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A U N I V E R S I D A D E 

De todas as iniciativas do governo, nos domínios da educação, nenhuma 
sobrepuja em importância a da criação da Universidade de São Paulo. As
piração antiga do Estado, cujo apparelhamento educacional se vem exten-
dendo e aperfeiçoando através de todas as administrações, no regime repu
blicano, as instituições universitárias não se impunham apenas, nem mesmo 

principalmente, como o coroamento opportuno e indispensável ao systèma 
escolar, desenvolvido por esforços contínuos de quasi meio século de orga
nização. Se se considerar que a organização e desenvolvimento da cultura 
superior, cm todos os sectores de conhecimentos humanos, constituem as 

bases em que assentam as próprias instituições democráticas, ver-se-á que 
a solução do problema universitário, em São Paulo, transcende, pela natu
reza da questão, os limites do Estado para constituir um acontecimento des
tinado a repercutir na esphera dos grandes interesses moraes do paiz. 

A Universidade, criada pelo decreto n. 6.283, de 25 de janeiro de 193-!. 
e regulamentada pelos Estatutos baixados pelo decreto n. 6.533, de 4 de 
julho do mesmo anno, incorporou, no seu systema, além das escolas supe
riores de formação profissional, já existentes, institutos novos, dos quaes 
um, em pleno funecionamento, e outros dois, por installar. Fazem parti 
integrante do systema universitário, a Faculdade de Direito, a FaculdacL 
d.e Medicina, a Escola Polytechnica, o Instituto de Educação, a Faculdade 
de Medicina Veterinária, a Faculdade de Pharmacia e Odontologia e a E: 
cola Superio.r de Agricultura, que já existiam, em São Paulo, a primeira, 
íaculdade federal, e os outros mantidos e administrados pelo Estado: e a 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, o Instituto de Sciencias Eco
nômicas e Commerciaes e a Escola de Bellas Artes. Além destes institu
tos universitários, concorrem para ampliar a ensino e a acção da Universi
dade, como instituições complementares, o Instituto Biológico, o Instituto 
de Hygiene, o Instituto do Butantan, o Instituto Agronômico, de Campi
nas, o Instituto Astronômico e Geographico, o Instituto de Radio "Arnaldo 
Vieira de Carvalho", a Assistência Geral a Psychopathas, o Instituto, de 
Pesquisas Technologicas, o Museu Paulista e o Serviço Florestal. 

Para incorporação da Faculdade de Direito de S. Paulo, á Universi
dade, entrou o governo do Estado em entendimento com o governo federal, 
conseguindo a transferencia daquelle estabelecimento federal de ensino su
perior para a Universidade de S. Paulo, de que passou a participar em vir
tude do decreto federal n. 24.102, de 10 de abril de 1934. A Faculdade de 
Pharmacia e Odontologia foi organizada pelo decreto n. 6.414, de 5 de maio, 

i 
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tendo-se posteriormente desdobrado a cadeira de Chimica Orgânica e Bio
lógica e criado a da Cirurgia da Bocca, pelo decreto n. 6.502, de 2 de julho. 
As Escolas Superiores de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba, e de 
Medicina Veterinária, estabelecimentos de ensino, até então subordinados 
a Secretaria da Agricultura, foram transferidos para a Secretaria de Edu
cação e Saúde Publica, pelo decreto 6.606, de 16 de agosto. Pelo decreto 
n. 6.809, de 5 de novembro, foi desincorporada da Universidade de S. Paulo 
e novamente transferida para a Secretaria da Agricultura a Faculdade de 
Medicina Veterinária, tendo o governo criado, pelo decreto n. 6.874, de 19 
de dezembro, uma nova Faculdade de Medicina Veterinária, na Univer

sidade de S. Paulo. 

Ficaram, por esta fôrma, resolvidos todos os problemas relativos aos 
institutos superiores, existentes, que foram incorporados á Universidade, 
pelo decreto que a instituiu, a 25 de janeiro de 1934. O grande plano da 
Universidade, traçado nesse decreto, que, com os Estatutos, co.nstitue a sua 
carta orgânica, lançado sobre as bases e nos moldes das modernas insti
tuições universitárias, não podia, poréni, ser executado de um só golpe. O 
governo do Estado tinha de forçosamente começar por partes. E começou 
pela principal, organizando e installando immediatamente, embora a- titulo 
provisório, no edifício da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Philoso-
phia, Sciencias e Lettras, que é uma instituição essencial, em qualquer sys
tema universitário, já como um foco, de cultura livre e desinteressada e de 
pesquisas scientificas, já como uma instituição preposta á preparação cul
tural do professor do ensino secundário, cuja formação pedagógica ficou, 
como tinha de ficar, a cargo do Instituto de Educação. Sendo o problema 
de formação do professor secundário uma das mais graves questões rela
tivas ao ensino desse nivel, é fácil avaliar o papel que está reservado a esses 
dois institutos universitários, na renovação das escolas secundarias, cujo 
futuro pessoal docente se recrutará entre os diplomados por estes intitutos. 

Até o decreto que criou a Universidade, incorporando no seu systema 
a Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, de São Paulo, que é a pri
meira iniciativa desse gênero, no Brasil, o professor do ensino, 'secundário, 
em todas as escolas desse grau, no paiz, não recebia, nem tinha onde rece
ber nenhuma preparação especial, para o exercício do, magistério. No novo 
regime, este problema, em São Paulo, foi posto em via de solução. E' na 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras que o candidato ao magisté
rio de qualquer disciplina ou grupo de disciplinas affins, em escolas secun
darias, irá apprender "o que ensinar", para apprender "como ensinar", no 
Instituto de Educação. "A licença para o magistério secundário (art. 28, 
paragrapho 2.°, dos Estatutos) será concedida somente ao candidato que, 
tendo-se licenciado em qualquer das secções ou sub-secções em que se es
pecializou na Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, haja conclui-
do o curso de formação pedagógica de professores secundários do Instituto 
de Educação". 

Para a inátallação e organização dos cursos, nas diversas secções da 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, o governe*-, do Estado resol
veu contractar na. Itaüa,. na França .e na Allemanha e> mais recentemente, 
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em Portugal, professores das universidades desses paizes. A acceitação pu
blica que têm tido todos esses professores, eminentes nas suas especiali
dades, e o ambiente de sympathia e confiança que desde logo souberam ins
pirar nos meios universitários, bastariam por prova do alto critério que pre
sidiu á sua escolha, orientada pelo firme propósito do governo de accender 
nessa Facudade um foco de pesquizas e organizal-a como um centro de 
cultura capaz de influir efficazmente no desenvolvimento dos altos estudos 
e na renovação dos methodos de trabalho scientifico. Não foi menor o em
penho do governo do Estado em apparelhar do material e das installações 
necessários as diversas secções, presididas, nessa Faculdade, pela reconhe
cida competência dos especialistas contractados. 

A educação secundaria que reside á base das instituições universitá
rias, e de que, por isto, dependem o nivel e a efficiencia dos estudos, na Uni
versidade, exigia um complemento, que a desenvolvesse e aperfeiçoasse, 
pondo os candidatos ás escolas superiores em condições de supportarem o 
vigor e a disciplina de uma verdadeira formação cultural, philosopliica e litte-
raria. Não ha quem não reconheça a insufficiencia e precariedade do ensino 
secundário, que ainda constitue, no paiz, um grave problema a resolver, -
e problema da mais alta importância, já por ser uma questão a que se pren
dem intimamente a formação da classe media e a organização de um me
lhor systema de selecção e circulação das elites, já porque, propondo-se a 
desenvolver em extensão e profundidade a cultura geral, é o ensino secun
dário o alicerce em que se erguem as instituições universitárias." destinadas 
á formação das elites. Ficou criado, por isto, nos termos da lei federal, o 
curso complementar de 2 annos, que os Estatutos da Universidade dividi
ram em cinco secções, annexando esse curso á Universidade de São Paulo, 
sob a denominação de Collegio Universitário. 

Com os decretos fundamentaes que estabeleceram os Estatutos da FTni-
versidade e os regulamentos dos diversos institutos universitários, elabora
dos pelas respectivas congregações da Universidade e approvados pelo Con
selho Universitário, orgam supremo da Universidade, em actividãde inten
sa desde a sua fundação, pode-se considerar concluída a phase, por assim 
dizer, constituinte da Universidade de São Paulo. Outros decretos, como 
os ns. 6.482. de 5 de junho. 6.512, de 22 de junho e 6.334, de 4 de junho, rela
tivos á Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras. estabeleceram medi
das de ajustamento,, com que o governo procurou completar a legislação 
anterior, córrigindo-a em uns pontos e desenvolvendo-a em outros. Foi, 
outrosim, estabelecido o quadro de funecionarios da reitoria da Universi
dade, pelo decreto: 6.535, de 4 de junho, e organizado o Collegio Universi
tário pelo decreto n. 6.430, de 9 de maio, e depois modificado pelo decreto 
n. 6.515. de 27 de junho, e regulamentado em 30 de novembro, em confor

midade com o decreto n. 6.809. 

O exame attento da legislação com que se organizou, nas suas linhas 
essenciaes e nos seus detalhes de maior importância, a LTniversidade de São 
Paulo, e as providencias tomadas pelo governo para o funecionamento nor
mal das instituições universitárias, permittem affirmar (pie a Universidade 
já entrou francamente em seu período de consolidação. E se se levar em 
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conta que todo esse esforço foi desenvolvido em pouco menos de dois an-
nos, atravez das difficuldades inherentes aos emprehendimentos desta na
tureza, não será demais esperar que, levantado o arcabouço da Univer
sidade em tão pouco tempo, em menos de quatro annos, com a continui
dade desses esforços, já se possam colher os primeiros resultados dessa ini
ciativa do mais alto alcance para a organização e desenvolvimento da 
cultura em São Paulo. A Universidade, dentro do plano em que foi organi
zada, abre as mais largas perspectivas não somente para as actividades cul-
turaes que lhe cabe estimular e orientar como para o domínio das activi
dades publicas, que não poderão fugir ás suas influencias salutares. As 
universidades, dizia W . Wilson, no seu discurso de posse na presidência da 
Universidade de Princeton, "são feitas para uma elite, para o pequeno nu
mero dos espíritos que podem conceber, organizar e superintender, mas as 
democracias reclamam taes servidores como os outros regimens, e as uni
versidades que têm a missão de.formal-os são essencialmente instituições 
democráticas". 



DISCURSO DO PROFESSOR R E Y N A L D O PORCHAT, PROFERIDO 
POR OCCASIÃO DA ABERTURA DOS CURSOS UNIVERSITÁ
RIOS DO A N N O D E 1936, NA SALA "JOÃO M E N D E S JÚNIOR", 
DA F A C U L D A D E D E DIREITO DA UNIVERSIDADE D E SÃO 
PAULO, A 18 DE M A R Ç O DE 1936: 

"Esta sessão solenne tem por objecto a abertura dos cursos da Univer
sidade, com a licção inaugural que vai ser proferida pelo douto prof. Antônio 
de Sampaio Doria, 

A Universidade, fundada em 1934, tem cumprido até hoje vitoriosa
mente a sua grande missão de elevar o ensino superior no Estado de São 
Paulo. Já possuíamos, em nosso Estado, notáveis institutos de ensino supe
rior, (pie honravam não só a São Paulo, corno a todo o Brasil — a Faculdade 
de Direito, a Faculdade de Medicina, a Escola Polytechnica. a Escola Su
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" e a Escola Normal, elevada pos
teriormente a Instituto de Educação.. Estes institutos já se impunham, com 
justa reputação, pelo grande prestigio que irradiavam. Mas a sua reunião 
em Universidade, prendendo em uma cooperação harmônica os vários insti
tutos (pie naturalmente hoje se ligam e se approximam pelos vínculos fun-
damentaes e communs da intelligencia e do estudo, e, ainda mais. inteirando 
essa organização com a criação dos novos institutos de Philosophia, Scien
cias e Letras, de Medicina Veterinária e de Pharmacia e Odontologia, fez 
desse conjuneto um luminoso bloco litterario e scientifico, a clarear o cami
nho para a conquista do saber. 

A L niversidade, mesmo não sendo ainda uma reunião material dos esta
belecimentos que a constituem, é já, sem duvida nenhuma, a união dos espí
ritos, a cooperação dos esforços, o synchronismo das acções, a eurvthmia dos 
movimentos, a solidariedade no trabalho, tudo convergindo, num ambiente 
de sympathia e de fraternidade, para um só fim. (pie é, ao mesmo tempo. 
ideológico e ; ratico — a realização da cultura. A Universidade que é assim 
a concretização synthetica (ia variedade no ensino, se altea por sobre os ins
titutos que a formam, e. como um symbolo, ou, mais do que isso, como uma 
verdadeira representação, se projecta ufana por todo o pai/, e mesmo pelo 

extrangeiro, patenteando a vida e o vigor do ensino em nossa terra, Na li
geira excursão (pie acabo de fazer, licenciado, em viagem de repouso, pelo 
oceidente da Europa, tendo visitado as Universidades de Lisboa, de Coim
bra, do Porto, de Salamanca, de Madrid, de Paris e de Londres, pude notai-
as mais captivadoras provas de consideração prestadas á Universidade de 
São Paulo, que eu representava, Em Paris, particularmente, onde me demorei 
por mais de dois mezes, as manifestações de sympathia e de cordialidade 
da parte do Comitê France-Amérique e dos professores da Sorbonne se re
petiram tantas vezes; e com tanta generosidade, que o meu reconhecimento 
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freqüentemente se traduzia por u m mixto de prazer e de emoção. E eu con
fesso que voltei profundamente agradecido por essas homenagens. 

U m rápido golpe de vista, que m e permitto lançar sobre a operosidade 
dos vários institutos durante o anno findo de 1935, vos mostrará, pelos factos, 
como é promissora e como inspira confiança a actividade que se desenvolve 
intelligente e patrioticamente dentro da Universidade de São Paulo". 

FACULDADE DE DIREITO 

A Faculdade de Direito de São Paulo, no anno de 1935, já estava con
templando o avançar impiedoso da demolição do seu edifício tradicional, 
onde viveu por mais de u m século a gloriosa Academia de Direito. E na 
parte nova, construída ao lado da rua Riachuelo, traçada em linhas moder
nas, já estavam funccionando as aulas e a administração. "Não nos foi pos
sível salvar", diz o seu digno Director, nomeado em maio, "nem os remanes
centes do tradicional Convento de São Francisco, nem tão pouco modificar, 
nas suas linhas "geraes, a planta da nova edificação, de tal arte a afastal-a 
de alguns metros da igreja dos Franciscanos, como cumpria por bem e com-
modidade dos religiosos e da própria Faculdade". "Queremos assignalar este 
ponto", continua o relatório do Director, "afim de que fique para sempre 
registrado o nosso sentimento de revolta, precisamente como dissemos nas 
festas acadêmicas do anno passado, no instante em que o camartelo de u m 
progresso inconsciente vem abafando os derradeiros échos das vozes dos 
varões illustres que, por mais de u m século, encheram de luzes e harmonia 
as velhas cathedras e arcadas do glorioso Convento de São Francisco". 
Integrada na Universidade de São Paulo, continua a Faculdade guardando 
intangível o justo renome que os seus triumphos e o tempo lhe consagra
ram. O brilho desse renome ainda continua a projectar-se não só sobre São 
Paulo, como sobre todo o Brasil. 

Occupando-se a sua douta Congregação da hypothese aventada de se 
poder deslocar a Faculdade do Largo de São Francisco para juntar-se aos 
demais institutos cujos edifícios serão construídos no local que fôr destinado 
á projectada Cidade Universitária, approvou uma moção de protesto contra 
essa idéa. E o illustre Director, em seu referido relatório, desenvolve longa 
argumentação fundamentando esse protesto. A organização dos cursos da 
Faculdade ficou modificada, principalmente depois da promulgação da lei n." 
114 de novembro de 1935, que alterou a legislação do ensino. Tornou-se fa
cultativa, nas Faculdades de Direito officiaes e nas reconhecidas pelo Go
verno Federal, a juizo das respectivas Congregações, a existência do Curso 
de Doutorado. Transferiram-se desse Curso para o de bacharelado as cadei
ras de Direito Romano e de Direito Internacional Privado, classificadas 
aquella no primeiro anno e esta no quinto. A cadeira de Sciencia das Finan
ças do curso de doutorado passou para o segundo anno do curso de bacha
relado, supprimida esta matéria da 2.a cadeira do 1.° anno deste curso, que 
ficou, assim, somente com Economia Política. Usando do direito outorgado 
pela citada lei de 1935, a Congregação, com alto critério, deliberou supprimir 
o curso de doutorado. O professor Waldemar Ferreira, em defesa dos direi
tos de vitaliciedade e de inamovibilidade de que se julga titular, o que attinge 
também os outros professores do curso extincto, apresentou u m requeri
mento, que foi considerado improcedente pelo Director da Faculdade. 
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Funccionaram com regularidade as aulas, o Conselho Technico-Admi-
nistrativo e a Congregação, assim como o Collegio Universitário annexo. 
Devido á grande quantidade de alumnos, desdobraram-se as aulas em todas 
as cadeiras, augmentando o serviço a que solicitamente acudiram os pro
fessores. Na esphera administrativa foram tomadas providencias de necessi^ 
dade immediata, devido ainda ao crescimento do corpo discente que. com a 
criação do Collegio Universitário, se elevou a cerca de 1.800 estudantes. 

A 1.° de março realizou-se a sessão solenne de abertura dos cursos, en-
carregando-se da licção inaugural o professor Alexandre Corrêa, (pie disser-
tou sobre o thema — "Direito Romano e Cultura Clássica", No dia 11 de 
agosto, data anniversaria da fundação dos cursos jurídicos no Brasil) reali
zou-se a costumada festa commemorativa, que se revestiu de grande solen-
nidade c imponência, e (pie constou de uma missa rezada por um reverendo 
franciscano no pateo da antiga Academia: da sessão solenne commemorativa 
da data: da inauguração do monumento mandado erigir em memória dos 
acadêmicos mortos na revolução paulista de 1932, doado á Faculdade pelo 
sr. Numa de Oliveira, e de uma conferência, sob a epigraphe — "Era uma 
vez um convento" - de grande valor histórico para a vida acadêmica de São 
Paulo, — escripta pelo dr. Rodrigo Octavio, a convite dos acadêmicos, e 
(pie, em virtude de impedimento do autor, por motivo de moléstia, foi lida 
pelo illustre dr. Rodrigo Octavio Filho. Na sessão presidida pelo Reitor da 
Universidade, a que compareceram altas autoridades federaes, estaduaes e 
municipaes, usaram da palavra o prof. Francisco Morato, Director da Fa
culdade e o dr. Alexandre Marcondes Machado Filho, representante da As-
sociação dos Antigos Alumnos da Faculdade e vários acadêmicos. A 14 de 
novembro realizou-se a sessão solenne de encerramento dos cursos, profe
rindo a respectiva prelecção o\sr. prof. Antônio de Sampaio Doria. 

Nos amphitheatros "João Mendes" e "Barão de Ramalho", cedidos gra
ciosamente pelo digno Director da Faculdade, realizou-se grande numero 
de conferências durante o anno, por professores e pelo Director da Facul
dade de Philosophia, Sciencias e Letras; pelo embaixador Salvador Mada-
riaga, ex-professor da Universidade de Oxford, por Lord Mac Millan notá
vel jurista, Presidente do Conselho Universitário de Londres, membro do 
Conselho Privado do Rei da Inglaterra e da Suprema Corte de Justiça In-
gleza, pelo professor Wladislaw Tatarkiewicz, da Universidade de Varsovia, 
e pelo sr. Harold Butter, Director da Repartição do Trabalho, (pie foi apre
sentado ao auditório pelo dr. José Carlos de Macedo Soares, Ministro das 
Relações Exteriores. 

A grande Bíbliotheca da Faculdade se acha admiravelmente organizada 
e catalogada dentro das modernas estantes installadas em o novo- edifícioj 
tendo, além do período diurno, também um período nocturno de consultas! 
e um serviço de publicidade semanal por meio da imprensa e das estações 
radio-diffusoras. As consultas ascenderam a um total de 30 980 contra 16?40 
em 1934. 

A Revista da Faculdade de Direito tem sido publicada com a máxima 
regularidade, mas observa o digno Director (pie não tem correspondido, nos 
últimos tempos, á espectativa e ao alto prestigio de que gosou ouírora, a 
despeito da competência e zelo da commissão cie reclacção, o que é devido á 
falta de collaboração dos professores, e á idéa infeliz de fazel-a trimestral. 
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ESCOLA POLYTECHNICA 

Na Escola Polvtechnica entrou a vigorar logo no principio do anno 
lectivo, o novo Regulamento approvado pelo decreto n.° 7.071. de 6 de_abril 
de 1935. Decorreram normalmente os cursos da Escola e os da 3.'1 secçao do 

Collegio Universitário, que lhe é annexa. 
Os cursos da Escola tiveram 397 alumnos matriculados e os do Collegio 

Universitário 170. 

O crescimento do numero de estudantes pretendentes á matricula, de
terminou a necessidade da limitação do numero annual de matrículas, o que 
não só é aconselhado pelas exigências didacticas, como também é recom-
mendado para o plano nacional de educação, pela Constituição Federal em 
seu artigo 150, paragrapho único, letra "e". A Congregação, de accôrdo com 
o disposto no artigo 34 do citado Regulamento, limitou esse numero a 80 
para o primeiro anno de 1936, a 70 para o de 1937 e a 60 para o de 1938 e 
seguintes, emquanto não melhorarem as actuaes condições matenaes da Es
cola. Também deliberou só acceitar transferencia quando fôr inferior a 60 
o numero de alumnos do respectivo anuo. Os exames da Escola, de primeira 
como de segunda época, decorreram com regularidade. Realizaram-se, em 
27 de fevereiro e 2 de março, os exames de selecção para admissão á primeira 
série do Collegio Universitário, tendo-se inscrjpto 126 candidatos, dos quaes 

só foram approvados 61. 
De 7 a 23 de fevereiro, realizaram-se, para candidatos vindos de fora. 

os exames de admissão á segunda série do mesmo Collegio. Inscreveram-se 

80. Foram approvados apenas 27. 
Com approvação do Conselho Universitário em sessão de 20 de feve

reiro, foi criada uma cadeira nova no curso de engenheiros electricistas, de
nominada Electrotechnica - - 4,a parte (Telecommunicação). Essa cadeira 
abrangerá o estudo da Telegraphia e da Telephonia, assim como de Radio-
technica, cujo desenvolvimento estava reclamando a sua inclusão nos pro-

grammas da Escola. 

E m goso de prêmio de viagem seguiu para a Europa o engenheiro Luiz 
Cintra do Prado, com um programma de estudos relativos ás modernas ques
tões de Physica Geral e passou a trabalhar no Instituto de Radium, em Pa
ris, sob a direcção do prof. Debierne. F m 16 de outubro resolveu a Congre
gação conferir também o prêmio de viagem ao engenheiro Caio Dias Ba-

ptista, que concluiu o seu curso em 1934. 
A 5 de dezembro foi a Escola profundamente abalada com a noticia do 

fallecimento, na Capital Federal, do dr. Theodoro Augusto Ramos, professor 
cathedratico de "Calculo Vectorial, Mecânica Racional". Foi uma grande 
perda para a douta Congregação da Escola e para a Universidade de São 
Paulo, pois o dr. Theodoro Ramos era consagrado como um dos mais notá
veis mathematicos brasileiros, e foi um dos mais vigorosos elementos com 
que contou o Governo do Estado para a fecunda obra da criação da Univer
sidade. Foi lente substituto da 1.* secção da Escola, tendo obtido o lugar por 
meio de concurso realizado em março de 1919, e em 1926 passou a professor 
da cadeira de "Vectores, Geometria Analytica, Geometria Projectiva e suas 
applicações á Nomographia" que foi a primeira cadeira de Calculo Vectorial 
em escolas de engenharia no Brasil. Posteriormente, de accôrdo com o Re-
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gulamenlo de 1931, coube-lhe a regência da cadeira de "Calculo Vectorial, 
Mecânica Racional". Com talento e cultura invulgares imprimiu o prof. 
Theodoro Ramos extraordinária projecção á sua cathedra, e as suas quali
dades intellectuaes e moraes puzeram em destaque luminoso a sua inesque
cível personalidade. O Governo Federal retirou-o do lugar que distincta-
mente occupava de Director da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Let
tras, e lhe confiou o alto posto de Director Geral da Directoria Nacional 
de Educação, onde os seus grandes serviços, praticados com alta competên
cia, superior critério, e ponderada energia, lhe valeram as mais significativas 
homenagens, não só no Conselho Nacional de Educação, de que era mem
bro, como de todos quantos se interessam pela moralização e engrandeci-
mento do ensino na Republica. 

FACULDADE DE MEDICINA 

O curso de sciencias médicas foi normal, assim como o da segunda 
secção do Collegio Universitário annexo á Faculdade. 

E m fevereiro, por solicitação de médicos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, realizou o prof. Carmo Lordy um curso de aperfeiçoamento de Em-
briologia, o (piai. pelo brilhante êxito (pie alcançou, patenteara o alto pres
tigio scientifico daquelle professor e a efficiencia da organização do seu de
partamento scientifico no ensino desta Faculdade. Também o prof. Flaminio 
Favero realizou um curso de aperfeiçoamento de Medicina Legal, que foi 
freqüentado por figuras de destaque no foro desta Capital. Os certificados 
de freqüência regulamentar obtidos foram solennemente entregues pela 
Directoria da Faculdade, na reunião especial havida em 15 de novembro, no 
Instituto Oscar Freire. 

