a palavra o Dr. lim Pedro, fez uma slntese das ultimas providencias to 

madas a respeito e da atual situação em que se encontra o problema dessas cons

truções. Lembrou, assim, que: 1) foram já demolidos todos os prédios que ocupa-
, , , 

vam a area, onde surgira o futuro Ediflcio-sede da FGV, bem como foram devidameg 
A P , 

te executadas todas as sondagens, os calculos estruturais, caixas dagua e, incl~ 

sive, foi publicado o Edital para a execução da lª etapa das construções; 2) com 

referência, ainda, a êsse Edital, que abrangia obras de fundações e lQ pavimen

to, a Fundação usou o direito de escolher apenas as firmas especializadas no as

sunto e que, inclusive, pudessem sugerir tipos de fundações apropriadas, 3) de

corridos 43 dias, foram, segundo o Edital J apresentadas duas propostas sôbre os 

serviços pedidos: uma pela firma "Engenharia de Funda'sões", que propôs o preço 

de Cr$48.300 .000,00 e que sugeria o tipo de 1itubulões:' para as fundações da obra, 

e outra pela firma "Estacas Franki S.A." que pediu Cr$48.900.000,OO e propôs um 

sistema misto de fundações, isto é, "tubulõesil e lIestacas" para blocos de peque

nas cargas. Concluiu, assim, o Dr. Alim Pedro que, pelo estudo feito sôbre ambas 

as propostas, a que mais interessavó. à FCindaç~Q era a primeira, a da firma "Eng~ 

nharia de Fundações S.A."" não só por apresentar menor preço, mas por ser o tipo 
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de fundações mais homogêneo, de acôrdo com o parecer apresentado pelos Engenhei

ros J.B. Bidar e Adolpho Constant Burnay. Discutido o assunto pelo Conselho Dir~ 

tor, que examinou as duas propostas apresentadas, em seus documentos originais, 
p -foi posta a materia em votaçao. Diante dos dados apresentados, votou o Conselho 

Diretor pela escolha da primeira, IIEngenharia de Fundações S.A.", cuja proposta 

foi então aceita, ficando essa firma com a responsabilidade da execução da lA e

tapa dessas construções, segundo as bases do Edital publicado. E aqui, toma a p~ 

lavra o Sr. Presidente, Dr. Luiz Simões Lopes, para assegurar ao Conselho que a 

Fundação .estava em condições de assumir tal responsabilidade e que êle, pessoal

mente, a assumiria. Acrescentou que se a Fundação não se lançar a essas obras, 
~ , - , , 

que lhe sao absolutamente necessarias, nao podera tambem continuar a pretender 

as subvenções governamentais, que lhe são dadas para êsse fim. Por seu turno, os 

Conselheiros Mello Flôres, Rubens Pôrto e João Carlos Vital afirmam que o Conse

lho, coletivamente, se solidarizava com esta atitude do Sr. Presidente e assumia 

a mesma responsabilidade. DESIGNAÇKO DO RELATOR DO CONSELHO - Aproveitando-se da 

oportunidade, pediu o Sr. Presidente elegesse o Conselho o seu Relator, para eX! 

minar e apresentar parecer sôbre o Relatório e Prestação de Contas da FGV, rela

tivos ao exercicio de 1958. Foi, então, designado. por unanim,idade o Dr. Rubens 

D'Almada Horta Pôrto, que aceitou essa deferência, isto é, apreciar para êste Cog 

selho o Relatório das atividades da Fundação e sua Prestação de Contas, referen

tes a 1958. E nada mais havendo de que se tratar, deu-se por finda às 19,10 ho

ras esta Sessão, cuja Ata, para constar, lavrei eu, Ney de Oliveira, Secretário, 

e que, se aprovada por todos os membros presentes, vai pelos mesmos devidamente 

firmada. 

Luiz Simões Lopes 

Alberto de Brito Pereira 

Rubens Di Almada Horta pôrto 

João Carlos Vital 

Jorge Oscar de Mello Flôres 
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ATA DA VIatSIMA stTIMA SESSXO ORDI
NÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDA
çXO GETrtLIO VARGAS, REALIZADA AOS 
VINTE E QUATRO DE MARÇO, DE MIL, NQ 
VECENTOS E CINQUENTA E NOVE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março, de mil, novecentos e cinqtle!}. 

ta e nove, na própria sede da Fundação GetÚlio Vargas, sita à Praia de Botafogo, 

~ 186, nesta Capital Federal, efetuou-se a vigéSima sétima reunião ordinária do 

seu Conselho Curador, presidida pelo Embaixador Mauricio Nabuco, Presidente dês

te Conselho, e assistida pelos membros abaixo assinados. LEITURA DA ATA - Abrin

do a sessão, foi lida a ata correspondente à reunião anterior que, posta em dis

cussão e votação, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes à aquela 

Sessão. DESIGNAÇXO DO RELATOR E DISTRIBUIÇXO DOS RELATÓRIOS - Em seguida o Sr. 

Presidente, Embaixador Mauricio Nabuco, declarou o objetivo da reunião, isto é,a 

escolha do Relator dêste Conselho, que deveria estudar e, no próximo dia 12 de a 

bril, apresentar seu parecer sôbre o Relatório e Prestação de Contas da FGV, cog 

cernentes ao exercicio de 1958. Por sugestão do próprio Presidente, concordaram 

todos os presentes com a indicação, para desempenhar tal função, do Conselheiro 

Dr. Joaquim Bertino de Moraes Carvalho, o qual aceitou a incumbência e agradeceu 

a deferência de seus pares. Logo após, distribuiram-se a todos os presentes exe~ 

plares do Relatório e Balanços da FGV, referentes ao exercicio de 1958 •. Ficou, ~ 

inda, determinado que se enviassem exemplares também aos Conselheiros ausentes, 
, , 

para que, previamente, tomassem conhecimento da materia que seria discutida a l~ 

de abril próximo, em sessão conjunta com o Conselho Diretor da Entidade. Nada 

mais havendo a tratar-se, deu-se por terminada esta reuniã.o, cuja Ata, para con~ 
, 

tar, eu, Ney de Oliveira, secretario, lavrei de imediato, e que, se aprovada pe-

los presentes, vai pelos mesmos devidamente firmada. 

Mauricio Nabuco 

Joaquim Bertino de Moraes Carvalho 

Paulo de Tarso Leal 

Mario Paulo de Brito 

Heitor Campello Duarte 

Celso Timponi 

Antônio Garcia de Miranda Netto 

Francis~o Montojos 
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ATA DA SESSÃO CONJUNTA DOS CONSE
LHOS CURADOR E DIRETOR DA FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS, REALIZADA A lº DE A 
BRIL DE 1959. 

A primeiro de abril, de mil, novecentos e cinqüenta e nove, na sala de 

sessões da Fundação GetÚlio Vargas, sita à Praia de Botafogo, n2 186, presentes 

os Conselheiros abaixo assinados, realizou-se mais esta reunião conjunta de se~s 

Presidentes, respectivamente, Embaixador Mauricio Nabuco e Luiz Simões Lopes.Não 

puderam comparecer, e apresentaram escusas, os Conselheiros: Guilherme Guinle e 

José Joaquim de sá Freire Alvim. ATA DA SESSÃO ANTERIOR - Dispensou-se a leitu

ra da Ata da reunião precedente, porque já do conhecimento dos presentes, sendo 

apenas, nessa ocasião, pelos mesmos ratificada e firmada. COMUNICAÇÕES - Cêrca 

de 17,30 horas, aberta a sessão pelo Dr. Luiz Simões Lopes, transmitiu êste as s~ 

guintes informações: 1) a 30 de março próximo passado, a FGV teve a satisfação 

de formar, em sessão solene realizada à noite no Teatro Municipal de são Paulo, 

a lA turma de Administradores de Emprêsas da EAESP, de que foi paraninfo o pró

prio Sr. Presidente da República que, impossibilitado de comparecer pessoalmen

te, se fêz representar pelo Sr. Ministro Clóvis Salgado que, inclusive, leu odi~ 

curso do Sr. Presidente, que foi de absoluto apoio à Escola e à profissão de ad

ministrador; 2) nesse mesmo dia, ainda, lançou-se a pedra fundamental do novo! 

dificio-sede daquela Escola, que será construido à Av. 9 de Julho; êsse ato foi, 

outrossim, assistido pelo Ministro da Educação e Cultura, à propósito dessas so

lenidades, o Dr. Luiz Simões Lopes apresentou outros pormenores, concluindo pelo 

feliz êxito que coroou as mesmas; 3) a FGV dispõe agora, no Orçamento Federal~ 

ra o exercício de 1959, da importância de 40 milhões de cruzeiros, que o Govêrno 
.... , f 

da Uniao, atraves do M.E.C., lhe concedeu para o fim especlfico de ajudar, a par 

tir do corrente ano, suas obras de construção; 4) a subvenção'federal, proveni

ente da Lei do Sêlo, tomou nova modalidade, de modo que, com os novos dispositi

vos, espera a Fundação, a partir já dêste ano, receber o necessário para o cus-

teio e desenvolvimento de suas atividades normais, 

ceber o acréscimo, que lhe corresponde, no próximo 
, 

ta ultimando os entendimentos para a assinatura de 

, 
embora, talvez, so venha a r~ 

exerci cio; 5) a Fundação es

um Convênio com a COSUPI, do 

Ministério da Educação e Cultura, para o financiamento de um amplo programa de 

pesquisas e treinamento de professôres de administração, de diversas universida

des brasileiras, na EBAP e na EAESP; para a efetivação dêsse problema inter-uni-
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versitário brasileiro, em que estas duas Escolas superiores da FGV deverão funci 

onar como instituições-pilôto e centros de treinamento para o pais, contribuirá 

também a ICA, do Ponto IV, com a assistência técnica de cinco especialistas nor

te-americanos, que, para êsse fim, serão colocados à disposição dessas duas Esc2 

las; o referido convênio, que dará recursos à Fundação da ordem de 9 milhões de 

cruzeiros, deverá ser assinada no pr6ximo diá 8 de abril; 6) iniciaram-se, por 

outro lado, os entendimentos entre a FGV e a OEA, para que a EAESP se torne um 

Centro de Treinamento, no campo da administração de emprêsas, para alunos e pro

fessôres latino-americanos; 7) o Govêrno Federal, através do Sr. Ministro c16vis 

Salgado, prometeu, para o exercício de 1960, conceder no Orçamento Federal uma 

dotação de 60 milhões de cruzeiros, para auxiliar a continuação das obras da FGV 

no Rio e em são Paulo; 8) à prop6sito, ainda, dessas obras, a Fundação pretende 

fazer um apêlo às grandes emprêsas de materiais de construção, no sentido de lhe 

serem doados materiais que fabriquem ou, pelo menos, lhe vendam a preço de cus

to. Foram, outrossim, apresentadas as seguintes comunicações: 1) pelo Conselhei 

ro João Carlos Vital foi lembrado o que já informava o Relat6rio, isto é, que a 

Sociedade Interamericana de Psicologia incumbiu o ISOP da organização de seu IV 

Congresso, a realizar-se entre 16 e 22 de agôsto dêste ano, no Rio de Janeiro;2) 

pelo Dr. Rafael Xavier foi anunciado que, nesta data (12 de abril), fazia 10 a

nos que o Cons. Rubens D'Almada Horta Pôrto desempenhava as funções de Diretor do 

Departamento de Estatística do Ministério da Justiça e Neg6cios Interiores, com 

o que se congratularam todos os presentes, apresentando seus melhores votos ao 

homenageado. NOVOS PROBLEMAS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EAESP - Voltando a di~ 

correr sÔbre a realização das obras da Escola de Administração de Emprêsas de S. 

