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PORTARIA No. 521 DE 31 PE AGOSTO Dt1981

Reconhece os cursos de Peda
.gogia e de Educação Flaica
da Universidade do Estado
do Rio de _Janeiro,

O Ministro de Estado DA EDUCA
0.0 R CULTURA, usando da competência que lhe foi delegada pelo De
creto n9 83 857, de 15 de agosto de 1979, e tendo em vista o Pare
cer do Conselho Estadual de Educação n9 144/81, conforme consta

do Processo CEE n9 03/101.671/80 e 220 191/81 do Ministério da
Educação e Cultura,

R- -E S' a L	 E.:

Processo MEC n9 232 156/81
Processo CFE n9 2505/69
Parecer CFE n9 605/81

Nos termos e para os efaitot do artigo 14

do Decreto-lei m9 464, de 11 de flvereiro

de 1969, 110M01;OGO p Parecer m9 605/81 do
ConSe149 Federal de Educação, favorável
à renovação, pelo prazo de 51cincd) anos,
do credenciamento do curso de pódgradua-

ção em Odontologia, -com , área-de concentra-

ção em Ortodóntia, a nível de- -mestrado, mi

niStrado pela Taculdade de -Odontologia, dá

Universidade Federal do Rio de, Janeiro.

Brasília, 31 DE APOSTO DE 1-981

Art. 19 - 2- Concedido recOnhecitentó aoS Our
'-gós de- Pedagogia, licenciatura de 19 grau, habilitação em SuppZ.Vi
Não .ge~, e. de Edutaçáo Física, Ministrados péla Universidade
-4D'JN040-do Rio de. Janeiro, mo Catpús avançado de Parintins, mo
Eatedo do- ~tonas-.

Art, 24, Estai Portaria entrará- em vigot na
date- -die sila.publicação, revogadas as disposições em contrário.

fLIEbãií'Inid:Taig."

PrOõeseo -NEC: 	 n9 232- 223/81
7-Prrieeeso CÉE zi9 24'39/80
:Perecer CFE-n9- -517/81

Mos termos s' para os efeitós dó artigo 14
'do Decreto-lei m9 464 - , de 11 de fevereiro
de 1969, HOMOLOGO ó Parecer n9 577/81 do
Conselho Federal de Educação,	 favorável

à renovação, pelo prazo de 5-(cinco) :anos,

do credenciamento do Curso de pós-gradua

46:-em , Química, com _área de concentração
em Figico,Quimica, a nível de mestiado, mi

!listrado pelo Instituto de Elsica e Quími-

ca- de- Sio ,Carlos, da Universidade de São

Paulo..

Brasília, i 31 DE AGOSTO DE 1981

•-ikniaem

Processo MEC 49 225041/81
Processo CFE n9 2114/80

Parecer CFE n9 614/81

NO; tertós e para ots- efeitos- doartigo- 14;.
dó Decreto-lei. n9 46(, de. 11 de fevereiro
de 1969,1  HOMOLOGO o Parecer n9 ,614/81 do
Conselho Federal de Educação, favorãvel

ã -aproVeção- do plano-de coMpiementação de

estudos, para que os egressos do Curso- de
Engenharia de Operação„ modalidade Idecani

ca, possam- concluir a habilitação -Engenhe

ria 14ecãnica, em que- se- cónyertee _aquele -
cUrsó, oferecido pela Universidade de 'Pas,

ao Fundo, ^Estado dó- Rio, Grande do Sul.

Brasília, 31 DE AGOSTO DE 1981-

CONSELHO NACIONAL PE DESPORTOS

. fRizbem

'Proceasci. •MEC n9 232- 011/81
Proceliso CFE- n9 761/80
Parecer CÉE-n9 609/81

Nos termos e para os efeitos _do artigo 14 do

Pecretó-lei n9 464, de 11 de fevereiro de

1969, HOMOLOGO -o -Parecer h9 609/81 dó -Conse-

1hc : Federal de -Educação, favorável O renova-

ção, pelo prato de 5 '(cinco) anos, do- creden

ciaiento do- curào de pós-graduação sis Mediei

na, com área de concentração cardiolog ia,

11, ,mtVel de mestrado, ministrado pelo Centro

Biomé4ico - da Universidade do Estado do Rio

de Janeiro.

31 DE _AGOSTO DE 1981 1981

mELIBERAÇÃO 59 16/81

DISPÕE SOBRE -O ~tropo pE, DISPUTA-
DOS CAMPEONATOS DE: FUTEBOL ZN TO-
DAS- ASI _DIVISÕES- PROFISSIONAIS,.

O CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS-,, no uso da attibdiçiee 9h* lhe
síio conferidas pela Lei n9 6.251, 4e 08„1 -0,1975 e pele Decreto e980.228,
de 25..08 -.1977, é CONSIDERANDO a premente weáessidade de ,s-e-
çadás que permitam a elaboração do calendário desportivo do futeboIpro
fissional; CONSIDERANDO. que as fármulas: de disputa de campeonatos de
várias TederaçZes nem sempre Aio uni-formes, provocando, por veeea„#zor
tugaçOes dos Mesnos al ga dos prazos previstes; CONSIDERANDO que Srge
sejam tomada* medida* no sentido de regularizar, tanto quanto possível,
es períodos -de dispute dos campeonatos regionais e mesmo dos eakapeona--.
tos nacionais, para que as entidades e associações tambím posam"' plane
jar suas atividades, D' -E L 1 B S R A; Art, 19 - todas os £aapeenatei.
de Futebol ptofissional, de quaisquer de suas divises, . 4everío- ser eu
eerradOS, -obrigatoriamente, mo ano civil et que se iniciarem. Art..297
A presente Delibernie entrará em vigor na -data de sua. publicaçio,
Vegadas as dispósiçoes em contrário.

Rio de Janeiro, 20 • de agosto de 1981.

ass,) USAR. NONTAGNA DE SOD2A
Preaidente do CND.


