
 

 
 

CIRCULAR TÉCNICA No 1 
 
PBP/0 (Arquivar nesta pasta) 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Visando dinamizar o "Setor de Divulgação Científica" e para que as informações se 
tornem oportunas e objetivas, o IPEF passará a distribuir "Circulares Técnicas", entre as 
suas associadas. Este trabalho devera levar ao conhecimento das empresas de maneira 
informal e prática, os resultados do nosso programa de pesquisa, ou qualquer informação 
técnica que possa interessar as associadas. 

Informamos também que os projetos experimentais do IPEF, já se encontram 
agrupados em PROGRAMAS BÁSICOS DE PESQUISA, e que os resultados serão sempre 
fornecidos em função desses programas, para facilitar inclusive seu arquivamento e o 
acompanhamento global da pesquisa. 

A medida em que as circulares forem sendo divulgadas, faremos uma breve 
exposição do assunto principal e suas subdivisões, acompanhados do código de 
classificação. 

Este código devera ser observado porque todas as circulares serão arquivadas 
através deles, para separação das mesmas por PROGRAMAS BÁSICOS DE PESQUISA, o 
que facilitará sobremaneira a busca de informações em determinado setor. 

As pastas serão organizadas da seguinte forma num arquivo vertical, isto e, com 
pastas suspensas: 
 
1. Na ficha guia é colocado o código do Programa Básico de Pesquisa (PBP). 
2. Para cada subdivisão é organizada uma pasta, onde as circulares serão colocadas. 
3. Sempre que houver apenas um titulo geral, sem que haja trabalhos a serem arquivados, 
faremos apenas uma ficha guia. 
4. Para arquivamento das circulares é muito importante a observação do código, pois elas 
estarão prontas para serem colocadas em suas pastas próprias, sem maiores preocupações. 

 Para maior facilidade de entendimento do processo exemplificaremos: 
 



 

 
 

FICHA GUIA e uma cartolina ou papel ao recortado do tamanho da pasta suspensa, 
apenas para identificar qual é o assunto das pastas que virão a seguir. 

A sigla PBP refere-se a PROGRAMA BÁSICO DE PESQUISA. O número 
colocado após, antecedido por uma barra é o do assunto da pesquisa. 
Assim: PBP/l, significa: 

Programa básico de pesquisa em Silvicultura. 
 

PBP/l.5.l, significa: 
Programa básico de pesquisa em tratos culturais de folhosas exóticas. 

 
Todos esses códigos serão explicados com o assunto da circular expedida. 
Como faremos também circulares gerais elas deverão ser arquivadas em PBP/0 , de 

acordo o numero da circular, lembrando que as sempre na frente. 
Assim na pasta PBP/0, teremos: 

 
Circular técnica no 10 
Circular técnica no 8 
Circular técnica no 1 

 
Qualquer dúvida em relação ao processo de arquivamento das circulares poderá ser 

encaminhada ao IPEF, através de correspondência, e teremos prazer em solucioná-la . 