Paulo, o Dr. Simões Lopes apresentou ao Conselho Curador, pois já o fizera emse~ 

são anterior para o Conselho Diretor, as novas dificuldades que surgiram para a 

concretização daquele edifício. Em virtude da diferença de nÍveis dos terrenos e 

da natureza de seus solos, os projetos anteriormente aprovados tornaram-se econ~ 

micamente quase inexequiveis, já que exigiriam, complementarmente, trabalhos de 

proteção do terreno superior (muros de arrimo), cujo custo atingiria a importân

cia superior a 20 milhões de cruzeiros. Estudado longamente o assunto, e ouvidos 

os engenheiros responsáveis, chegou-se à conclusão de que, nessas condições, o 

mais interessante para a FGV seria reduzir-se o programa, anteriormente estabele 

cido, a aquilo que o terreno doado pela Prefeitura de são Paulo permita econômi-
, 

camente e, posteriormente, adquirir-se o terreno contíguo, de propriedade alheia, 

onde se construiria, mai s tarde, o restante necessári\J ou complementar, segundo 

as previsões da Es cola, rela ti vamente às suas ne cessidades de instalações futu-
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raso Far-se-ia, simplesmente, a Escola no terreno doado, atendendo pois ao obje-
,. 

tivo de doação por parte da Prefeitura de são Paulo, e com cerca de metade da im 
,. 'N 

portancia destinada a construçao dos muros de arrimo, caso se executasse o proj~ 

to aprovado, se adquiriria a área contigua (com cêrca de 1. 500 m2), cujo valor se 

calcula entre 7 e 6 mil cruzeiros o metro quadrado, tendo a FGV feito uma contr~ 

-proposta de 5 mil cruzeiros por metro quadrado, do que aguarda resposta esta Fug 

dação. Nesta nova área que se pretende adquirir, construir-5e-iam então as obras 

complementares, previstas no projeto anterior, de acôrdo com o programa inicial

mente estabelecido pela Escola, mas abandonadas no novo projeto que se estuda a

gora. Entre outras vantagens, com a adoção dessa fórmula, teria a Fundação: 1) um 
, A ... 

aumento de area e todas as instalaçoes essenciais para a Escola, por menos do que 

à FGV custaria a obra antes projetada; 2) ganharia cêrca de 300 metros quadrados 
~, ~ , 

de area util, por nao ser necessario o afastamento lateral de 10 metros entre a 

Escola e outra obra que possa surgir ao lado, no terreno contiguo, pois osterr~ 

nos seriam considerados uma só unidade; 3) esperando a FGV receber em 1960, se

gundo promessa formal do Sr. Ministro da Educação e Cultura, 60 milhões de cru

zeiros para suas obras, poderia então dispor de cêrca de 10 milhões de cruzeiros 

para comprar a nova área contigua, sem comprometer seus fundos patrimoniais; 4) 

ai, nesse novo terreno assim adquirido, a FGV construiria uma propriedade sua,que 

seria inclusive fonte de renda (apartamentos, garagens etc.); 5) nessas condi

ções, em qualquer eventualidade, a FGV teria já assegurada sua sede em são Pau

lo, independentemente do que poderia ocorrer com o edificio-sede, construido sô

bre o terreno doado pela Prefeitura Paulista. Exposto êste problema e posta a m~ 

téria em debate e votação, perguntou o Dr. Simões Lopes se ambos os Conselhos es 

tavam de acôrdo com essas diretrizes e planos que sugeria. Diante das razões a

presentadas e suficientemente discutidas pelos presentes, todos, unânimemente,a-
, N ,. 

provaram os propositos do Sr. Presidente e votaram pela aprovaçao desses planos. 

DISCUSSXO DO RELATÓRIO E DA PRESTAÇXO DE CONTAS DA FUNDAÇXO GETÚLIO VARGAS, RELA 

TIVOS AO EXERcíCIO DE 1958 - Passou-se, em seguida, à apreciação dessa matéria, 

que constituia o principal assunto da pauta da sessão. Com a palavra o Relator 

do Conselho Diretor, Dr. Rubens D'Almada Horta Pôrto, iniciou sua exposição di

zendo que, recebendo o Relatório às vésperas dos feriados da Semana Santa e, pe

lo mesmo motivo, só lhe chegando às mãos o Parecer do Perito Contador dia 30 (2ª 

feira), assim como não tendo podido consultar o Diretor Executivo sôbre certas 

passagens do Relatório - pois êsse se achava em viagem, de interêsse da FGV -não 

lhe rôra possivel, como o fizera noutras vêzes e como desejaria agora,apresentar 

por escrito o seu Parecer a respeito da matéria. Passou, então, o Conselheiro Ru 
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bens Pôrto a comentar e salientar certas passagens do Relatório. Entre outras o~ 

servações, ressaltou a profunda impressão que lhe causara o relatório da Escola 

de Administração de Emprêsas de são Paulo, que já se pode considerar como absol~ 

to êxito da Fundação. Terminando sua exposição, acrescentou o Conselheiro Rubens 

Pôrto que, como conhecedor que é das atividades da FGV, que sempre acompanha de 

perto, bem como do estudo atento que f izera de todo o Relatório de 1958, aliás IID!! 
to interessante, podia concluir apresentando seu voto favorável a que o Conselho 

Diretor o aprovasse, bem como suas Contas e Balanços, na conformidade e conclu

são do Parecer do Perito Contador, cujo Relatório passaria então a ler, para que 

fizesse parte de seu Parecer. Em votação a matéria, o Conselho Diretor não teve 

dúvidas para aceitar e aprovar, por unanimidade de votos, o Relatório e a Presta 

ção de Contas da FGV, relativos ao exercicio de 1958. Inicia-se, logo a seguir, - , a discussao da mesma materia junto ao Conselho Curador. Seu Relator, Dr. Joaquim 

Bertino de Moraes Carvalho, passou então a ler seu relatório, que suscitou apar

tes e debates esclarecedores para êste Conselho. Ao final, posta a matéria em vo 

tação, foram unânimemente aprovadas, pelo Conselho Curador, as conclusões finais 

do Relator, aqui transcritas: "1) Um voto de louvor e de confiança ao Senhor Pre 

sidente da FGV, pela orientação e patriotismo com que tem dirigido os destinos 

desta Instituição. 2) Um voto de louvor ao Senhor Diretor Executivo e a todos os 

servidores da FGV, pelo trabalho que realizaram em beneficio do progresso evide~ 

te desta Fundação. 3) Que o Relatório da Fundação GetÚlio Vargas e, em particu-

lar, sua Prestação de Contas, relativos ao exercicio de 1958, sejam aprovados par 

êste Conselho, nos têrmos e forma como foram apresentados. 4) Que o laudo do Pe

rito Contador, Sr. Em11io Affonso Rodriguez, em que nós, como o Conselho Diretor, 

nos baseamos, seja igualmente reconhecido e aprovado. 5) Que aprovemos, outros-
, -, C sim, o disposto na Centesima Sexta Sessao Ordinaria do onselho Diretor, realiza 

da a 29.12.58, item 6, constante à pág• 374, a saber: "a fim de atender ao rea

justamento salarial, inclusive os encargos legais do novo salário m1nimo,foi cri 

ado um fundo, constituido, "ad referenduml1 da Assembléia Geral, das economias e 
f 8 -, tNd do resultado do exerclcio de 195 , a que se juntariam nao so a do açao e •••••• 

Cr$2.259.760,OO, destina.da .inicialmente a inversões, no exercicio de 1959 - e que 

passaria assim a custeio, correndo as inversões pelo fundo patrimonial - mas t~ 

bém tôdas as poupanças que pudessem ser feitas no orçamento de 1959, com recurso 
...,.. ,.. , 
a racionalizaçao dos serviços". 6) Que, por ultimo, referendemos a proxima As-

sembléia Geral a aprovação destas nossas conclusões finais". VOTOS DE LOUVOR A 
EAESP - Para findar, o Sr. Presidente, Dr. Luiz Simões Lopes, sugeriu a ambos os 

Conselhos aprovassem um voto de congratulações e louvor, pelos êxitos incontestá 
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veis da EAESP em 1958, ao seu Diretor, Profo Flávio Sampaio, ao Conselho Admini~ 

trativo daquela Escola, a todos os seus professôres, assistentes e colaboradores, 

aos membros da Missão Americana, aos novos e primeiros Bachar~is daquela Escola, 

a todos os seus alunos e, particularmente, aos ex-alunos que se constituiram nos 

melhores divulgadores e estimuladores da EAESPo Com muito agrado, todos os Con

selheiros aprovaram unânimemente a referência e o louvor sugerido, que ficam re

gistrados em Ata 0 E às 20,10 hs, não havendo mais o de que se tratar, deu-se por 

encerrada esta reunião, cuja Ata, para constar, lavrei eu, Ney de Oliveira, Se

cretário, e que, se ratificada e aprovada por todos êsses Conselheiros presen-
~ 

tes, ira devidamente assinada pelos mesmoso 

CONSELHO DIRETOR: Luiz Simões Lopes 

João Carlos Vital 

Alberto Brito Pereira 

Rubens DvAlmada Horta Pôrto 

CONSELHO CURADOR: Mauricio Nabuco 

Joaquim Bertino de Moraes Carvalho 

Paulo de Tarso Leal 

Mário Paulo de Brito 

Heitor Campello Duarte 

Celso Timponi 

Alberto Pires Amarante 

Francisco Montojos 

Antônio Ribeiro França Filho 

José Nazareth Teixeira Dias 

Antônio Garcia de Miranda Netto 
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PARECER DO PERITO CONTADOR,DELEGAOO 
PELO RELATOR DO CONSELHO DIRETOR,PA 
RA EXAMINAR AS CONTAS DA FGV, RELA:' 
TIVAS AO EXERCfcIO DE 1958. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 1959 

Dr. Rubens Dv Almada Horta Pôrto 
M.D. Membro do Conselho Diretor da Fundação GetÚlio Vargas 
Nesta 

Dando cumprimento à solicitação de V.Excia., no sentido de proceder ao 

exame da contabilidade da Fundação GetÚlio Vargas, no exerclcio de 1958, apreseg 
, ,. 

to o relatorio sobre o que me foi dado observar. 

Quero, antes de mais nada, esclarecer que pelo escasso tempo que me foi 

proporcionado para o referido exame, não me foi possivel fazer um estudo mais pr~ 

fundo sÔbre a matéria em questão, embora tenha podido examinar os principais pOQ 

tos, contando para isso com a atitude solicita, nos esclarecimentos pedidos, do 

Chefe da Contabilidade, Sr. teosthenes Christino. 

Passo, então, a informar-lhe o que verifiquei: 

SERVIÇOS CONTÁBEIS - A escrituração encontra-se em perfeita ordem, os comprovan

tes, devidamente arquivados, obedecendo os lançamentos ao plano de contas em vi

gor, estando, em consequência, corretamente apurados os saldos das contas cons

tantes dos Balanços e das demais demonstrações que os acompanham. 

BALANÇO PATRIMONIAL - No exame dêsse Balanço, apresenta-se o Ativo com um montan 

te de Cr$266.478.l49,10, assim representado: 

Disponivel ••••••••••••••• OO •••••••• D ••• 

Realizável a curto prazo 

Realizável a longo prazo 

Imobilizado ..•............. " G ••••••• !l • " 

Pendente o •••••••••••••••• o • o • o o o ••••••• 

31.796.952,30 

~$ 40.352.208,10 

CR$ 201. 260 ,00 

cR$ 189.849.077,70 

CR$ 4.278.651,00 

Os grupos acima, pelos seus titulos, dispensam maiores detalhes, tendo 
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havido um acréscimo no Ativo, em relação ao ano anterior, de Cr$ 16.649.844,30. 

o Passivo da Fundação apresenta-se com: 

Exigibilidades ..................... o ••• 

I nex:i g:Í. vel ............................ & 

Pendente 

~ 2.623.511,70 

~ 255.253.711,20 

~ 8.600.926,20 

Nestes grupos merece menção o "Inex:ig:Ível", ou seja, o Patrimônio da 

Fundação, maior do que em 1957, em~15.355.169,60. 

Cumpre destacar que figura neste grupo o "Fundo para Reajustamentos S§:. 

lariais" num total de CR$13.483.217,2:), fundo êsse criado para atender os atuais 

salários, elevados que foram em virtude dos novos niveis do saláriom:Ínimo. 

Justifica-se, assim, a diminuição verificada no IIResultado do Exerci -

cio ll de 1958, em comparação com o do ano anterioro 

?ela análise do Balanço Patrimonial apresentado, julgo interessantere~ 

saltar que o grau de liquidez, calculado no Balanço do exerc:Ício anterior, ou s~ 

ja, de CR$6, 50 de disponibilidade por CR$1,00 de compromisso, manteve-se no Balan

ço do exerc:Ício de 1958, conformando assim uma situação, nesse particular,que P.2 

demos chamar de muito boa. 

BALANÇO ECONÔMICO - Na apresentação dêsse Balanço e respectivas demonstrações, -

constata-se um aumento na Receita de 1958, de CR$17.272.275,30, em comparação ao 

ano de 1957, havendo contudo um aumento das Despesas,de ~2:).532.114,00. O resub 

tado econômico, no exerc:Ício de 1958, apresenta-se com a importânCia de •• 0 •••• 0 

~478.787,20, já citado no item anterior, tendo a Receita da Fundação totalizado 

~125.038.878,oo e a Despesa, CR$124.560.~90,800 

ORÇAMENTO - No exame da execução orçamentária, pelos quadros apresentados, comp~ 

rativos da Receita Estimada e Receita Arrecadada, Despesa Fixada e Despesa Reali 

zada, pode-se dizer que a citada execução foi bem feita, não acontecendo no orç~ 

mento em questão nenhum excesso nas dotações, tendo sido feitas, de acôrdo,as al 

terações autorizadas. 

No Orçamento Geral houve uma arrecadação a maior do que a prevista, em 

~485.992,70, sendo que ~s despesas realizadas foram inferiores às despesas fix§:. 

das, em CR$ 7 .491. 690,70, obtendo-se assim um "superavi t" orçamentário de ••• o ••• o 

CR$7 .00 5. 698 ,00. 
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Ao terminar o meu relatório, quero deixar aqui assinalados os meus a

gradecimentos ao Sr. Leosthenes Christino, Chefe da Contabilidade, pela maneira 

com que fui atendido em minhas solicitações, não poupando esforços no sentido de 

tudo mostrar e esclarecer, sem o que não poderia levar a têrmo o meu trabalho,da 

do o pouco tempo que dispunha para realizá-lo. 

Assim sendo, e por tudo o que foi dito, julgo devem ser os Balanços e 

Demonstrações de Contas apresentados, referentes ao exerci cio de 1958,aprovados. 

