Of. Circ. 04/2010-DC
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2010
Prezado Cliente,
A EDITAU está lançando a Edição 2010 do ÍNDICE ALFABÉTICO DA LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
O Índice é instrumento fundamental de pesquisa para todos os administradores
universitários e funciona como um mapa.
Agrupados em verbetes e subverbetes o administrador universitário consegue saber
quais são as leis, decretos, portarias, acórdãos dos Tribunais Federais e outros documentos
que tratam do tema objeto da pesquisa com a indicação de onde encontrar o texto.
O Índice reúne a indicação de dispositivos selecionados no Diário Oficial da União,
Diário da Justiça (Acórdãos dos Tribunais), Revista Documenta, Pareceres do Conselho
Nacional de Educação e outras fontes criando “ementas” (verbetes e subverbetes) que
permitem a indicação da localização de Emendas Constitucionais, Atos, Leis, Decretos-Leis,
Medidas Provisórias, Decretos, Resoluções, Deliberações, Portarias, Instruções, Pareceres,
Acórdãos dos Tribunais Federais, Modelos, exemplos e outros documentos atinentes aos
fatos escolares.
Especificamente interessa a administradores, secretários acadêmicos, coordenadores
de cursos, serviços de registro de diplomas, diretorias acadêmicas, áreas de extensão, pósgraduação, procuradorias jurídicas, reitorias, professores, advogados que atuam na área de
educação, conselhos de classe profissional, conselhos de educação, etc.
É uma publicação de mais de 1.300 páginas com os documentos classificados por:
Assunto, Dispositivo, Órgão Expedidor, Data, Publicação Oficial e Mês/Ano de publicação no
Boletim de Direito Educacional.
Agora o mapa esta a sua disposição.
Cordialmente,

Claiton Muriel Cardoso
Diretor da EDITAU

ÍNDICE ALFABÉTICO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO
FAVOR PREENCHER ESTE FORMULÁRIO DE MANEIRA LEGÍVEL OU COM LETRA DE FORMA

Nome da IES
Instituição:

Sigla:

 Dados para emissão de Nota Fiscal
Razão Social:
Rua/Av.:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Caixa Postal:

Cidade:
Telefones: (

UF:
)

CEP:

Fax: (

E-mail:

)

Site:

CNPJ/CPF:

Insc.Est.:

 Responsável pela aquisição do produto:
Nome:
Fone:

E-mail:

 Preços e opções de pagamento:
(

) 2 parcelas de $513,00 Boleto

bancário,vencimento em 20/45 dias.
(

(

) 3 parcelas de R$357,00

Boleto bancário,vencimento em

(

) Parcela única de R$ 932,00

Boleto bancário com vencimento em 20

20/45/60 dias
dias.
) Parcela única de R$932,00 para depósito bancário no Banco do Brasil S/A (Banco 001) – Agência 1222-X –

conta corrente 76927-4 - Favor enviar comprovante de depósito através do fax (31)3491-3739.

 Preços para clientes da Enciclopédia de Legislação e Jurisprudência:
(

) 2 parcelas de R$ 461,70 Boleto bancário,

(

) 3 Parcelas de R$ 321,30 Boleto bancário,

vencimento em 20/45 dias
vencimentos 20/45/60 dias
(
) Parcela única de R$ 838,00 para depósito bancário no Banco do Brasil S/A (Banco 001) – Agência 1222-X
conta corrente 76927-4 - Favor enviar comprovante de depósito através do fax (31)3491-3739.

Preencher, assinar e enviar este formulário para a EDITAU, pelo fax: (31) 3491-3739. Após a confirmação
do pedido, enviaremos o produto (até 30 dias) pelos Correios. Para obter mais informações, entre em
contato com nosso Departamento Comercial: telefone (31) 3491-3739 / 8814-0861 / 9115-8337 ou email: editau@editau.com.br
A contratante deverá pagar os serviços especificados nas notas fiscais, reconhecendo o débito
originado nas mesmas, independente do aceite.
LOCAL: ___________________________________Data: ___/________/_____.

ASSINATURA: _____________________________________________________

