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'DIÁRIO OFICIAL (Seção I)
	

Abril de 1959

.11) Escola de Engenharia
Equipamento Tecnológico
11II) Faculdade de Ciências Econômicas
1) Pessoal	 	
2) Material
3) Obras

Chermoni re: drigues, Diretor da Di-
visç o ae riazaa e Obras dês te De-
paraunente, Carmine Fucci da • mes-
m Divisão e, par Mina *— Assis- Pe-
reira da Silva. ene o escrevi- aos :16
(deeessats) (liar do mes de abril do
ano de 1959 •niil novecentos e cin-
qUenta e nove Rio de Janeiro, 16
de abra ee I0.-- Gilberto Cane-
ck de witaath:ies. Manoel Pereira do
Esvii:to .Sfcbto José Carlos de Cher-
11207 , "" Wirhifir7,C	 Carmine Fucci, As-
sis Pc: •ern (1.z Silva.

(1a 9 11.e48 -- 18-1-159 — 	
Cr ) . 1.275 , ) a)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

Té ,7 7o de Convênio czlebrado entre o
Ministério da Educacão e Cul-
tu7a e a Universidade do Pará
:ara regukr o emprêgo de recur-
.>os concedidos pelo primeiro à
segunda.

Aos oito (2) dias do mês de abril
de mil novecentas e cinn a enta e nove
( 1 959) nresentes no Geb, - -te do Mi-
nistro de Estado da Educ e - o e Cul-
ture o respectivo titular, Doutor Clo-
vis Salgado, e a Universidade do Para
nesi e Convénio representada peio
seu Reitor Doutor Mário Braga Hen-
riques e a Escola de Engenharia, re-
presentada pelo seu Diretor, Profes-
sor Josué Justiniano Freire, delibee
TarfiM assinar o presente Convénte
para regular o emprègo dos recur-
sos aqui previstos concedidos pelo
Ministério da Educarão e Cultura, à
referida Universidade, mediante as
cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira : O Ministé-
rio da Educação e Cultura se obriga
a concorrer em mil novecentos e cin-
qüenta e nove (1959) com a impor-
tância de pete milhões de cruzeiros
(Cr. 7,000.000,00), os quais se desti-
narão a ser aplicados pela Univer-
sidrde do Pará em sua Escola de En-
genharia, integralmente, em parcelas
segundo a especificarão seguinte, nos
têrmos dêste Convénio:

a) pessoal 	  2.500.000,00
b) equipamento 	  3.000.000.00
c) obras 	  .1 . 447 . 500,00
d) Parcelas de 0,75%

da importância pre-
vista nesta cláusula,
para despesas de su-
pervisão do PlanG	 52.500,00

TOTAL
	

7.000.000,00

..
senvolver es encargos decorrentes da
exclusão déste Convênio; •

b) a orientar o ensino das disci-
plinas dos cursos que mantém, cie
modo que proporcionem aos aluaos
capecidade técnica .que os torne aptos
para atender . profisisonalmeate, com
a máxima eficiência e objetividade,
às exigências das atividades produ-
toras nacionais, de acôrdo com a e:w-
att:fio dos problemas respectivos, no
campo tecnológico; .

c) a manter pelo menos alguns
elementos . do corpo docente , traba-
lhando em regime de tempo inte-
gral;

dm a exigir que o pessoal discen-
te tenha *freqüência obrigatória aos
trabalhos escolares;

e, a solicitar ao Conselho Nacio-
nal de Educação a ampliação de nú-
mero de vagas de suas primeiras sé-
ries;

f) a manter futuramente cursos de
pós-graduação e de apez•feiçoarnento,
além dos cursos normais para ob-
tenção do diploma de primeira gra-
duação;-

g) além dos professõres, eventual-
mente existentes. a contratar professô-
res nacionais ou estrangeiros,	 na
medida do possível, para orientar
cursos ou investigações especiais e
enriquecer as atividades docentes e
cientificas da Escola;

11) a, na elaboração da organiza-
ção dos cursos de graduação e de pós-
graduação, oferecer adequadas va-
i iededes de disciplina eletivas, para
maraplicar as possibilidades de es-
pecialização que o progresso tecnoló-
gico exige:

I) a. gradativamente, ampliar o
ensino. nos cursos que mantém, a
fim de atingir alto nível de pesqui-
sa, especialmente nos campos das dis-
ciplinas básicas: a Matemática, a
Física, a Eletricidade, a Mecânica e a
Economia.