(a) Em1lio Affonso Rodrigues 
Contador, CRC 3 472 - DF 
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PARECER DO RELATOR DO CONSELHO CURA 
DOR, DR. JOAQUIM BERTINO DE MORAES 
CARVALHO, SÔBRE O RELAroRIO E PRES
TAÇXo DE CONTAS DA FUNDAÇXO GETÚLIO 
VARGAS, RELATIVOS AO EXERcfcIO DE 
1958 • 

. Pela segunda vez, somos honrados com a grata incumb~ncia de relatar as 

atividades desenvolvidas pela Fundação GetÚlio Vargas, sintetizadas num Relató

rio rico de documentação, onde ressaltam os resultados obtidos na execução de seu 

vasto programa de ensino e de pesquisa. 

2. Aliás, quando se fala da Fundação GetÚlio Vargas e se deseja apreciar 
'" , "" o resultado de um esforço perseverante em prol de uma ideia fecunda, nao se pode 

omitir a figura de seu idealizador e criador principal, o Dro Luiz Simões Lopes, 

a quem rendemos mais esta modesta homenagem. E isso, o fazemos com muita convic

ção, pois acompanhamos todo seu trabalho, tomando parte, inclusive, nos debates 

preliminares em que se discutiam as bases e os objetivos da entidade, a cujo"G~ 

po de Fundadores" temos a honra de pertencer, como outros pares dêste Conselho. 

30 A Fundação é criada, organizada e inicia seus trabalhos, respeitando 

tendências po11ticas e confissões religiosas de seus fundadores, colaboradores, 
A 

amigos e servidores, sem que quaisquer divergencias nesse sentido pudessem ja-

mais comprometê-la em seus ideais e açãoo Uma atmosfera de confiança e respeito 

protegia a Fundação GetÚlio Vargas, neutralizando até mesmo qualquer eventual an 

tipatia a seu próprio nome o Venceu e prosperou pela seriedade de seus objetivos 

e programas, e pela eficácia de seu trabalho. 

"" "" , • . f Por ocasiao de uma transformaçao poll tlca, por que passou o palS, foi 

inundada a Fundação de incompreensões; entretanto)) seu passado e presente não p~ 

diam deixar de prestar-lhe a melhor fiança naquela conjuntura. O novo Chefe da Na 
~ N' ~ çao, pela dignidade de suas funçoes e por sua propria, nao permitiu que se des-

truÍssem o entusiasmo de um grupo de brasileiros bem intencionados e a confiança 

de quantos acreditavam sinceramente nessa obra patriótica. Passada a borrasca, 

pouco depois resplandece a Fundação mais vigorosa e mais altiva, apoiada pelo n~ 

vo Presidente da República, que deixou êsse beJ..o exemplo de consideração pelo pa~ 
o ' - -sado, digno e respeltavel, de uma IUlt:"taiçao Ciue ficara imune das suspeiçoes cpe 

se lhe atribuiam. 

Prosperando sempre pelas suas realizações, pr~viamente planejadas, es-
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timulada e orientada por seu fundador e Presidente, por seus Conselhos e Direto

res, a Fundação Get~io Vargas completou, aos 20 de dezembro de 1958, seu décimo 

quarto aniversário, preparando-se, agora, para a efeméride de seu terceiro lus

tro de efetivo funcionamento. 

6. Apesar de todo êsse seu acervo de realizações, que normalmente consti

tuiria um seguro penhor de seu futuro, a Fundação porém não se pode afastar da si 

tuação brasileira, que talvez não lhe possa dar mais que um crédito de confiança 

discutivel, se chegar a ter que ser válido em curto prazo. 

7. Assim pensando, estudamos o Relat~rio de 1958, com o cuidado de quem 

sente o poder da verdade, de quem, nessa conjuntura nacional, procura distinguir 

as aparências. 

8. Vejamos, agora, os pontos principais que mais despertaram nossa aten-
N .. .' terão de consideração dos ilustres çao e que, provavelmente, Ja sido objeto com-

panheiros, quando da '" Relatório. Seguiremos, quanto possivel, leitura desse a OI' 

dem apresentada pelo Documento. 

9. ,.. t F 
Introduç~ - Numa slntese, procura caracterizar a natureza da unda-

ção, seus objetivos e sua organização, tendo-se a impressão que pretende inclusi 
, 

ve poder apresentar a entidade ate mesmo aos que, eventualmente, possam vir a to 

mar conhecimento da Fundação através dêsse Relatório. Suas finalidades nos são 

plenamente conhecidas pelos nossos Estatutos. Podemos afirmar que, em principio, 

foram tôdas atingidas com bom êxito. 
, , 

Ha quatorze anos atras, traçava-se um programa para ser executado alou 

go prazo; porém, a própria dinamicidade da Fundação foi tão efetiva, que alargou 

precocemente seu raio de ação e desdobrou suas atividades mais do que o previs

to, atingindo inclusive a esfera governamental, onde se criaram instituições que 

não podem hoje prescindir da colaboração desta entidade. 

10. Na parte concernente ao Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

(ISOP), destaca o Relat~rio: 

liDe inicio, convém assinalar certa melhoria no que tange ao fenômeno da , 
mobilidade de pessoal, um dos pontos mais desfavoraveis que marcou a 
atuação do lSOP nos dois ~timos exercicios. A concorrência comercial, 
que já se fazia sentir em 1957, evidenciou-se com novas fôrças. Entre 

-, f-
tanto, apesar de se ter assinalado alguma reduçao no numero de matrl-
culas de clientes do ISOP, pôde-se constatar, em_1958, substancial a~ 
mento na conta de Receita, em virt"'-<.de da majoraçao das taxas de exame 
e de medidas outras de simplificação e contrôle." (pág• 65). 
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, ,,' N 

Perguntamos a propos1tO: ate que ponto, esta reduçao de clientes, oca-

sionada pela elevação das taxas, atenderá ainda as finalidades sociais do ISOP ? 

Com relação à Divisão de Orientação, temos: 

"Excejão feita à Secção de Crian~as, houve um decréscimo no nÚmero de 
matr1culas de clientes da Divisa0 de Orientação, com relação ao exer-

r ,." r..... % c1cio anterior; esse fenomeno pode ser atribU1do a majoraçao de 50 
nas taxas de matricula e· à obrigatoriedade de pagamento integral." (@ 
gina 67). 

Expressiva é a informação sôbre o Serviço Biotipológico: 

"Com o,desenvolvimento do Setor de Eletroencefalografia, o Serviço Bi,2, 
tipologicb ampliou de muito suas atividades. Assim, foram atendidos , 
em 1958, cêrca de ~.55O casos, dos quais 242,de eletro, e os demais ~ 
brangendo exames medicos, entrevistas psicologicas, aconselhamentos e , ... 
entrevistas psiquiatricas. Note-se ainda, o aumento de arrecadaçao do 
setor de Eletroencefalografia: de ~27.95O,00, em 1957, passou para •• 
C~1630900,00 em 1958, o que corresponde a uma taxa-diferença de ••••• 
48 6,4%." (pág • 68). 

, 
Quanto ao programa para 1959, convem ressaltar o que se relaciona com 

a Divisão de Seleção: 

lIAguarda-se a solução final do projeto que visa restabelecer a obriga
toriedade do exame psicotécnico, no Distrito Federal, para motoristas , ... 
profissionais; nesse caso, isto e, aprovada e posta em execuçao essa 
Lei, exigirá isso grande esfôrço do ISOP, particularmente da Secção 
de Transportes, que não se encontra devidamente aparelhada para tal 
volume de trabalho. 11 (pág o 73). 

Embora longo, não poderia deixar de destacar, para o Conselho Curador, 
, , A , 

tambem o seguinte ponto, de maxima import9.ncia para o ISOP, talvez ja num futuro 
, . 

mui to proX1mo: 

"O crescente prestigio do ISOP no plano internacional, levou a Socieda 
de Interamericana de Psicologia a incumbi-lo da organização de seu IV 
Congresso, a realizar-se nos dias 16 a 22 de agôsto de 1959, na Cida
de do Rio de Janeiro. t desnecessário destacar a importância do fato; 
será a primeira vez na Améri~a do Sul que se verão reunidos, num con-, A, 
clave, centenas de psicologos das tres Americas. Os nomes mais presti 

... ~ ~ 

giosos da psicologia mundial se farao representar na ocasiao e,sem du 
vida, ... o tema central das ~iscussõe~, RiValoriza~ão da ~ers~nalidade .:e 
Relaçoes Humanas ll , atraira a atençao e o interesse, nao somente de tec 
nicos, como também dos intelec-GJ.ais, politicos e homens de negócio dõ" 
pais. O clima de eficiência e seriedade que a tradição exige, para a 

N , 

realizaçao de tais congressos, implica em despesas consideraveis com 
pessoal, material, divulgação etc. O ISOP incluiu em sua proposta or
çamentária uma verba de ~300.000900 para tal finalidade, porém, se
rão dili~enciadas outras contribuições econômicas de entidades afins. 
No seminario realizado em Washington, de 16 a 27 de junho de 1958, p~ 
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la Organização dos Estados Americanos, sôbre o tema PLANEJAMENTO INTE 
GRAL DA EDUCAÇXO, f~ram aprovadas diversas conclusões, uma das quais 
de particular interesse para o ISOP. Eis a transcrição de seu texto o 
riginal: "Instituto de orientaciôn escolar y professional para Ameri=
ca Latina. La OEA recomienda que: la Organización de los Estados Ame
ricanos y la UNESCO estudien conjuntamente la posibilidad de crear ad 
junto a algun organismo de la citada especialidad ya estabelecido y 
con sede en un pais latinoamericano, un Instituto de Orientación Esc~ 
l~r y Profesion~l par~ America Latina, con ... los fines senalados". Su~ 
rlu-se a Fundaçao Getulio Vargas a conveniencia de oferecer o ISOP pa 
ra servir de base ao citado Instituto, de vez que: (1) foi o primeirõ 
centro a organizar~ na América Latina j um curso de categoria interna
cional (com assistencia de alunos de seis paises sul-americanos)j pa
ra o preEaro de técnicos em orientação profissional; (2) é o Centro de 
Orientaçao Profissional mais bem aparelhado e credenciado da América 
do Sul, possuindo também, desde 1950, uma Secção de Orientação Esco
lar, à qual têm sido confiados trabalhos e relatórios oficiais; (3) 
foi o ISOP o organizador do primeiro Seminário Latino-Americano de Psi 

" -cotecnica, em 1955, e sera, em 1959, o organizador do VI Congresso da 
Sociedade Interamericana de Psicologia; (4) constantemente visitado e 
frequentado por bolsistas latino-americanos, tem sido o ISOP o centro ... 
de suas preferencias para o aperfeiçoamento de seus estudos. Caberia, 
portanto, à FGV interessar a UNESCO por intermédio do embaixador do 
Brasil nesse organismo j no sentido de que seja cotado e considerado o 
nome do ISOP, como possivel sege do citado Inst~tuto de Orientação E~ 
colar e Profissional para a America Latina." (pag. 76). 

Assim, pela consideração do que aqui, brevemente, apresentamos, isto é, 

baseando-nos no realizado e prevendo tantas possibilidades futuras, é-nos licito 
... "-

crer no exito desse Instituto, tornando-o inclusive um centro de pesquisas, nes-

se campo, para tôda a América Latina. Mesmo para os que possam ainda discordar da 
, 

indispensabilidade da psicologia aplicada, em suas varias formas e modalidades, 

parece-nos de grande valia um Centro, dessa respeitabilidade, que concorra para 

uma melhor orientação profissional e escolar. Nesse caso, tornar seus serviços 

mais acessiveis aos clientes seria vantajoso para o pais e para a própria Funda

ção. Naturalmente, se tais perspectivas se consubstanciarem, em ocasião oportuna 

será apresentado um plano de ação que permita o desdobramento das atividades do 

ISOP, amparadas pelos recursos oficiais e de instituições particulares. Nesse ca 

so, a diminuição das taxas talvez aumente a procura de seus serviços e se possa, 
" ... inclusive, remunerar devidamente seus tecnicos e medicos, evitando-se a fuga de~ 

ses elementos. Sugerimos, pois, que o Sr. Presidente continue a estudar o assun

to e a interessar-se pela possibilidade de constituir-se o ISOP sede do Institu

to de Orientação Escolar e Profissional para a América Latina, segundo as pers

pectivas que se apresentam e os propósitos manifestados pela OEA. 

li. Instituto de Direito P~blico e Ciência Política (IDPCP) - Criado a 2 de 
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maio de 1952, "substituiu e ampliou o antigo Núcleo de Direito PÚblico,desta Fug 

dação ll (pág • 83). Lê-se ainda: 

IIConsoante o art. 2 de seu Regimento Interno, o IDPCP tem por objetivo 
, ' A realizar pes~uisas e estudos no dOm1nio do Direito Publico e Ciencia 

Pol{tica, alem de promover o intercâmbio cient{fico e a colaboração 
com instituições congêneres, nacionais e estrangeiras, e de contribu
ir para o aperfeiçoamento ou a especialização de estudiosos dessa ma-

, , - C teria, atraves da promoçao de cursos, mesas-redondas e congressos. og 
siderando-se que, no Brasil, até há poucos anos, eram inexistentes,em 
bases técnicas modernas, a pesquisa cient:Ífica no âmbito do Direito ~ 
blico e Ciência Pol:Ítica, o IDPCP pode dar-se como vitorioso porque 

, A 

lffiC10U uma sistematica na pesquisa e no estudo desse ramo do conheci 
mento juridico e politico. As pesquisas que realizou e as que prosse~ 
guem (que, por A sua natureza, requerem tempo), as publi cações que já lE:g 
çou, as conferencias, os debates e os cursos que promoveu, os conta
tos, sobretudo externos, que realizou, mostram que o IDPCP, apesar de 
exercer atividades num meio ainda pobre de tais estudos,vem conseguig 
do, progressivamente, cumprir de modo objetivo suas finalidades e seus 
programas anuais. 1I (pág • 83). 