Actuandõ dentro da orientação traçada pela organização da Universi
dade, a Faculdade de Medicina esforçou-se e conseguiu manter as mais inti
mas e cordiaes relações com as Directorias dos diversos institutos universi
tários de São Paulo e de outros centros scientificos do paiz. Especialmente 
com a Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras, cujas secções, em gran
de parte, íunecionam no edifício daquella Faculdade, tornou-se digno de 
nota o acolhimento sympathico (pie estreitou as relações entre os dois cor
pos docentes, do (pie resultou um beneficio e leal entendimento sobre assutn-
ptos de aproveitamentos mútuos para os estudiosos e pesquizadores. Du
rante o anno íunecionaram no edifício da Faculdade o Congresso Medico 
Pan-Americano e o Primeiro Congresso Brasileiro de Hydrologia, aquelle 
sob o patrocínio da Associação Medica Pan-Americana, e este por iniciativa 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

Por convite especial da Faculdade de Medicina da Bahia, conforme deli
beração do seu Conselho Technico-Administrativo, irá em visita a essa Ca
pital o prof. Rezende Puech com o fim de realizar conferências scientificas 
e de emittir parecer sobre o plano de construcção do hospital de clinicas. 
distineção essa que importa em eloqüente reconhecimento do brilhante pres
tigio decorrente da grande autoridade do digno Vice-Director em assum-
ptos concernentes á moderna technica hospitalar. Teve a Faculdade o pra
zer de poder registrar, durante o anno. as honrosas visitas dos conspicuos 
professores srs. Leitão da Cunha. Reitor da Universidade do Rio de Ja
neiro, A. Austregesilo e Policard, que fizeram conferências sobre matérias 
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scientificas, assim como a do sábio inventor Guglielmo Marconi, de passa
gem pelo Brasil. Estiveram no extrangeiro em missões scientificas do Go
verno do Estado, o prof. Cunha Motta, junto ás Universidades portuguezas, 
o prof. Môacyr Álvaro junto ao Congresso de Ophtalmologia de Londres, 
e o dr. (tswaldo Lange junto ao Congresso Internacional de Neurologia. 

"Por proposta do Governo do Paraná, foi celebrado entre a Faculdade 
de Medicina desse Estado, com sede em Curytiba. e a de São Paulo, um 
contracto em virtude do (piai ficou o dr, Paulo Tibiriçá, 1.° assistente do 
Departamento de Anatomia Pathologica desta Faculdade, encarregado da 
regência da cadeira da mesma disciplina naquella Faculdade, o que constitue 
uma prova do apreço em que é tido o ensino das sciencias médicas em São 
Paulo. O Governo Federal, pelo órgão do seu Ministro da Educação e Saúde 
Publica, investiu o prof. Ernesto de Souza Campos da alta missão de colla-
borar na Commissão de Estudos para a construcção da Cidade I niversitaria 
do-Rio de Janeiro, prestando por essa forma, a merecida homenagem ao 
distincto professor (pie já gosa de justo renome pela sua comprovada capa
cidade e competência em assumptos attinentes a organizações universitárias. 
Já o Governo deste Estado o tinha investido de igual missão nomeando-o 
membro da commissão que está encarregada da construcção da Cidade Uni
versitária de São Paulo. 

Concorreram aos prêmios annuaes da Academia Nacional de Medicina 
e foram contemplados com medalhas e diplomas de mérito scientifico, con
feridos em 1935, os seguintes membros do corpo docente da Faculdade: prof. 
Franklin de Moura Campos, dr. José Dutra de Oliveira, dr. Álvaro Lemos 
Torres e dr. Jairo de Almeida Ramos. 

Pelos seus substanciosos estudos sobre os alimentos brasileiros foi o dr. 
Octavio de Paula Santos distinguido pela Sociedade de Pharmacia e Chi-
mica de São Paulo, que lhe conferiu o prêmio "Baptista de Andrade". 

Durante o anno. foram enviadas para o Estado do Rio Grande do Sul e 
para o Districto Federal delegações acadêmicas, sob os auspícios do Governo 
do Estado, e dirigidas por professores da Faculdade. 

Houve durante o anno concursos na Faculdade: o primeiro para provi
mento da cadeira de Techniea Cirúrgica e Cirurgia Experimental (10.:' ca
deira), e o segundo para provimento da cadeira de Clinica Cirúrgica (Pro
pedêutica e Pathologia (Cirúrgica). Processados com observância das for
malidades regulamentares, foi nomeado para a primeira o dr. Edmundo Vas-
concellos e para a segunda o dr. Alipio Corrêa Nelto, ambos propostos pela 
Congregação por terem obtido o primeiro lugar nas respectivas classifi

cações. 

Para preenchimento das vagas existentes nas cadeiras de Clinica Neuro
lógica e de Clinica Psychiatrica foram abertas as respectivas inscripções. 
Vários professores da Faculdade, a convite dos respectivos Conselhos Tech-
nicos-Administrativos. tomaram parte nos trabalhos de concurso para pro
vimento de cadeiras em diversos institutos de ensino medico da Republica: 
o prof. Raul Briquet. no concurso de Clinica Gynecologica da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Rio de Janeiro; os professores Rubião Meira 
e Almeida Prado, no Concurso de Clinica Medica da Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre; o prof. Celestino Bourroul no de Clinica de Doenças Tro-
picaes-da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro; o prof. 
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Flaminio Favero no de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de Bello 
Horizonte; o prof. Aguiar Pupo no de Clinica Dermatológica e Syphiligra-
tica da Faculdade de Medicina do Recife: o prof. Samuel Pessoa no de Para-
sitologia da Faculdade de Medicina da Bahia. No correr do anno de 1935, 
foi a Faculdade privada temporariamente dos serviços de um dos seus mais 
doutos professores — o dr. Cautidio de Moura Campos, que occupava ao 
mesmo tempo o cargo de Director da Faculdade, pois, a convite do sr. Go
vernador do Estado, foi investido do alto cargo de Secretario da Educação 
e Saúde Publica, que ainda agora dignamente exerce. Para o lugar de Di
rector foi, em 8 de maio, nomeado o prof. João de Aguiar Pupo, sendo na 
mesma occasião reconduzido ao lugar de Vice-Director o prof. Rezende 
Puech. 

FACULDADE DE PHILOSOPHIA, SCIENCIAS E LETRAS 

A Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras, que foi o novo insti
tuto fundado em 1934 com a criação da Universidade, vinha funccionando 
com algumas restricçoes, como era natural no periodo inicial de sua orga
nização. Naquelle anno só funccionaram algumas secções: a de Philosophia, 
Sciencias Sociaes e Políticas, Mathematica e de Letras. Prepararam-se, en
tretanto, as installações para as outras secções de Sciencias Naturaes e de 
Chimica — em salas gentilmente cedidas pela Faculdade de Medicina em 
seu confortável estabelecimento. Ao iniciar-se o anno lectivo de 1935, já se 
achavam installados os laboratórios necessários a cada uma das cadeiras 
dessas secções, e o ensino poude avançar em seu curso regular funccionando 
todas as nove secções e sub-secções que compõem a Faculdade: Philosophia. 
Sciencias Mathematicas, Sciencias Chimicas, Sciencias Naturaes, Geogra-
phia e Flistoria, Sciencias Sociaes e Políticas, Letras Clássicas e Portuguez 
e Línguas Extrangeiras. O numero de matrículas, nesse anno, patenteou, 
desde logo, o interesse que despertaram em São Paulo os cursos da nova 
Faculdade: 38 na Secção de Philosophia, 23 em Sciencias Mathematicas, 5 
cm Sciencias Physicas, 40 em Sciencias Chimicas, 31 em Sciencias Naturaes. 
35 em Sciencias Sociaes c Políticas. 40 em Geographia e Historia, 16 em Le
tras Clássicas e Portuguez e 26 em Línguas Extrangeiras. Desse total de 
254 alumnos, 38 pertencem ao 2." anno. Entre elles contam-se igualmente 
80 professores públicos, commissionados pela Secretaria da Educação, de
pois de feito concurso, para que possam ser. no futuro, professores de ensino 
secundário. 

A 11 de março realizou-se, na sala de conferências da Faculdade de Me
dicina, a sessão solenne da iustallação dos cursos universitários, tendo com
parecido o dr. Armando de Salies Oliveira, então Interventor Federal, que 
presidiu a sessão,, a convite do Reitor, o dr. Mareio Munhoz, Secretario da 

Educação, que pronunciou um discurso sobre o ensino, os Directores dos 
Institutos e membros dos respectivos corpos docentes. A aula inaugural foi 
dada pelo prof. dr. Antônio de Almeida Prado. Director da Faculdade, que 
preleccionou sobre o problema e as vantagens do ensino universitário. 

O corpo docente, ao ser fundada a Faculdade, em 1934, era constituído 
pelos professores que haviam sido contractados no extrangeiro pelo prof 
Theodoro Ramos, que foi especialmente incumbido dessa missão, pelo Go
verno do Estado de São Paulo, da qual se desempenhou com grande activi-
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dade, revelando competência e tacto. Esses professores, de reconhecido valor 
e reputação, foram os srs. Ernst Bresslau, Felix Rawitscher e Heinrich 
Rheinboldt, da Allemanha. para as cadeiras de Zoologia. Botânica e Cht-
mica; Pierre Deffontaines. Robert Garric, Etienne Borne, Emile Coornaert. 
Paul Arbousse-Bastide e Michel Berveiller, da França, para as cadeiras de 
Geographia, Litteratura Franceza, Philosophia, Historia da Civilização, So
ciologia e Litteratura Greco-Latina; Luigi Fantappié, Gleb Wataghin, Et-
tore Onorato e Francesco Piccolo, da Itália, para as cadeiras de Analyse 
Mathematica, Physica Geral e Experimental. Mineralogia e Geologia e Lit
teratura Italiana. Além desses foram contractados pelo Governo do listado 
os professores brasileiros — dr. André Dreyfus para Biologia Geral, Luiz 
Cintra do Pardo para a cadeira de Physica correspondente á sub-secção de 
Sciencias Naturaes, Plinio Ayrosa para a de Ethnographia Brasileira e Lín
gua Tupy-Guarany. No anno de 1935 não renovaram os respectivos com 
tractos os professores francezes, os srs. Etienne Borne, Emile Coornaert, 
Robert Garric e Pierre Deffontaines, os quaes foram então substituídos pelos 
novos professores contractados, também francezes, os srs. Jean Mogüé, 
Eernand Braudel, Pierre Hourcade e Pierre Monbeig, que fizeram os cursos 
das respectivas cadeiras, tendo sido ainda contractàdo mais um professor, o 
sr. Claude Lévi-Strauss, para a cadeira de Sociologia. Foram ainda contracta
dos para completar o corpo docente, os seguintes professores: Afíonso 
d'Escragnolle Taunay, Director do Museu do Estado, para a cadeira de 
Historia de Civilização Brasileira; Edgar Otto Gothsch, professor da Escola 
Livre de Sociologia e Política, para a cadeira de Economia Política; Fran
cisco Rebello Gonçalves, professor da Universidade de Lisboa, para a de 
Philologia Poftügueza; Heinrich Hauptmann, assistente scientifico (ia ca
deira de Chimiea, para a de Chimica correspondente ao curso de Sciencias 
Naturaes. Tendo partido em viagem de estudos para a Europa o dr. Lui/ 
Cintra do Prado, foi contractàdo para substituil-o na cadeira de Physica cor
respondente á mesma sub-secção, o prof. Antônio Soares Romeu. 

A Faculdade perdeu, no correr do anno. dois dos seus mais notáveis 
professores — Ernst Bresslau, logo no principio dos seus cursos e Theodoro 
Ramos. Aquelle. vindo em 1934 da Allemanha. onde professava na Univer
sidade de Colônia, era um grande educador e scientista de. renome mundial. 
Inaugurou a cadeira de Zoologia na Faculdade, onde organizou, com um de-
votamento especial, todas as iustallações necessárias, tendo mesmo já em 
1935, apparelhado um laboratório de Zoologia. A sua autoridade de mestre, 
constituída pelo seu trabalho e pelo seu saber, impoz-se, desde logo, nos 
meios intellectuaes e scientificos. E o seu nome ficou consagrado como o de 
um valoroso scientista. Para substituil-o. interinamente, na cadeira de Zoolo
gia, foi nomeado o seu discípulo e assistente dr. Paulo Sawaya. 

O fallecimento prematuro do dr. Theodoro Ramos abalou profunda
mente não só os meios universitários como o Brasil inteiro. Xão era sé) um 
o-rande paulista, era também um grande brasileiro. A Faculdade de Philo
sophia tinha nelle um dos mais vigorosos elementos que concorreram para 
a sua fundação. Ao referir-me á Escola Polyteehnica, onde se manifestaram 
as primeiras refulgencias que, afinal, o aureolaram como um consagrado 
homem de sciencia, já dissemos a respeito do seu talento e do seu immacula-

do caracter. 
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A Faculdade organizou, como já havia feito em 1934, a série de confe
rências publicas a cargo dos seus professores, as quaes se realizaram no edi
fício da Faculdade de Direito. 

Houve 62 conferências tendo por objecto assumptos de Historia do Bra
sil. Litteratura Franceza, Litteratura Italiana, Litteratura Greco-Latina, 
Geographia Humana, Sociologia. Botânica, Philologia Portugueza. Minera 
logia. Biologia, Historia da Civilização, Problemas Educacionaes, Ethnogra-
phia Brasileira, Philosophia, Physica e Historia da Medicina. 

Merecem especial menção as duas utilissimas iniciativas levadas a effei-
to pela Faculdade de Philosophia — a criação do "Seminário de Mathe-
matica", dirigido pelos professores Luigi Fantappié e Gleb Wataghin, (pie 
proporcionou interessantes palestras scientificas no "Instituto de Engenha
ria", e a instituição dos "Colloquios Chimicos", por iniciativa do prof. 
Heinrich Rheinboldt, (pie approximou os chimicos de São Paulo interessan-
do-os no estudo de diversos problemas. 

No dia de "Camões", realizou a Faculdade, por iniciativa do prof. Re-
bello Gonçalves, uma "Festa Camoneana", tendo sido oradores o referido 
professor, o poeta Guilherme de Almeida e o dr. J. Barbosa Corrêa, alumno 
da sub-secção de Letras Clássicas. 

Graças á dedicação e aos infatigaveis esforços do seu eminente Director, 
conseguiu a Faculdade de Philosophia organizar a sua bibliotheca, a (piai, 
devido á variedade de cursos (pie abi se professam, está destinada a ser uma 
das mais importantes do Brasil. Valiosas offertas já lhe foram feitas por di
versas livrarias de São Paulo, assim como pelos Governos da França, da 
Itália, de Portugal e da Allemanha; e dentro da sua verba orçamentaria a 
Faculdade tem adquirido varias obras. Entre as acquisições feitas ha a des
tacar a bibliotheca especializada de Zoologia, que pertenceu ao prof. Bress
lau, contendo numerosos tratados e cerca de 40.000 "separatas", e a impor
tantíssima bibliotheca pertencente ao erudito historiador Alberto Lamego, 
que foi adquirida para essa Faculdade pela Universidade de São Paulo. Essa 
valiosissima collecção de livros e documentos refere-se exclusivamente á 
Historia do Brasil, e é considerada pelos competentes, como uma das mais 
completas (pie existem. Está sendo feita a sua catalogação, para, em se
guida, ser permittida a consulta pelos interessados. Ha ainda a referir o 
accôrdo celebrado entre a Faculdade de Philosophia e a Escola Livre de 
Sociologia e Política quanto ao supprimento reciproco de livros, pois esta é 
possuidora de excellente bibliotheca especializada em Sociologia, de autores 
inglezes e norte americanos, e aquella é possuidora de obras de autores 
francezes concernentes á mesma especialidade. 

As "Bolsas de Estudos" occuparam a attenção da Faculdade e do Con
selho Universitário, por proposta do prof. Almeida Júnior. Ficou resolvida 
a concessão das Bolsas mediante concurso, a que também poderão concorrer 

os professores primários com cadeira no magistério do listado. Pelo regi
mento approvado pelo Conselho Universitário e pela Secretaria da Educação. 
para regulamentação desse concurso, haverá em 1936, 20 bolsas de estudos 
do valor de 2508000 mensaes, e 33 vagas para professores commissionados, 
limitado o numero conforme a secção ou sub-secção, de accôrdo com o qua
dro cpie foi organizado, e respeitada a média obtida, que será, no minímo 
de 7, no exame vestibular, e de 6 em cada matéria durante o curso. 
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INSTITUTO D E E D U C A Ç Ã O 

No Instituto de Educação funccionaram regularmente o curso normal 
de formação do professor primário e o curso normal de administração esco
lar, inaugurados em 1935. aquelle com 30 alumnos e este com 46. Deixou de 
ser installado o curso normal de formação pedagógica do professor secun
dário, cuja primeira turma será constituída no corrente anno de 1936 com 
os alumnos da Faculdade de Philosophia. Sciencias e Letras, que, estando já 
no 3.° anno desse instituto, queiram fazer este curso simultaneamente com 
o seu curso cultural daquella Faculdade.' Dos cursos extraordinários, func-
cionou o curso de aperfeiçoamento, em dois annos, com duas classes cada 
anno, contendo um total de 12() alumnos, professores primários. O Instituto 
de Educação e as escolas annexas esforçam-se para imprimir ao ensino um 
caracter experimental, voltando da exposição ao methodo inductivo e fir
mando o ensino nos trabalhos de laboratório onde se pratiquem a observa
ção directa e pesquisas de accôrdo com os methodos scientificos. No estudo 
da Psychologia Applicada já está este methodo em franco desenvolvimento, 
e terá de ser praticado também com relação á Biologia e Pesquisas Sociaes 
e Educacionaes. O laboratório de Biologia Educacional destina-se a offerecer 
nni campo de experimentação e objectivação ás aulas theoricas dadas na 
cadeira de Biologia Educacional, e a orientar estudos, pesquisas e inquéritos 
de assumptos relacionados com essa matéria. Subordinados a esse laborató
rio estão: o Centro de Puericultura, (pie, ao lado das experiências educacio
naes. ministra assistência sanitária e educativa a lactantes e a mães operá
rias, tendo já a si annexadas as secções já existentes de matricula, consul
tório medico, confecções, visitas domiciliarias, lactario, escola de mãesinhas, 
raios ultra-violeta, bibliotheca, testes da primeira infância; e o Serviço de 
lanche sadio, (pie suppriu a lacuna existente com relação á merenda do esco
lar primário no Instituto de Educação, sujeitando a alimentação das crian
ças a cuidadoso exame hygienico; e os estudos dos alumnos do Curso de 
Aperfeiçoamento e do Curso de Administradores Escolares. 

Subordinados ao Laboratório de Psychologia Applicada estão as Secções 
de Medidas (homogeneização de classes, estudos dos ca-o-problemas. me
dida- mentaes, testes de escolaridade, etc.) e de Orientação Profissional (au-
to-biographias, observações dos alumnos em classes e no recreio, aconselha
mentos, actividades extra-curriculares, cooperação, intercâmbio, publica
ções). Segundo a observação do digno Director do Instituto, "o Laboratório 
de Psychologia, além de suas funeções scientificas, tem servido como órgão 
puramente technico de informação, de aconselhamento e de critica das pra
ticas educacionaes com base na psychologia. Pela opportunidade que tem 
offerecido aos alumnos do Instituto para treino das technicas psychologicas 
na escola, e órgão de formação de psychologos escolares (pie, num futuro 
muito próximo, o systema educacional paulista tem que solicitar". 

O Instituto realizou quatro concursos, sendo providas duas cadeiras --
a de estatística e educação comparada, e a de methodologia do ensino pri
mário. Continuaram vagas a cadeira de administração e legislação cscolar 
e a de methodologia do ensino secundário, providas por professores contra
ctados ate serem de novo postas em concurso. Mantem-se a grande biblio
theca do instituto com 6.581 obras e 8.490 volumes, todos rigorosamente 
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catalogados em doze catálogos de classificação decimal e vinte de classi
ficação alphabetica. Foi publicado o primeiro volume dos "Archivos do 
Instituto de Educação", que se destinam sobretudo a recolher, em monogra-
phias especiaes, os trabalhos de laboratório e de inquérito em curso de pes
quisa, ou já concluídos no Instituto. Realizaram-se durante o anno varias 
conferências, entre as quaes duas sobre psychologia e os novos methodos 
de educação, pelo prof. Henri Wallon, do Instituto de Psychologia da Uni
versidade de Paris: duas sobre philosophia da educação, pelo prof. fean 
Mogüé, da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras da Universidade 
de São Paulo; uma pelo prof. C. M. Nobrega da Cunha, superintendente 
geral do ensino secundário no Brasil, que fallou sobre o sentido da nova 
política educacional no Brasil: e uma pela professora Cecilia Meirelles, Di-
rectora do Serviço de Cultura Infantil e professora da Faculdade de Philo
sophia, Sciencias e Letras do Districto Federal, (pie fez uma communicação 
sobre as preferencias litterarias das crianças, baseada em inquérito recente 
realizado sobre litteratura infantil, no Rio de Janeiro. 

A ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 

A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", fundada em 1891, 
foi incorporada á Universidade por oceasião da criação desta, continuando 
com a sua sede na cidade de Piracicaba. Decorreram normalmente os tra
balhos, quer da Escola, (píer do Collegio Universitário (2.;' secção) que lhe 
é annexo. Com a criação deste Collegio, poude a Escola, sem carregar em 
demasia o curso de engenheiros- agrônomos, realizar a velha aspiração de 
desdobrar a primeira cadeira (Physica Agrícola e Geologia), e criar as ca
deiras especiaes de Geologia e Mineralogia, e de Cytologia e Genética, das 
quaes a primeira já se acha provida de professor competente, funccionando 
com regularidade. Com o referido desdobramento, tratou logo a líscola (F 
attender ás necessidades do ensino, melhorando e ampliando o laboratório 
de Geologia e Mineralogia, tendo adquirido o material didactico indíspen 
savel. bem como mostruarios e outros apetrechos technicos. E' completa 
a collecção de mineraes para o ensino, achando-se actualmente enriquecida 
com mais de quinhentos exemplares, todos colhidos no Estado de São* Paul >. 
pelo prof. Theodoro Knecht, auxiliado por seu assistente e por seus alumnos 
Já foram installados também os diversos laboratórios para o estudo de Cy
tologia e Genética, de Chimiea Orgânica, de Chimica de solos e de Chimica 
de adubos. Também no anno de 1935. foi aperfeiçoada a cadeira de Agri
cultura Geral, que dispõe de um laboratório para estudos de sementes, em 
tudo o que concerne á germinação, estruetura anatômica, desinfecção, etc. 
e de um outro laboratório destinado especialmente a pesquisas de physica 
dos solos. A parte de machinas agrícolas, em suas applicações á agricultura 
pratica, é dada com o auxilio da "Fazenda Modelo", subordinada á quarta 
cadeira. 

O crescente numero de alumnos, que attingiu, em 1935. a 303 estudan
tes, demonstrando assim um real progresso no ensino ministrado pela Es
cola, determinou a necessidade do augmento das salas de aulas theoricas, 
como também exigiu a acquisição de apparelhos para as aulas praticas. Para 
a cadeira de Botânica foram adquiridos 20 microscópios; para a de Zoologia 
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novas mesa- de laboratório; para a de Phytopathologia apparelhos de pro-
jecção e dispositivos para a illuminação indirecta de microscópios, etc; paia 
a de Entomologia foi iniciada a formação de um mostruano em cera. dos 
mais perfeitos, assim como a apparelhagem para estudos de msectos, espe
cialmente dos nocivos á Agricultura. Logo no principio do anno, ainda no 
período de ferias, foram realizados, a pedido de engenheiros-agronomos, 
dois cursos extraordinários especializados: um sobre chimica do Cate e do 
Cafeeiro, pelo prof. Mello Moraes, digno Director da Escola, e outro sobre 
Cafeicultura, pelo prof. Carlos Teixeira Mendes. Por especial convite, que 
lhe foi dirigido, fez aos alumnos do 3." anno da Escola, o dr. Arthur de -Mi
randa Bastos, technico do Ministério da Agricultura, uma demonstração dos 
processos em uso no Serviço Florestal Federal para cortes e identificação 
de madeiras do Brasil. Com o caracter de cursos extraordinários, fizeram 
alumnos da Escola, acompanhados de professores, excursões de estudos no 
território do listado de São Paulo e no do Rio Grande do Sul. Posta em 
pratica a instituição da docência livre, foi aberto o primeiro concurso, no 
qual se inscreveram três candidatos, (pie. habilitados nas provas prestadas, 
foram designados docentes livres. A bibliotheca se desenvolve, tendo sido, 
essC anno, adquirida, entre outras obras, a notável Flora de Martius. No 
correr do anno foi prestada pelos alumnos imponente homenagem ao bene
mérito paulista Luiz Vicente de Souza Queiroz, que foi quem ideou, e, por 
meio de importante doação, promoveu a fundação, pelo Governo do Estado. 
da Escola Agrícola de Piracicaba, que justamente lhe perpetua o nome. A 
herma erigida no parque da Escola e um symbolo de reconhecimento e de 

justiça. 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Na Faculdade de Medicina Veterinária, no período comprehendido entre 
30 de outubro e 5 de dezembro, os cursos se fizeram com toda a regulari
dade. A nova Faculdade iniciou os seus trabalhos com 37 alumnos. Inscre
veram-se para exames finaes 20 alumnos. dos quaes apenas 4 lograram pro
moção para o 2." anno. tendo -ido um regularmente dispensado desses exa
mes'. Ha 10 alumnos dependentes de exame de segunda época em algumas 
cadeiras. A 19 de novembro iniciaram-se as provas do concurso para provi
mento da cadeira de Zoologia Medica e Parasitologia, tendo sido classifi

cado em L' lugar, o dr. Zeferino Vaz. 

FACULDADE DE PHARMACIA E ODONTOLOGIA 

A Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São Paulo foi incorporada 
á Universidade de São Paulo em 1934. Os seus cursos decorreram regular
mente durante o anno de 1935. Com a exoneração, a pedido, do cargo de 
Director. que era oecupado pelo prof. Benedicto Montenegro, eleito depu
tado a Ássembléa Legislativa do Estado, foi, em 30 de maio de 1935, no
meado para o cargo o dr. Raul de Vargas Cavalheiro, professor da sétima 

cadeira do curso de Pharmacia — Pharmacognosia. 
Foram commissionados para estudos no extrangeiro o prof. de Prothese 

bucco-facial, dr. Antônio de Souza Cunha, e o prof. de Electrotherapia e Ra

diologia applicada, dr. Cyro A. Silva. 
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Dentro da escassez da verba orçf.o.v-níaria e dos cursos do anno de 1935, 
e apezar da premente falta de espaço, com que lucta a Escola, ainda foi pos
sível melhorar de algum modo, o apparelhamento de ensino. Assim, a ca
deira de Physiologia, que não tinha laboratório, foi installada modestamente 
numa parte que para isso foi amputada ao laboratório de Chimica Indus
trial. O laboratório de Prothese também teve o seu material sensivelmente 
melhorado, e foi dotado de um compressor de ar, (pie substituiu os anti
quados foles a pé. Os demais laboratórios também, de um modo geral, rece
beram algumas bemfeitorias. e foram enriquecidos de novos apparelhos em 
numero de 86. 