j) a estudar v estabelecer o preen-
chimento útil de tôdas as vagas de
suas primeiras series dos cursos 'acne-
fica, dos com os recursos menciona-
dos na cláusula primeira, com alunos
adequadamente	 preparados	 para
seguirem. com	 proveito, o ensino
nelas ministrado;
• 1) a sõmente aplicar a parcela pra'
vista no item `I a" na cláusula pri-
meira, no pagamento de professôres,
ou tecnologistas que trabalhem em
regime de tempo integral;

m ) a articular-se com as autorida-
des competentes, no sentido de obter
tôdas as facilidades possíveis, des-
tinados à boa instalação dos cursos
da Escoa de Engenharia;

n) a enviar à Comissão Supervi-
sora do Plano dos Institutos, do Mi-
nistério. da Educação e Cultura, rela-
tórios mensais sôhre o. emprego dos
recursos mencionados na cláusula
primeira, e, também, sôbre o ensino
e a educação nos cursos beneficiados
com os citados recursos;

O) a fornecei à prec.itada Comis-
são Supervisora do plano dos Insti-
tutos tôdas as informações que lhe
forem eventualmente solicitadas pela
referida Comissão, em relação aos
cursos beneficiados pelos aludidos

1recursos;
p) a comprovar, perante o órgão

competente do Ministério da Educa-
çáo e Cultura a aplicarão dos recur-
sos previstos na cláusula primeira.

Parágrafo único — Compreendem-
se como admissíveis entre os paga-
mentos previstos na alínea "1" desta
cláusula os pagamentos pró-labore a
alunos da Escola que desempenhem i
função de auxiliares ou de assistentes
de corpo docente ou em pesquisas
tecnológicas supervisionadas por êste,
desde que os citados alunos satisfa-
çam suas funções sem prejuízo da
freqüência obrigatória nos cursos que 

1seguem.
Cláusula Quarta -- Mediante re-

querimento da Escola de Engenha- 1

•
ria e parecer da Comissão Supervi-
sora do' Pianu dos Institutos, devi-
damente aprovado' pelo Senhor Mi-
nistro de Estado ,da Educação e Cul-
tura, será facultada a transferência
de recursos de um para outro item
do esquema de aplicações das impor-
tâncias previstas na cláusula primei-
ra, depois de aprovado e registrado
Pelo rribuilai de Contas o respectivo
térino aditivo

Clausula Cuinta — Oa casos omis
aos serão apreciados pela Comissão
Supervisora do Plano dos Institutos,
que os submetera à decisão final do
Senhor Ministre, de Estado da ;Edu-
cação c Cultura.

Cláusula Sexta — A despesa decor-
rente do presente Convênio na im-
portância de sete milhões de cruzeiros
(Cr$ 7 1)00.000,00) correrá à conia•
de 'recursos consignados à -unidade
orçamentária zero nove, zero quatro
zero dois (09.04.02) — Divisão do
Orçamento (Encargos Gerais) e se
classifica na Verba três. zero, zero,
zero (3 . 0 . 00) — Desenvolvimento
Econômico e Social, consignação -três.
dois. zeeo zero (3.2.0.0) — Disposi-
tivos Constituciónais, subconsignação
três dois, zero quatro (3.2.04) —
Manutenção e desenvolvimento do
ensino- (artigo cento e sessenta e
nove (169) e parágrafo único do ar-
tigo cento e setenta e um (1'71) da
Constituição Federal, alínea um (1)
— Plano. de Educação para o De-
seni alvimento subalínea um (1) —
Convênios com entidades públicas e
particulares para ampliação, equi-
pamento e manutenção de Escolas
de Engenharia, artigo quarto (49),
anexo quatro. quatorze (4.14) —
Ministério da Educação e Cultura,
da Lei número três mil, quatrocen-
tos e oitenta e sete (3.487), de dez
(10) -de dezembro de mil novecentos
e cinqüenta e oito (1958) tendo sido
empenhada conforme conhecimento
número cento e oitenta e seis (186)
de sete (7) cle abril de mil novecentos
e cinqüenta e nove (1959) .

Cláusula Sétima — O presente
Convênio terá vigência a partir da
data do seu registro pelo Tribunal de
Contas até trinta e um (31) de de-
zembro do corrente ano, não .se res-
ponsabilizando a União por indeni-
zação alguma, caso aquêle, Tribu-
nal, denegue o registro. 	 •

Cláusula Oitava — O inadimple-
mento por parte da Universidade do
Pará ou da Escola de Engenharia de
qualquer das disposições do presen-
te Convênio, implica na inabilitação
para firmar outro Convênio de na-
tureza ou finalidade do presente, até
integral cumprimento das obrigações
aqui assumidas.