Com relação à execução do programa prestabelecido para 1958, com since 

ridade adjunta o Relatório: 
A _ 

IIPor motivos de ordem superior, alheios a este Instituto, nao lhe foi 
poss:Ível executar todo o programa previsto para 1958~ embora como cog 
tra-partida, tenha realizado importantes trabalhos nao programados. 11 

(pág• 84). 

, " Nessa ordem de ideias, le-se ainda: 

, N • , • N 

IITambem nao f 01 posslvel~ conforme se programou, a reallzaçao de cur-
sos, sobretudo porque varios membros do Conselho Diretor, assoberba
dos de trabalho, em altos cargos da Administração Pública, estiveram 
impossibilitados de tomar essas tarefas de ensino. Em substituição, 
porém~ dessa atividade, promoveu o Instituto~ como já se disse, a ela 
boraçao de uma bibliografia brasileira de Ciencia politica. 1I (pág.86T 

12. Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Evidencia-se, sempre mais,c~ 

mo um Centro de Pesquisas de alto interêsse para o pais; alargando seu campo de 

ação, projeta-se auspiciosamente. Entretanto, o Relatório nos apresenta dificul

dades a vencer, particularmente as de ordem orçamentária. Seu programa de traba

lho, para o exercicio de 1958, por si só já lhe constitui alta recomendação. (Cog 

fronte págs. 93-96). Desincumbiram-se dêsse programa seus vários setores ou Cen

tros de Estudos, que puderam, inclusive, realizar uma série de conferências e a

tividades outras não programadas. Apesar, ent~etanto, da satisfação do êxito ob-
.' , " tido, as pags. 100 do mesmo Relatorio, ler-se-a: 
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"Como para o ano de 1958, teve o IBRE a preocupação de promover,por tE, 
dos os meios, a redução de sua despesa e o aumento de suas receitas 
especificas, a fim de habilitar o Instituto a cooperar, eficazmente, 
com a Fundação no equi11brio orçamentário previsto para 1959." 

Seu plano de trabalho para o próximo exerc1cio, parece-nos, porém,mais 

amplo do que o anterior, já que "se procurará ampliar as pesquisas e a coleta de 

indices no campo social, para publicação em "Conjuntura Econômica", em vista do 

interêsse demonstrado pelos assinantes da mesma revista". Das observações feitas 

e tendo-se em vista os interêsses nacionais e a necessidade dos Poderes Públicos 

de maior colaboração no setor econômico, por parte de instituições como o lERE, 

abrem-se a êste órgão da Fundação auspiciosas perspectivas. Por isso mesmo,oIBRE 
N' .' IV nao podera estagnar; e para progredir, tera que assegurar a execuçao de progra-

,.. - , 
mas de alto interesse, cujo trato supoe tecnicos especializados e, portanto, di~ 

f , , 
putados hoje no pals mais do que noutros tempos. Dal nossas perguntas: - tera o 

IBRE um nÚmero necessário e suficiente de especialistas para desincumbir-se des

sas responsabilidades? Tais especialistas serão servidores exclusivos da FGV? Os 
, ,.. ,.. 

salarios propiciam a permanencia ou a vinda desses ser'Jidores, em trabalho de te!!! 

po integral? são perguntas naturais, quando se tem em mira o objetivo de garan

tir a continuidade da obra e do prestigio atual dêsse Instituto da Fundação Get~ 
, , 

lio Vargas. Somos simpaticos, no que concerne a estrut~a operacional de nossa 

Fundação, a uma organização mais restrita, condizente com sua real situação fi

nanceira. Estamos mais a favor da possibilidade de potenciar, com os recursos ms 
t,.v IV , 

pOnlveis, os orgaos ou institutos da Fundaçao que melhor correspondam as suas fi 

nalidades especificas, do que ampliar-lhe seu campo de ação, hoje tão plurifor

me, pulverizando recursos. Talvez mais contemplado, financeiramente, pudesse o 

BRE 
_..,.., 

I emprestar maior colaboraçao as atuais exigencias do pals, servindo, inclusi 
, -ve, orgaos federais interessados e constituir-se num grande Centro de Economia~ 

ra o pa1s e para a América-Latina. 
, 

Seus programas envolvem problemas e estudos relacionados ate mesmo com 

a Economia Agr{cola e a Engenharia, necessitando provàvelmente a cooperação de ~ 

tendidos nesses setores. Por isso mesmo, creio que suas bÔlsas de estudo não de

veriam ficar restritas a atender poss:Lveis candidatos, provenientes apenas das F~ 

culdades de Economia. Talvez a própria Rockfeller Foundation, que nos possibili-
,.. ,.. , 

ta esse plano de bolsas, esteja tambem convencida de que o Brasil necessita de e 

conomistas-agrônomos e de economistas~engenheiros. Diplomas não monopolizam ciên 
, , . 

cia, nem ha lei que impeça o desenvolvimento de certas atividades tecnologlcas ~ 

xigidas pelas necessidades do pais. Quando assim nos expressamos, sem preocupar-
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-nos com privilégios adquiridos pela regulamentação de certas profissões,que por 
,. , 

vezes ate impedem o aproveitamento de reais capacidades, nos baseamos no enorme 

progresso alcançado por outras nações, onde tais hábitos são desconhecidos e as 
, .... 

oportunidades a todos os valores igualmente estendidas. Inumeros sao os grandes 

Institutos, tais como "Carnegie Institute of Technology" de Pittsburgh, o "Mas

sachusetts Institute of Technology" de Cambridge, a Universidade de Rochester, a 

Ohio State University e outros Centros de estudo, que, demonstrando um sadio es

pirito prático, longe do convencional de tempos idos, elaboraram curriculos esp~ 

ciais e especificos que atendem certos problemas e aspectos das necessidades mo

dernas. ASsim, nas mais variadas combinações e arranjos, moldaram seus cursos e 

curriculos, tais como: Engenharia Comercial, Engenharia de Administração,além de 

Cursos de Economia e Engenharia que oferecem uma combinação variada e básica de 

E ,. , A f elementos de ngenharia e de Ciências Sociais~ alem de cursos de Economia gr1c~ 

la, Sociologia Rural etc. Conhecemos os Estados Unidos, cursamos o Carnegie e vi 

mos e sentimos como todos êsses Cursos, que nada têm com os clássicos ou tradici 

onais de nosso pais, são lá procurados, prestigiados e ~teis. Dai a simpatia,com 

que defendemos o IBRE, que talvez, com o correr dos anos, se transforme num cen

tro onde se realizem essas atividades culturais e tecnológicas que tantos benefi 

cios vêm trazendo àquelas nações. 
, 

Por tudo isso e pela falta de especialistas no Brasil, julgamos uma ne 

cessidade a existência e o desenvolvimento progressivo do lERE, Talvez,o IBRE p~ 
, .... 

desse, futuramente, tornar-se um orgao coordenador que, na base de um sistema de 
#IV" ~ cooperaçao tecnica, de seria envergadura, com outras instituiçoes de ensino e pe~ 

quisas econômicas, de engenharia e de agricultura, tivesse em condições de orien 
tA. • •• tar programas econOID1COS naC10na1S, 

13. O Instituto Brasileiro de Administração (lERA) "é o órgão especifico de 
,. , .... 

treinamento e assistencia tecnica nos setores da administraçao, e representa uma 

das unidades de maior responsabilidade na Fundação GetÚlio Vargas, face às fina

lidades que regem a entidade. O lERA consta de uma Direção Geral, à qual· estão 

ligadas duas escolas: a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), no 

Rio, e a Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo (EAESP),na Capital ban 

deirante". (pág • 109). 

A primeira parte do Relatório, de 196 páginas, reserva 69 às ativida

des do IBRA, ou seja, às Escolas que o integram. Os assuntos são tratados em mi

n~cias e dão-nos a impressão de que, realmente, suas Escolas, como o IBRE, cons

tituem os mais importantes órgãos da Fundação. De fato, suas finalidades e as pr~ 
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prias dotações que lhes são concedidas confirmam esta nossa impressão. Quanto à 
sua Direção Geral nada temos a observar, já que é um elemento de cúpula, com fun 

ções coordenadoras dos interêsses gerais do Instituto. 

13.1 Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo (EAESP). Permitimo-

-nos transcrever a introdução de seu Relatório, nestes têrmos: 

"O presente relatório é uma tentativa discreta de sistematização do r~ 
lato geral dos trabalhos, com que esta Escola encerra mais uma etapa, 
ainda em período experimental, sob a orientação da Missão Universitá
ria da "Michigan State University". A cooperação de várias entidades 
nacionais e estrangeiras no ano de 1958, foi, como nos anteriores, um 
dos pontos altos na vida da Escola. Destaque-se, entre outros aconte
cimentos, a assinatura do novo "project-Agreement BA-4" pela Fundação 
GetÚlio Vargas e o Govêrno Federal com a ICA - Ponto IV, Gov. U.S.A. 
O vulto de assistência técnica da parte da "International Cooperation 
Administration" do Govêrno Norte-Americano, ficou reduzido quanto ao , ~ ~ , 
numero de professores da Missao Universitaria que, sendo anteriormen-
te de oito, em que pese o estabelecido no "Project-Agreement BA-411 , -

passou de fato a seis, no segundo semestre de 1958. Na parte de manu
tenção dos bolsistas (assistentes da EAESP) em Universidades America
nas, não houve redução. Através de seu subcontrato com a "Michigan 
State University", a ICA contribuiu de modo apreciável, nesse ano es
colar em bem maior escala do que nos anteriores, para a aquisição de 
livros para a biblioteca da Escola. Essa melhoria na ajuda da ICA re-, 
presentou significativo avanço no setor bibliografico, esperando-se v~ 
nha a continuar nos anos seguintes. Parece, ainda, importante ressal
tar que o arranjo feito pela ICA, no sentido de que os assistentes da 
EAESPpossam realizar seus estudos pós-graduados nas universidades de 
Michigan State e Harvard, foi bastante oportuno como parte do progra
ma de preparação do quadro de especialistas. Sobreleva o valiosissimo 
apoio que o Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, Dr. Clovis Sal
gado, vem emprestando ao desenvolvimento da EAESP, quer tomando a ini 
ciativa em favor de maiores dotações orçamentárias, quer dando teste~ 
munho público de a~rêço ao trabalho desta Escola, a ponto de tê-la d~ 
clarado centro piloto de treinamento para especialistas e docentes de 
administração de emprêsas, em protocolo assinado em outubro Último.Da 
parte da Diretoria do Ensino Superior do M.E.C. e da CAPES tem recebi 
do a Escola, regularmente, apoio financeiro e técnico através de acoi 
dos, anualmente renovados. Em dezembro de 1958, a Escola recebeu a pri 
meira inspeção federal determinada pela Diretoria do Ensino Superior~ 
-M.E.C. A fidalga hospitalidade do Ministério do Trabalho, Indústria 
e ComérCio continua agasalhando a Escola nos 9Q e 8Q andares do Edifi 
cio em que funciona sua Delegacia Regional de são Paulo. Representou: 
certamente, o inicio de um periodo de cooperação financeira e apoio 
moral à EAESP, o primeiro donativo da Cogfederação Nacional das Indú~ 
trias, concedido no inicio do ano, atraves da F.I.E.S.P., e entregue 
ao Conselho Administrativo. ~sse gesto das classes Erodutoras da In
dústria Nacional, em favor do ensino de administraçao de emprêsas, te 
ve larga repercussão, tanto na Escola como nos meios educacionais de 
são Paulo, pelo grande incentive que representou tal contribuição." -
(págs. 111/113). 
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N ha' , N E A f Nao duvida de que, com a oficializaçao dessa scola, esse prestlgio 

e consequente apoio hão de crescer, polarizando inclusive mais recursos financei 

ros para o desenvolvimento de suas atividades. Essa situação agradável não impe

de pensar que tal aumento de serviços traga o dos encargos e responsabilidades, 

sobretudo no que concerne ao Pessoal, tanto mais raro e caro, quanto mais especi 
" " ".. alizado o seu trabalho. Um ponto de grande importancia, para nos, e a cooperaçao 

dada pela Missão Americana a essa Escola e a formação de especialistas brasilei

ros dela resultante. Parece-nos que o aproveitamento dessa colaboração tem sido 

altamente satisfatório, e bem assim a seleção dos especialistas brasileiros que 

substituirão os ilustres professôres americanos. Seus cursos compreendem: Curso 

Universitário de Formação, Pós-Graduado, de Administração Média, Cursos Intensi

vos de Administradores. Realiza, outrossim, além dessas atividades básicas, Semi 

nários, Pesquisas e Coleta de "casos", treinamento de Assistentes e Adjuntos 

em projeto, cursos de especialização, divulgação de pesquisas, conferências 

e, 
A 

so-

bre negócios. Tudo funcionou a contento, tendo sido registrado o "fato auspicio

so de haver podido, pela primeira vez, iniciar seu exercicio (1958) com um orça

mento equilibrado" (pág• 115). O grande contato com instituições privadas, tais 

como com a Federação das Indústrias, a Petrobrás, e outras, constitui fato digno 

de registro. "O crescimento natural que a Escola tem experimentado, teria sido s~ 

ficiente para agravar a falta de espaço fisico, com a qual vem se debatendo des

de muito" (pág • 137). Vemos que, de fato, necessita a Escola de recursos para ~ 

dequar suas instalações. Pelo visto, entretanto, a Fundação já tomou as providên 

cias necessárias nesse sentido: a nova Sede que, em são Paulo, se deverá const~ 

ir, parece resolverá êsse problema. O programa para 1959, já aprovado pelo Cons~ 

lho Diretor, acompanhá o progresso natural desta Escola, ficando, porém, sua ef~ 

ti vação dependendo 11 das condições gerais de disponibilidade de pessoal docente, 

verba, espaço, demanda de matricula etc." (pág• 138). Do Relatório destaquem-se, 

ainda, as palavras referentes ~s iniciativas da Escola, no que concerne ~ coloc~ 

ção de seus alunos diplomados, para prestigio dos próprios cursos, aproveitamen-

d
A, t • A N , 

to esses tecnicos e beneflclo de nossas empresas. Com relaçao as atividades de 

pesquisa, programadas pela Escola, para 1959, convém lembrar o que nos diz ainda 

o Relatório: 