A Faculdade teve matriculados 34 alumnos no curso de Pharmacia e 97 
no curso de- Odontologia. 

REITORIA DA UNIVERSIDADE 

Primeiro Reitor da Universidade de São Paulo, creada pelo Decreto 
n.° 6.283, de 25 de janeiro de 1934. e nomeado por Decreto de 8 de maio de 
1934, revalidado por Decreto de 31/7/34. assumi o exercício a 6 de junho 
do mesmo anno. 

O primeiro Vice-Reitor foi o dr. Cantidio de Moura Campos, então Di
rector da Faculdade de Medicina, de 10 de agosto de 1934 a 9 de março de 
1935, data em (pie foi exonerado por ter assumido a gestão da Secretaria da 
Educação e Saúde Publica. Na vaga do dr. Cantidio de Moura Campos, foi 
nomeado o dr. Antônio de Almeida Prado, cathedratico da Faculdade de 
Medicina e actual Director da Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras, 
nomeação essa de 30 de abril de 1935, tendo prestado compromisso a 2 de 
maio; exerceu as íuneções de Reitor durante o impedimento, por licença, 
do Reitor effectivo, no período de 20 de outubro de 1935 a 9 de marco 
de 1936. 

Tendo sido estabelecido, pelo Decreto n. 6.535, de 4 de julho de 1934, o 
quadro de funecionarios da Reitoria da Universidade de São Paulo, foram os 
mesmos nomeados em data de 5, assumindo o exercício a 10 do mesmo mez. 
Começou, então, a Reitoria da Universidade o seu funcionamento regular, 
tendo como 1." Secretario Geral o dr. Sérgio Milliet d:-: Costa e Silva (pie, 
de 5 de julho de 1934 a 2 de agosto de 1935. organizou e dirigiu os trabalhos 
da Secretaria Geral, deixando o cargo por ter sido nomeado Chefe de Divi
são do Departamento Municipal de Cultura e Recreação. Ao despedir-se o 
dr. Sérgio Milliet do Conselho Universitário, na sessão de 12 de agosto de 
1935, foi alvo de uma manifestação de sympathia, expressando o Reitor em 
nome de todos os conselheiros o reconhecimento pelos bons serviços que 
prestou, não só á Reitoria mas a toda á Universidade, desde a sua funda
ção. Para a vaga do dr. Sérgio foi nomeado a 2 de agosto de 1935 o dr. Mu-
rillo Mendes, cathedratico da Escola Normal "Padre Anchieta", que pres
tou compromisso e assumiu o exercício a 5 de agosto de 1935. 

Pelo decreto (pie estabeleceu o quadro dos funecionarios da Reitoria, 
foi também criado o cargo de Secretario Particular do Reitor, tendo sido 
nomeado para este cargo o dr. Alcyr Porchat, a 22 de agosto de 1934, assu
mindo o exercício na mesma data, 
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O movimento de papeis, na Secretaria Geral, no biennio de 1934/35, foi 

o seguinte: 
E m 1934 

ENTRADAS: 

Officios, cartas, telegrammas, circulares, etc 24o 
Vidas Escolares 

TOTAI 377 

SAHIDAS: 
^r- • . . 386 
Ofticios , Q 
Circulares (sendo 4 da bibliotheca) 
396 

TOTAI 0 A ) 

Em 1935 
ENTRADAS: 

Officios. cartas, telegrammas, circulares. etc ° 
Vidas Escolares 

TOTAL (,,)S 

SAHIDAS: 

-, bibliotheca) 
43 

788 
Officios (sendo 18 da bibliotheca) Circulares (sendo 8 da bibliotheca) ™ 

Telegrammas 
Diversos 

TOTAI SM 

O numero de Processos da Reitoria foi de 217 no biennio 1934/35. 

Foram assignados gelo Reitor, em 1935, 143 diplomas, conferidos aos 

alumnos dos seguintes institutos: 

Escola Polytechnica j 
Faculdade de Direito 
Faculdade de Medicina 
Faculdade de Pharmacia e Odontologia: 

de pharmaceuticos 
de dentistas ."*,', 11 

Escola Superior de Agricultura " Luiz de Queiroz" H 
O movimento de livros da bibliotheca central foi este: 

em 1934 
ENTRADAS 235 SAHIDAS 106 

em 1935 
ENTRADAS 859 SAHIDAS 624 

A entrada de papeis na bibliotheca. no biennio 1934/35 foi de 162. 
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Foram organizados, desde a fundação da Universidade, ficharíos dos 
Processos, dos Institutos Universitários e das Instituições Complementares : 
individuaes de funecionarios; de actas do Conselho Universitário e iniciado 
O serviço de fichamento de leis sobre o ensino, bem como o de dados biobi-
bliographicos de membros dos corpos docentes e dos quadros de technicos 
dos Institutos Universitários. 

Realizaram-se, de 17 de fevereiro de 1934 a 12 de dezembro de 1935, 
59 sessões do Conselho Universitário, conforme a lista abaixo. 

Terminando esta pesada exposição, (pie me cumpriu fazer, eu tenho o 
prazer de a poder terminar com as palavras com que o provecto Dfrectjpr 
da Faculdade de Direito de São Paulo, fecha o preâmbulo do seu relatório, 
dirigindo-se á juventude e aos professores, cheio de sinceridade, de espe
rança e de fé: "Tanto (pie fomos investido em nossas funeções"... 

"sentíamos, como sentiam todos, o imperioso dever de reerguer o nivei 
moral da velha Academia, restaurando-lhe o prestigio, o renome e a efficien-
cia de outrora, para o que, vinha a ponto a opportunidade (pie as circums-
tancias offereciam". "Era unanime entre as pessoas de bom senso e respon
sabilidade, o sentimento de estupor e revolta em face da degradação do en
sino sacrificado pela audácia dos alumnos e pelo desinteresse com que a des
ordem geral por uma lógica irremediável, contaminava os professores. Sen
tia-se um novo sopro em reacção decisha contra o estiolamento da nobre 
causa. O espirito universitário que o Governo do listado tão patrioticamente 
despertara; a solidariedade e firmeza com que os amigos da instrucção 
ac.cudiram ao pensamento ofíicial; tudo contribuiu para criar um ambiente 
novo, e a convicção generalizada de que a Faculdade deixava de ser dirigida 
pelos alumnos, e restaurava o rythmo que nunca devera ter abandonado. 
Normalizou-se a disciplina. A mocidade correspondeu, dócil e observante, á 
bôa vontade e devotamento dos professores, como sóe sempre acontecer. 
São os professores que fazem os bons alumnos. A mocidade é sempre a mo
cidade, cheia de vida. propensa á bohemia e entretenimentos folgazões; mas. 
quando o professor se esforça, cumpre a regra e honra a cathedra, a moci
dade corresponde invariavelmente. O movimento de 1935, e as provas do 
anno demonstram (pie vai renascendo o espirito de disciplina acadêmica, e 

que, dentro em breve, poderemos nos ufanar do reflorescimento e retorno 
dos explendores dos tempos idos". 

REUNIÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

1." 
2.:-
3,a 

4.a 

5.» 
6." 
7.a 

8.a 
9." 
10." 
11.» 

— 17 
— 6 
— 7 
— 8 
— 9 
— 11 
— 12 
— 13 
— 14 
— 15 
— 18 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de-
de 
de 
de 

fevereiro 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 
junho 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

de 1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
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12." — 19 de junho de 1934 
13/' — 13 de julho de 1934 
14." — 23 de julho de 1934 
15.» — 4 de agosto de 1934 
li,/' — 13 de agosto de 1934 
17/ 13 de setembro de 1934 

Ig.a — 22 de setembro de 1934 
19.a 24 de setembro de 1934 
20." — 28 de setembro de 1934 
21.;l 6 de outubro de 1934 

22a — 15 de outubro de 1934 
23/' — 22 de outubro de 1934 (extraordinária) 

24» 16 de novembro de 1934 
25'» _ 29 de novembro de 1934 (extraordinária) 

26.» — 3 de dezembro de 1934 (extraordinária) 

27/ 13 de dezembro de 1934 
28." — 20 de dezembro de 1934 (extraordinária) 

29.» — 16 de janeiro de 1935 
30.a 28 de janeiro de 1935 (extraordinária) 

31 a — 12 de fevereiro de 1935 
32." — 13 de fevereiro de 1935 (extraordinária) 

33.' — 20 de fevereiro de 1935 (extraordinária) 
34." 9 de março de 1**35 (extraordinária) 

35.» __ 13 de março de 1935 
36.» _ 14 de março de 1935 (extraordinária) 

37.a — 12 de abril de 1935 
38.» 2 de maio de 1935 (extraordinária) 

39a — 13 de maio de 1935 

40" — 12 de junho de 1935 
41.» _ 19 de junho de 1935 (extraordinária) 

42." — 17 de julho de 1935 
43.» — 12 de agosto de 1935 
44.» 28 de agosto de 1935 (extraordinária) 

45." 13 de setembro de 1935 
40." — 27 de setembro de 1935 (extraordinária) 
47.a 30 de setembro de 1935 (extraordinária) 

48." 2 de outubro de 1935 (extraordinária) 
49." _ 8 de outubro de 1935 (extraordinária) 

50." — 11 de outubro de 1935 
51.» _ 31 de outubro de 1935 (extraordinária) 
52." 5 de novembro de 1935 (extraordinária) 

53." 6 de novembro de 1935 (extraordinária) 

54." _ 8 de novembro de 1935 (extraordinária) 

55." — 14 de novembro de 1935 
56." 27 de novembro de 1935 (extraordinária) 

57." 4 de dezembro de 1935 (extraordinária) 
58." — 5 de dezembro de 1935 (extraordinária) 

59.» _ 12 de dezembro de 1935. 
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Membros do Conselho Universitário, desde 1934: 

Victor da Silva Freire. (Escola Polytechnica) 17-2-34 — 13-7-34 

Salvador de Toledo Piza Júnior (Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz") 17-2-34 — 28-9-34 

Cantidio de Moura Campos (Faculdade de Medicina) 17-2-34 — 2-5-35 
Henrique da Rocha Lima (Instituto Biológico) 17-2-34 
Raul Briquet (Faculdade de Medicina) 17-2-34 

Affonso de E. Taunay (Museu Paulista) 17-2-34 

Theodureto de Camargo (Instituto Agronômico) 17-2-34 

Altino Augusto de Azevedo Antunes (Escola cie Medicina Veterinária) 
17-2-34 — 5-11-34 

Lúcio Martins Rodrigues (Escola Polytechnica) 17-2-34 — 29-11-34 

Fernando de Azevedo (Instituto de Educação) 17-2-34 

José Mello de Moraes (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz") 
17-2-34 

Cândido Nazanzieno Nogueira da Motta (Faculdade de Direito) 6-6-34 ~ 
12-6-35 

Benedicto Montenegro (Faculdade de Pharmacia e Odontologia) 6-6-34 — 
3-4-35 

Theodoro Augusto Ramos (Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras) 
6-6-34 — 13-9-34 

Antônio de Sampaio Doria (Faculdade de Direito) 30-4-34 — 13-9-34 
Antônio de Almeida Júnior (Instituto de Educação) 6-6-34 — 13-9-35 

José Pedro de Carvalho Lima (Faculdade de Pharmacia e Odontologia) 
13-7-34 

Waldemar Ferreira (Faculdade de Direito) 23-7-34 

Francisco Emygdio da Fonseca Telles (Escola Polytechnica) 13-7-34 

Antônio de Almeida Prado (Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras) 
13-9-34 

Raphael Corrêa de Sampaio (Faculdade de Direito) 13-9-34 

Octavio Teixeira Mendes (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei

roz") 28-9-34 — 12-8-35 

Gaspar Ricardo Júnior (Escola Polytechnica) 29-11-34 — 14-3-35 

Jorge .Americano (Faculdade de Direito) 13-3-35 

José de Almeida Camargo (Representante dos Antigos Alumnos) 28-3-35 

João de Aguiar Pupo (Faculdade de Medicina) 2-5-35 

Francisco Morato (Faculdade de Direito) 12-6-35 

Raul de Vargas Cavalheiro (Faculdade de Pharmacia e Odontologia) 12 6-35 

João Paulo cie Arruda (Representante dos Actuaes Alumnos) 1-7-35 

João Vieira de Camargo (Faculdade de Medicina Veterinária) 3-8-35 

Milton Camargo da Silva Rodrigues (Instituto de Educação) 31-10-35 
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Relação dos Membros do Conselho em 31 de dezembro de 1935: 

FRANCISCO M O R A T O . Director da Faculdade de Direito. 
R A P H A E L C O R R Ê A D E SAMPAIO. Representante da Faculdade de 

Direito. 
JOÃO D E AGUIAR PUPO. Director da Faculdade de Medicina. 
R A U L BRIQUET, Representante da Faculdade de Medicina. 
FRANCISCO E M Y G D I O D A FONSECA TELLES, Director da Escola 

Polytechnica. 
A N T Ô N I O D E A L M E I D A PRADO. Director da Faculdade de Philoso

phia, Sciencias e Lettras. 
JOSÉ' M E L L O MORAES, Director da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" 
S A L V A D O R D E T O L E D O PIZA JÚNIOR. Representante da Escola Su

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 
R A U L D E V A R G A S CAVALHEIRO, Director da Faculdade de Pharma

cia e Odontologia. 
JOSÉ' P E D R O D E C A R V A L H O LIMA, Representante da Faculdade de 

Pharmacia e Odontologia. 
F E R N A N D O D E AZEVEDO. Director do Instituto de Educação, 
M I L T O N C A M A R G O DA SILVA RODRIGUES, Representante do Insti

tuto de Educação. 
ALTINO A U G U S T O DE A Z E V E D O A N T U N E S , Director da Faculdade 

de Medicina Veterinária. 
JOÃO VIEIRA DE C A M A R G O . Representante da Faculdade de Medicina 

Veterinária. 
A F F O N S O D E E. T A U N A Y , Director do Museu Paulista. 
T H E O D U R E T O D E C A M A R G O . Director do Instituto Agronômico. 
H E N R I O U E D A R O C H A LIMA. Director do Instituto Biológico. 
TOSE' D E A L M E I D A C A M A R G O , Representante dos Antigos Alumnos. 
JOÃO P A U L O D E A R R U D A , Representante dos Actuaes Alumnos. 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Os alumnos dos Institutos deverão apresentar provas de identidade e sani
dade. (Proposta Almeida Júnior (sessão de 12-8-35) processo 131). 

Os professores e alumnos de cada Instituto poderão retirar livros das biblio-
thecas dos outros Institutos. Proposta Almeida Júnior (sessão de 
12-8-35 — processo 143). 

Cathalogação das bibliothecas dos institutos e publicação dos respectivos 
cathalogos. Proposta Almeida Júnior (sessão de 13-9-35. pro

cesso 167). 
Solicitação ao Secretario da Educação da inclusão no orçamento, de uma 

verba (60:000$000), de bolsa de estudos para auxilio de estudan
tes pobres (20 alumnos) (Almeida Júnior -- sessão de 27-9-35. 
processo 167). 
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Ampliação dos horários das bibliothecas dos institutos. Proposta João Paulo 
(sessão de 13-9-35 — processo 150). 

Concessão de titulo de doutor honoris causa ao sr. Júlio Mesquita Filho. 
Proposta Fernando Azevedo, Armando de Salles Oliveira e Chris-
tiano Altenfelder Silva (proposta Sampaio Doria). 

Adopção dos emblemas e sellos da Universidade (sessão de 13-12-34). 
Approva o decreto que desincorpora da Universidade a Escola de Medicina 

Veterinária e a substitue por uma Faculdade de Medicina Vete
rinária (sessão de 29-11-34). 

Exames oraes e promoções por média (Almeida Júnior). 
Approvação do Regimento Interno da Universidade. 
Approvação do Regulamento do Collegio Universitário. 
Approvação do Regulamento da Escola Polytechnica. 
Approvação do Regulamento da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz". 

Approvação do Regulamento da Faculdade de Pharmacia e Odontologia. 
Approvação do Regulamento da Faculdade de Medicina. 
Approvação do Regulamento da Faculdade de Medicina Veterinária, 
Approvação do Regulamento do Instituto de Educação. 





D E C R E T O N. 6.283, D E 25 D E J A N E I R O D E 1934 

Cria a Universidade de São Paulo e dá outras providencias 

O doutor Armando de Salles Oliveira, Interventor F"ederal no Estado 
de São Paulo ,usando das attribuições que lhe confere o decreto federal 
n. 19.398, de 11 de novembro de 1930; e 

considerando que a organização e o desenvolvimento da cultura phi-
losophica. scientifica, litteraria e artística constituem as bases em que se 
assentam a liberdade e a grandeza de um povo; 

considerando que somente por seus institutos de investigação scienti
fica de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pôde uma nação mo
derna adquirir a consciência de si mesma, de seus recursos, de seus destinos; 

considerando (pie a formação das classes dirigentes, mormente em 
paizes de populações hecterogeneas e costumes diversos, está condicionada 
a organização de um apparelho cultural e universitário, que offereça oppor-
tunidade a todos e processe a selecção dos mais capazes; 

considerando que, em face do grau de cultura já attingido pelo Estado 
de São Paulo, com Escolas. Faculdades, Institutos, de formação profissional 
e de investigação scientifica. é necessário e opportuno elevar a um nivel 
universitário a preparação do homem, do profissional e do cidadão, 

Decreta: 

TITULO I 

Da Universidade de São Paulo 

Art. 1." — Fica criada, com sede nesta Capital, a Universidade de São 
Paulo. 

Art. 2° — São fins da Universidade: 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da sciencia: 

b) transmittir, pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou de
senvolvam o espirito ou sejam úteis á vida; 

c) formar especialistas em todos os ramos de cultura, e techni-
cos e profissionaes em todas as profissões de base scientifica 

ou artística; 

d) realizar a obra social de vulgarização das sciencias, das lettras 

e das artes, por meio de cursos syntheticos, conferências, pa
lestras, diffusão pelo radio, filmes scientificos e congêneres. 
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TITULO II 

Da composição da Universidade 

Art. 3.0 _. A Universidade de São Paulo se cgnstitue dos seguintes ins

titutos officiaes: 

a) Faculdade de Direito; 
b) Faculdade de Medicina; 
c) Faculdade de Pharmacia e Odontologia: 

d) Escola Polytechnica: 
c) Instituto de Educação; 
f) Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras; 
g) Instituto de Sciencias Econômicas e Commerciaes ; 

h) Escola de Medicina Veterinária; 
ij Escola Superior de Agricultura; 

j) Escola de Bellas Artes. 

Paragrapho único - As instituições enumeradas neste artigo são au
tônomas dentro das normas do presente decreto e podem expedir certiii-
cacios, diplomas e conferir grau nas diversas actividades profissionaes. 

Art. 4.° — Além das Escolas, Faculdade- e Institutos, referidos no art. 

anterior, concorrem para ampliar o ensino e acção da Universidade: 

a) 0 Instituto Biológico: 
b) o Instituto de Hygiene: 

c) o Instituto Butantan; 
d) o Instituto Agronômico de Campinas; 

e) o Instituto Astronômico e Geographico; 

f) o Instituto de Radio "Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho"; 

g) a Assistência Geral a Psychopathas; 

h) o Instituto de Pesquisas Technologicas; 

i) o Museu de Archeologia, Historia e Etnographia, que é o Mu

seu Paulista: 

j) o Serviço Florestal; 

k) e quaesquer outras instituições de caracter technico e scien

tifico do Estado. 

§ l.o _ o concurso destas instituições á Universidade encarregando-se 

de cursos de aperfeiçoamento, ou especializações, se effectuará em manda
tos universitários, mediante accôrdos que se realizarem entre o reitor da 
Universidade e os respectivos directores das instituições mencionadas aci
ma, devidamente auctorizados pelo governo, sendo submettidos á approva
ção do Conselho Universitário os programmas dos cursos e os methodos de 

sua realização. 

x 2." Os profissionaes especializados cias instituições referidas po

derão prestar auxilio ao ensino universitário na realização de cursos, me
diante resolução do Conselho Universitário e de accôrdo com programmas 
approvados pela direcção dos respectivos Institutos, Escolas OU Faculdades. 
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CAPITULO I 

Do Instituto de Educação 

Art. 5.° — O Instituto de Educação, antigo Instituto "Caetano de Cam
pos", participará da Universidade exclusivamente pela sua Escola de Pro
fessores, ficando-lhe, porém, subordinados administrativa e technicamente, 
como institutos anexos, o Curso Complementar, a Escola Secundaria, a 
Escola Primaria e o Jardim da Infância, destinados á experimentação, de
monstração e pratica do ensino, e ao estagio profissional dos alumnos da 
Escola de Professores. 

§ 1.° — - A licença para o magistério secundário será concedida pela 
Universidade somente ao candidato que, tendo-se licenciado em qualquer 
das secções em que se especializou na Faculdade de Philosophia, Sciencias 
e Lettras, ha^a concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de 
Educação. 

§ 2." — O candidato ao magistério secundário, escolhida a secção de 
conhecimentos em que pretende especializar-se na Faculdade de Philoso
phia, Sciencias e Lettras, poderá fazer simultaneamente, no 3." anno, o 
curso de formação pedagógica no Instituto de Educação. 

§ 3.° —• A secção de Matérias de Ensino, para os candidatos ao pro-
íessoraclo secundário, constituirá uma secção autônoma da de pratica de 
ensino, e terá por fim o. estudo theorico-pratico: 

a) da methodologia da matéria, das difficuldades que lhe são 
inherentes, e das technicas e processos para removel-as; 

b) da importância da matéria para formação mental do adoles
cente ; 

c) da historia do ensino da matéria; 
d) da correlação de cada matéria com as demais; 
e) dos princípios e da pratica da organização dos programmas 

escolares. 

CAPITULO II 

Da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras 

Art. 6." — A Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, da UTui-
\ ersidade, terá os seguintes cursos, distribuídos por três secções, instal-
laclos progressivamente, de accôrdo com as necessidades do ensino: 

a) Philosophia: 
b) Sciencias; 
c) Lettras. 

Art. 7." — A Secção de Philosophia abragerá inicialmente as seguin
tes cadeiras: 

1) Philosophia; 
2) Historia da Philosophia; 
3) Philosophia da Sciencia; 
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4) Psychologia. 

Art. 8.J — A Secção de Sciencias comprehenderá as seguintes sub

secções com as respectivas cadeiras fundamentaes: 

I — Sciencias Mathematicas: 

1) Geometria (projectiva e analytica). Historia das Mathematicas; 

2) Analyse mathematica (inclusive elementos de calculo das proDa-

lldades e de estatistica mathematica) ; - • , 
3) Mechanica Racional precedida de Calculo \ ectonal. 

II — Sciencias Physicas: 

1) Physica Geral e Experimental; 

2) Physica Mathematica. Historia da Physica. 

III — Sciencias Chimicas: 

1) Chimica Physica. Inorgânica e Analytica; 

2) Chimica Orgânica, Biológica, Historia da Chimica. 

IV — Sciencias Naturaes: 

1) Mineralogia e Geologia: 

2) Botânica Geral; 
3) Physiologia Vegetal; 
4) Zoologia Geral : 
5) Physiologia Geral e Animal: 
6) Biologia Geral. 

V — Geographia e Historia: 

1) Geographia Geral e Amhropogeographia; 

2) Historia da Civilização; 
3) Historia da America; 
4) Historia da Civilização Brasileira. 

VI — Sciencias Sociaes e Políticas: 

1) Psychologia Social e Anthropologia Social: 

2) Sociologia; 
3) Economia Política, Finanças e Historia das Doutrinas Econômi

cas ; 
4) Direito Político; 
5) ICstatistica Econômica. 

Art. 9" A secção de lettras abrangerá as seguintes cadeiras funda

mentaes : 

1) Lingüística; 

2) Philologia Comparada; 
3) Philologia Portugueza; 
4) Litteratura Luso-Brasileira; 
5) Lingua e Litteratura Grega; 
6) Lingua e Litteratura Latina; 
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7) Lingua e Litteratura Franceza; 
8) Lingua e Litteratura Italiana: 
9) Lingua e Litteratura Ingleza; 
10) Lingua e Litteratura Allemã; 
11) Lingua Tupy-Guarany; 
12) Technica e Critica Literária. 

Artigo 10 — () curso para licença cultural será seriado e de três an-
nos, em cada uma das secções e sub-secções que compõem a Faculdade 
de Philosophia, Sciencia e Lettras abragendo todas as matérias de res
pectiva secção ou sub-secção e outras afins ou fundamentaes, distribuídas 
da seguinte forma, pelos três annos: 

I —• Philosophia: 

1." anno •— Philosophia, Psychologia, Historia, da Civilização; 
2." anno — Philosophia, Historia da Philosophia, Philosophia das Sci

encias, Sociologia; 
3." anno — Philosophia, Historia da Philosophia, Sociologia. 

II—• Sciencias mathematicas: 

1.° anno — Geometria (projectiva e analytica), Analyse mathematica; 
2." anno — Analyse mathematica, Calculo Vectorial e Elementos de 

Geometria Infinítesimal, Physica Geral e Experimental; 
3." anno —• Mechanica Racional e Elementos de Mechanica Celeste, 

Physica Geral e Experimental, Historia cias Mathematicas. 

III — Sciencias physicas: 

1." anno — Geometria (projectiva e analytica), .Analyse mathematica; 
2.° anno — Analyse mathematica. Calculo Vectorial e Elementos cie 

Geometria Infinítesimal, Physica Geral e Experimental; 
3." anno —• Physica Geral e Experimental, Physica Mathematica, His

toria da Physica. 

IV — Sciencias chimicas: 

1.° anno — Elementos de Geometria Analytica e cie Analyse Mathe
matica, Physica Geral e Experimental, Chimica Inorgânica; 

2.° anno — Chimica Orgânica. Chimica Analytica. Chimica Physica; 
3.° anno — Chimica Orgânica, Chimica Biológica, Historia da Chimica. 