Cláusula Nona — Fica eleito o
Friro- dest e Capital, para dirimir
quaisquer I ividas que se originarem
na • execuçáo do presente Convênio.

E, por estarem acordes, lavrou-aeêste Convénio que vai assinada peias
partes interessadas e pelas testemu-
nhas abaixo. — Clovis Salgado. —
Mdrio Braga Henriques. — Testemu-
nhas: Otavio Cantanhede. — Olivei-
ra Junior.

, Retificação

No têrmo de Convênio celebrado
entre o Ministério da Educação c
Cultura e o 'Instituto Eletrotécnico de
Itájubá, publicado no Diário Oficial
de 25 de março de 1959, àá páginas
6-.507 e 6.508, na. cláusula quarta —
linhas 109 a

Considera-se suprimida a expres-
são: •

depois de aprovado e registrado pelo
Tribunal de Contas o respectivo ta.-
mo aditivo.

Na cláusula sétima
Onde se lê: O presente Coava-

nio etc. ...

Leia-se: O presente Convênio terá
vigência a partir da data de sua pu-
blicação no Diário Oficial até trinta
e um (31) de dezembro do corrente
ano, não estandó sujeito a registro
pelo Tribunal de Contas, em virtude
das partes interessadas serem Órgãos
Federais.

Têrnto de Convênio celebrado entre o
Ministério da Educação e Cultura e
a Universidade do Rio Grande do
Sul para regular o emprêgo de re-
cursos concedidos pelo primeiro à
segunda e destinados a auxiliar a
7 ealiaação de pesquisa e ensino da
Física e Matemática, instalações e
aquisição de equipamento tecnoló-
gico.

Aos três (3) dias do mês de abril
de mil novecentos e cinqüenta e nove
(1959), na sede da Reitoria da Uni-
versidade do Rio Grande do Sul, na
cidade de Pôrto Alegre (RS). presen-
tes o Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Educação e Cultura,
Professor Clóvis Salgado, e o Reitor
Magnífico da aludida Universidade,
Professor Elyseu Paglioli, em presen-
ça das testemunhas abaixo nomeadas,
resolveram assinar o presente Convê-
nio para regular o emprêgo dos re-
cursos aqui previstos, concedidos pelo
Ministério da Educação e Cultura
àquela Universidade, mediante as se-
guintes cláusulas:

Cláusula primeira — O Ministério
da Educação e Cultura se obriga a
concorrer no corrente ano com a im-
portância de cinqüenta e oito milhões
de cruzeiros (Cr$ 58.000.000,00), os
quais se destinarão a ser aplicados
pela Universidade do Rio Grande do
Sul, integralmente, em parcelas se-
gundo a especificação seguinte, nos
têrmos dêste Convênio;

3 . 400 . 000,00
2.800.000,00

12.000.000,00
1.650.000,00
	

19 .850.000,o,

3 . 500 . 000,00
6 . 500 . 000,0o

18. 200 . 000,00
1.575.000,00

2.000.000,00
30().000,0C
677.500,00

58.000.000,e

Parágrafo único — No prazo má-
ximo de dez (10) dias a contar da
data do recebimento da importância
concedida, a Universidade do Pará
fica obrigada a colocar à disposição
e à ordem da Comissão Supervisora
do Plano dos Institutos (COSUPI),
em conta de depósito especial na
Agência Central do Banco do Brasil
S. A., no Rio de Janeiro, a parcela
correspondente ao item "cl" desta
cláusula, destinando-se essa parco-

• la à manutencão dos serviços da re-
ferida Comissão.

Cláusula Segunda: — As despesas
decorrentes do plano de obras, equi-
pamento ou da remuneração de pes-
soal previsto na cláusula primeira e
que excedam os limites estabelecidos
nas parcelas de auxílio global men-
cionado na mesma cláusula serão
cobertas pela Universidade do Pará
com seus próprios recursos.

• Cláusula Terceira — Alan da
aplicação específica de recursos pre-
vista na cláusula anterior, a Univer-
sidade do Pará se obriga:

a) a destinar recursos próprios de
sua receitai, que sejam necessários e

ittfielenteS para bem cumpria a de-

b) Cursos de Fisica
1) Pessoal 	
2) Equipamentos 	
3) Obras 	
4) Serviços

'anatai

1) Instituto de Fisica e matemática:
a) Cursos de Matemática

1) Pessoal 	
2) Equipamentos 	
3) Obras 	
4) Serviços

29 . 775 .1,100,011

4 . 962 . 500,U0

a77.500,00
IV) Parcela de 0,75%. da importância previs-

ta nesta cláusula, para despesas de su-
pervisão da Plan0 	 	 435.000,08