IItsses objetivos são semelhantes aos objetivos tidos atualmente em mi
ra pela maioria das grandes universidades. Não obstante, repousarão 
sÔbre terreno movediço, a menos que êsses mesmos objetivos sejam ple
namente aceitos pelo corpo docente e pela administração. t dispensá
vel dizer-se que está inteiramente aceito, por professôres e adminis-
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tradores da EAESP, o princi~io de que ativi~ades proveitosa~ de pe~
quisa constituem elemento basico na avaliaçao da contribuiçao academi -, -
ca de cada professor. Na distribuiçao dos horarios de trabalho dos pro 

A IV - -fessores deve haver a previsao generosa do tempo para conduçao de pes 
quisas." (pág • 140). -

Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) - Começa seu Relató-

rio com estas palavras: 

liA Escola Brasileira de Administração Pública foi criada em abril de 
1952, pela Fundação ~etÚlio Va~gas, sob os ausp1cios do ~ovêrno Brasi 
leiro e da Organizaçao das Naçoes Unidas. Embora ainda nào possua or
ganização formal, consubstanciada em regulamento oficial, a EBAP seen 
contra funcionalmente organizada e estruturada para cumprir, com um ~ 
nimo de recursos, suas finalidades essenciais e complementares. OrieQ 
ta-a e coordena-a um diretor, assessorado por um pequeno "s taff" com
posto, em sua maioria, de pr9fessôres. Subordinados ao Diretor funci2 
nam a Secretaria, com seus varios serviços, a Biblioteca, o Serviço à3 
Seleção e Recrutamento, o Arquivo Geral e o Serviço Editorial. As ati 
vidades da EBAP distribuem-se em atividades de ensino, atividades de 
pesquisa, atividades complementares e atividades administrativas." 
(pág• 144). 

Com relação às suas atividades de pesquisa, em 1958, convém apresent~ 

-vos o seguinte: 

"Pretende a EBAP, sem aumento de despesa, contar com a colaboração de 
alguns bolsistas para a execução de seu plano de pesquisas iniciado 
em 1957. Tendo dado bons resultados tal experiência, pretende a Esco
la prossegui-la no próximo ano, dispondo-se a levar a efeito as três 
seguintes pesquisas sôbre: a) Elaboração, tramitação, discussão e a
provação do Orçamento da RepÚblica; b) Administração de material no 
Serviço Público da União; c) Capacidade administrativo do Munic1pio 
Brasileiro." (pág• 147). 

Pelo visto, tal programa foi iniciado, mas nao completado. Os cursos 

oferecidos, no exercicio de 1958, foram os mesmos do ano anterior, a saber: Cur

so Universitário de Formação, Curso de Aperfeiçoamento, Cursos Intensivos (uma 

série, em cada semestre), e um Curso Extraordinário para oficiais intendentes da 

EAO. Houve, ainda, dois ciclos de conferências, que se estenderam por todo o ano 

escolar, estágios de treinamento para os alunos dos Últimos dois anos do Curso de 

Formação. Cabe ressaltar, outrossim, o que o Relatório apresenta com relação ao 

rendimento escolar, nesta Escola, durante o ano letivo de 1958: 

liA Escola Brasileira de Administração Pública é um dos poucos estabele 
cimentos de ensino no pais que controla suas atividades didáticas, me 
diante análise estat:Ística permanente do rendimento escolar (cálcul õ 

A ") simultaneo de horas de aulas dadas e da frequencia dos alunos e da e 



406 

Documento: 

xecução dos programas de ensino (cálculo comparativo entre aulas pro
gramadas e realizadas). O desnÍvel entre o programado e o realizado, 
desnÍvel para o qual contribuem professôres e alunos, é analisado se
mana por semana, e fica documentado nos quadros estatísticos do ren~ 
mento escolar, indicando o grau de responsabilidade de alunos e pro
fessôres na queda de rendimento. Na EBAP, o indice da frequência dos 
alunos, permanentemente fiscalizada e estimulada, pode ser considera
do satisfatório. O indice de presen~a dos professôres, embora pudesse 
ser melhorado em alguns casos, tambem se situa dentro dos limites do 
"bomll • Foi significativo o :erogresso da Escola, neste capitulo, entre 
os anos de 1957 e 1958. A media geral do rendimento escolar foi emo •• 
1957 de'77,6%, passando a 88,6% em 1958. Isso quer dizer que, de cada 
100 unidades IIhora-aluno-aulall programadas para 1957, 22.t 4% deixa r a m 
de ser realizadas, ao passo que, em 1958, apenas 11,4% nao se realiz~ 
ram." (pág• 158). 

Com relação à execução do programa de ensino, pela EBAP, diz o mesmo 

"Outro instrumento de aferição do rendimento da Escola é o cálculo da 
execução dos programas, efetuado com base na carga de ensino de cada 
professor e no calendário escolar. tste Último é elaborado, anualmen
te, pela Secretaria, e submetido à Congregação. Especifica os dias de 

".. f' • tr.abalho de cada mes, levando em conta os penodos de ferlas, de pro-
vas, e os feri~dos. A êsse calendário ajustam-se os programas de ensi 
no de cada materia, distribuindo-se as aulas e demais trabalhos pelas ... , 
sucessivas semanas. Determina-se, assim, por antecipaçao, o numero de , ... 
aulas que, em cada materia, deverao ser ministradas no decorrer do a-
no letivo. Ao fim de cada mês, semestre e ano, somam-se as aulas efe
tivamente dadas, comparando-se o resultado com o pro~ramado. A perce~ 
tagem da diferença entre o programado e o realizado e o indice de exe 
cução dos programas de ensino. Essa perc~ntagem, em 1958, atingiu a 
89,0%, ligeiramente inferior, portanto, a do ano anterior, que foi de 
90,3%. Como se vê, apenas 11% das aulas programadas deixaram de reali 

, , A -

zar-se em 1258. Se se ~xclUlssem, porem, do computo geral 5 cursos c~ 
jos professores, por varios motivos, deixaram de dar grande parte das 
respectivas aulas, ou sejam os Cursos de Chefia Administrativa, FinaE 
ças Públicas, Administração de Pessoal, Relações Humanas e Contabili
dade Pública, o indice de execução dos programas subiria a 95%. De m2 
do que a percentagem de 89% não é representativa das atividades de en 
sino da escola considerada em conjunto. 1I (pág• 158). 

Não temos dúvida de que êsses dados, tão alviçareiros, dispensam comeQ 

tários. Outro ponto, que desejamos abordar, são os Acordos. A respeito dêsses a

cordos, que têm por objetivo financiar atividades da Escola, diz o Relatório: 

"Até 1956, a Escola manteve-se com o au.xilio recebido do Govêrno Brasi 
leiro e da Organização das Nações Unidas, bem como da receita auferi~ 
da de acordos e convênios celebrados com Estados, municipios, autar
quias e outrasAinstituiçõ~s. A partir de 1957, porém, tendo expiradAo 
o prazo de vigencia do Acordo Suplementar nQ 1, firmado entre o Gover 
no do Brasil e a Organização das Nações Unidas, cessou o au.xilio em ei 
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pécie da ONU, a qual, desde então, limita-se a financiar as bôlsas de 
" estudo concedidas aos professores da EBAP, enviados ao estrangeiro p! 

ra treinamento, e parte dos gastos de viagem dos bolsistas não brasi
leiros. A subvenção do govêrno brasileiro, consignada no Orçamento da 
União para 1958, e paga à Fundação em 1958, foi de 0415.000.000,00. -
Desde 195,2, .~ Escola vem ·se esforiando por ampliar as font~s de regei 
ta e, conseq~entemente, a ~restasao ~e serviços inerentes a sua pro
pria natureza. Para isso ja propos cerca de 60 acordos a instituições 
públicas e particulares, logrando negociar, até agora, 16 acordos pa
ra treinamento de pessoal e prestação de assistência técnica. Durante 
o ano de 1958, foi ultimado acôrdo com o Departamento de Estradas de 
Roda~ens de,Pernambuco~ para treinamento de pessoal e prestação de a~ 
sistencia tecnica. Estao em negociações outros acordos, no mesmo sen-

"E t " tido; com o governo do stado do PieUl e com o Banco Economico da Ba-
hia. Em virtude dos acordos em vigor, a Escola' recebeu1- 'para seu Fun
do de Bôlsas, em 1958, um total de ~6.067.662,20." (pag. 167). 

Elogiamos essas iniciativas da Fundação. Apenas, conhecendo nossos há

bitos a tal respeito, tememos que certos acordos ou convênios, particularmente 

feitos com os Poderes Públicos, tragam grandes embaraços à Fundação, que se vê 
... 

constrangida a financiar, por tempo indeterminado, atividades para que nao pos-

sui recursos. Ainda a tal respeito acrescenta o Relatório: 

"Ao fundo de Bôlsas acrescente-se também a quantia de CR$36.000,OO, pro 
veniente de doação de Bôlsas Ildefonso Simões Lopes. A Escola rece~ 
também, fora do Fundo de Bôlsas, mais CR$384.667~00, do Departamento de 
Estradas de Rodagem de Pernambuco, para prestaçao de assistência téc
nica, dentro do acôrdo firmado em julho de 1958. Conclui-se <pe a EBAP, 
em 1958, sem se contar o valor das passagens de alunos não brasilei-
ros, dispÔS de uma receita efetiva total de CR$21.488.329,20, a qual, 
considerando-se o programa de atividades da EBAP e, sobretudo, a ele-... ,,, 
vaçao dos preços e dos salarios, esteve longe do que se poderia dese-
jar." (pág • 168). 

Percebemos, assim, que a limitação dos recursos constitui o maior emb! 

raço ao desenvolvimento dessa Escola. Aliás, o mesmo ocorre para tôdas as demais 

atividades da Fundação. Finalmente, com relação ao plano de trabalho da EBAP, p~ 

ra o corrente ano, basta-nos transcrever estas palavras do Relat~rio: 

"O plano de trabalho da EBAP, para 1959, visa primeiramente dar prosse 
guimento às atividades que a têm caracterizado desde sua criação: for 

IV , _ -

maçao e aperfeiçoamento de pessoal para o serviço publico, formaçao e 
aperfeiçoamento de professôres de administração,elaboração de litera
tura especializada, em lin~a portu~êsa. Em 1959~ pretende, ainda,i
naugurar um programa de estagios praticos, em órgaos governamentais ou 
semigov~rnamentais, para alunos de seu curso de Formação, com o ~ntui 
to de po-los em contato direto com fatos, problemas, pessoas e tecni
ca da administração pÚblica atual. Igualmente, pretende a EBAP, no no 

- , IV -vo ano letivo, dar nova dimensao as suas atividades de formaçao e de 
~ A _, 

especializaçao de professores de administraçao. Ate o momento, a Esco 
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la se havia empenhado apenas na formação de professôres para seus qu~ 
dros. Entretanto, tendo crescido no pais a demanda de pessoas habili
tadas para o ensino das disciplinas de que se compõe, fundamentalmen
te, o estudo da administração pÚblica, a EBAP, como pioneira nesse 
campo, não pode eximir-se de prestar sua colaboração também a essa no 
va modalidade de ação, que, aliás, está dentro de seus objetivos. Rã 
tempos, vinha a Escola cogitando como contribuiria para a formação ou 
a especialização de professôres de administração, para outras entida
des que vêm lançando cursos semelhantes aos seus. Com boas perspecti
vas, surgem-lhe, agora, possibilidades de fazê-lo, em virtud~ de igi
ciativa de representantes do Ponto IV, a que se associaram varios or
gãos brasileiros, inclusive a Fundação GetÚlio Vargas. Assim, segundo 
entendimentos preliminares, a EBAP receberá recursos para que lance, 
ime~atamente, um progr~ma de preparação e de a~erfeiçoamento de pr~
fessores de administraçao, programa que incluira a vinda de professo
res norte-americanos para o corpo docente da Escola e a ida, como boI 
sistas, aos Estados Unidos, de professôres brasileiros para formaçãõ 
ou aperfeiçoamento no campo da administração pública." (pág• 168). 