V — Sciencias naturaes: 

1.° anno — Physica Experimental, Mineralogia (inclusive petrogra-
phia). Biologia Geral, Botânica, Zoologia: 

2." anno — Geologia, Chimica Biológica, Botânica, Zoologia, Physio
logia Geral: 

3." anno — Biologia Geral, Physiologia Animal, Physiologia Vege
tal, Geologia. 

VI — Geographia e Historia: 

1." anno — Geographia Geral, Geographia Econômica, Historia da 
Civilização (antiga e medieval) ; 
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2." anno Anthropogeographia, Geographia Econômica do Brasil, 
Historia da Civilização (moderna e contemporânea), Historia da America 
(inclusive prehistoria) ; 

3." anno - - Anthropogeographia (especialmente do Brasil), Historia 
da America, Historia da Civilização Brasileira. 

\JI —• Sciencias sociaes e políticas: 

1." anno — Historia da Civilização, Sociologia Geral, Psychologia So
cial, Anthropologia Social; 

2.° anno - Historia da Civilização Brasileira (interpretação econô
mica). Sociologia Política, Economia Política; 

3." anno — Estatística Econômica, Historia das Doutrinas Econômi
cas, Direito Político. 

VIII — Lettras: 

(Secção de Lettras Clássicas e de Portuguez) 

1.° anno — Lingüística, Philologia comparada, Lingua e Litteratura 
grega; 

2." anno — Lingua e Litteratura grega, Lingua e litteratura latina, Phi
lologia portugueza; 

3." anno — Lingua e litteratura latina. Litteratura luso-brasileira, Te-
chnica e critica litteraria. 

IX — Lettras: 

(Secção de línguas extrangeiras) 

I.° anno — Lingüística, Philologia comparada, Lingua (franceza, ita

liana, ingleza ou allemã); 
2." anno — Lingua (franceza. italiana, ingleza ou allemã). Litteratura 

(franceza, italiana, ingleza ou allemã) ; 
3." anno — Lingua (franceza, italiana, ingleza ou allemã). Litteratura 

(franceza, italiana, ingleza ou allemã), Technica e critica litteraria. 

Art. li. — Terminado o curso, em qualquer das secções ou das sub
secções, ao candidato será dada licença cultural respectiva, considerando-
se licenciado em philosophia, em sciencias e lettras. 

Paragrapho único — Fica facultada ao candidato inscripção em qual
quer das secções, ou sub-secções, para fazer o curso seriado completo, de 
três annos, ou o curso de uma ou mais disciplinas de escolha livre, segundo 

o critério de especialização. 

Art. 12 — Para o doutoramento em cada uma das secções ou sub
secções, o licenciado é obrigado, a um curso e estagio de dois annos, em 
seminários ou laboratórios, findos os quaes lhe será conferido o grau de 
doutor se approvado na defesa de trabalho original, de pesquisa ou de 

alta cultura. 

Art. 13 — A' medida cpie convier ao,s interesses do ensino, poderá ser 
instituído o ensino de outras disciplinas, mediante a criação de cursos e 
cadeiras, ou desdobramento das existentes. 
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CAPITULO HI 

Do Curso Complementar — (Este Capitulo III foi completado 
pelo decreto 6.515) 

Art. 14 —• Fica criado, nos termos da lei federal, o curso complemen
tar do ensino secundário, de dois annos. annexo á Faculdade de Philoso
phia, Sciencias e Lettras. destinado á preparação dos candidatos aos seus 
respectivos cursos, bem como aos das Faculdades e Escolas cpie compõem 
a Universidade. 

§ l.° — Só poderão inscrever-se na 1." série cio curso, como no curso 
complementar prepedagogico do Instituto de Educação, alumnos diplo
mados pelo curso gymnasial fundamental, em estabelecimentos officiaes. 
ou fiscalizados. 

§ 2." — Si o numero de candidatos á matricula fôr superior ao de va
gas, far-se-á entre elles concurso de provas. 

CAPITULO IV 

Do Instituto de Sciencias Econômicas e Commerciaes 

Art. 15 — O governo installará, quando julgar opportuno, o Instituto 
de Sciencias Econômicas e Commerciaes. óra criado. 

Art. 16 — O Instituto de Sciencias Econômicas e Commerciaes terá 
por fim promover a alta cultura econômica e commercial. e fornecer prepa
ração scientifica para as profissões e officios de direcção. attinentes a acti-
vidade econômica e commercial. 

Art. 17 — - O Instituto de Sciencias Econômicas e Commerciaes, cons
tará de três cursos fundamentaes: 

a) Economia e Finanças; 
b) Actividacles Bancarias; 
c) Commercio. 

Art. 18 — Serão estas as cadeiras do Instituto de Sciencias Economi-

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

H) 
12) 
13) 
14) 

Economia Política ; 
Estatística methodologica, demogr 
Sciencias das Finanças e Direito 
Política Econômica; 
Geographia Econômica ; 
Historia Econômica; 
Instituições de Direito Privado; 
Instituições de Direito Publico e 
Direito Commercial. Industrial e 
Mathematica Financeira; 
Merceologia ; 
Calculo de Contabilidade Gera! e 
Technica Mercantil e Bancaria; 

aphica e econo 
Financeiro; 

Internacional; 
Marítimo; 

Applicada; 

Organização Scientifica do Trabalho. 
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Paragrapho único - - A distribuição e a seriação dessas cadeiras, a 
administração da escola e a normalização dos cursos, liem como as con
dições para se obter licença ou doutoramento em cada uma das secções, 
serão fixadas nos estatutos da Universidade de São Paulo. 

CAPITULO V 

Da Escola de Bellas Artes 

Art. i(* — A Escola de Bellas Artes, que será installada nos termos 
cio artigo 15, terá os seguintes cursos: 

a) Pintura: 
b) Escultura: 
c) Gravura. 

Paragrapho único — Cada um destes cursos terá a duração de seis 
annos. 

Art. 20 — Serão estas as disciplinas da Escola: 

1) Geometria descriptiva; 
2) Historia da arte : 
3) Perspectiva e sombras; 
4) Arte decorativa, Desenho e Composição; 
5) Architectura analytica, desenhos de estylo. Aguadas; 
6) Desenho do gesso e do natural, Modelo vivo; 
7) Desenho geométrico; 
8) Modelagem; 
9) Anatomia; 
10) Desenho de modelo vivo, Pintura; 
1.1) Esculptura; 
12) Gravura. 

Art. 21 — A distribuição e seriação destas disciplinas, as condições 
de matricula e de exame, administração da Escola e a conferição de di
plomas serão fixadas nos estatutos da Universidade. 

CAPITULO VI . . 

Dos laboratórios e demais installações 

Art. 22 — A direcção da Universidade desenvolverá, para maior effi-
ciencia, os laboratórios, gabinetes, museus e bibliothecas de cada uma das 
Escolas, Faculdades ou Institutos, que compõem a Universidade. 

Art. 23 — A Universidade, além de laboratórios para pesquisas, cam
po de experimentação e apparelhamento para explorações biológicas, bio-
graphicas, geológicas e mincralogicas, terá: 

1) uma bibliotheca central e bibliothecas especializadas e populares; 

2) um escriptorio de intercâmbio nacional e internacional cie traba
lhos, monographias e publicações periódicas; 

3) uma secção de estatística e de archivo geral; 
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4) um departamento de publicidade para impressão e distribuição de 
trabalhos scientificos; 

5) salões de conferências apropriados para projecções cinematogra-
phicas, conferências e demonstrações scientificas; 

6) uma íilmotheca e uma cliscotheca; 
7) um estúdio para transmissão pelo radio; 
8) uma secção de extensão universitária com as respectivas instal-

lações. 

TITULO III 

Da autonomia e do patrimônio da Universidade 

Art. 24 — A Lniversiclade de São Paulo, tem personalidade jurídica, 
autonomia scientifica, didactica e administrativa, nos limites do presente 
decreto e, uma vez constituído um patrimônio com cuja renda se mante
nha, terá completa autonomia econômica e financeira. 

Paragrapho único — Ficam respeitados os patrimônios actuaes das 
Escolas, Faculdades ou Institutos cia Universidade, e os que forem insti
tuídos com destino especial, para que sejam applicados exclusivamente de 
accôrdo com a sua constituição. 

Art. 25 —• O patrimônio da Universidade de São Paulo será consti
tuído: 

a) das subvenções dos poderes públicos; 
b) de donativos particulares; 
c) de terrenos e prédios em cpie funccionam, com as suas res

pectivas installações, os seus Institutos, Escolas e Faculdades. 
§ 1." — O patrimônio da Universidade poderá, no todo. ou em parte, 

ser alienado, para ter nova applicação dentro da mesma finalidade, me
diante aquiescência, por dois terços dos votos do Conselho, e approvação 
peio Governo do Estado. 

§ 2.° — O Governo do listado, a partir de 1934, depositará annual-
mente, para constituição desse patrimônio, a importância que, para esse 
fim, fôr consignada no orçamento. 

TITULO IV 

Da direcção e administração da Universidade 

Art. 26 — A direcção e administração da Universidade de São Paulo 
cabem a um reitor, assistido pelo Conselho Universitário. 

Art. 27 •—• O reitor da Universidade será nomeado livremente pelo go
verno dentre professores cathedraticos das Faculdades e Escolas que com
põem a Universidade de S. Paulo. 

Art. 28 •— O Conselho Universitário é constituído: 
a) dos directores das diversas Faculdades, Escolas ou Institu

tos da Universidade (artigo 3.") ; 

b) de três representantes das instituições de caracter technico e 
scientifico com as cpiaes fôr convencionado o mandato uni-
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versítario (artigo 4.°), eleitos por dois annos pelos respecti

vos directores; 
c) de um representante dos professores cathedratico- de cada 

uma da. Escolas ou Faculdades, eleito cada anno, nau po
dendo ser eleito pruíe--or que exerça íuncção administrativa 

na Escola; 
d) de um representante, eleito por um anno, dos livres docen

tes de todas as Faculdades e Escolas; 
e) de um representante dos antigos alumnos; 
í) de um representante dos alumnos actuaes. 

Art. 29 — O director de cada uma das escolas e faculdade- que parti
cipam da Universidade será nomeado por dois annos pelo governo numa 
lista de três mune- de professores cathedraticos em exercício, votados, em 
escrutínio secreto, pela Congregação presente, nos termos seguintes: 

a) cada professor votará numa cédula com três nomes; 

b) considera-se, em cada cédula, votado em primeiro turno, o 
nome que estiver em primeiro lugar, e, em segundo, os de

mais ; 

c) constarão da lista os nume-, votados em primeiro turno, que 
alcançarem um terço do total de votos da Congregação, des

prezadas as irai i Õ< >; 

d) si não houver três nomes escolhidos em primeiro turno, serão 
indicado-, até compor a li-ta tríplice, os mais votados em se 

gundo; 
Paragrapho único — Não se permittem votos por procuração; 

"Art, 30 (l representante dos antigos alumnos, com mandato por um 
anno, -era eleito por elles reunidos em assembléa a (pie compareçam, pelo 
menu-, cem alumnos, e o do- actuaes alumnos, nos termos seguintes: 

lj cada Escola ou Faculdade elegerá dentre os -eu- alum 
nos. os -eus representantes á assembléa geral; 

2) o numero desses representantes é, para cada Escola mi 
Faculdade, um vigésimo do total do- alumnos matricu
lado- na respectiva Escola ou Faculdade, despresadas as 
fracçõcs ; 

3) constituída a assembléa geral, será eleito o representante 

do- alumnos actuaes no Conselho l niversitario pelos re
presentantes proporcionaes de cada Escola ou Faculdade; 

4) considera-se eleito o que obtiver maioria absoluta de 

votos; 

5) si nenhum alcançar essa votação, será escolhido, em se
gundo escrutínio, ou entre os dois mais votados no pri

meiro. 

Paragrapho único — Não poderá votar, nem ser votado, co
mo antigo alumno. nenhum dos antigos alumnos, com 
funcção docente, technica, ou administrativa, em qualquer 
das Faculdades, Escolas ou institutos (Ia Universidade". 
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Art. 31 — O reitor da Universidade, ouvido o Conselho l niversitario, 
poderá convidar para participar dos seus trabalhos e lhe prestar assistên
cia technica, qualquer especialista, ou techniço de valor, com funcção me
ramente consultiva. 

Art. 32 — O Conselho Universitário se reunirá ordinariamente uma 
vez por mez e, extraordinariamente, sempre que o convocar o reitor, e só 
poderá funccionar com a presença minima de dois terços dos seus mem
bros 

Paragrapho único — E' obrigatório o comparecimento ás reuniões do 
Conselho Universitário, sob pena cie perda da representação, ou do cargo, 
aos que derem três faltas annuaes, sem causa justificada, a juizo do Con
selho. 

Art. 33 — Aos particulares (pie houverem contribuído com donativos 
para a manutenção da Universidade, ou de suas Escolas. Faculdades ou 
Institutos, ou para a criação e desenvolvimento de laboratórios, serviços 
e bibliothecas, poderá ser assegurada a participação, por si ou seus repre
sentantes, nas reuniões cio Conselho Universitário para o fim especial de 
verificar a applicação dos donativos, ou a administração do patrimônio 
doado. 

Art. 34 — Compete ao reitor da Universidade, como órgão executivo 
da direcção technica e administrativa: 

1) representar, em juizo e fora delle, dirigir e administrar a Univer
sidade, velando pela fiel observância de seus estatutos; 

2) convocar e presidir ao Conselho Universitário; 

3) assignar, conjuntamente com o respectivo director do Instituto 
Lniversitario, os diplomas conferidos pela Universidade; 

4) superintender os serviços da secretaria geral e os serviços an-
nexos; 

5) nomear ou contractar professores, de accôrdo com as resoluções 
do Conselho Universitário; 

6) dar posse aos directores das Escolas, Faculdades ou Institutos da 
Universidade; 

7) exercer poder disciplinar; 

8) desempenhar todas as demais íuncções inherentes ao cargo de 
reitor, de accôrdo com os dispositivos dos estatutos. 

Art. 35 — Ao Conselho Universitário, órgão consultivo e deliberati
vo da Universidade, sob a presidência do reitor, compete: 

1) exercer, como órgão consultivo e deliberativo, a direcção superior 
da Universidade; 

2) eleger a lista tríplice para o provimento do cargo de reitor; 
3) elaborar o regimento interno do Conselho e da Universidade; 
4) approvar os regimentos internos, organizados para cada uma das 

Faculdades, líscolas ou Institutos, pelas suas respectivas congregações ou 
conselhos technicos; 

5) deliberar sobre modificações nos estatutos da Universidade, a vi
gência das quaes dependerá de approvação do governo; 
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6) approvar as propostas doe orçamento- annuaes das Escola-, Fa
culdades ou Institutos, remettidos pelos respectivos directores ao reitor, 
que as encaminhará ao governo para a deliberação definitiva; 

7) organizar e -ubmetter a approvação do governo o orçamento de 
despesas da reitoria e de sua- dependência-, e deliberar sobre a administra

ção do patrimônio da Universidade: 

8) resolver -obre os mandato- universitário, para a realização de 

cursos de aperfeiçoamento ou de especialização; 

9) organizar, de accôrdo com propostas das Escolas, Faculdades ou 
Instituto-, os curso-, conferência- e toda- a- demais medida- de extensão 
univ ersitaria : 

ld) deliberar sobre a concessão do titulo de professor "honoris 
causa", e sobre a concessão de prêmios pecuniários ou honoríficos, desti
nados a recompensar actividades universitárias; 

11) tomar providencias para prevenir ou corrigir actos de indisci
plina collectiva, e, em grau de recurso, -obre a applicação de penalidades, 
de accôrdo com o regimento interno da Universidade; 

12) re.-olver -obre a realização de planos e medida- que, por inicia
tiva própria, ou proposta de qualquer da- Faculdade-, Escolas e Institu
to-, tenham por fim o desenvolvimento da efficiencia cultural e social das 
instituições univ ersitaria-. 

TITULO V 

Dos professores e auxiliares de ensino 

Art. 36 — O cor|i.. docente de cada uma da- Faculdades, Escolas ou 

Institutos, será constituído de professores cathedraticos, auxiliares di 
sino. docentes livres, e. eventualmente, professores contractàdo- (nacio-

nacs e extrangeiros) e commissionados, e outras categorias, de accôrdo 
com a natureza peculiar do ensino de cada Faculdade, Escola ou Instituto 

Art. 37 — \ Congregação de cada uma da- Escolas, Faculdades, ou 
Institutos da Universidade, será constituída pelos professores cathedrati 
ei'-, pelos docentes livres na regência de disciplina-, por um representante 
ilos docentes livres, eleito pela respectiva cor].oração. t-, ainda, pelos actu

aes professores substitutos effectivos. 

Paragrapho único. — Xa Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettr; 
e no Instituto de Sciencias Econômicas e Commerciaes, o- professores, na-
cionaes ou extrangeiros, que forem contractàdo- para reger cadeira-, go
zarão as regalias de profesor cathedratico, com assento na respectiva Con

gregação. 
Art. 38 — Compete ao.- professores cathedratico, e ao- contractados 

ou commissionados, entre outra- Euncções inherentes a seus cargos: 

1) realizar, promover e orientar pesquisas, inquérito- e monographias 

scientifica- : 

2) realizar conferência- ou participar dos cursos de conferências que 

[orem organizados : 



— 51 — 

3) eleger a lista tríplice, a ser enviada ao governo do Estado, para 
provimento do cargo de director das respectivas Faculdades, Escolas ou 
Institutos; 

4) indicar os seus assistentes e preparadores, bem como os livres do
centes, para auxilial-os nos cursos normaes, ou reger cursos camplemen-
tares. 

Art. 39 — Fica instituída a livre docência, destinada a ampliar, em 
cursos equiparados aos cursos normaes. a capacidade didactica dos insti
tutos universitários, e a concorrer, pelo tirocinio do magistério, para a for
mação do corpo de professores. 

Art, 40 — Ao docente livre será assegurado o direito de: 
a) realizar cursos equiparados; 
b) substituir o professor cathedratico em suas licenças ou impe

dimentos prolongados; 
c) collaborar com o professor cathedratico na realização dos 

cursos normaes; 
d) organizar e realizar cursos de aperfeiçoamento e de especia

lização, relativos á disciplina de que é docente. 
Art. 41 — Nos estatutos da Universidade será estabelecido o processo 

de concurso de títulos e provas para o provimento de cargo de professor 
cathedratico e de livre docente, observadas as seguintes normas funda
mentaes : 

a) obrigatoriedade de se constituir, pela Congregação, uma com
missão julgadora, de especialistas na matéria, pertencentes ou 
não ao corpo docente universitário; 

b) o reconhecimento do direito de voto á Congregação, que não 
poderá no entanto alterar a classificação por merecimento 
feita pela commissão julgadora. 

§ 1." — O professor cathedratico só será effectivaclo depois de dez 
annos de exercício, e mediante o voto de dois terços da Congregação, sob 
o parecer de uma commissão de especialistas, nomeada de accôrdo com a 
letra "a" deste artigo. 

§ 2." — O titulo de livre docente deverá ser revalidado de cinco em 
cinco annos, mediante a apresentação de títulos julgados em conformidade 
com o § 1." deste artigo. 

Art. 42 — A' medida que as condições financeiras do listado o per-
mittirem, e de accôrdo com a natureza da cadeira, será adoptado para os 
professores e seus auxiliares o regime de tempo integral, para que se pos
sam dedicar exclusivamente aos seus trabalhos scientificos e ás suas func-
ções docentes na Universidade. 

TITULO VI 

Das missões de professores e das bolsas de viagens e de estudos 

Art. 43 — O Governo do Estado poderá, sob proposta do Conselho 
Universitário: 

a) commissionar no extrangeiro, para especializações e aperfei
çoamento technico, professores e auxiliares de ensino; 



b) contractar, para a inauguração, installação ou regência de 
cursos, pelo tempo que fôr necessário, professores extrangei 

de notória competência nas matérias para as quaes não se 

encontrarem especialistas no paiz; 
c) promover o intercâmbio de professores da Universidade com 

os de institutos universitários do paiz e do extrangeiro. 

Art. -14 Ficam instituídas para a universidade de São Paulo, bolsas 
de viagem ou de estudos, para. o fim de proporcionar os meio- de especiali
zação e aperfeiçoamento, em instituições do paiz e do extrangeiro. apro 
Eessores e auxiliares de ensino, ou diplomados pela Universidade de São 
Paulo, que tenham revelado aptidões excepcionaes. 

í; 1." — Para esse fim, será incluída, annualmente, no orçamento do 
Estado, /erba necessária, que -era recolhida a u m a caixa especial e appli
cada pelo reitor da Universidade, mediante proposta de directores das fa
culdades, Escolas e Institutos, e approvação do Conselho Universitário. 

N 2.' - - Entre a Universidade de São Paulo e os escolhido-, cada anno. 
nos Krmo- de-te artigo, serão convencionado-, os objectivOS da- viagens de 
estudo ou pensionato, o tem].o fie permanência, a pensão e as obrigações a 

que ficam sujeito-. 

>' 3. Poderá ser annullada a concessão de bolsa, quando o procedi
mento OU o aproveitamento do enviado não fôr satisfactorio, a juizo do ( on-

selho Universitário. 
A n . 45 - o-, directores do- differentes institutos universitários po

derão dispensar da- taxa- de matricula, cada anno, alumnos pobres, de re
conhecido merecimento, até o limite máximo fixado pelos respectivos re-

gimenti >-. 

T I T U L O VII 

Do espirito universitário 

Ari. Io — Paia a criação de um ambiente e uma tradição, de espirito 
universitário, serão adoptados meio- de desenvolver o espirito de iniciativa. 
de trabalho c de pesquisa, a união e solidariedade de professores, auxiliares 
de ensino, c do- antigos e actuaes alumnos «la- diversas Faculdades, Esco
las ou Institutos, na defesa da efficiencia e do prestígio das instituições Ulli-

v ersitarias. 

Paragrapho único - A approximação e o convívio dos professores c 
alumnos da- diversas Faculdades, Escolas ou Instituto-, serão promovidos 

especialmente : 
a) pela proximidade do- edifícios e construcção de villas univer

sitária- ; 
bi pela centralização administrativa da Universidade, em tudo 

(ptanto respeite ao interesse c o m m u m ; 
c) pela criação de curso- communs, que attendam á- necessidades 

de alumnos de differentes Faculdades, Escolas ou Instituto-, 
di pelo regime de seminários, centro- de debate- e trabalho em 

ei M iperação; 
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e) pela pratica de actividades sociaes em commum, pelos alum

nos das differentes Faculdades, Escolas ou Institutos; 

í) pela organização de sociedades e clubs universitários, de es
tudos, de jogos e de recreação; 

g) pela pratica habitual de esportes, jogos athleticos e competi

ções de cpie participem universitários das differentes Facul
dades, Escolas ou Institutos. 

TITULO VIII 

Das disposições geraes 

Art. 47 — Os estatutos da Universidade de São Paulo, são elaborados 

pelo Conselho Universitário, dentro de quatro mezes de constituído, e sub-

mettidos á approvação do Governo do listado. 

§ 1." — O Conselho Universitário se reunirá dentro de vinte dias de
pois de publicado este decreto. 

§ 2." — Nos estatutos que elaborar, o Conselho Universitário organi

zará os serviços da administração geral da Universidade. 

§ 3." — As Escolas. Faculdades, Institutos e Instituições da Universi

dade farão, dentro de quinze dias da publicação deste decreto, o sorteio de 
seus representantes no Conselho Universitário. 

Art. 48 — Nos estatutos da Universidade deverão ser observadas: 

aj para a Escola Polytechnica, as exigências instituídas pelo de
creto federal n. 23.775. de 22 de janeiro de 1934, (pie regula 
o reconhecimento official de seus diplomas; 

b) para as outras Escolas, Faculdades e Institutos que deverão 

integrar a Universidade, as condições estipuladas pelo decreto 

federal n. 20.179, de 6 de julho de 1931. para reconhecimento 

. official dos diplomas expedidos pelos estabelecimentos de en

sino superior mantidos por governo estadual. 

Art. 49 — A Universidade de São Paulo poderá ampliar a sua activi-

dade pela criação progressiva de novos institutos de pesquisas technicas e 

scientificas, ou de ensino superior, mediante prévia deliberação do Conse
lho Universitário. 

Paragrapho único — A incorporação, para ser definitiva, dependerá de 

approvação do governo do Estado, emquanto fôr por este mantida a Uni

versidade. 

Art. 50 — O governo, no decreto que approvar os estatutos da Univer

sidade, fixará os vencimentos dos cargos (pie forem criados, e abrirá os 
créditos necessários. 
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Art. 51 - - E.-te decreto entra em vigor na data de sua publicação, re

vogadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 25 de janeiro de 1934. 

ARMANDO DF SALLES OLIVEIRA, 
Christiano Altenfelder Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Publica. 

São Paulo, aos 25 de janeiro de 1934. 

A. Meirelles Reis Filho, 

Director Geral, 



D E C R E T O N. 39 — D E 3 D E S E T E M B R O D E 1934 

Approva os estatutos da Universidade de São Paulo 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da at-
tribuição que lhe confere a Constituição, artigo 56, n. l.n; 

Considerando o que dispõe o artigo 13, do decreto n. 24.279, de 22 de 
maio cie 1934, que deu regulamentação ao artigo 3." do decreto n. 19.851, de 
11 de abril de 1931; 

attendendo ao (pie propõe o Conselho Nacional de Educação, 

Decreta: 

Art. 1. — Ficam approvados os estatutos da Universidade de São Paulo, 
cpie baixam com este decreto, assignados pelo Ministro da Educação e Saúde 
Publica. 

Art. 2.' — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1934, 113. de Independência e 46." da 
Republica. 

GETULIO VARGAS, 

Gustavo Capanema. 

ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

TITULO I 

Dos fins da Universidade 

Art. l.r — A Universidade de São Paulo, instituída pelo decreto estadual 
n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, tem por finalidade: 

1.° — promover a investigação scientifica, e estimular a producção lit
teraria e artística; 

2." —• transmittir, pelo ensino, conhecimentos de valor cultural; 

3." —• formar technicos c profissionaes em actividades com base scien
tifica, litteraria ou artística ; 

4." —• divulgar as sciencias, as lettras e as artes; 

5." —• estimular a cooperação no trabalho intellectuai. 
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TITULO II 

Da constituição da Universidade 

CAPITULO I 

Disposições preliminares 

Art. 2:' — Constituem o systema universitário: 
1) os Institutos Universitários; 
2) as Instituições Complementares. 
§ único. - - Será considerado annexo á Universidade o Collegio l niversi

tario. 
C M T T U L O II 

Dos Institutos universitários 

SECÇÃO I 

Disposições preliminares 

Art. 3.' — São institutos universitários: 
a) a Faculdade de Direito, fundada aos 11 de agosto de 1827; 
1.) a Escola Polytechnica, criada pela lei estadual n. 191, de 24 de 

agosto de 1893, e inaugurada a 15 de fevereiro de 1894; 
c) a Faculdade de Medicina, criada pela lei estadual n. 1('. de 21 

de novembro de 1891, e installada em 1913; 
d) a Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, criada pelo 

decreto estadual que instituiu a Universidade; 
e) o Instituto de Educação, criado pelo decreto estadual n. 5846, 

de 21 de fevereiro de 1933 ; 
f) a Faculdade de Pharmacia e Odontologia, fundada aos 25 de 

abril de 1934; 
gi a Escola de Medicina Veterinária, criada pela lei estadual n. 

2354, de 31 de dezembro de 1928; 
h) a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", instal

lada aos 3 de junho de FKH ; 
i) a Faculdade de Sciencias Econômicas e Commerciaes, criada 

pelo decreto estadual que instituiu a Universidade; 
j) a Escola de Bellas Arte-, criada aos 25 de janeiro de 1934. 

Art. 4." — As cadeiras t cursos normaes de cada um dos institutos uni
versitários serão os discriminado- nas secçõçs abaixo. 

SECÇÃO II 

Da Faculdade de Direito 

Art. 5."— Os cursos normaes da Faculdade de Direito são dois, um de 
bacharelado, em cinco annos, e outros de doutorado, em dois annos. 
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Art. 6." — O curso de bacharelado comprehende as seguintes disci
plinas : 

I) Introducção á sciencia do direito; 
2) Economia política e Sciencia das finanças; 
3) Direito Romano; 
4) Direito Civil; 
5) Direito Commercial: 
6) Direito Penal; 
7) Direito Publico Constitucional; 
8) Direito Judiciário Civil; 
9) Direito Judiciário Penal; 
10) Direito Privado Internacional; 
11) Direito Administrativo; 
12) Medicina Legal. 

Paragrapho único —• O ensino de Direito Civil será feito em quatro 
cadeiras, o de Direito Commercial e o de Direito Judiciário Civil, em três; 
o de Direito Penal, em duas e o de cada uma das outras disciplinas, em uma. 
das outras disciplinas, em uma. 

Art. 7." — O curso de doutorado constará das seguintes cadeiras: 

1) Direito Publico (theoria geral do Estado e partes especiaes); 
2) Historia do Direito Nacional; 
3) Direito Civil comparado; 
4) Criminologia; 
5) Economia e Legislação Social; 
6) Direito Publico Internacional; 
7) Sciencia das Finanças; 
8) Philosophia do Direito. 

SECÇÃO III 

Da Escola Polytechnica 

Art. 8." — O ensino na Escola Polytechnica comprehenderá os cursos 
de Engenheiros Civis, de Engenheiras Architectos, de Engenheiros Ele-
ctricistas e de Engenheiros Chimicos, com cinco annos de estudo cada um, 
e abrangendo 23 cadeiras e cinco aulas: 

a) Cadeiras: 

1) Geometria descriptiva. Perspectiva. Applicações Technicas. 
Geometria projectiva e Noções de Calculo graphico. 

2) Complementos de Geometria analytica. Elementos de Nomogra-
phia. Calculo differencial e integral. 

3) Mechanica Racional precedida de Calculo Vectorial. 
4) Physica (Partes I e II). 

5) Topographia. Geodesia elementar e Astronomia de campo. 
6) Chimica geral inorgânica e noções de chimica orgânica. Chimica 

orgânica. 
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Mineralogia. < reologia. Petrographia. 
8) Resistência e Estabilidade I Parte- I e II). 
9) Technologia civil e mechanica. Materiaes de construcção. 
10) Construcções civis. Hygiene das habitações. Noções de archi-

tectura. Historia da architectura. 
11; Hvdraulica. Hvdraulica urbana e Saneamento. 
12) Mechanica applicada as machinas. Bombas e motores hydrauh-

cos. Captação de força. 
13) Applicações do calor e Thermodynamica. Motores thermieos c de 

ar comprimido. Machinas frigoríficas. Fabricas. 
14) Estradas e Trafego. 
15) Fundações. Ponte-, estructurae de ierro e concreto armado. 
Io) Navegação. Rio,, Canae- e Portos. 
17) Economia Política. Estatistica. Organização administrativa. 
18) Esthetica. Composição geral e Urbanismo (Partes I e II). 

19) Electrotechnica (Parte- I e II i. 
20) Electrotechnica (Parte II). 
21) Chimica industrial inorgânica e Noções de Siderurgia. Chimica 

Industrial orgânica. 
22) Phvsieo-chimica. Flecti o-cliimiea e Pio chimica. 
23) Chimica analytica, qualitativa e quantitativa. 

b) Aulas: 

1) Aula de desenho architectonico e esboço do natural. Desenha de 

perspectiva. 
2) Aula de desenho topographico e cartographico, 
3) .Aula de desenho de machinas. 
4) Aula de Contabilidade geral e especial. 
5) Aula de Composição geral e decorativa. Modelagem. 
Art. f>." São cadeiras reunida- as seguintes: ns. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8, 9, 

10, 11. 13. 18. 19. 21 e 22. 
.\1T. 10 — São cadeira- i-olada- a- seguintes: n-. 7, 12, 11, 15, 16, 17. 

20 e 23. 
Art. 11 — São aula- reunidas a- de ns. 1 e 5. 
Art. 12 - São aula.- isolada- a- de ns. 2. 3 e 4. 

Art. 13 - - Farão parte obrigatoriamente do curso de engenheiros civis 
as matérias correspondentes ás cadeiras ns. 1. 2. 3. 4. 5 e <> (com excepção 
de Chimica Orgânica), 7. 8, 9, 10 (com excepção de Historia (Ia Archite
ctura), 11, 12. 13 (com excepção de Fabricas), 14, 15. 16, 17. e as aulas 
ns. 1 (com excepção do desenho de perspectiva), 2. 3 e 4. 

Art. 14 —• Farão parte, obrigatoriamente. do curso de engenheiros ar-
chitecto- as matérias correspondente- ás cadeiras ns. 1. 2, 3. 4. 5 (com ex
cepção de Geodesia elementar e Astronomia de campo), O (com excepção 
de Chimica Orgânica), 7. 8, 9, b1. 11 (com excepção de Hidráulica urbana 
e Saneamento i. 17, 18: e a- aula- ns. 1. 2 i com excepção de desenho car-

tographieo), 4 e 5. 
Art. 15 — Farão parte, obrigatoriamente, do curso de engenheiros ele-

ctricistas. as matérias correspondentes ás cadeiras ns. 1, 2. 3. 4. 5. 6 (com 



excepção de Chimica Orgânica), 7, 8. 11 (com excepção de Hvdraulica ur
bana e Saneamento). 12, 13, 17, 19 e 20; e as aulas ns. 1 (com excepção de 
desenho de perspectiva). 2 (com excepção de desenho cartographico), 3 e 4. 

Art. 16 — Farão parte, obrigatoriamente, do curso de engenheiros 
chimicos, as matérias correspondentes ás cadeiras ns. 2 (com excepção de 
complementos de Geometria analytica e Elementos de Nomographia), 4. 
6, 7, 13 (com excepção de Motores thermicos e de ar comprimido e machi
nas frigoríficas), 17. 21, 22 e 23. e a aula n. 4. 

SECÇÃO IV 

Da Faculdade de Medicina 

Art. 17. — O curso normal de sciencias médicas, em seis annos. com-
prehenderá o estudo das disciplinas abaixo discriminadas. 

1) — Curso básico: 

a) Anatomia (descriptiva e topographica) ; 
b) Histologia e Embryologia; 
c) Chimica PhysiologiGa; 
d) Physiologia; 
e) Parasitologia; 
f) Microbiologia e Immunologia ; 
g) Phamacologia ; 

h) Physica Biológica e Applicada (Physiodiagnostico e Physio-
therapia) ; 

i) Pathologia Geral; 
j) Anatomia Pothologica; 
k) Technica Cirúrgica e Cirurgia Experimental: 
1) Laboratório Clinico ; 
m ) Hygiene; 
n) Medicina Legal. 

2) — Curso clinico: 

a) Clinica Medica (propedêutica medica, medicina geral e patho
logia medica) ; 

b) Clinica Cirúrgica (propedêutica cirúrgica, cirurgia geral e pa
thologia cirúrgica) ; 

c) Therapeutica Clinica; 
d) Clinica Pediatrica; 
e) Chimica Obstetrica e Puericultura néo-natal; 
f) Clinica de Doenças Tropicaes e lnfectuosas; 
g) Clinica Dermatológica e Syphiligraphica; 
h) Clinica Neurológica; 

i) Clinica Psychiatrica; 
j) Clinica Ophtalmologica; 
k) Clinica Oto-Rhino-Laryngologica; 
1) Clinica Orthopedica e Cirurgia Infantil; 
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m ) Clinica Urologica; 
n) Clinica Gynecologica. 

Paragrapho único -- Taes disciplinas, a cargo de professores cathe-
draticos ou contractados, serão distribuídas nela- seguintes cadeira-: 

\) Anatomia (descriptiva e topographica) ; 
2) Histologia e Embryologia; 
3i Chimica Physiologica; 
4) Physiologia; 
5. Parasitologia; 
6i Microbiologia e Immunologia; 
7) Pharmacologia; 
8) Physica Biológica e Applicada (Physiodiagnostico e Physiothe-

rapia i : 
'») Anatomia Pathologica (Pathologia Geral e Especial); 
10) Technica Cirúrgica e Cirurgia Experimental; 

11 ) Ifygiene ; 
12 ) Medicina Legal ; 
13) Clinica Medica (4." anno): Propedêutica, Laboratório Clinico e 

Pathologia Medica; 
14) Clinica Medica (5.° anno); Medicina Geral e Pathologia Medica; 
15) Clinica medica (6. annoi: Medicina Geral e Pathologia Medica: 
Pu Clinica Cirúrgica (4.° anno) : Propedêutica e Pathologia Cirúrgica; 
17) Clínica Cirúrgica (5." anno): Cirurgia Geral e Pathologia Cirúr

gica : 
18) Clínica Cirúrgica (6.° anno): Cirurgia Geral e Pathologia Cirúr

gica; 
l')i Clinica Obstetrica e Puericultura néo natal : 

20) Clinica Pediatrica; 
21 i Therapeutica Clinica: 
221 Clinica da- Doença- Tropicaes e Infectuosas; 
23) Clinica Dermatológica e Syphiligraphica; 

2)i Clinica Psychiatrica; 
25) Clinica Ophtalmologica; 
26) Clínica Oto-Rhino-Laryngologica; 
27) Clinica Urologica; 
28) Clinica G) necologica : 
29) Clinica Orthopedica e Cirurgia Infantil; 
30) Clinica Neurológica. 

SECÇA( i V 

Da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras 

Art. 18. — O ensino da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras 
terá os seus curso- distribuídos por três secções; 

a) Philosophia ; 
b i Sciencia- ; 

c) Lettras. 
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Art. 19 — A Secção de Philosophia abrangera as seguintes cadeiras 
fundamentaes: 

1) Philosophia; 
2) Historia da Philosophia; 
3) Philosophia das Sciencias; 
4) Psychologia. 

Art. 20 — A Secção de Sciencias comprehenderá as seguintes sub
secções com as respectivas cadeiras fundamentaes: 

I — Sciencias mathematicas: 

1) Geometria (projectiva e analytica) e Historia das Mathematicas; 
2) Analyse Mathematica: 

3) Mechanica Racional precedida de Calculo Vectorial. 

II —• Sciencias Physicas: 

1) Physica geral e experimental; 
2) Theorias physicas e Historia da Physica. 

III — Sciencias Chimicas: 

1) Chimica (I.''1 cadeira); 

2) Chimica (2.a cadeira) e Historia da Chimica. 

IV — Sciencias Naturaes: 

1) Mineralogia e Geologia; 
2) Botânica geral: 
3) Physiologia vegetal; 
4) Zoologia geral; 
5) Fhysiologia geral e animal; 
6) Biologia geral. 

V — Geographia e Historia: 

1) Geographia physica e humana ; 
2) Historia da Civilização; 
3) Historia da Civilização Americana; 
4) Historia da Civilização Brasileira; 
5) Ethnographia brasileira e Lingua tupy-guarany. 

VI — Sciencias Sociaes e Políticas: 

1) Sociologia (1.* cadeira); 
2) Sociologia (2.a cadeira) ; 

3) Economia política, Finanças e Historia das doutrinas econômicas; 
4) Direito político; 
5) Estatística. 

Paragrapho único —• Poder-se-á desdobrar a cadeira n. 5 da sub-secção 
V em duas partes : 

a) Ethnographia brasileira; 
b) Lingua tupy-guarany. 
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Art. 21 A secção de letra- abrangera a- seguintes cadeira- funda
mentaes distribuídas em sub-secções na forma do regulamento da Facul

dade : 

1) Philologia grega e latina; 
2) Philologia portugueza; 
ó) Literatura luso-brasileira; 
4) Literatura grega: 
5) Literatura latina; 
(o Língua e literatura franceza; 
7) Lingua e literatura italiana; 
8) Lingua e literatura hesoanhola; 
9} Lingua e literatura mgleza; 
10) Lingua e literatura allemã. 

Art. 22 — O curso para a licença será seriado e de três annos. em cada 
uma das secções e sub-secções que compõem a Faculdade, abrangendo to
da- a- matérias da respectiva secção ou sub-secção e outras affins funda
mentaes, distribuídas na fôrma do regulamento da Faculdade. 

Art. 23 — Terminado o curso em qualquer da- secções ou sub-secções, 
ao candidato será dada a licença em philosophia, sciencia- ou letra-. 

Paragrapho único — Fica facultado ao candidato inscripção em qual
quer das secções ou sub-secções para fazer o cur-o completo, de tia- anno-, 
ou o curso de uma ou mais disciplinas de escolha livre, segundo o critério 

de especialização. 
Art. 24 -- Para o doutoramento em cada uma da- secções ou sub 

secções, o licenciado é obrigado a um cur-o e estagio de dois annos. cm 
seminários ou laboratório-, findos os quaes lhe -era conferido o grau de 
doutor, -i approvado na defesa de trabalho original, de pesquisa ou de alta 

cultura. 

S E C Ç Ã O VI 

Do Instituto de Educação 

Art. 25 — O Instituto de Educação terá as seguintes cadeiras: 

1 ) Biologia educacional : 
2) Psychologia educacional: 
3i Sociologia educacional; 
4) Philosophia e Historia da Educação; 
5) Estatística educacional e educação comparada; 
oi Administração e legislação escolar; 
7) Methodologia do ensino secundário; 
Si Methodologia do ensino primário. 

Art. 2o — São cursos normaes do Instituto de Educação. 

a) o curso de formação de admini-tradores escolares, em doi-

anni.- : 

b) ,, curso de formação pedagógica de professores secundários, 

cm um anno; 
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c) o curso de formação pedagógica de professores primários, em 
dois annos. 

Art. 27 — O curso de administradores escolares, destinado a formar 
inspectores e directores de escolas, é de dois annos, com as seguintes ma
térias : 

1) Biologia educacional (hygiene escalar); 
2) Psychologia educacional; 
3) Sociologia educacional; 
4) Philosophia da educação ; 
5) Educação comparada; 
6) Estatística; 

7) Administração e legislação escolar. 

Art. 28 — A formação pedagógica de professores secundários se faz 
em um anno de curso, dividido em semestres, com as seguintes matérias: 

1) Biologia educacional applicada ao adolescente; 
2) Psychologia educacional; 
3) Sociologia educacional; 
4) Historia e Philosophia da educação; 
5) Educação secundaria e comparada; 
6) Methodologia do ensino secundário. 

§ 1-° — A cadeira de methodologia, sob a responsabilidade de um ca
thedratico, terá os assistentes que forem necessários, encarregados da me
thodologia especial de matérias isoladas ,ou de grupos de matérias. 

§ 2.°— A licença para o magistério secundário será concedida somente 
ao candidato que, tendo-se licenciado em qualquer das secções ou sub
secções em que se especializou na Faculdade de Philosophia, Sciencias e 
Letras, haja concluído o curso de formação pedagógica de professores se
cundários, do Instituto. 

Art. 29 — O curso de formação pedagógica de professores primários, 
em clois annos, comprehende as seguintes matérias: 

1) Biologia educacional; 
2) Psychologia educacional; 

3) Sociologia educacional; 

4) Historia e Philosophia da Educação, 
5) Educação comparada; 
6) Methodologia. 

SECÇÃO VII 

Da Faculdade de Pharmacia e Odontologia 

Art. 30 — O curso cie pharmacia é de três annos, e comprehende as 
seguintes cadeiras: 

1) Physica applicada á Pharmacia; 
2) Chimica Biológica; 

i 
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•5) 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 

Art. 
seguinte 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 

Botânica applicada á Pharmacia; 
Zoologia e Parasitologia; 
Microbiologia; 
Chimica Analytica; 
Pharmacognosia: 
Pharmacia Galenica; 
Chimica Toxicologica e Bromatologica; 
Pharmacia Chimica: 
Chimica Industrial Pharmaceutica; 
Hygiene e Legislação pharmaceutica; 
Chimica orgânica. 

31 __ o cur-o de odontologia é de três annos e com 
- cadeiras; 

Anatomia; 
11 i-tobtgia ; 
M icn .Im ilogia ; 
J 'hysi< 'li >gia ; 
Metallurgia e Chimica applicada-; 
Technica < >dontol< igica ; 
Clinica Odontologica (1." parte); 
Clinica Odontologica (2." parte); 
Prothese Dentaria ; 
i 'r< ithese bucco-facial; 
Pathologia e Therapeutica applicadas; 
Orthodontia e Odontopediatria; 
11 v -iene e < idontologia 1 .egal: 
Electrotherapia e Radiologia applicadas; 
Cirurgia da bocca. 

•rehende as 

Paragrapho único — O curso da cadeira n. 15 será facultativo. 

SF.CC V ) VIII 

Da Escola de Medicina Veterinária 

Art. 32 I I cur-o de Medicina Veterinária, em quatro annos, c 

prehende as seguintes cadeira-: 

1 i Chimica * >rganica e Biológica ; 
2) Anatomia descriptiva dos animaes domésticos; 
3) Microbiologia; 
4) Zoologia medica e Parasitologia; 
5) Histologia e Embryologia; 
6) Phv sioloeia ; 

7) Zootechnia geral e Bromatologia; 
8) Zootechnia esoecial e Exterior dos animaes domésticos; 
Q) Therapeutica, Pharmacologia e Arte de formular: 
!()) Pathologia < Clinicas Cirúrgica e Obstetrica; 
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11) Propedêutica, Pathologia e Clinica Médicas (l.a cadeira); 
12) Propedêutica, Pathologia e Clinica Médicas (2.a cadeira) ; 
13) Anatomia Pathologica; 
14) Doenças infectuosas e parasitárias; 
15) Industria e inspecção dos productos alimentícios de origem ani

mal ; 
16) Pathologia geral; 

17) Physica biológica e Conservação de productos alimentícios de 
origem animal; 

1°) Hygiene e Policia Sanitária Animal. 

SECÇÃO IX 

Da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

Art. 33 — As disciplinas que constituem o curso superior de agricul
tura, Ieccionadas em quatro annos e distribuídas em dezenove cadeiras, 
são as seguintes: 

1) Mathematicas; 
2) Mechanica e Machinas agrícolas; 
3) Physica e Meteorologia; 
4) Geologia e Mineralogia; 
5) Botânica; 

6) Zoologia (geral e especial) e Anatomia e Physiologia compara
das dos animaes domésticos; 

7) Chimica Mineral, Orgânica, Analytica. Chimica Agrícola, Chimi
ca Techuologica e das industrias agrícolas; 

8) Genética e Citologia ; 

9) Agricultura (geral e especial); 
10) Zootechnia (geral e especial, inclusive lacticinios) e Bromato-

logia; 
11) Phytopathologia e Microbiologia; 

12) Horticultura (Silvicultura. Floricultura, Fructicultura e Arbori-
cultura) ; 

13) Entomologia agrícola e Parasitologia : 

14) Topographia, Estradas, Hidráulica, Irrigação e Drenagem; 
15) Construcções ruraes; 
16) Contabilidade, Economia e legislação rural ; 
17) Desenho. 

SECÇÃO X 

Da Faculdade de Sciencias Econômicas e Commerciaes 

Art. 34 —• A Faculdade de Sciencias Econômicas e Commerciaes cons
tará de três cursos fundamentaes: 

a) Economia e Finanças; 
b) Actividades Bancarias: 
c) Commercio. 
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Art. 35 — São estas as cadeira- da Faculdade de Sciencia- Econômi
cas e Commerciaes; 

1) Economia Política ; 
2) E.-tatistica methodologica, dèmographica e econômica: 
3) Sciencia- da- Finanças e Direito Financeiro; 
4) Política econômica; 
5) Geographia econômica; 
U) 11 istoria eci >n< imica : 
7) Instituições de Direito Privado; 
8 Instituições de Direito Publico e Internacional: 
111 Direito Commercial, Industrial e Marítimo; 
10) Mathematica Financeira; 
11 i Mer ecologia; 
12) Calculo de Contabilidade Geral e Applicada; 

13) Technica Mercantil e Bancaria; 
14) Organização Scientifica do Trabalho. 

SECÇA< » XI 

Da Escola de Bellas Artes 

Art. 3o \ Escola de Bellas Arte- terá os seguintes cur-o-: 

a ) I 'intuía . 
b) Esculptura; 
c i < .iav ura. 

Paragrapho único -- Cada um destes cur-o- terá a duração de seis 
annos. 

A n . 37 Serão estas as disciplinas da Escola: 
I i G e imetria descripth a ; 
2 ) 1 11 - 'oi ia da Arte ; 

3 i I 'eispectn as e Si .mbr: - ; 

4) Arte decorativa, desenho e composição: 
5i Architectura analytica e desenho de estylos. Aguada-. 
(o Desenho d., gesso e d., natural. Modelo vivo; 
7 i 1 )esenho gei imetria i: 
8) Mi idelagem : 
9) anatomia; 
10) Desenho de modelo vivo. Pintura, 
11) Esculptura; 
12) Gravura. 

C \PlTCLn III 

Das Instituições Complementares 

Art. 3fi - Wm dos institutos universitários, concorrem para ampliar 
u ensino e acção da Universidade: 

file:///PlTCLn
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a) o Instituto Biológico; 
b) o Instituto de Hygiene; 
c) o Instituto Butantan; 
d) o Instituto Agronômico de Campinas; 
e) o Instituto Astronômico e Geographico; 

i) o Instituto de Radio "Arnaldo Vieira de Carvalho"; 
g) a Assistência Geral a Psychopathas ; 
h) o Instituto de Pesquisas Technologicas; 

i) o Museu de Historia Natural, Archeologia, Historia e Ethno
graphia, que é o Museu Paulista; 

j) o Serviço Florestal. 

§ 1.° — Outras instituições de caracter technico, scientifico ou cultural, 
officiaes ou particulares, poderão concorrer para os fins da Universidade, 
mediante acquiescencia do Conselho Universitário. 

§ -•" — O concurso das instituições abrangidas neste artigo se effe-
ctuará em mandatos universitários, mediante accôrdos que se realizarem 
entre os seus respectivos directores e o Reitor da Universidade, ouvido 
o Conselho Universitário. 

TITULO III 

Do patrimônio e das rendas da Universidade 

Art. 39 — Constituem o Patrimônio da Universidade: 

1." — o fundo universitário; 
2." — legados e doações; 

3." — immoveis e outros bens que lhe forem incorporados. 

§ _!•" — O patrimônio da Universidade poderá, no todo ou em parte, 
ser alienado, para applicação do seu producto dentro da mesma finalidade, 
mediante approvação por três quartos dos votos do Conselho Universitá
rio, e acquiescencia do Governo do Estado. 

§ 2.° — A acquisição de bens, pela Universidade ou Institutos Universi
tários, fica isenta de quaesquer impostos ou taxas. 

Art. 40 — São rendas da Universidade: 

1.° — as importâncias que, por lei, sejam destinadas á sua manutenção; 

2." — W/r do producto das taxas escolares dos institutos universitá
rios e os impostas que, em seu beneficio, forem instituídos; 

3." •— a renda de seus bens moveis ou immoveis; 

4." — os donativos particulares, feitos com a cláusula de applicação 
directa. 

Paragrapho único — O saldo animal das rendas da Universidade re
verterá em beneficio do fundo universitário. 

Art 41 —- O patrimônio e as rendas da Universidade não excluem a 
existência de patrimônio e rendas próprias de cada instituto universitário. 
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TITULO IV 

Da administração universitária 

CAPITULO I 

Disposições preliminares 

Art. 42 — A Universidade de São Paulo gozara de personalidade ju
rídica e de autonomia didática e administrativa, sem prejuízo da perso
nalidade jurídica de cada um dos institutos que a compõem. 

§ 1." -- A autonomia da universidade -era também econômica, quando 

dispuzer de- bens com a renda dos quaes possa manter-se, 
o § 2 II- direito- decorrente- da personalidade jurídica de cada u m 
dos institutos universitários só poderão ser exercidos em harmonia <• con-
nexão, com os da personalidade jurídica da 1 niversidade. 

§ 3/ Emquanto a Universidade não tiver autonomia econômica, de
pendem de approvação do Governo do Estado as deliberações que reca 

hireni : 
ai -obre creação ..u remodelação de funeções que importem au-

gmenti i de despesa : 
b) -obre qualquer compromisso ou acto que acarrete a respon 

sabilidade (lo- poderes públicos, 
Art\ 13 - A Universidade teia por órgão- de sua administração: 

1 ) a Reitoria ; 
2 i o C<mselhii L no ersitarii i: 
3.i a Assembléa Universitária. 