Não há dúvida de que os esforços dos Diretores dos Institutos têm sido 

extraordinários, embora apoiados sempre pelos órgãos superiores da FGV. 

nossas instituições no alto nivel, em que já felizmente se encontram, 

Manter 
, 

melhora-

-las ainda mais, deve ser nossa preocupação. Não podemos permitir que se inter

rompam certas atividades fundamentais, que caracterizam esta Fundação, desaniman 

do ou enfraquecendo os elos de confiança entre dirigentes, dirigidos e interessa 

dos outros. 

14. Departamento de Ensino (Dp.E.): 

I~ste órgão foi criado em 1947, para atender a um dos objetivos da FGV, 
a saber, o de "prover à formação, à especialização e ao aperfeiçoame~ 
to de pessoal para empreendimentospúb1icos ~ PEivados" >Estatutos da 
FGV, art. 2, item lI). Integrado por varios or~aos especlficos, o Dp. 
E. centraliza as atividades docentes da Fundaçao, excetuando-se as do 
ensino superior de administração, cuja relevância e extensão exigiram 
a criação de escolas próprias: a de Administração Pública e a de Admi 
nistração de EmErêsas. Além dos cursos event~ai~ que promove, inclusI 
ve em colaboraçao com outras entidades, mantem este Departamento duas 
Escolas: a Escola Técnica de Comércio (ETC), criada em 1948, na Capi
tal Federal, com cursos têcnicos (básicos e de aperfeiçoamento) no se 
tor do ensino comercial, e o Colégio Nova Friburgo (CNF), naquela ci~ 
dade fluminense que, alem de seus ciclos ginasial e colegial (em regi 
me de internato e semi-internato), desde 1957 vem desempenhando asfun 
ções de Centro de Estudos Pedagógicos, sob o patrocinio do Ministériõ 
da Educação e Cultura, atravês da Campanha de Aperfeiçoamento e Difu
são do Ensino Secundário (CADES), com quem a Fundação estabeleceu um 
acôrdo, no sentido de receber o CNF professôres de todo o Brasil para 
estágios de aperfeiçoamento ou especialização nos processos e técni
cas da didática moderna." (pág• 27). 

Essas são palavras do Relatório. Desejamos nos deter na consideraçãO de 
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suas duas Escolas. 

14.1 A Escola Técnica de Comércio (ETC) - t na FGV, a nosso ver,um órgão de 
, 

alcance pratico e dentro de seus objetivos; por isso mesmo, enquadrada perfeita-

mente em sua estrutura, se encarada no seu conjunto e relacionada com o que se 

constata em instituições estrangeiras, análogas à Fundação. Pensamos até que seus 

cursos deveriam ser ampliados e conduzidos a niveis superiores, como outros efe

tuados pela FGV, para que melhor pudessem servir aos interêsses da produção e do 

comérCio. 1s páginas 32-34, constatamos a variedade dos cursos lá oferecidos em 

1958, bem como sua procura e aceitação. Ressaltemos, porém, o seguinte: 

, ( , "Desenho de Maquinas criado a pedido de desenhistas da Fabrica Nacio-
nal de Motores) frequentado por 18 alunos, que, entretanto, completa-, 
ram apenas a lA parte do programa, pois, por falta de base necessaria 
e suficiente, não puderam êsses est~dantes iniciar a 2A parte~ sendo 
o Curso interrompido e suspenso, ate melhor oportunidade. 11 (pag. 32). 

- , O que demonstra nao so a confiança nos cursos programados e levados a 

efeito por esta Escola, mas também os beneficios que ela pode trazer às ativida-
, , A , 

des mais necessarias do pats. Por esse relatorio da ETC se verifica que esta Es-

cola, nos seus onze anos de atividade, vem realizando um trabalho de alto valor 

em prol do Ensino Comercial no pais, talvez não tanto conhecido e prestigiado 

quanto se devera esperar. "t interessante ressaltar que dos 1.047 alunos, matri

culados em 1958 na ETC, 991 eram contribuintes e apenas 56 bolsistas ll (pág • 34). 

O que comprova o grande interêsse por êsses cursos. Um quadro anexo (pág• 35)mo~ 
A 

tra ainda o rendimento escolar, a saber: desses 1.047 matriculados, 502 complet! 

ram seus cursos e foram aprovados (41,54%), 361 desistiram, 74 foram definitiva

mente reprovados e 32 reprovados em lA época. No que concerne às atividades para 
, , 

1959, assim termina o Relatorio, na parte referente a ETC: 

"Embora não possam ser estabelecidos com antecedência, pretende-se rea 
lizar alguns cursos avulsos. tsses, que variam de ano para ano, sãõ 
programados em função tanto da possibilidade de se conseguir especia
listas, quanto do interêsse demonstrado pela clientela potencial de,! 
lunos. Efetivam-se pelo sistema de receita e despesa extra-orçamenta
rias. O curso de Aperfeiçoamento para professôres do Ensino Comerci
al deverá realizar-se novamente, sob a responsabilidade financeira da 
Campanha de Aperfeiçoamento e Expansão dO,Ensino Comercial. As especi 
alidades oferecidas no ano de 1958 (isto e, Datilografia, Estenogra
fia, Contabilidade Geral e Comercial J Contab~lidade Industrial, Cont! 
bilidade P~blica, Contabilidade Bancaria, Pratic~ Juridica Geral e C2 
mercial, Organização e TéCnica Comercial), deverao acrescent~r-se, se 
forem dados os recursos necessários, duas ~ovas especializaçoes: Mer
ceologia e Estatistica. Tôdas essas atividades importarão, naturalmen 
te, na necessidade de serviços técnicos, administrativos, escolares e 
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assistenciais, desempenhados sobretudo pela Secretaria Geral dos Cur
sos ou mesmo por terceiros." (pág• 38). 

14.2 O COlégio Nova Friburgo (CNF) é uma dessas instituições que honramo e~ 

fôrço e a confiança na educação de base. t realmente uma obra digna de encômios. 

Talvez, a FGV devesse transferir o CNF, logo que possivel, para a responsabilid~ 
, 

de do M.E.C. Naturalmente, so se faria tal entrega, se a FGV tivesse garantias 

seguras de que as autoridades governamentais continuariam e ampliariam a obratãO 

bem iniciada e desenvolvida por esta Entidade. Por isso e, particularmente, pelo 

âmbito nacional de suas atividades, que atendem a alunos dos vários Estados da g 
nião, e das finalidades de seu Centro Pedagógico, que promove o aperfeiçoamento 

~ -de Diretores, Inspetores, Orientadores e Professores das mais diferentes regioes 

do pais, justifica-se, a nosso ver, a politica da FGV, isto é, manter e prestigi 

ar êsse Educandário pilôto. 

Por outro lado, não é justo que se não pense nos impactos que a manu

tenção do CNF possa acarretar a outras atividades fundamentais da FGV, que lutam 

para subsistir com os parcos recursos que dispõem. Entretanto, com agrado nosso, 

o quadro a seguir mostra-nos que, de alguns anos para cá, melhoram sensivelmente 

as condições financeiras daquele Colégio. Vejamos, assim, a demonstração do "de

fici t" do CNF, apurado desde o exercicio de 1950: 

EXERCÍCIOS RECEITA DESPESA "DEFICIT" % ARRECADADA REALIZADA APURADO 

19~ 1.261.545,00 3.160.745,40 1.899. 200,40 60,08 

1951 2.617.427,10 6.029.313,00 3. 411. 88 5,90 56,58 

1952 3.185.873,80 7.420.202,10 4.234.328,30 57,06 

1953 3.378.635,40 7.186.603,70 3.807.968,30 52,98 

1954 4.847.740,50 9.213.875,40 4.366.134,90 47,38 

1955 5.721.889,40 11.823.843,50 6.101.954,10 51,60 

1956 8.504.281,10 18.175.591,40 9.671.310,30 53,21 

1957 15.902.176,80 22.804.157,10 6.901.980,30 30,26 

1958 20.375.895,40 25.8600082,50 5.484.187,10 21,20 

TOTAL 65.795.464,50 111.674.414,10 45.878.949,60 

As bôlsas de estudo no CNF, em 1958, alcançaram a importânCia de •••••• 
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~3.844.250,OO, tendo a própria Fundação entrado com mais de um milhão de cruzei 

ros. Sugerimos aos prezados Conselheiros reler o programa de trabalho do CNF pa

ra 1959. Não tenho dúvidas de que só poderia receber aplauso~, até mesmo dos mais 

exigentes na matéria. Após meditar sôbre o que lemos e o que aqui escrevemos, fi 

camos incertos, tanto quanto provàvelmente alguns de vós, se conviria mesmo ao 

CNF arriscar~se às dificuldades dos organismos oficiais, tornando-se uma instit~ 

ição estatal. Acreditamos, porém, que um Colégio dêsses objetivos e padrões deva 

ser devidamente assistido pelo M.E.C., isto é, com maiores auxilios, apesar dos 

já substanciais recursos que lhe são concedidos, que entretanto não correspondem 

ainda às suas integrais necessidades e responsabilidades. A Fundação deve consi

derar-se feliz por já ter cumprido, com grande êxito, a parte que lhe tocou, ca

bendo agora ao Estado reconhecer o extraordinário mérito dessa obra e auxiliá-la 

à altura. 

15. À Superintendência Administrativa (Sup. Adm.) estão afetos os serviços 

auxiliares da Fundação, a saber: Serviço de Contabilidade, Serviço de Pessoal, -

Serviço do Patrimônio, Serviço do Material, Secção de Publicações, Secção de Co

municações, Secção de Mecanografia e Tesouraria. Trata-se de um Serviço Auxiliar 

que merece nossa atenção. Apraz-nos citar essas palavras do Relatório: 
A ,...., #v, f 

"Acei tando a natural tendencia de toda insti tuiçao tecnico-cientlfica, 
isto é, a necessidade de descentralizar serviços, a Superintendênci a , 
desenvolve, paralelamente, bases e criterios de melhor entrosamento~ 
tre órgãos e pessoas, com o conseqÜente aprimoramento de suas rela
ções funcionais, em que pese a mUltiplicidade de objetivos e progra
mas das várias unidades que integram, com relativa autonomia,esta Fun 
dação. Su~ eficiente atuação tem sido, de ano para ano, claramente seli 
ti da." (pag. 179). 

A parte relativa à Superintendência Administrativa é altamente objeti

va, e dá-nos uma idéia clara do que programou, executou e se propõe a fazer nes

te exercício de 1959. 

Pareceu-nos que tôdas as medidas administrativas foram devidamente es

tudadas e levadas a efeito. Pela sistemática adotada, a apresentação de seu Rel~ 

tório é clara e facilita a apreciação de qualquer um de seus setores. Pelo rela

tado, vemos que as obrigações dêsse órgão auxiliar são do maior alcance na vida 

da Fundação, cujos institutos dependem de sua eficiência. 

Possivelmente, por motivos respeitáveis, não focalizou apenas a situa-
IV "., N ~ .., 

çao da FGV em relaçao a manutençao de seus servidores, isto e, questoes salari-

ais e seus impactos, resultantes do custo de vida, particularmente os atrativo s 
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que o mercado de trabalho externo possa exercer s~bre seus t~cnicos e servidores 

qualificados. Mesmo assim, vemos que (pág • 182) cinqüenta funcionários abandona

ram a FGV em 1958, o que mostra um alto indice de m~bilidade de pessoal (cêrcade 

10%) de seu quadro. A propósito, conv~m lembrar-nos que devemos preocupar-nos em 

criar condições, nesta Fundação, que possam não só conservar os servidores púb~ 

cos postos à sua disposição, como sobretudo manter e ampliar o número de s~ s~ 

vidores exclusivos e efetivos. Lendo a Ata relativa à Sessão Ordinária l06~, do 

Conselho Diretor desta Fundação, vimos por sua 6~ resolução (pág• 374) que há um 

grave problema salarial na entidade ~ que aquêle Conselho procurou, com tal deli 

beração, resolvê-lo dentro do possivel. 

16. Não desejamos terminar a análise dêste Relatório, sem destacar elemen

tos que evidenciam a sinceridade e a edificante devoção dos que administram esta 

Fundação. Lemos à pág• 16 (Introdução): 

liMas, tudo isso é o perfil de uma realização que ainda não atingiu to
dos os ideais e propósitos que a engendraram, pois se prefigura uma t!!:, 
refa de tão relevan1es proporções). que só o decorrer dos a~os e a c~ 
talização de experiencia vivida hao de responder pelo seu eXito imagi 

I ' -n~do. Entretanto, com a autocrltica que lhe convem; pode esta Funda-
ç~o assegurar que todos os trabalhos que, no exerclcio de 1958, se i~ 
pos, foram realizados com relativo sucesso, o que manifesta o empenho 
no cwmprimento de seus programas e na melhoria de seus métodos e pro
cessos de trabalho. Por outro lado, reconhece a Fundação - e ver-se-á 
na consideração dêste Relatório - que, em alguns setores e atividades, 
ainda não se atingiu o nÍvel desejado ou mesmo compativel com sua na
tureza e propósitos. Está certa, porém, que nesses, sobretudo, conti
nuarão os esforços no sentido de eliminar-se tais falhas. Não lhe o
fuscam as vistas os êxitos colhidos e o prestigio grangeado. Pelo con 

, A f"" f" A-

trario, exitos e prestlgio sao outros tantos estlmulos a consciencia, 
sempre viva, de seu papel e responsabilidades na estrutura das insti
tuições culturais do pais." (pág• 16). 

Pedimos atenção dêste Conselho para transcrevermos, ainda, estas pala

vras da Introdução, que nos podem servir para apreciar suas dificuldades no cor

rente exercicio: 

, 
"Entretanto, como vem acontecendo ha alguns anos, sobretudo depois de 
1955, com dificuldade consegue a Fundação manter~ convenientemente, 
seu~ atuais serviços. Isto decorre, como aliás ja se salientou em re
latorios anteriores, das se~intes causas: primeiro, da circunstância 
d 

~--" .... 
e que seus recursos). dotaçoes orçamentarias e rendas proprias, nao 

cresceram_na proporçao do incremento de suas atividades, embora Ulti
mamente nao se tenham criado novos serviços; segundo, da grande eleva 
ção do custo de yida e suas repercussões; terceiro, do não pontualcWn 
p~mento ~e convenios). ou ac~rdos, particularmente com entidades pá: 
bllcas, sobre concessao de bolsas de estudo, cujo pagamento, muito r~ 
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A' i tardado e, por vezes, ate mesmo efetuado em exerc1cios ~osteriores,di 
ficulta o financiamento de certas atividades compromissorias; final
mente, do elevado custo das atividades educacionais, principalmente as 
desenvolvidas pelo Colégio Nova Friburgo, pagas pelos alunos muito a
baixo de seu custo real, bem como por causa das continuas inversões, 

, • • N '" ., • • necessarlas ao acabamento das 1nstalaçoes desse coleglo. Por 1SSO mes 
mo, a Fundação fêz os maiores esforços, aliás com bom êxito, paEa ex~ 
cutar seu plano de trabalho. Nesse sentido, se empenhou a Direçao,pr2 
curando, de um lado, manter apenas as atividades essenciais e, de ou-

i ' , tro, reduzir, ao mlnimo possivel, o numero de seus servidores, parti-
cularmente os da órbita administrativa. Dêsse modo, conseguiu a Funda 
~ N ,-

çao, nao obstante as dificuldades apontadas, um resultado do exerC1-, , ) cio satisfatorio." (pag. 16 . 

Sôbre o que foi dito, vemos que a FGV tem dificuldades, freqüentemente 

ocasionadas pelo não pagamento, em época própria, de serviços correspondentes a 

certos convênios, mantidos assim com elevados prejuizos para a Fundação. Outras 

vêzes, tratam-se de convênios, cujo custo de suas obrigações está calculado sÓ p!! 
, -ra a epoca e nao para os anos posteriores, como acontece particularmente com os 

... ... 
acordos sobre bolsas de estudo. 

Outro ponto, não menos importante, é o do "Reajustamento salarial do 

pessoal da FGV", que merece todo o apoio do Conselho Curador, segundo. a deliber!! 
...... 6 ..., ( , çao unanime nQ do Conselho Diretor, em sua sessao ordinaria de 29.12.58 pagi-

na 373). AChamos, outrossim, que a Comissão do Conselho Diretor, criada também 

nessa ocasião, segundo relata o item 4, à pág• 373, deveria ainda estudar a sit~ 

ação presente e futura dos servidores da'FGV, inclusive a situação dos requisit! 

dos ou postos à disposição da Fundação, e medidas outras que possam garantir a 

permanência dêsses servidores, de acôrdo com as necessidades permanentes ou tem

porárias da instituição. 

A construção de sua Sede definitiva, bem como a da EAESP, têm sido ob-
IV , #ti ,.. 

jeto de longos estudos e preocupaçoes dos orgaos diretores da FGV; todo esse tra 

balho e suas conclusões merecem o integral apoio dêste Conselho, que sugere à A~ 
sembléia Geral sua integral aprovação. 

A aprovação das Contas da FGV pelo EgrégiO Tribunal de Contas, nas con 

dições exatas em que foram feitas, constitui uma honrosa apreciação para esta en 

tidade, cujas contas não só atendem tôdas as exigências legais, mas ainda consti 

tuem padrões para aquêle Egrégio Tribunal. As nossas congratulações ao Sr. Presi 

dente da FGV. 

Merece destaque especial o novo Serviço de Publicações, que em bases de 

organização reprodutiva e através de um excelente plano de trabalho, pretende d~ 
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desenvolver a difusão dos estudos realizados e publicados por esta Instituiç~o. 
_ , A 

17. Encerramos as nossas observaçoes, concernentes a primeira parte deste 

Relatório, com 196 páginas, apresentando a vós, membros do Conselho Curador, al

gumas conclusões: 

(1) O Relatório está apresentado em t~rmos que SÓ merecem nossa confi

ança e total aprovação, recomendando-o assim à Assembléia Geral da 

FGV. 

(2) A situação em que se encontra o Instituto Brasileiro de Economia 

(lERE), face às próprias necessidades nacionais, parece sugerir

-nos se considere: (a) a conveniência e a possibilidade da cria~, 

nes se Instituto, de uma Escola de Ciências Econômi cas e Financei-
, 

~, que alcance diversos setores profissionais, como ja anterior-

mente foi salientado; (b) a conveniência e a possibilidade do lERE 

tornar-se, futuramente, um Centro de Cooperação Técnica, no campo 

da Economia Aplicada, para a América-Latina; (c) a possibilidade da 

FGV, através do IBRE, criar um alto Curso de Geografia Econômica, 

com a cooperação intelectual e material do IBGE; (d) que a Escola 

Técnica de Comércio (ETC) e até mesmo o ISOP, sem perda de suas fi 

nalidades, tenham mais intima ligação com o lERE, através de sua 

possivel Escola de Ciências Econômicas e Finan~eiras, da qual tal

vez possa fazer parte o IDPCP, que lhe completaria o setor das Ci

ências políticas e Sociais. 

(3) O progresso alcançado pelo Instituto de Seleção e Orientação Pro-

( ) 
-, f 

fissional ISOP , bem como sua projeçao, ate mesmo fora do pals,e~ 
A 

timulam-nos a empregarmos todos os esforços para que este Institu-

to se prepare para tornar-se o Instituto de Orientação Escolar e 

Profissional para a América-Latina, intencionado pela OEA. 

(4) O Instituto Brasileiro de Administração (IRRA), através de suas du 
... , 

as Escolas, deveria empreender trabalhos de colaboraçao mutua com 

o lERE e com o ISOP. 

(5) Finalmente, o sistema educacional superior, na base de pesquisas e 

assistência técnica, como se vem desenvolvendo em quase todos os 

Institutos desta Fundação, poderá dar ao Brasil uma posição de des 

taque no Continente Latino-Americano. 

, -
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II PARTE 

Trata-se,aqui, da Prestação de Contas da Fundação GetÚlio Vargas. Sô

bre esta parte temos pouco a observar. O Relatório do Chefe do Serviço de Conta-
I' 

bilidade e claro e minucioso, facilitando muito o trabalho de quem deve examinar 

essas contas. Pedimos, porém, licença para destacar o seguinte: 

1. As disponibilidades financeiras da Fundação foram reduzidas de •••.••• 

~13.252.341,70, em face das aplicações em bens patrimoniais (imóveis, móveis,mf 

quinas, veiculos e bibliotecas), politica realmente mui acertada, em razão da sem 

pre crescente desvalorização da moeda. 

2. Convém, ainda, ressaltar o seguinte, em relação â análise do Balanço 

Patrimonial da Sede (pág• 259): 

"123-SUBVENCIONADORES C/A RECEBER 
110-Estado do Ceará 

l24-DOADORES C/A RECEBER 
110-Estado de Alagoas 
l2O-Estado do Amazonas 
l30-Estado de Mato Grosso 
l40-Estado do R.G. Norte 
l50-João Marques dos Reis 

l25-INSTlTUIDORES DE BÔLSAS C/A RECEBER 
110-Prefeitura Belo Horizonte ~ 
l20-Prefeitura Dist. Federal CR$ 
l30-SPEVEA ~ 

CR$ 1.300.000,00 

50.000,00 
200.000,00 

50.000,00 
50.000,00 
10.000,00 CR$ 360.000,00 

295.436,10 
736.799,00 

2.l82.l78,1Q. CR$ 3.214.413,20 

Seria conveniente que a Fundação promovesse medidas tanto mais efeti-

vas quanto necessárias, visando a canalizar ou recuperar êsse numerário para co

bertura de seus "deficits", uma vez que, por certo, já vem custeando, com recur

sos de seu patrimônio, despesas conseqüentes dessas doações e encargos. 

3. Examinando-se as receitas ordinárias da Fundação, no que respeita à sua 

arrecadação em 1958, em confronto com a estimativa para 1959, temos o seguinte: 
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RECEITA 

Patrimonial .................... . 

Assistência Técnica e Pesquisas •• 

Seleção e Orientação •••••••••••• 
A 

Cursos e Bolsas . C) • o •• o •••••••••• 

Publicações e Serviços Administr~ 
ti vo s .... o ••••• o o o •••• o o ••••• o •• 

Transferências •••••.•.•••••••.•• 

Subvenções, Contribuições,Doações 
e Auxilios ...... o o G o •••••••••••• 

ARRECADADA EM 
1958 

2.886 0666,70 

2.722.000,00 

2.773.585,00 

21. 710.626,20 

5.543.167,20 

1.0170400,00 

ESTIMATIVA p/ DIFERENÇA 
1959 1959/1958 

3 0985.020 ,00 + 1.098.353,30 

3.360.000,00 + 638.000,00 

2.700.000,00 - 73.585,00 

21..279.500,00 - 431.126,~ 

7.947.500,00 + 2.404.332,80 

- 1.017.400,00 

75.266.000,00 86.766.000,00 + 11. 500.000,00 

TOTAL 111.919.445,10 126.038.020,00 + 14.118.574,90 

Evidencia-se, por êsse quadro, que a Receita Patrimonial se elevará de 

38,05%, a de Assistência Técnica e Pesquisa de 23,44%, e a de Publicações e Ser

viços Administrativos de 43,38%. A primeira delas diz respeito à boa aplicação 

das disponibilidades financeiras da Entidade, ainda que a curto prazo, pois que 

essas disponibilidades respondem pela manutenção dos serviços, enquanto se agua~ 

da, no decorrer do lQ trimestre do exerc1cio, o recebimento do "auxilio" do Go

vêrno, que representa 66,25% da receita total da Fundação o 

Registrou-se pequena redução na estimativa da receita de Seleção e Ori 

entação e na de Cursos e Bôlsas, em conseqüência de haverem sido subestimadas as 

respectivas previsões, como prudente medida administrativa, em face da atual con 

juntura. 

Já em relação às Subvenções, Contribuições e Auxilios, tem-se a regis

trar, com a mais grata satisfação, um substancial aumento de 15,28%, que por si 

só ressalta a confiança e o aprêço que os Poderes Públicos, e outras entidades~ 
raestatais, dispensam à Fundação numa sadia compreensão de suas elevadas finali

dades e da obra que vem desenvolvendo. 

4. Em referência à despesa de custeio dos serviços da Fundação GetÚlio Va~ 

gas, servimo-nos dos elementos inseridos na tabela apresentada à pág• 208 do Re

latório, que diz: nA despesa poderá ser, ainda, apresentada de forma·,a indicar o 

montante gasto em face das atividades desenvolvidas. Temos assim: 
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DESPESA 
6RGXOS TOTAL % 

Ordinária I Extraorça I Vinculada mentária-

6RGXOS-MEIOS (11,67%) 

Direção Geral ••• 2. 511.785, 50 1.248.207,40 437.377,70 4.197.370,60 3,37 
Superintendência. 8.675.819,20 1.660.547,90 10.336.367,10 8,30 

TOTAL 11.187.604,70 2.908.755,30 437.377,70 14. 533.737,70 11,67 

6RGÃos - FINS (88,33%) 

IDPCP ...... ., .... 781.442,60 66.676,00 848.118,60 0,68 
Dp.E. . .. G •••••• o 8.175.317,10 3.635,314,00 400.000,00 12.210.631,10 9,80 
CNF ••••••••••••• 23.706.472,20 2.153.610,30 25.860.082,50 20.76 
ISOP ............ 9.945.020,30 2.099.642,10 12.044.662,40 9,67 
IBRE ti •• ., •••••••• 14.102.349,20 1. 98 5 • O 29,70 743.300,00 16.830.678,90 13,51 
IBRA (Dire.Geral) 2.199.396,80 4.648.253,80 6.847.650,60 5,50 
EBAP ~ ........... 16.512.575,30 2.268.717,80 18.781.293,10 15,08 
EAESP 000 ••• 000 •• 15.929.006,70 674.229,20 16.603.235,90 13,33 

TOTAL 91.351.580,20 15.262.755,10 3.412.017,80 110.026.353,10 88,33 

TOTAL GERAL 

102.539.184,90 18.171.510,40 3.849.395,50 124.560.090,80 

Assim, por êsses dados, cabe-nos ressaltar o seguinte: enquanto as de~ 

pesas com os seus órgãos-fins absorveram 88,33% do total dispendido no exercício, 

excluidas as inversões patrimoniais, os seus órgãos-meios consumiram, apenas ••• 

11,67% do referido total, percentagem essa da qual 3,37% se destinaram à Direção 

Geral e 8,30% à Superintendência Administrativa. Isso, realmente, significa um 

surpreendente indice que demonstra magn!fico contrôle administrativo, em bases ~ 

conômicas e produtivas dignas de todo encômio. 