C \l'l 1T l.< I II 

Da Reitoria 

SF.CO.V I I 

Disposições preliminares 

\,-t 4; \ Reitoria da Universidade, exercida por um Reitor, 

abrange; 

a i uma Secretaria ; 

b) uma Contabilidade. , 

SECÇÃO li 

Do Reitor 

Art. 45 — () Reitor é o órgão executivo superior da Universidade, e, 
emquanto esta não tiver autonomia econômica, -era nomeado pelo (inver
no do Estado, entre brasileiro- natos, professores cathedraticos de qual

quer do- institutos universitários. 
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Art. 46 — A duração do mandato do Reitor é de três annos, contados 
do dia da posse. 

Art. 47 — São attribuições do Reitor: 

1.° administrar a Universidade e represental-a em juizo e fora 
delle; 

2." velar pela fiel execução destes Estatutos; 
3.° convocar e presidir o Conselho Universitário; 

4." assignar, com os directores dos institutos universitários que 
os expedirem, os diplomas conferidos pela Universidade; 

5.° superintender o serviço da Reitoria; 

6." dar posse aos directores dos institutos universitários e aos 
funecionarios da Reitoria; 

7." exercer o poder disciplinar, que lhe é conferido por estes es
tatutos ; 

8.° submetter annualmente á approvação do Governo do Estado 
o orçamento da Reitoria e o de cada um dos institutos uni
versitários ; 

9.° propor ao Governo do Estado, depois de approvados pelo 
Conselho Universitário, os nomes dos candidatos aos cargos 
da administração, observadas as disposições legaes que regu
lam o provimento de cargos públicos; 

10 ter voto de desempate; 

11 exercer as attribuições não especificadas neste artigo, mas in-
herentes ás funeções executivas de Reitor. 

Art. 48 — Além do Reitor, haverá, para substituil-o em seus impedi
mentos, um vice-Reitor, nomeado por proposta daquelle, entre professores 
cathedraticos, membros do Conselho Universitário. 

Paragrapho único — O mandato do vice-Reitor é de três annos, ces
sando, porém, quando deixe de pertencer ao Conselho Universitário. 

Art. 49 — O Reitor terá um secretario particular, de sua confiança 
immediata. 

SECÇÃO III 

Da Secretaria 

Art. 50 — Os serviços da Secretaria ficarão a cargo dos seguintes 
funecionarios : 

a) um Secretario Geral, nomeado pelo Governo do Estado, por 
proposta do Conselho Universitário; 

b) um bibliothecario; 
c) escripturarios; 

d) dactylographos; 
e) continuos; 
í) serventes. 

Art. 51 — A organização dos serviços da Secretaria e as attribuições 
do respectivo pessoal serão determinadas no regimento interno da Uni
versidade. 
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S E C Ç Ã O IV 

Da Contabilidade 

Art. 52 — Os serviços da Contabilidade ficarão a cargo de um conta

dor, auxiliado por escripturarios. 

Paragrapho único — O regimento interno da Universidade organizará 

e distribuirá os serviços da Contabilidade. 

CAPITULO III 

Do Conselho Universitário 

SECÇA» I 1 

Da composição do Conselho Universitário 

Art. 53 —- <•) Conselho Universitário, órgão deliberativo da Universi
dade, será constituído: 

1) pelos directores dos institutos universitários; 

2) por um delegado da Congregação de cada instituto universitário; 

3) por um representante doe docente- livre- dos institutos univer
sitários ; 

4) por três ri]-. entantes das Institutições Complementares; 

5) por um representante dos antigos alumnos dos institutos que com
põem a Universidade; 

6) por um representante dos actuaes alumnos da Universidade. 

§ 1." A escolha que a Congregação fará, de seu delegado, -era por vo
tação secreta e recahirá -obre um dos respectivo.- professores cathedrati-
cos effectivos, que não exerça íuncção administrativa, salvo a de mem
bro do < onselho Technico-Administrativo. 

§ 2." \ escolha do representante dos docentes livre- -era por vota
ção secreta, na sede da Reitoria. 

§ 3. Os três representantes das Instituições Complementares serão 
escolhido.- pelo- directores destas, por votação secreta, na sede da Reitoria. 

§ 4." -- A esclha do representante dos antigo.- alumnos se fará por 
votação -ecreta. na sede da Reitoria, por uma assembléa que leuna, no 
mínimo, cem eleitores, em primeira convocação, ou cincoenta, em segunda. 

§ 5." — O representante dos alumnos actuaes -era escolhido por vota
ção -ecreta. na sede da Reitoria, sob a presidência do Reitor, por processo 
que Eôr prescripto pelo Directorio Central dos Estudantes da Universidade. 

Art. 54 -- Aos particulares que houverem doado bens a Universidade 

ou aos institutos universitário-, poderá o Conselho Universitário conceder 

participação por si ou por representantes seu-, nas suas reuniões, para o 
fim especial de verificarem a. applicação dos donativos ou a administração 
do patrimônio que hajam feito. 
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SECÇÃO II 

Do mandato dos conselheiros 

Art. 55 — Será esta a duração dos mandatos no Conselho Universi
tário: 

a) o dos delegados das congregações, três annos; 
b) o do representante dos docentes livres, dois annos; 
c) o dos representantes das Instituições Complementares, dois 

annos: 

d) o do representante dos antigos alumnos, dois annos; 
e) o do representante dos alumnos actuaes, um anno. 

Paragrapho único — Nas vagas, será eleito substituto que exercerá 
o mandato pelo tempo que faltar ao substituído. 

SECÇÃO III 

Das attribuições do Conselho Universitário 

Art. 56 —• São attribuições do Conselho Universitária: 

1.° exercer, como órgão deliberativo, a jurisdicção superior da 
Universidade; 

2.° encaminhar ao Governo do Estado, com seu parecer, os pro-
jectos de regulamentos cios institutos universitários: 

3.° organizar o Regimento Interno da Universidade e approvar 
os que hajam sido elaborados pelos institutos universitários; 

4.° emendar ou rever os Estatutos da Universidade, por votação 
mínima de dois terços da totalidade dos seus membros, e san-

cção do poder competente; 

5." organizar o orçamento geral das despesas da Universidade, e 
opinar sobre os orçamentos que cada um dos institutos univer
sitários houver elaborado; 

6." — emittir parecer sobre a prestação annual de contas da Rei
toria e dos institutos universitários ; 

7.° — resolver sobre a acceitação dos legados e donativos; 

8." — deliberar sobre a administração do patrimônio da Univer
sidade ; 

9.° — resolver sobre os mandatos universitários para a realização 
de cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, e autorizar 
accôrdos entre os institutos universitários e sociedades parti
culares, para a realização de trabalhos de pesquisas; 

10 — organizar, de accôrdo com as propostas dos institutos uni

versitários e instituições complementares, os cursos, conferên
cias e demais medidas de extensão universitária; 

11 — deliberar sobre a concessão do titulo de doutor "honoris 
causa", e de prêmios pecuniários ou honoríficos destinados a 
recompensar actividades universitárias; 



12 — tomar providencias para prevenir ou corrigir actos de in
disciplina collectiva. não resolvidos pela direcção do instituto 
respectivo, e, em grau de recurso, -obre a applicação de pena
lidades na forma do Regimento interno da Universidade; 

13 — resolver sobre a realização de planos e medidas que. por ini
ciativa própria, ou proposta de qualquer instituto, forem sug 
geridas para a maior eííiciencia cultural c social das institui

ções universitária- : 
14 — reconhecer o Directorio ( entra! dos Estudantes; 
L- propor ao Governo do Estado a nomeação do Secretario Ge

ral da Universidade; 
ld - resolver os casos omissos dos Estatutos. 

SECÇA<) IV 

Dos trabalhos do Conselho Universitário 

Art. 57 - ') Conselho Universitário se reunira ordinariamente no dé
cimo dia útil de cada mez lectivo, e, extraordinariamente, sempre que o con
vocar, o Reitor, ou um terço de -eu- membros, não podendo funccionar -em 
a presença de mais de metade de -eu- componente-. 

Paragrapho único — Em terceira convocação, com intervallo de. pelo 
menos 24 horas entre esta e a segunda, o Conselho funccionará com qualquer 
numero, salvo o- casos expressos em contrario. 

Art. 58 — E' obrigatório o comparecimento ás reuniões ordinária- d.. 
Conselho Universitário, -oi. pena de perda do mandato de delegado ou re 
presentante (art. 53. ns. 2. 3. \. 5 t 'o, ou do cargo de director (art. 53, n. 1). 
aos que derem três falta- aimnae-, -em cati-a justificada a juízo cio Conselho. 

Art. 59. - - () Conselho elegerá, na sua primeira reunião animal, as 
guintes commis-õe-, compostas, cada uma. de tre- membro-; 

a) commissão de ensino e regimento-; 
b) commissão de legislação e recurso-; 
c) commissão de orçamento- e regência patrimonial. 

§ 1." - Poderão -cr eleita.- ..utras commissões especiaes transitórias. 

v; 2." No regimento da Universidade se determinará a organização 
interna e a competência dessas commissões. 

Art. (>0 — \- sessões do Conselho não ,ã,. publica-, -alvo deliberação 
em contrario, para cada ca-... 

Art. (d — i» Secretario Geral da Reitoria servirá como secretario nas 
reuniões do Conselho. 

CAPITULO III 

Da Assembléa Universitária 

Art. 62 — A assembléa Universitária é constituída pelo conjunto dos 
professores cathedratico.- de todos os institutos que compõem a Univ. 
dade de São Paulo. 
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Art. 63 —• A Assembléa realizará annualmente uma reunião solemne 
destinada: 

1) a tomar conhecimento, por exposição do Reitor, das principaes 
decorrências da vida universitária e dos progressos e aperfeiçoamentos rea
lizados nos institutos universitários; 

2) a assistir á entrega de títulos honoríficos. 

Art, 64 — O Reitor convocará a assembléa para reunião extraordinária. 
por proposta do Conselho Universitário, sempre que este tiver de deliberar: 

a) sobre alienação de bens immoveis da Universidade; 

b) sobre greves universitárias geraes. 

Paragrapho único — A Assembléa Universitária, como órgão da vida 
conjunta dos institutos universitários, tem funeção meramente consultiva. 

TITULO V 

Da administração dos institutos universitários 

CAPITULO I 

Disposições preliminares 

Art. 65 — São órgãos da administração de cada um dos institutos uni
versitários : 

a) uma Directoria: 
b) um Conselho Technico-Administrativo; 
c) a Congregação. 

Paragrapho único — O Conselho Technico-Administrativo é órgão de 
existência facultativa, conforme determinar o Regulamento de cada insti
tuto. 

CAPITULO II 

Da Directoria 

SECÇÃO I 

Disposições preliminares 

Art. 66 — A Directoria de cada instituto universitário, exercida por 
um director, comprehende as seguintes secções administrativas: 

a) uma secretaria; 
b) uma contabilidade. 

SECÇÃO II 

Do Director 

Art. 67 —• O Director, órgão executivo do instituto, seá nomeado pelo 
Governo do Estado, dentre os seus professores cathedraticos, (pie sejam bra

sileiros natos. 
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Art. 68 — A duração do mandato do director é de três anno-. contados 

do dia da posse. 

Art. 69 — São attribuições do Director: 
l.c superintender os serviços administrativos do instituto; 
2." representar o instituto em juizo e fora delle ; 
3." velar pela fiel execução do regulamento e regimento interno; 

4." convocar e presidir as reuniões do Conselho Technico-Admi

nistrativo e da Congregação; 

5.° assignar, com o Reitor, os diplomas conferido- pelo instituto 
e. com o secretario do instituto, os certificados regulamentares; 

6." designar, interinamente, pro • . nos termo- do regulamen

to do instituto : 

7." dar posse aos funecionarios docentes e administrativo-: 

8." exercer o poder disciplinar que lhe Eôr conferido pelo la

mento ; 

9.° submetter annualmente á approvação do Governo do Estado, 
por intermédio do Conselho Universitário, a proposta de or
çamento do instituto ; 

1(1 nomear OS docentes livres; 

11 executar e fazer executar as resoluções dos órgãos adminis
trai ivi »s da Universidade : 

12 fazer arrecadar a o . ' , effectuar a despesa e fiscalizar a ap 
plicação da- verbas: 

13 exigir a fiel execução do regimen didactico, especialmente 
quanto á observância do- horários e programmas; 

14 propor ao Governo do Estado, depois de approvados pelo < on 
selho Technico-Administrativo, o- nom< ' candidatos 
cargos da administração, observadas as disposições legaes que 
regulam o provimento de cr1;;'., públicos; 

15 contractar e dispensar os serventes; 

16 conceder féria- e licença- regulamentares aos íunecionario- do 
instituto; 

17 exercei a demais attribuições que lhe competirem por lei. re
gulamento ou regimento interno 

Art. 70 -- o Director será substituído, nos impedimentos, por ttm vice-
director, designado annualmente pelo Governo do Estado, por indicação do 
Director, dentre o- pri cathedratico- effectivos, ou escolhido peP. 
Conselho Technico-Administrativo dentre o- -eu- membros, segundo fôr 
estabelecido pelo regulamento de cada instituto. 

SECÇÃO III 

Das Secções Administrativas 

Art. 71 — Os serviços da. Secretaria e da Contabilidade ficarão a cargo 
dos funecionarios qu< ulamento de cada instituto determinar. 
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CAPITULO III 

Do Conselho Technico-Administrativo 

SECÇÃO I 

Da organização do Conselho Technico-Administrativo 

A-rt 72 — O Conselho Technico-Administrativo é órgão deliberativo 
de cada instituto universitário ,e será constituído de três ou seis professores 
cathedraticos effectivos, em exercício, nomeados pelo Secretario da Educa
ção e da Saúde Publica e renovados pelo terço cada anno. 

§ 1." — Nos institutos cujas congregações se compuzerem de mais de 
dezoito professores, o Conselho Technico-Administrativo terá seis mem
bros. 

§ 2-° ~ Pai"a a renovação do Conselho Technico-Administrativo, ou pre
enchimento de vagas, a Congregação organizará e enviará ao Governo do 
Estado uma lista de professores em numero duplo ao daquellc que deve re
novar ou completar o Conselho. 

§ 3." — A eleição será secreta, e obdecerá ao seguinte systema. 
a) cada professor votará numa cédula com tantos" nomes quantos 

igualarem o duplo dos logares por preencher; 
b) considera-se, em cada cédula, votado em primeiro turno o no

me escripto em primeiro lugar, e, em segundo, os demais; 
c) constarão da lista os nomes, votados em primeiro turno, que 

alcançarem o quociente eleitoral, desprezadas as fracções; 
d) si não houver nomes que bastem a completar a lista, eleitos 

em 1.° turno, completal-a-ão os mais votados em segundo. 
§ 4.° — Esta eleição se fará 30 dias antes de findar o mandato dos mem

bros do Conselho Technico-Administrativo. ou dentro de quinze dias que se 
seguirem ao da verificação da vaga. 

SECÇÃO II 

Das attribuições do Conselho Technico-Administrativo 

Art. 73 — São attribuições do Conselho Technico-Administrativo: 

1.° elaborar o regimento interno do instituto, o qual, depois de 
ouvida a Congregação, será submettido ao Conselho Univer
sitário ; 

2:' elaborar a proposta do orçamento annual do instituto; 
3." informar os pedidos do Director ao Conselho Universitário 

para effectuar despesas urgentes e inadiáveis, não previstas no 
orçamento; 

4." designar nomes para o constituição das commissões examina
doras de concurso; 

5.° propor á Congregação os nomes dos professores e auxiliares de 
ensino que devem ser contractados; 

6.° approvar os horários do instituto, organizados pelo Director; 
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7." autorizar a realização de cursos extraordinários e fixar, para 

elles, as condições de admissão de alumnos; 
8." fixar annualmente. dentro dos limites regulamentares, a lota

ção das classes e turma-: 
9." resolver -obre o pagamento aos professores dos curso.- extra

ordinários ou de turma- desdobrada-, dentro da verba orça

mentaria ; 
10 organizar a- commissões examinadora.- para a admissão de es

tudantes ; 

11 deliberar -obre qualquer a.-sumpto que interesse o instituto, e 
não seja da competência privativa do Director ou da Congre

gação. 

Paragrapho único Nos institutos (pie não tiverem Conselho I echm-
co Administrativo, as attribuições deste serão exercida- pela- Congregações, 

SECÇÃO III 

Dos trabalhos do Conselho Technico-Administrativo 

Art. 74 — O Conselho Technico-Administrativo se reunirá ordinaria
mente no quinto dia útil de cada mcz d.» anno lectivo c. extraordinariamente, 
quantas vezes .. convocar o Director do instituto. 

§ 1." - Para o funccionamento d.. Conselho é necessária a presença de 
mar- da metade do- -eu- membros. 

§ 2." — () Director. que presidirá as reimir.es do Conselho, terá voto de 

desempate. 

CAPITUL< I IV 

Da Congregação 

SECÇA< I 1 

Da composição da Congregação 

Art. 75 \ Congregação, órgão superior na direcção didactica do 
instituto e constituída 

a) pelos professores cathedraticos effectivos; 

b) pelo- docente- livre- em exercício, na substituição de cathe
draticos ; 

c) por um representante do- docentes livres eleito annualmente 
pelo- seu- pare- : 

d) pelo- actuaes professores substitutos e professores cathedra
tico- em disponibilidade. 

ij 1.- — Cada instituto, no regulamento respectivo, poderá admittir 

ainda, como elementos integrantes da Congregação sem direito de voto 
n..s concursos, professores contractados em regência de cadeiras, bem co
mo um representante dos auxiliares de ensino. 
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§ 2." — Os docentes livres, quando fizerem parte da Congregação não 
podem votar nos concursos para cathedraticos. 

SECÇÃO II 

Das attribuições da Congregação 

Art. 76 — São attribuições da Congregação: 

1) verificar, em sua primeira reunião annual, a presença dos pro
fessores, indicando substitutos aos cathedraticos ausentes ou 
impedidos; 

2) organizar a lista para escolha dos membros do Conselho Te
chnico-Administrativo ; 

3) eleger o seu representante no Conselho Universitário; 

4) resolver, em grau de recurso, todos os casos que lhe forem 
submettidos, relativos aos interesses do ensino, no instituto; 

5) escolher, nos termos do regulamento respectivo, os membros 
das commissões examinadoras de concursos; 

6) deliberar sobre a realização de concursos e opinar sobre os 
seus resultados, nos termos do regulamento de cada instituto, 

7) approvar os programmas dos cursos normaes; 

8) exercer as demais attribuições que lhe competirem pelo re
gulamento ou regimento interno. 

SECÇÃO III 

Dos trabalhos da Congregação 

Art. 77 — A Congregação se reunirá ordinariamente para abertura e 
encerramento do anno lectivo, e, extraordinariamente, sempre que a con
vocar o Director, ou um terço dos seus membros. 

Art. 78 —• A Congregação funccionará e deliberará normalmente com 

a presença de mais da metade de seus membros, embora alguns deixem de 
votar por impedimento ou outra causa. 

Pragrapho único — E m terceira convocação, a Congregação delibe

rará com qualquer numero, salvo os casos expressos em contrario. 

Art. 79 — Além dos casos expressos em lei, será feita por escrutínio 

secreto, obrigatoriamente, a votação que interesse a qualquer professor. 

Art. 80 — Além do seu voto de professor, tem o Director, nos casos 
de empate, o de qualidade. 

Art. 81 — A falta de professores a cada sessão ordinária da Congre

gação ou a cada secção de concurso eqüivale á perda de um dia de aula. 
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T I T U L O VI 

Do corpo docente 

C VPITUI.O 1 

Disposições preliminares 

Art. 82 — O corpo docente dos institutos universitários se compõe de: 

aj Professores cathedraticos; 
b) Docentes livre-; 
c) Auxiliares de ensino; 
dj Professores contractados; 
e) e outra- categorias de docente-, de accôrdo com a natureza 

peculiar do ensino em cada instituto universitário. 

C \PITCL' I II 

Dos professores cathedraticos 

SECÇÃO 1 

Da nomeação dos professores cathedraticos 

Art. 83 Os professores cathedraticos são nomeados pelo Governo 
do Listado, por proposta da Congregação: 

a) por transferencia de professor cathedratico de disciplina da 
mesma natureza de instituto da Universidade, ou de outra, 
official ou reconhecida pelo Governo Federal; 

b) mediante concurso de titulo- e de provas. 

Art. 84 — Para a inscripção ao concurso de professor cathedratico, o 
candidato terá que attcndcr a todas as exigências instituídas no regula
mento do instituto universitário, ma-, em qualquer caso, deverá: 

1) apresentar diploma profissional ou scientifico de instituto ofi
cialmente reconhecido, onde se ministre ensino da disciplina a cujo con
curso se propõe; 

2) provar que é brasileiro nato ou naturalizado; 
3) apresentar prova- de sanidade e idoneidade moral; 
4) apresentar documentação da activ idade profissional ou scientifica, 

(pie tenha exercido, e (pie -e relacione com a disciplina em concurso. 

Paragrapho único — A Congregação, antes de iniciado o concurso, 
apreciara, em votação -ecreta, a- provas de idoneidade moral dos candi
dato-, ,-o admittindo a inscripção quando acceitas por maioria de votos. 

Art. 85 — Cada instituto discriminara, em regulamento, os títulos 
(pie devam ser apresentados pelos candidatos a concurso. 

Art. 8o — () concurso de provas constará de: 
1) defesa de these; 
2) prova escripta; 
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3) prova pratica; 
4) prova didactica. 

Paragrapho único — O regulamento de cada instituto determinará 
quaes das provas, referidas neste artigo, são necessárias ao provimento do 
cargo de professor cathedratico. 

Art. 87 — Encerrada a inscripção para concurso, será constituída uma 
commissão de cinco membros á qual incumbirá: 

a) apreciar os títulos e obras scientificas apresentadas pelo can
didato ; 

b) acompanhar a realização de todas as provas do concurso; 
c) classificar os candidatos pela ordem de merecimento; 
d) indicar á Congregação o nome do candidato que deva ser 

provido no cargo. 

§ 1-° — Dos membros desta commissão, dois serão designados pela 
Congregação, dentre os seus membros, e três, pelo Conselho Technico-
Administrativo. 

§ 2.° — Os três membros designados pelo Conselho Technico-Admi
nistrativo deverão ser professores cie outros institutos de ensino superior 
ou profissionaes especializados, de notória competência. 

Art. 88 — Antes do inicio das provas, a commissão providenciará para 
que sejam excluídos do concurso os candidatos que hajam apresentado tra
balhos ou theses de valor insignificante. 

Art. 89 — O modo de execução das provas de concurso será fixado 
pelo regulamento de cada instituto. 

Art. 90 — Exceptuadas as escriptas e as praticas, todas as provas do 
concurso serão publicas, sob a presidência do Director e com a presença 
da Congregação. 

Art. 91 — Assim se julgará o concurso: 
1) os titulos, em conjunto, terão, de cada examinador uma nota ri

gorosamente secreta, antes de iniciadas as provas; 
2) o mesmo se dará com cada prova, logo que tenha sido concluída 

pelo ultimo candidato a ella chamado; 
3) terminada a ultima prova, apurar-se-á, para cada examinador, a 

classificação dos candidatos, de accôrdo com as notas que houver dado; 
4) será classificado em primeiro lugar, no concurso, o candidato que 

houver alcançado maioria de classificações parciaes em primeiro lugar; 
5) si houver empate de classificação em primeiro lugar entre dois ou 

mais candidatos, será classificado em primeiro lugar o que houver obtido 
média geral mais elevada; 

6) havendo também empate de média geral, a Congregação indicará 
ao Governo do Estado, dentre os empatados, quem deva ser nomeado. 

Paragrapho único — Terminada a ultima prova, e antes da apuração, 
a Commissão, por maioria de votos, em escrutínio secreto, habilitará ou 
inhabilitará cada um dos candidatos. 

Art. 92 — O candidato habilitado e classificado em primeiro lugar pela 
Commissão, será indicado por esta á Congregação, para ser provido na ca
deira em concurso. 
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§ 1." — A Congregação, ao votar o parecer da Commissão. si este fôr 
unanime ou contiver quatro a.-.-ignaturas concordes, não poderá rejeital-o 
sinão por dois terços, no mínimo, dos seus membros effectivos em exercício. 

§ 2." — Xa votação referida no paragrapho anterior, serão impedidos de
votar os cathedraticos (pie fizerem parte da commissão examinadora. 

Art. 93 — Do julgamento do concurso, caberá recurso exclusivamente 
de nullidade, para o Conselho Universitário, que, ouvida a Congregação do 
instituto, instruirá o Secretario da Educação e da Saúde Publica, o qual de

cidirá definitivamente. 

Art. 94 -- Dentro dos dois primeiro.- annos de exercício do professor 
a Congregação poderá pn.por ao Conselho Universitário a sua dispensa. 

| 1.° — O regulamento de cada instituto poderá determinar que o voto 
da Congregação seja precedido do parecer de uma commissão de especia

listas na matéria. 

§ 2." — As votações a que der lugar a matéria deste artigo serão rigo

rosamente -ecreta-. 

SECÇÃO II 

Dos direitos e deveres dos professores cathedraticos 

An. ''5 — <) professot cathedratico, depois de effectivado, gozará de vi-
taliciedade e niamov il.ilidade. 

§ 1." -- ( )s vencimento- e outras vantagens concedidas ao- professores 
Cathedraticos serão determinado- no regulamento de cada instituto, de ac-
côrdo com a natureza do ensino e a extensão do trabalho exigido. 

£ 2.' Os professores cathedratico- gozam dos direitos a licença, apo
sentadoria e jubilação assegurados pela legislação em vigOl 

Art, 96 O professor cathedratico é responsável pela efficiencia do 
ensino de sua disciplina. 

Art. ''7 — O professor cathedratico poderá ser destituído das respecti
va- (uneções pelo voto de dois terço- dos professores cathedratico- do ins
tituto e saneção do Conselho Universitário por maioria de votos, nos seguin 
te- casos: 

a) incompetência scientifica; 

b) incapacidade didactica; 

c) desidia inveterada no desempenho da.- attribuições; 

d) actos incompatíveis com a moralidade e a dignidade da vida 
univ ersitaria. 

§ 1.° — A destituição de (pie trata este artigo, só poderá ser effectivada 
mediante processo administrativo perante uma commissão de professores 
eleita pela Congregação do instituto e presidida por um membro do Conse
lho Universitário, por este designado. 