Entretanto, em virtude do aumento do custo de vida e outras dificulda

des do Govêrno, pensamos que a situação financeira da FGV talvez venha a exigir 

de sua Direção uma vigilância ainda maior, para evitar possiveis cortes que pre

judiquem suas atividades. Talvez fôsse aconselhável que a FGV aplicasse seus re

cursos disponiveis em bens imóveis ou construções, valorizáveis ao passar das h2 
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... 
ras, para resguardar-se do aviltamento da moeda e nao se ver constrangida a alte 

. ' . rar seus planos para um futuro malS ou menos proX1mo. 

5. 
, 

Julgamos, outrossim, aconselhavel empenhar-se a FGV por aumentar suas 

receitas próprias, na base de sua organização e serviços que sempre mais e me

lhor vem prestando à coletividade. t possivel que a sugestão já apresentada, is

to é, a da criação de uma Escola de Economia e Finanças, dentro da estrutura do 

IBRE, possa vir a constituir-se em fonte de renda, além dos grandes serviços que 

prestaria. Embora, felizmente,a situação patrimonial e econômica da FGV seja mui 
, 

to boa, parece-nos, contudo, que a FGV ainda depende muito dos poderes publicos; 

torna-se necessário seja bem amparada e compreendida, quanto possivel imune dos 

inconvenientes ou riscos provenientes da ação governamental, através dos tempos. 

Todos nós temos, pessoalmente, exemplos a êsse respeito. são preocupações essas 

de quem se sente honrado de pertencer a um dos Conselhos desta grande entidade, 

cujos objetivos e atividades dignificam todos nós e o pais. 

6. Para terminar essas apreciações, talvez com algum caráter pessoal, re-

lembramos a figura ilustre de nosso companheiro Odilon Braga, que aqui estêve c2 

laborando conosco, sem paixões outras senão ade prestar serviços ao pais. Outro 
" , brasileiro ilustre, cuja memoria tambem evocamos com saudades, e o Senador Nereu 

Ramos. Embora ausentes da Assembléia,deixam-nos êsses caros e ilustres companhei 
, 

ros a lembrança de seus ideais e de seus esforços, para que nos outros continue-
.-

mos a edificar o que eles ajudaram a iniciar-se e a desenvolver-se para o bem do 

Brasil. 

CONCLUSÕES FINAIS 

Terminando êste parecer, apresentamos os seguintes votos e conclusões 

finais à apreciação dêste Egrégio Conselho Curador da Fundação Get~io Vargas: 

1) Um voto de louvor e de confiança ao Senhor Presidente da FGV, pela 

orientação e patriotismo com que tem dirigido os destinos desta In~ 

tituição• 

2) Um voto de louvor ao Senhor Diretor Executivo e a todos os servido

res da FGV, pelo trabalho que realizaram em beneficio do progresso 

evidente desta Fundação. 

3) Que o Relatório da Fundação Get~io Vargas e, em particular, sua 

Prestação de Contas, relativos ao exercicio de 1958, sejam aprova-
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dos por êste Conselho, nos têrmos e forma como foram apresentados. 

4) Que o laudo do Perito Contador, Sr. EmÍlio Affonso Rodriguez,em que 
, 

nos, como o Conselho Diretor, nos baseamos, seja igualmente reconhe 

cido e aprovado. 

5) Que aprovemos, outrossim, o disposto na Centésima Sexta Sessão Or~ 

nária do Conselho Diretor, realizada a 29.12.58, item 6, constante 
, , 
a pago 374, a saber: 

"A fim de atender ao reajustamento salarial, inclusive os encargos 
legais do novo salário mÍnimo, foi criado um fundo, constitui do , 
"ad referendum" da Assembléia Geral, das economias e do resulta do 
do exercício de 1958, a que se juntariam não só a dotação de , •••• 
CR$2.259.760,OO, destinada inicialmente a inversões, no exercicio de 
1959 - e que passaria assim a custeio, correndo as inversões pelo 
fundo patrimonial - mas também tôdas as poupanças que pudessem ser , ... 
feitas no orçamento de 1959, com recurso a racionalizaçao dos ser-
viços ." 

6) Que, por Último, referendemos à próxima Assembléia Geral a aprova

ção destas nossas conclusões finais. 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1959 

(a) Joaquim Bertino de Moraes Carvalho 
Relator do Conselho Curador da FGV. 
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, REALIZADA.9 EM PRIMEIRA CON
VOCAÇÃO, AOS DEZ DIAS DO ~S DE A
BRIL, DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA 
E NOVE. 

As vinte e uma horas e vinte minutos, do dia dez de abril de 1959, à 
Praia de Botafogo nQ 186, no andar térreo9 reuniram-se, em Assembléia Geral Ordi 

nária, consoante o que determina o art. 7Q dos Estatutos, os membros da Assem

bléia da Fundação GetÚlio Vargas. Não se achando presente o Dr o Luiz Simões Lo~ 

pes, Presidente da Fundação, que por motivo de recente falecimento de pessoa de 

sua fam11ia não pôde comparecer, assumiu a Presidência o Dr. João Carlos Vital, 

na qualidade de membro mais antigo do Conse:ho Diretor e de ex-Presidente,o qual 
I' 

abriu os trabalhos e convidou para participar da mesa o Prefeito Jose Joaquim de 

sá Freire Alvim, representante do GO;-6:::'" Federal, J Engo Alim Pedro, represen~ 

tante da Prefeitura do Distrito Federal? e o Dr, Clóvis Garcia, representante do 

Govêrno do Estado de são Paulo. DeclaTo-J. 9 então.9 ;) Dr. João Carlos Vital que, se 

achando presente o Embaixador Mauriclo lJ8.buco q DD, Presidente do Conselho Cura

dor, tinha o prazer de lhe passar a P~esidência da Assembléia. O Embaixador Mau~ 

ricio Né.buc:o assumiu, assim, a Fresidên.:-,,-a e propôs, inicialmen~e, se consignas

se em Ata um voto de pesar pelu fé.:iec:'mento do Dro Eduardo Sampaio Quentel, so

gro do Dr. Luiz Simões Lopes. CODíT::dou9 em seguida 9 para integrar a mesa.9 os Srs. 

Jurandir Lodi, Joaquim Bertino de Moraes Carvalho e Alberto de sá Souza de Brito 

Pereira. O Sr, Presidente solicitou, ai:-;.da9 ao Dr" Joaquim Bertino de Moraes Car 

valho, auxiliado pelo Dr. Heitor Campelio Duarte .1 secretariasse os trabalhos. A 

seguir, o Sr. Presidente leu o edital de :,,:::":.--::,caçãe e 9 verif:3..cando existir nlline~ 

ro legal, na forma dos Estatutos, deu inicio áOS trabalhoso Solicitou, ainda, o 

Sr. Presidente ao Superintendente Admin:'st.ra+ivo da Fundação3 Sr. Aluysio Guima

raes, presente à reunião, procedesse à :Leitu:a dos pareceres dos Rolatores do Con 

selho Diretor e do Conselho Curador9 bem come à leitura do laudo do Perito Conta 

dor, delegado pelo Relator do Conselho Dirs"tçr para estudô.r e apreciar as contas 

da Fundação. O Sr. Bueno de Almeida Magalhães, representante do Instituto Brasi

leiro do Café, pediu a palavra e solici t.ou, tendo em vista a distribuição anteci 

pada do Relatório aos membros da Assembléia? fôsse dispensada a leitura integral 

dêsses documentos, propondo fôssem :'.:}:]as aper.as as conclusões dos referidos par~ 

ceres, o que foi aprovado. Foram, assim, liJás publicamente tôdas essas conclu

sões, isto é .1 as do Relator do Conselho Di.re+:or j as do Perito Contador e as con~ 
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clusões do Relator do Conselho Curador, Após o que, posta a matéria em discussão 

e votação, foram as mesmas unânimemente aprovadas, na forma e esp::f.rito com que fo

ram apresentadas, aprovando-se portanto~ segundo êsses pareceres, o Relatório e 

a Prestação de Contas da FGV J relativos ao exercicio de 1958, Devendo ser reali

zada a eleição para a renovação do Conselho Diretor e a renovação de um têrço do 

Conselho Curador, o Sro Presidente indicou os Srs o Alterto Brito Pereira e Alim 

Fedro para servirem como escrutinadores, A seg~ir, 0 Sr, Presidente suspendeu os 

trabalhos, por dez minutos J a fim de que todos os presentes se munissem das res

pectivas cédulas, Esgotado o temp8 previsto) foi iniciada a votação, cujo resul

tado foi o seg<linte: CONSELHO DIRETOR ~ Para Vice~Preddente: Dro Guilherme Guin 

le com 177 votos~ Dr, Alim Pedro com 1 voto e 6 em branco o Vogais: Dro Eugênio Gu 

din com 178 votos J Dr o João Carlos Vité.l com 177 votos, Dr, José Joaquim de sá 

Freire Alvim com 178 votos o Suplentes: Dr, Albert,-: de sá Souza de Brito Pereira 

com 178 votos 9 Dr o Jorge Oscar de Me::'lo Flôres com 17e votos e Dr, Rubens Dl Alma 

da Horta Pôrto com 178 votos e 6 votos em branco, CONSELHO CURADOR - Para Presi 

dente: Embaixador Mauricio Nabuco com 178 ~'0tOS o Pa.ra Vice-Presidente: Dr, Alber 

to Pires Amarante com 178 votos o Conse:l:.0i:c os: Dr, Bras{lio Machado Neto, com 178 

votos~ Dr, Henrique B1anc de Freitas com 178 votos, DI, Henrique Domingos Ribei

ro Barbosa 178 votos, Dr. José Naza.re:i Teixeira Dias 178 votos, Dro Moacyr EoÁ1 

varo 178 votos 9 Dr, Arthur Hehl Neiva com 178 votos J Dro Alim Pedro 2 votos 

e 6 votos em branco, Verificado o ::"esLltado s foram então proclamados os 

seguintes eleitos: Conselho Diretor Vi,ce~P2esicente: Dro Guilherme Guin-

le, Vogais: Doutores, JC5C Ca:rlo~ Vital e José Joaquim 

de sá Freire Alvim, Su.plentes: Doutores 9 Alberto cj,e sá Souza de Brito Perei 

ra, Jorge Oscar de Mello Flôres e Rubens Dl Almada Horta Pôrtoo Conselho Curador 

- Presidente: Embaixador Mauricio Nabuco o VicB~P:ces~dE,nte: Dr o Alberto Pires Ama 

rante. Conselheiros: Doutores, Bras::f.lio Machado Neto J Henrique Blanc de Freitas, 

Henrique Domingos Ribeiro Barbosa, José Nazar,~th TeixE:ira Dias, Moacyr E, Álva

ro, Arthur Hehl Neiva o Logo após 9 o Sro Presidente declarou franca a palavra, de 

conformidade com a convocação e) pela .J:::-dem, P>3dil' a palavra o Sr o Bueno de Al

meida Magalhães, propondo fôsse autorizadêJ. a mesa a redigir à. Ata desta Assem

bléia e a assiná~la em nome de todos os membros preseLtes 9 pois do contrário te

riam que ficar todos retidos ~ até que a ;n"'smd. f3sse redigida v Si.lbmetida a propo~ 

ta à devida apreciação)J foi aprovada por ';nanimidade o Continuando franca a pala

vra, não havendo quem dela se servisse J .J 8:':0 P:2esider:te)J ao encerrar a sessão J 

comunicou aos Srs, membros que a realização da Assembléia naquele local ~ salão 

do restaurante ~ prendia~se a duas raz5es ess8:lciais: a primeira)) visava o cuida 

do da administração em poupar o dispêndi.~, de energias e o sacrif:Ício de todos se 
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tivessem que subir ao auditório, onde comumente se têm realizado as reuniões an

teriores; a segunda, era bastante significativa, isto é, a oportunidade feliz de 

mostrar-se aos membros da Assembléia o inicio das obras do novo Edificio-sede da 

Fundação GetÚlio Vargas. O local foi, então, iluminado e o Dr. Alim Pedro, Pres~ 

dente da Comissão de Construção do Edif{cio-sede, fêz uma explanação suscinta sô 

bre a mesma. Nada mais havendo a tratar-se, a sessão foi encerrada às vinte e du 

as horas e cinqüenta minutos. E nós, secretários, a redigimos e, com os demais 

membros da mesa, a firmamos devidamente. 

João Carlos Vital 

José Joaquim de sá Freire Alvim 

Alim Pedro 

Clóvis Garcia 

Jurandir Lodi 

Alberto sá Souza de Brito Pereira 

Joaquim Bertino de Moraes Carvalho 

Heitor Campello Duarte 
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