§ 2." - Quando o professor destituído das funeções já se achar no gozo 
de vitalicieclade. -era proposta ao Governu a sua aposentadoria compulsória, 
com vencimentos proporcionaes ao tempo de exercício. 
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CAPITULO III 

Dos docentes livres 

Art. 98 —-A docência livre destina-se a ampliar, em cursos equipara
dos aos normaes, a capacidade didactica dos institutos universitários, e a 
concorrer, pelo tirocinio do magistério, para a formação do corpo de pro
fessores. 

Art. 99 — A instituição da docência livre é obrigatória em todos os ins
titutos universitários. 

Art. 100 —• O titulo de docente livre será conferido de accôrdo com as 
normas fixadas pelo regulamento de cada instituto, mediante a demonstra
ção, em concurso de títulos e provas, de capacidade scientifica e didactica. 

Paragrapho único — O processo de realização e julgamento desse con
curso será fixado no regulamento de cada instituto. 

Art. 101 —• Ao docente livre serão assegurados os seguintes direitos: 

a) realizar cursos equiparados ; 

b) substituir o professor cathedratico nos impedimentos; 
c) collaborar com os professores cathedraticos na realização dos 

cursos normaes; 
d) reger o ensino de turmas; 

e) organizar e realizar cursos de aperfeiçoamento e de especiali
zação, relativos á disciplina de que é docente livre. 

Paragrapho único — O regulamento de cada instituto fixará outros 
direitos e deveres inherentes á livre docência. 

Art. 102 — A Congregação excluirá do quadro de docentes livres aquel-
les que deixarem transcorrer cinco annos consecutivos, sem realizar activi" 
dades efficientes no ensino ou sem publicar qualquer trabalho de valor, 
sobre matéria de sua cadeira. 

Art. 103 — As prerogativas da docência livre, no que respeita á reali
zação de cursos, poderão ser conferidas pelo Conselho Technico-Adminis
trativo, aos professores cathedraticos de outras universidades, ou de insti
tutos isolados de ensino superior cpie as requererem, e quando apresenta
rem garantias de bem desempenharem as funcções do magistério. 

Art. 104 — As causas que determinam a destituição dos professores ca
thedraticos, justificam idêntica penalidade com relação aos docentes livres. 

CAPITULO IA" 

Dos auxiliares de ensino 

Art. 105 — São considerados auxiliares de ensino os que cooperam 
com o professor cathedratico na realização dos cursos normaes ou na pratica 
de pesquisas originaes. 

Paragrapho único — O numero, categoria, condições de admissão e de 
permanência no cargo, attribuições, subordinação e vencimentos dos auxi
liares de ensino, serão instituídos nos regulamentos de cada um dos insti-
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tuto.- universitários, de accôrdo com a natureza e exigência do ensino nelle 

ministrado. 
Art. 106 Só poderão ser nomeados primeiros assistentes, chefes de 

clinica ou laboratório, ou adjunctos Ia a Polytechnica: 
li docente- livres da cadeira; 
2) profissionaes cujos títulos permittam a inscripção ao concurso | 

a docência livre. 
Paragrapho único ' '- auxiliares de ensino nomeados de accôrdo com 

o n." 2 deste artigo deverão, dor- anuo.- após a stia nomeação, -ubmetter-.-e 
ao concurso para a docência livre, sob pena de perda automática do cargo. 
e de não poderem ser auxiliares de ensino de outra disciplina, .-em que hajam 
obtido previamenti a respectiva docência livre. 

CAPITULO V 

Dos professores contractados 

Art. 107 - Poderão ser contractados profi 3or< para: 
a) regência de qualquer cadeira dos institutos universitários; 
b) cooperação, com o professor cathedratico, no ensino normal da 

cadeira; 
c i realização de cursos de aperfeiçoamento e de especialização; 
d) execução e direcção de pesquisas scientifica.-, 

§ 1." O contracto de professores nacionaes ou extrangeiros .-era pro
posto .e. ( onselho l niversitario, pelo Conselho Technico-Administrativo, 
ouvida a Congregação. 

,. 2.° () contracto. que dependerá de approvação do Governo do I 
tado, terá a duração máxima de três anuo-, podendo -er renovado, por igual 
período, por proposta da Congregação e approvação do Conselho Univer
sitário. 

§ 3. As attribuições <• vantagens conferidas ao professor contra
ctàdo serão lixada- nos ri pectivos contracto-. 

Art. 1(J8 - - Sf. poderão -er contractàdo- professores para regência de 
cadeira-, nos seguintes casos: 

a) quando fôr nova a cadeira; 
b) quando não ,-e apresentarem candidatos a concurso; 
c) quando do concurso não resultar a indicação de qualquer can

didato. 

TITULO V I I 

Das cadeiras. Cursos e Installações 

CAPITULO I 

Das cadeiras 

Art. 100 — O ensino em cada um dos institutos universitários será dis

tribuído pelas cadeira- constantes d- Titulo II. Capítulo II. destes Esta
tutos. 
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§ L° — A proposta de criação ou suppressão de cadeiras será sub-
mettida pela Congregação do instituto ao Conselho Universitário, que, 
acquiescendo, a encaminhará ao Governo do Estado. 

§ 2.° — A distribuição das cadeiras pelos cursos normaes, a seriação 
dellas em cada um destes e o numero de horas semanaes das suas aulas e 
exercícios, constarão do regulamento do instituto. 

Art. 110 — E' permittido que a mesma cadeira ou parte delia sob a 
regência do mesmo professor, seja commum a mais de um instituto univer
sitário. 

§ I o —• Quando a mesma matéria, ou parte delia, fôr leccionada sepa
radamente, em mais de um instituto, e houver equivalência de programma 
e de grau, é facultado aos alumnos fazer o curso em qualquer delles, me
diante acquiescencia do Conselho Universitário, ouvido o Conselho Techni
co-Administrativo do instituto que o alumno preferir. 

§ 2.° — Vagando, em um instituto, cadeira que tenha correspondente 
em outro, o Conselho Universitário poderá propor a extincção de uma dellas, 
ouvidas as respectivas Congregações. 

CAPITULO I I 

Dos cursos 

Art. 111 — Xos institutos universitários serão realizados os seguintes 
cursos: 4 

a) cursos normaes nos quaes será executado o programma official 
da disciplina; 

b) cursos equiparados, com effeitos legaes dos cursos anterior
mente definidos ; 

c) cursos de aperfeiçoamento, que se destinem a ampliar conheci
mentos de qualquer disciplina, ou de determinados domínios da 
mesma; 

d) cursos de especialização, para aprofundar, em ensino intensivo 
e systematizado, conhecimentos necessários a finalidades pro-
fissionaes ou scientificas; 

e) cursos livres, sobre assumpto de interesse geral ou relacionados 
com qualquer das disciplinas ensinadas nos vários institutos; 

f) cursos cie extensão universitária, destinados a prolongar, em 
beneficio collectivo, a actividade didactica dos institutos univer
sitários. 

Art. 112 — Os cursos normaes serão realizados pelo professor cathe
dratico ou contractàdo, com a collaboração dos auxiliares de ensino, e ainda 
de docentes livres, da escolha do professor. 

§ 1." — Xos impedimentos do titular da cadeira, serão chamados suc-
cessivamente. para substituil-o: 

a) o docente livre que exercer as funcções de primeiro assistente 
ou de adjuncto da Escola Polytechnica; 

b) o docente livre da cadeira, indicado pelo professor; 

c) o cathedratico do mesmo instituto, designado pelo Director; 
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d) o cathedratico de outro instituto da Universidade, a convite do 

Director. 

§ 2." — Havendo mais de um docente livre da cadeira, a substituição 

do cathedratico, por qualquer delles, não poderá exceder de u m período 
lectivo, salvo annuencia da Congregação. 

Art. 113 - Os cursos equiparados serão realizados pelos docentes 
livre-, na fôrma determinada pelo regulamento de cada instituto. 

Paragrapho único Para estes cursos, a- inscripções se abrem simul
taneamente com as dos cur-o- normaes. fixando o regulamento do instituto, 
as condições geraes do seu funecionamento. 

Art. 114 - Os cursos de aperfeiçoamento, de especialização e livres, 
.-eráo dado- pel...- professores que obtiverem autorização do Conselho Te 
chnico-Administrativo, podendo realizar-se no próprio instituto ou mi- ins 
tituiçõe- complementares da Universidade, ouvido, neste ultimo caso, o 
Conselho Universitário. 

Art. 115 -- O- cursos de extensão universitária, dados por meio de 
conferência- de divulgação, -eráo organizados pelos diversos institutos da 
Universidade, com autorização do Conselho Universitário. 

C \PITl Li ) III 

Das installações 

Art. Ho A direcçâ.. da Universidade desenvolverá, para maior effi 
ciência, o- laboratório-, gabinete-, mu-eus e bibliotheca- de cada u m dos 

institutos univ ersitarios. 

Art. 117 A Universidade, além de laboratório- para pesquisas, campo 

de experimentação e apparelhaniciit.. para explorações biológica-, geologi 
ca- e mineralogicas, teia; 

1." u m escriptorio de intercâmbio e bibliotheca- especializadas i po 

pulares. 

2." u m escriptorio de intercâmbio nacional e internacional de tra

balho-, monographias e publicações periódicas; 

3." - um,, secção de estatística e de archivo geral; 

4." - - u m departamento de publicidade e de archivo geral, 

5." - um departamento de publicidade para impressão e distribuição 
de trabalho- scientific..-; 

(>." salões de conferências apropriado- para projecções cinematogra 
phicas, conferência- e demonstrações -cientifica-: 

7." — uma filmotheca e uma discotheca; 

8.° - um estúdio para transmissão pelo radio; 

o uma secção de- extensão universitária com as respectivas instal-
laçõc-. 
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TITULO VIII 

Dos alumnos e da vida escolar 

CAPITULO I 

Da admissão de alumnos 

Art. 118 — A admissão inicial nos cursos universitários obedecerá ás 
condições geraes abaixo discriminadas, além de outras que constituirão dis
positivos regulamentares de cada instituto: 

a) certificado do curso fundamental de cinco annos, e de um curso 
complementar de caracter vocacional, feito no Collegio Uni
versitário ou instituição equivalente, official, ou reconhecida 
officialmente; 

b) idade mínima de 17 annos; 
c) prova de identidade; 
d) prova de sanidade; 

e) prova de idoneidade moral; 
f) pagamento das taxas exigidas. 

Art. 119 — A matricula em cada série dos cursos dos institutos univer
sitários, será limitada de accôrdo com a capacidade das installações. 

Paragrapho único — Para o primeiro anno dos cursos normaes, ha
vendo pedidos de matrículas' em numero superior ao de vagas, proceder-se-á 
a concurso entre os candidatos, nos termos do regulamento de cada instituto. 

Art. 120 — Xão será permittida a matricula simultânea do estudante 
em mais de um curso seriado, sendo, porém, permittida aos matriculados em 
qualquer curso seriado a freqüência de cursos avulsos ou de aperfeiçoamento 
e especialização. 

CAPITULO I I 
ti :•-. to. »- „-:• li . 

Do anno lectivo e do regime de aulas 

Art. 121 — O anno lectivo dos institutos universitários inicia-se a 1.° 
de março e encerra-se a 14 de novembro, com férias de 21 de junho a 15 
de julho. 

Paragrapho único — Os exames finaes iniciam-se depois de 16 de no
vembro. 

Art. 122 — Os cursos não normaes terão inicio e duração fixados por 
occasião das inscripções. 

Art. 123 — As disposições referentes á freqüência e ao regime de aulas 
e exercicios práticos constarão do regulamento de cada instituto. 

CAPITULO 11 I 

Dos exames e promoções 

Art. 124 — A verificação de habilitação nos cursos universitários, seja 
para a expedição de certificados e diplomas, seja para a promoção aos perio-
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do- lectivos seguintes, será feita pela- provas e media- abaixo enumerada-, 
em época- e com processos discriminado- no- regulamentos cios institutos 

universitários, respeitadas as lei- vigentes: 

a j prova- parciae- ; 

1.) provas finaes . 
c) media- de trabalho- práticos ou de outros exercícios escolares. 

Arti 125 As provas finaes referidas no artigo anterior serão julga
das por commissões examinadoras, da- quaes farão parte, obrigatoriamente. 
,.- professores e docente- que houverem realizado os respectivo- cursos. 

Art. 12o A. taxa- de exame serão fixadas e m tabeliã- annexas aos 

regulamentos do- institutos universitários, onde se discriminara a gratifica
ção que deva ser cncedida ao- membro- da- commissões examinadora-, 

CAPITULi i I V 

Dos diplomas e certificados 

\rt. 127 Os institutos que compõem a Universidade expedirão di
plomas e certificado- para documentar a habilitação em cursos seriados 

ou av ul-i is. 
s ]. Oi diplomas, referentes a cursos profissionaes superiores, ha

bilitam ao exercício legal da respectiva profissão. 

^ 2." - < )- certificados se destinam a provar a habilitação em cursos 
avulsos e de aperfeiçoamenh. ou especialização de natureza cultural ou pio 
íissional, realizado- em qualquer d..- institutos universitários 

Art, 128 A expedição do- certificado- de que trata o artigo anterior 
e o, privilégios pelo- me-m..- conferidos" -irão discriminados no- regula

mento- de cada instituto. 

Art. 12'' Alem dos diplomas e certificados referidos nos) artigos an
teriores, o- ihstitutos universitários expedirão diplomas de doutor quando, 
pelo menos u m anno após a conclusão dos curso- normaes. technicos mi 
scientificos, e attendidas outra- exigências regulamentares dos respectivos 

institutos, o candidato defender uma these de .-ua autoria. 

^ 1." --- A the-e de que trata e-te artigo, para que seja açoita pelo 
respectivo instituto, devera constituir trabalho de real valor sobre assumpto 

iie natureza technica ou puramente -cientifica. 

S. 2." A defe-a de the-e -e tara perante tuna commissão examina 

dora, cujo- membro- serão especialistas na matéria. 

CAPITULO V 

Da eliminação de alumnos 

Art. 13d — Serão eliminado- os alumno.- dos institutos universitários: 

ai quando .. solicitarem por escripto; 

b) quando perderem .. anno por faltas ou reprovação em dois 
annos succcssn ..- ; 
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c) quando lhes sobrevier doença incompatível com o convívio 
escolar; 

d) quando, em processo disciplinar, forem condemnados á pena 
de eliminação. 

TITULO I X 

Do regime disciplinar 

Art. 131 — Caberá á administração cie cada instituto universitário 
manter, nelle, a fiel observância de todos os preceitos exigidos para a bôa 
ordem e dignidade da instituição. 

Art. 132 — O regime disciplinar, em relação aos corpos docente e dis
cente e aos funecionarios administrativos, será discriminado no regulamento 
e regimento interno de cada instituto universitário, cabendo ao Director a 
fiscalização do regime adoptado, bem como a applicação das penalidades 
correspondentes a qualquer infracção, ouvido o Conselho Technico-Adminis
trativo. nos casos de maior gravidade. 

§ l.° — Para os casos de suspensão de professores, suspensão de estu
dantes por mais de dois mezes. ou eliminação destes, e, ainda, suspensão 
de funecionario administrativo não demissivel "ad nutum", por mais de 
três mezes, haverá recurso da deliberação de qualquer orgam administrativo 
para o orgam da hierarchia immediatamente superior, resolvendo em ultima 
instância o Conselho Universitário. * 

§ 2." — O regulamento de cada instituto fixará os casos que admittem 
recurso de applicação de penalidades. 

Art. 133 — Será facultado a qualquer membro do corpo docente, dis
cente ou administrativo de um instituto universitário, pessoalmente, ou por 
um representante autorizado, escolhido dentre os professores cathedraticos 
do mesmo instituto, comparecer á reunião do Conselho Technico-Adminis
trativo, da Congregação ou do Conselho Universitário, em que haja de ser 
julgada, em grau de recurso, qualquer penalidade ao mesmo imposta. 

TITULO X 

Das dignidades universitárias 

Art. 134 — A Universidade de São Paulo, para distinguir personali
dades eminentes, poderá conceder o titulo de doutor "honoris causa". 

§ 1.°'— Esse titulo poderá ser attribuido : 

a) a personalidades scientificas nacionaes ou extrangeiras. epie 
tenham contribuido de modo notável para o progresso das scien
cias, lettras ou artes; 

b) aos que tenham beneficiado cie forma excepcional a humani
dade ou o paiz. ou tenham prestado relevantes serviços á Uni
versidade ou a qualquer dos seus institutos. 

§ 2.° — A concessão do titulo poderá ser feita por proposta de cinco 
membros do Conselho Universitário ou por iniciativa da Congregação de 
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caso, a approvação por dois terço-, no mínimo, do mesmo Conselho. 

§ 3." — O diploma de doutor "honoris causa" será expedido em reunião 
solenne da assembléa universitária, com a presença do diplomado ou de seu 
representante idôneo. 

TITULO X I 

Da vida social universitária 

CAPITULO 1 

Da vida social universitária em geral 

\rt. 135 — Parti a criação de um ambiente e uma tradição, de espirito 
iniversitario. serão adoptados meio- de de-c-nvolver o espirito de coopera
ção e de sociabilidade, bem como a união e solidariedade de professores 
auxiliares de ensino <• dos antigos e actuae- alumno- do- diversos instituto-, 
na defesa da efficiencia e do prestigio das instituições universitárias. 

Paragrapho único A approximação e o convivi., de professores e 
alumnos dos diversos institutos, -eráo promovidos especialmente: 

a) pela proximidade dos edifícios e construcção de villas univer 

sitarías; 

b) pela centralização administrativa da Universidade, em tudo 
quanto respeite ao interesse geral; 

^f) pela criação de curso- commun-, que atteudam á- necessidades 
/ d e alumnos de differentes institutos: 

d) pelo regime de seminários, centro de debate- e trabalho- em 
ei «operação : 

ei pela pratica de actividades sociaes, em commum, com a parti
cipação do- alumno- dos differentes instituto-; 

f) pela organização de sociedades OU clubes de estudos, de jogos 
e de recreação : 

g) pela pratica habitual de esportes, jogos athletícos c competi
ções de que participem universitários do.- differentes institutos. 

Art. 136 - A vida social universitária terá como organizações fun
damentaes : 

a) associações de classe, constituídas pelos corpos docente- ( dis
cente- d..- institutos universitários; 

b) congressos universitários periódico-: 
c) toda- as demais instituições que tenham por fim vincular a 

Universidade á sociedade, e contribuir, na esphera de sua acção, 
para o aperfeiçoamento do meio. 

CAPITULO I I 

Da sociedade dos professores universitários 

Art. 137 — O- professores da Universidade poderão organizar uma 
sociedade, cpie terá como presidente o Reitor, e na qual serão admittidos 
os membros do corpo docente de qualquer instituto universitário. 
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§ 1." — A sociedade dos professores universitários destina-se: 

1 ) a instituir e effectívar medidas de previdência e beneficência, a 
qualquer membro do corpo docente universitário; 

2) a effectuar reuniões de caracter scientifico. para communica-
ções e discussões de trabalhos realizados nos institutos univer
sitários ; 

3) a promover reuniões de caracter social. 

§ 2-° — A sociedade de que trata este artigo poderá ter as seguintes 
secções: 

1) secção de previdência e beneficência: 
2) secção scientifica ; 
3) secção social. 

§ 3.° — Para effectivar as providencias relativas á primeira das secções 
acima referidas, será organizada a "Caixa do Professorado Universitário", 
com recursos provenientes cie contribuições dos membros da Sociedade, de 
donativos de qualquer procedência e de uma contribuição de cada u m dos 
institutos universitários, no orçamento annual. 

Art. 138 — Caberá á direcção da Sociedade dos Professores Univer
sitários : 

1) suggerir medidas tendentes a mais approximar as diversas uni
dades e instituições technico-scientificas, e a fortalecer os laços 
de solidariedade entre ellas; 

2) trabalhar para a realização de congressos universitários: 
3) tomar a iniciativa de medidas efficazes á realização e intensifi

cação de intercâmbio cultural e social entre as outras universi
dades nacionaes ou extrangeiras, 

CAPITULO III 

Das associações escolares da Universidade 

Art. 139 — O corpo discente de cada um dos institutos universitários 
deverá organizar u m a associação destinada a criar e desenvolver o espirito 
de classe, a defender os interesses geraes dos estudantes e a tornar agra
dável e educativo o convívio entre elles. 

§ 1." — Os estatutos da associação referida neste artigo serão sub-
mettidos ao Conselho Technico-Administrativo do instituto, para que sobre 
elles se manifeste e decida. 

§ 2." —• Destes estatutos deverá fazer parte o código de ethica do estu
dante, no qual se prescrevam os compromissos de estricta probidade na 
execução de todos os trabalhos e provas escolares, de zelo para com o patri
mônio moral e material do instituto e de submissão dos interesses indivi-
duaes aos da collectividade. 

Art. 140 — A associação de cada instituto deverá eleger u m directorio, 
que será reconhecido pelo Conselho Technico-x<\dministrativo. como órgão 
legitimo da representação para todos os effeitos. do corpo discente do mes
m o instituto. 



— 90 — 

§ l." — O directorio, de que trata este artigo, organizara commissões 
permanentes, constituidas ou não de membros a elle pertencentes, entre as 

quaes deverão figurar a.- tre- seguintes: 

a) commissão de beneficência e previdência: 

b) commissão scientifica; 

c) commissão social. 

§ 2.° — As attribuições do directorio de cada instituto e especialmente 
de cada uma de -tias commissões serão discriminadas nos estatutos. 

Art. 141 — Com o fim de estimular as actividades das associações de 
estudantes, quer em obra- de assistência material ou espiritual, quer cm 
competições e exercício- esportivos, quer em commemorações cívicas e ini
ciativas de caracter social, reservará o Conselho Technico-Administrativo 
do instituto, ao elaborar o orçamento animal, uma subvenção (pie não devera 
exceder a importância da- taxas de admissão no 1." anno dos cursos do anno 

lectivo anterior. 

§ 1." - \ importância, a (pie se refere este artigo, -era posta a dispo 
sição do directorio em valor igual á que seja destinada pela Associação do 
instituto aos mesmos fins. 

§ 2° — O directorio apresentará ao Conselho Technico-Administrativo, 
ao termo de cada exercício, um balanço, comprovando a applicação da sub
venção recebida bem COOIO a da quota equivalente com que concorreu, sendo 
vedada a distribuição de qualquer parcelia de nova subvenção antes de appro-

vado o mesmo balanço 

CAPITULO I V 

Do Directorio Central dos Estudantes 

Art. 142 Destinado a coordenar e centralizar a vida -ocial dos cor
pos discentes da Universidade, poderá ser organizado o Directorio Central 
dos Estudantes, constituído por dois representantes de cada um dos diro-
ctorios dos instituto- universitários. 

Paragrapho único — Ao Directorio Central d..s Estudantes caberá: 

1) promover a applicação e a máxima solidariedade entre os cor
pos discentes d«.s diversos institutos; 

2) realizar entendimento com os directores dos diversos institutos, 
afim de promover a realização de solénnidades acadêmicas e 
de reuniões -ociaes ; 

3) organizar esportes, que aproveitem á saúde e robustez dos 
estudantes; 

4) promover reuniões de caracter scientifico nas quaes -e exerci
tem os estudantes em discussões de themas doutrinários ou de 
trabalhos de observação e de experiência pessoal. 
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C A P I T U L O V 

Da assistência aos estudantes 

Art. 143 — Aos estudantes que não puderem pagar as taxas escolares 
para o proseguimento dos cursos universitários, poderá ser autorizada a 
matricula, independente desse pagamento. 

§ L° — Os estudantes beneficiados por esta providencia não poderão 
ser em numero superior a 10 7c dos aluirmos matriculados em cada instituto. 

§ 2.° — Caberá ao directorio indicar ao Conselho Technico-Adminis
trativo quaes os alumnos do instituto necessitados do auxilio instituído 
neste artigo. 

Art. 144 — Para effectivar medidas de previdência e beneficência, em 
relação aos corpos discentes dos institutos universitários, inclusive para a 
concessão de bolsas de estudos, deverá haver entendimento entre a Socie
dade dos Professores Universitários e o Directorio Central dos Estudantes, 
afim de que naquellas medidas seja obedecido rigoroso critério de justiça e 
de opportunidade. 

Paragrapho único — A secção de previdência e beneficência da Socie
dade de Professores Universitários organizará, de accôrdo com o Directorio 
Central dos Estudantes, o serviço de assistência medica e hospitalar aos 
membros dos corpos discentes dos institutos universitários. 

CAPITULO VI 

Das bolsas de viagens e de estudos 

Art. 145 — O Conselho Universitário incluirá, no orçamento annual, 
bolsas de viagens ou de estudos, para o fim de proporcionar os meios de 
especialização e aperfeiçoamento em instituições do paiz e do extrangeiro, 
a professores e auxiliares de ensino, ou diplomados pela Universidade de 
São Paulo, que tenham revelado aptidões excepcionaes. 

§ L° — Entre o Conselho Universitário e os escolhidos cada anno serão 
convencionados os objectivos das viagens de estudo ou pensionato, o tempo 
de permanência, a pensão e as obrigações a que ficam sujeitos. 

§ 2." — Poderá ser applicada, a juízo do Conselho Universitário, parte 
da renda das bolsas de estudos ao auxilio de alumnos reconhecidamente po
bres, e de real valor para o proseguimento de seus estudos. 

§ 3.° — Deverá ser annullada a concessão de bolsa, quando o procedi
mento ou o aproveitamento do beneficiado não fôr satisfactorio, a juizo do 
Conselho Universitário. 

TITULO X 11 

Disposições geraes e transitórias 

CAPITULO I 

Disposições geraes 

Art. 146 — E' assegurada a liberdade de cathedra. em toda a sua 
plenitude. 
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Art. 147 i) Governo do Estado extenderá, quando julgar oppor-
tuno, o regime do tempo integral a professi re- e auxiliares de ensino de 

qualquer do- institutos universitários. 

Paragrapho único - Regimen de tempo integral é a dedicação exclu
siva do professor ou auxiliar de ensino, a., magistério na Universidade, e as 
pesquisas que lhe correspondam, e, shnultaneamente, o dever de abster-se 
de qualquer outra actividade profissional, publica ou particular, remunerada 
ou nã... 

Art. 148 —- Não se permitte ao- professores e funecionarios da Lniver-
sidade, a accumulação de mais de dois cargos públicos remunerados, no ma

gistério ou fora delle. 

Paragrapho único — Excluem-se desta prohibição: 

a) as substituições de curto prazo; 

\>) a- commissões transitórias; 

c) a direcção de qualquer instituto universitário. 

Art. 1 19 Xa- votações da Universidade, não se permittem \otos por 
procuração. 

Art. 150 E' vedado, a quem não pertencer ao corpo docente dos 
institutos universitários enumerado.-, no artigo 3." destes estatuto.-, usar do 

titulo de professor OU docente da Universidade. 

CAPITULO I I 

Disposições transitórias 

An. 15! <) Conselho Universitário resolverá, dentro de -na alçada, 
ou proporá a.. Governo d.. Estado a solução de toda- a- duvida- suscitadas 
pelo regimen de adaptação resultante destes estatutos. 

Art. 152 O numero de hora- -emanae-, attnbuida- actuahuente, a-
cadeiras e aula- ia providas, na., poderá ser augmentado -em correspondente 
acerescímo de vencimento-. 

Art. 153 — Será permittido até a época estabelecida na lei. o exame 
vestibular, em lugar de approvação no 2." anno do curso universitário ou 
de cur-o- complementares officiaes ou reconhecidos. 

Art. 154 <) Governo d.. Estado poderá desdobrar a 4.' cadeira do 
curso de Pharmacia em duas i Zoologia e Parasitologia); a 11." do curso 
de Odontologia, também em «lua- (Pathologia e Therapeutica) e a 12,a do 
mesmo curso, em duas (Orthodontia e Odontopediatria). 

Art. 155 O modo de constituição inicial do Conselho Technico-Ad
ministrativo de qualquer instituto -era lixado pelo respectivo regulamento. 

Art. 15o - Fica transferida para a 3." secção do Collegio Universitário 
a aula de "Desenho geométrico e a mão livre'', do curso preliminar da 
Escola Polytechnica, respeitados ao professor o- direitos adquirido-. 

Art. 157 -- A- aula- da cadeira de "Complemento- de Mathematica 
Elementar. Álgebra Superior. Elementos de Geometria Analytica plana e no 
espaço", do curso preliminar, ora extineto, da Escola Polvtcchnica. conti-
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nuam a ser ciadas pelo respectivo titular, em curso equivalente, que é o da 
2.a série da terceira secção do Collegio Universitário, continuando o actual 
titular professor da Escola Polytechnica para todos os effeitos. 

Art. 158 — Cabe ao Conselho Universitário exercer as attribuições da 
Congregação ainda não constituída regularmente. 

Art. 159 — Os professores effectivos. chefes da 2.a, 3,a e 4,a secções, 
da actual Escola de Professores, passam a denominar-se professores cathe
draticos do Instituto de Educação, nas respectivas cadeiras. 

Paragrapho único — O professor effectivo da l.a secção (Educação) 
passará a denominar-se professor cathedratico da cadeira de Philosophia e 
Historia da Educação. 

Art. 160 — As cadeiras novas previstas nestes estatutos serão installa-
das quando o Governo do Estado julgar opportuno. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1934. 

Gustavo Capanema. 
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D E C R E T O N. 6.535 — D E 4 D E J U L H O D E 1934 

Estabelece o quadro de funecionarios |da Reitoria da Universidade 
de S. Paulo e abre o credito necessário ao pagamento dos ven
cimentos respectivos. 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, Interventor 
Federal no Es,tado de São Paulo, usando das attribuições que lhe confere 
o decreto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 

Considerando a necessidade de ser fixado o quadro do pessoal da 
Reitoria da Universidade de São Paulo, e. 

Considerando que o Conselho Consultivo do Estado, a que foi sub-
mettido o projecto, deu parecer favorável á sua execução, 

Decreta: 

Artigo 1." -- O quadro da Reitoria da Universidade de São Paulo é o 
seguinte : 

Reitor, 

Vice-reitor, 
Secretario-geral, 
Secretario-particular; 
Contador, 

Primeiro escripturario. 
Segundo escripturario (archivista), 
Bibliothecario, 

2 Terceiros escripturarios-dactylographos, 
2 Contínuos, 
1 Servente. 

Artigo 2.° — E' esta a tabeliã de vencimentos do pessoal da Reitoria : 

Reitor 36:000$000 
Secretario-geral 21:600$000 
Secretario-particular 18 :000$000 
Contador 14:400$000 
Primeiro escripturario 12:OOOS0OO 
Segundo escripturario (archivista) 9:600$000 
2 Terceiras escripturarios-dactylographos, 7:200$000 
Bibliothecario 4 ;800$000 
Continuo 4:800$000 
Servente 3 :600S000 

Artigo 3." — O Governo fará livremente as primeiras nomeações do 
pessoal administrativo para a Reitoria e Institutos Universitários que 
venham a ser installados. 
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Vrtigo 4." — Fica aberto ,, credito de 108:000$000 (cento e oito contos 
de rei-)'para rrer, este anno, á despesa da Reitoria, assim distribuído: 

Pessoal 78:000$000 
Installação inicial 25:O0O$OO0 
Expediente 5:0001000 

Artigo 5. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do l-i.-tado de São Paul... aos 4 de julho de 1934. 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 

Christiano Altenfelder Silva, 

Francisco Alves dos Santos Filho. 

Publicado na Secretaria de Estado de Educação e da Saúde Publica, em 
4 de julho de 1934. 

A Meirelles Reis Filho, 

I )irecti ir (leral. 



REGIMENTO INTERNO 

Approvado em sessão do Conselho Universitário, realizada em 15 de 
outubro de 1934 

TITULO I 

Da constituição da Universidade 

Art. 1.° — Formam a Universidade de São Paulo os seguintes institu
tos universitários : 

L° —«- a Faculdade de Direito, 
2.° — a Escola Polytechnica, 
3." — a Faculdade de Medicina. 
4.u - a Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras. 
5." — o Instituto de Educação, 
6." — a Faculdade de Pharmacia e Odontologia, 
7." — a Escola de Medicina Veterinária, 
8." — a Escola Superior de Agricultura ''Luiz de Queiroz", 
9." — a Faculdade de Sciencias Econômicas e Commerciaes, 
10." — a Escola cie Bellas Artes. 

Art. 2." — Completam o systema universitário, as seguintes institui
ções complementares: 

1.° — o Instituto Biológico, 
2.° — o Instituto de Hygiene, 
3.° — o Instituto Butantan, 
4." •— o Instituto Agronômico de Campinas, 
5." — o Instituto Astronômico e Geographico, 
6.° — o Instituto de Radio "Arnaldo Vieira de Carvalho", 
7." — a Assistência Geral a Psychopathas, 
8.° — o Instituto de Pesquisas Technologicas, 
9." — o Museu Paulista, 
10.° — o Serviço Florestal. 

§ 1." — Outros institutos de caracter technico, scientifico ou cultural, 

officiaes ou particulares, poderão aggregar-se á Universidade, por delibera
ção do Conselho Universitário, ficando subordinados ás prescripções deste 
Regimento. 

§ 2." — A proposta, neste sentido, apresentar-se-á pela própria insti
tuição, por intermédio do Reitor, ao Conselho Universitário, ou por qualquer 
dos membros deste. 
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§ 3 Num ou noutn. caso, a votação do Conselho -era precedida do 
parecer de uma commissão de três de seu- membros, designados pelo Reitor, 
afim de verificar si a instituição preenche estes requisitos: 

a) installações materiaes próprias, adequadas aos fins a qu< se 

propõe: 

]>) condições econômicas que lhe assegurem continuidade de íunc-

cionamento; 

c) administração e pessoal technico mi docente idôneos 

§4." Admittida a cooperação, o instituto -era incorporado aos já 
mencionados no artigo L". deste Regimento. 

Art. 3." — U concurso das instituições complementares se effectuará 
por via de mandato- universitários, mediante accòrdos que se realizarem 
entre .. Reitor e os respectivos directores daquclla-, ouvido o Conselho l ni
versitario a respeito da íinalidade dos programmas e dos cursos. 

>; 1." - Os mandato- uni v er-itario- -erão para cursos de aperfeiçoa

mento ou de especialização. 

jj 2." - Os profissionaes especializados da- instituições complementa 
res, autorizados por -eu- directores, poderão cooperar nos curso- normaes 
ou equiparados dos institutos universitariosj por proposta dos professores 
destes e aquiescência do director da instituição 

Art. 4." •- Annexo ,i Universidade, funccionará o Collegio Univer
sitário. 

Paragrapho único Cada uma das secções do Collegio Universitário 
ficara subordinada ao instituto junto ao qual funccionar. 

TITULO I I 

Do patrimônio e rendas da Universidade 

C \1MTI'I.< ) I 

Do patrimônio 

Art 5. Constituem o patrimônio da Universidade: 

1." - - legados e doações : 

2." - - immoveis e outros bens que nelle forem Incorporados; 

3." —• a.- quantias applicadas ou em deposito e seu rendimento: 

4." — as apólices, acções, títulos ao portador; 

5." -- os direitos autoraes. 

Paragrapho único -- Os legados e doações feitos á Universidade, só 
poderão ser acceitos pelo Conselho Universitário, depois do parecer de uma 
commissão constituída de um professor da Faculdade de Direito e dois 
membros do Conselho Universitário, todos designados pelo Reitor. 

Art. (>." — A administração do patrimônio da Universidade cabe ao 
Reitor, que delia pre-tara conta- a.. Conselho Universitário, em relatório 
animal. 
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CAPITULO I I 

Das renjdas da Universidade 

Art. 7° — São rendas da Universidade: 

1.° — as importâncias, por lei destinadas á sua manutenção; 

_ 2.° — 10 % da importância das taxas escolares dos institutos universi
tários e os impostos em seu beneficio instituídos; 

3.° — a renda dos seus bens moveis ou immoveis; 

4.° — os donativos particulares, feitos com a cláusula de applicação 
directa. 

Art. 8.° — O Conselho Universitário enviará ao Governo, por inter
médio do Reitor, até o dia 30 de setembro, um projecto geral do orçamento, 
discriminando a parte da Universidade em geral e a de cada instituto univer
sitário. 

. § l'°f— N ° projecto de orçamento de cada instituto universitário, se 
designará uma quota para a organização e manutenção da caixa do professo-
rado universitário, e outra, para a Associação dos Estudantes, regularmente 
reconhecida, não devendo esta ultima exceder da importância das taxas de 
material no primeiro anno do período lectivo. 

§ 2.° — No projecto de orçamento da Universidade serão incluídas, 
cada anno, quantias destinadas a bolsas de viagens ou estudos, e á ampliação' 
das installações universitárias. 

§ 3." — As quantias destinadas ás despesas da administração da Uni
versidade, quando pagas pelo Thesouro do Estado, serão recebidas pelo 
contador-thesoureiro. 

Art. 9.° — Dez dias depois de encerrado o prazo de pagamento das 
taxas escolares, cada instituto universitário deverá recolher, na Thesouraria 
da Universidade, 10 % da renda arrecadada. 

Art. 10 — A renda dos bens moveis ou immoveis da Universidade será 
recebida pelo respectivo contador-thesoureiro. 

Paragrapho único — Inclue-se no presente dispositivo o producto da 
venda do annuario e demais publicações da Universidade. 

TITULO 111 

Da aidministração universitária 

Art. 11 — São órgãos administrativos da Universidade: 
a) a Reitoria: 

b) o Conselho Universitário; 
c) a Assembléa Universitária. 

CAPITULO I 

Da Reitoria 

Art. 12 — A Reitoria da Universidade abrange: 
uma Secretaria, 
uma Contabilidade. 
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SECÇÃO I 

Do Reitor 

Art. 13 O Reitor é o órgão executivo superior da Universidade, e 
emquanto esta não tiver autonomia econômica, -era nomeado pelo Governo, 
entre brasileiros nato-, professores cathedraticos de qualquer dos institutos 
universitário-. 

Art. 14 — A duração do mandato do Reitor é de três anno-. coutado, 

do dia da pi >sse. 

Art. 15 - São attribuições do Reitor: 
0 administrar a Universidad< e represental-a em juizo e Eóra delle; 
2) velar pela fiel execução da- Lei-, do.. Estatutos e Regimento-; 

3) convocar e presidir o Conselho Universitário e a Assembléa 
1 'niversitaria ; 

I) a-.-ignar. com o- directores do- instituto- universitário-, .., di

plomas por elles expedidos; 
5j superintender .. serviço da Reiti ria: 
(.. dar posse a..- directores d..- institutos universitários e aos fune

cionarios da Reiti .ria ; 
7) exercer .. poder di-ciplinar; 
•s. submetter, annualmente. a approvaçco do Governo, o orça 

menti, da Cmv ersidade : 
9) propor ao Governo, depois de approvados pelo Conselho Uni 

ver-itario, o- nomes do- candidatos ao- cargos da administra 

ção, observada- a- disposições legaes que regulam o provi 
menti. de cargi is publico- ; 

Io. exercer a- demais attribuições inherentes ás funeções executi
vas d.. Reitor, 

SECÇA< ) I I 

Do Vice-Reitor 

Art. !f> Substituirá o Reitor, um Vice-Reitor. nomeado por proposta 
daquelle, entre professores cathedraticos do Conselho Universitário. 

Paragrapho único - O mandato do Vice Reitor é de três anno-, ce 
.-ando. porém, quando deixar de pertencer ao Conselho Universitário. 

\rt. 17 I » Reitor, sempre que interromper o exercício de -eu cargo, 
communicará ao Vice-Reitor. 

Paragrapho único Nas sessões do Conselho ou da Assembléa Uni
versitária, quando passados quinze minutos após a hora marcada, o Reitor 
não houver comparecido, o \ ice-Reitor assumirá a presidência da sessão. 

Art. 1S \a ausência do Reitor e do Vice-Reitor. caberá a substitui
ção a um do- directores do instituto universitário, pela ordem de precedên
cia lixada no art. L". deste Regimento. 

Art. 1° Ao reassumir o substituído 0 -eu lugar, o substituto lhe 
apresentara relato verbal ou escripto do que houver occorrido e das provi
dencias tomadas. 
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SECÇÃO IrI 

Do Secretario Particular 

Art. 20 — () Reitor terá um secretario particular de sua confiança 
immediata e de sua nomeação. 

Paragrapho único — Incumbe ao secretario particular: 
1) acompanhar e representar o Reitor nos actos officiaes: 
2) encarregar-se da correspondência epistolar e telegraphica ; 
3) auxiliar a recepção de pessoas; 
4) praticar os demais actos condizentes com a natureza do careo; 
- . is 

S) assistir as sessões do Conselho, com assento á mesa. 

SECÇÃO 1 V 

Da Secretaria Geral 

Art. 21 — Os serviços da Secretaria Geral se distribuem pelas seguin
tes secções: 

1) expediente; 
2) estatística e archivo : 
3) publicidade e informações; 
4) fichario bibliographico. 

Art. 22 — Cabe á secção de expediente: 
1) attender os interessados e encaminhar-lhes os papeis; 
2) receber e expedir a correspondência official; 
3) redigir e fazer publicar os editaes. avisos e declarações: 
4) realizar os serviços dactylographicos. 

Art. 23 — Cabe á secção de estatística e archivo: 
1) reunir dados sobre o ensino na Universidade de São Paulo e 

outras; 
2) realizar os serviços estatísticos; 
3) archivar os documentos da Reitoria; 
4) organizar e manter em dia o archivo central de identificação 

universitária, cie collaboração com o Instituto de Medicina Le
gal "Oscar Freire", da Faculdade de Medicina; 

5) organizai- a ficha bio-bibliographica dos membros do corpo do
cente universitário; 

6) registar os diplomas e certificados. 

Art. 24 — Incumbe á secção de publicidade e informações : 
1) organizar, com o auxilio das demais secções, o annuario da Uni

versidade de São Paulo e outras publicações ; 
2) encarregar-se do serviço de informações e publicidade. 

§ 1." — O annuario cia Universidade, distribuído até 30 de abril de 
cada anno, conterá: 

a) o quadro da administração universitária e a summula das suas 
actividades; 

b) noticia summaria a respeito de cada instituto universitário, in
cluindo sua direcção e corpo docente, a estatística dos seus 
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alumnos. os trabalhos do anno anterior e 0 programma syn-

thetico do novo anno: 
c) informações sobre as actividades didacticas e culturaes desen

volvidas pelas instituições complementares e programma de 
(..operação destas, no anno em cur-o. 

Art. 25 — O íichario bibliographico, organizado pelo secretario geral, 
e mantido em dia pelos funecionarios que este designar, constará de copia
das ficha- existentes na- bibliothecas dos institutos universitários e insti
tuições complementares e nas bibliothecas officiaes. 

§ 1." — O fichario bibliographico será um centro de informações sobre 
livros e publicações nacionaes e extrangeiras nas bibliothecas de Sá.. Paulo 
e poderá editar um boletim periódico de noticias bibliographicas. 

§ 2." — Caberá ainda á secção de fichario bibliographico. manter inter
câmbio de livros e publicações com a- Universidades e Faculdades nac 

naes e extrangeira-, 

Art. 26 — A Secretaria funecionará das 12 ás 17 horas, cabendo a., se 
cretario geral, em caso de necessidade, antecipar ou prorogar esse horário. 

SECÇA< » V 

Do pessoal da Secretaria Geral 

Art. 27 IV e-te o pessoal da Secretaria < ieral : 

1 secretario geral 
1 1.' escripturario 
1 2.' e-cripturario-archiv i-ta 
1 bibliothecario 
2 3.os escripturarios 
2 contínuos 
1 servente. 

Art. 28 < )- Funecionarios -á.. passíveis das penas de advertência. 
suspensão por tre- dia- a dois me/e-, e demi.--ão. 

Paragrapho único A pena de advertência é applicada pelo secretario 
geral: a de suspensão é applicada pelo Reitor; a de demissão pelo Governo, 
mediante processo administrativo. 

SECÇÃO \ I 

Do Secretario Geral 

Art. 29 — Ao secretario geral, chefe da Secretaria Geral, compete: 

1) attender ás determinações do Reitor e prestar-lhe todo <. auxilio 
para a administração da Universidade; 

2) organizar, orientar e fiscalizar o.- serviços da Secretaria e da 
Contabilidade: 

3) distribuir o pessoal, de accôrdo com a categoria de cada um c 
as conveniências do serviço; 

4) antecipar a abertura do expediente, ou prorogal-o, quandi 
cessarii i; 
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5) informar, quando preciso, os papeis submettidos ao Reitor; 
6) apresentar ao Reitor os papeis processados, que devam ser por 

este assignados, ou encaminhados ás autoridades publicas: 
7) assignar: a) os editaes, declarações e annuncios relativos ao 

expediente: b) os officios de expediente; c) as convocações de 
reunião do Conselho Universitário e da Assembléa Universi

tária; 
8) abrir e encaminhar a correspondência official ; 
9) solicitar informações ás secretarias dos institutos universitá

rios e das instituições complementares; 
10) abrir, encerrar e rubricar os livros de escripturação ; 
11) organizar, mensalmente, em duplicata, a folha de freqüência dos 

funecionarios e assignal-a com o contador; 
12) determinar a época de férias de cada funecionario; 
13) justificar, até 8 por anno, as faltas dos funecionarios ; 
14) advertir os funecionarios. e propor ao Reitor a imposição de 

outra pena; 
15) ordenar, dentro das verbas, as despesas do expediente; 
16) apresentar ao Reitor um relatório annual; 
17) organizar, com o contador, o projecto de orçamento da Reitoria; 
18) convocar e secretariar as sessões do Conselho Universitário e 

as Assembléas Universitárias, fornecendo á imprensa, a res
peito dellas, as informações autorizadas; 

19) prestar as informações pedidas pelas commissões permanentes 
ou transitórias, bem como pelos membros do Conselho Univer

sitário : 
20) passar, quando impedido, o exercício do cargo, ao contador. 

SECÇÃO V I I 

Do Bibliothecario e Escripturarios 

Art. 30 — Ao bibliothecario e aos escripturarios, distribuídos pela Se
cretaria Geral, entre as varias secções. caberão os serviços a estas attribuidos. 

SECÇÃO VIII 

Dos Contínuos e Servente 

Art. 3l — São deveres dos e-mtinuos: 

1) achar-se na Reitoria pelo menos uma hora antes cia abertura 
do expediente, pondo em ordem, com o servente, o mobiliário, 
objectos e papeis das varias secções ; 

2) promover a remessa da correspondência, de accôrdo com as 
ordens do secretario geral ou dos escripturarios ; 

3) conservar-se á disposição dos superiores hierarchicos, nas horas 
de expediente e quando lhes fôr determinado. 

Art. 32 — U m dos contínuos, escolhido pelo secretario geral, terá a 

seu cargo abrir e fechar a Reitoria e velar pela guarda, conservação e asseio 

do edifício. 
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Art. 33 — Ao servente cabem os serviços de arranjo e asseio das va
rias secções da Reitoria, e outro-, determinados pelo secretario geral. 

SECÇÃO I X 

Da Contaiioria 

Art. 34 A Contadoria, subordinada ao secretario geral, tem as se

guintes attribuições; 

1) organizar e manter em dia o serviço de contabilidade: 
2) encarrega" -e d..- recebimento-, depósitos e pagamento-; 

3) coadjuvar na organização do.- orçamentos; 
4) manter o inventario do patrimônio, 

Do Contador 

Art. 35 — São attribuições <!«. contador: 

1) responsabilizar-se pelos serviços da contadoria e thesoura 
2) receber: a. a- verba- postas no The-ouro á disposição da Rei 

toría; b) a contribuição de cada instituto universitário para as 
rendas da Universidade; c) os rendimento- do- bens movei- ou 
immoveis; d) o producto (Ia venda de publicações e impres!—. 
e de direitos autoraes : 

3) conservar em caixa a- importâncias que lhe forem entregue-, 
até 5ÍX1$000. depositando o restante, em nome da Universidade, 
em Banco designado pelo Reitor. 

C MMTU.i > I I 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

SECÇÃO I 

Da sua composição 

Art. 36 O Conselho Universitário, orgam deliberativo, é constituído: 

a) pelos directores dos institutos universitários; 
b) por um delegado da Congregação de cada instituto univei 

tario : 

ei por um representante d,,.- docente- livres d..- institutos univer 
sitarios : 

d) por três representantes rias instituições complementares; 
e) por um representante dos antigos alumno- dos instituto- com

ponentes da Universidade; 

f) p<»r um representante dos actuaes alumno- da Universidade. 

Art. 37 —- Quando, por licença ou impedimento do director de qual
quer instituto universitário, assumir o exercício .. v ice-director. este 
ciará immediatamente a.. Reitor, para a devida eommunicação ao Conselho. 

Art. 38 A escolha d., representante da Congregação se faz no insti
tuto universitário, na primeira sessão annual, em votação secreta, por maio-
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ria absoluta dos presentes, devendo recahir, em professor cathedratico effe-
ctivo, que não exerça funcção administrativa no estabelecimento, salvo a de 
membro do Conselho Technico-Administrativo. 

§ 1.° — A escolha será immediatamente communicada ao Reitor pelo 
director do instituto universitário, em officio que deve ser lido ao Conselho, 
na primeira sessão subsequente. 

§ 2° —• Renunciando o representante da Congregação, ou perdendo o 
mandato por faltas, o Conselho declarará vago o lugar, cabendo ao Reitor 
officiar ao director da Faculdade, para nova eleição. 

§ 3.° — Substituirá o representante da Congregação o supplente eleito 
juntamente com elle, nas suas licenças, commissionamentos ou ausências 
por mais de um mez. 

Art. 39 — A escolha do representante dos docentes livres será em vo
tação secreta, na sede da Reitoria, na primeira quinzena de março. 

§ L° — Proceder-se-á á eleição, na Reitoria, em dia e hora designadas 
pelo Reitor, que mandará convocar por escripto os docentes livres e annun-
ciar pela imprensa. 

§ 2.° — A' hora marcada, presente mais da metade dos docentes livres, 
será feita a eleição de um representante e de um supplente, sob a presi
dência do Reitor. 

§ 3.° — Não comparecendo docentes livres em numero legal, haverá 
segunda convocação, pelo mesmo processo, com cinco dias de antecedência, 
realizando-se a eleição, nesse caso, com qualquer numero. 

§ 4.° —• Para a votação chamar-se-ão os eleitores, de accôrdo com a 

lista organizada pelo secretario geral. 

§ 5.° — Cada eleitor votará em dois nomes, considerando-se o segundo 

como supplente. 

§ 6.° — Tanto o representante dos docentes livres, como o respectivo 
supplente, devem ser eleitos por maioria absoluta de votos, realizando-se, 
para isso, se necessário, até três escrutínios, sendo que no ultimo só poderão 
ser suffragados os dois nomes mais votados no escrutínio anterior. 

§ 7.° — A acta da eleição, lavrada pelo secretario geral ou pelo func- -

cionario da secretaria para isso designado, e stibscripta por elle, pelo presi
dente e pelos docentes livres presentes, será encaminhada ao Conselho Uni
versitário, para reconhecimento dos eleitos. 

§ 8.° — Renunciando o representante dos livres docentes, ou perdendo 

o mandato, será declarada a vaga, pelo Conselho, cabendo ao Reitor con
vocar o respectivo supplente. que servirá durante o tempo que faltava ao 
substituído. 

Art. 40 — Os três representantes das instituições complementares serão 

escolhidos pelos directores destas, em votação secreta, na sede da Reitoria, 

na primeira quinzena de março. 

§ l.° — Declarada a vaga, o Reitor convocará, por officio, os directores 

das instituições complementares, designando dia e hora para a eleição. 

§ 2° — Presente mais de metade dos directores, proceder-se-á á elei
ção, sob a presidência do Reitor. 
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§ 3.° — A eleição sé tara em cédulas com tanto- nomes quanto- os dos 
lugares a preencher, considerando-se eleitos OS candidatos que obtiverem 

maioria absoluta de voto-, 

§ 4. Applicam-se a esta, no que couberem, os dispositivo- sobre a 

eleição do representante de docente- livres. 

Art. 41 - A escolha do rei resentante dos antigo- alumnos se tara em 
votação -ecreta. na -ede da Reitoria, em assembléa que reuna. no mínimo. 

cem eleitores, em primeira convocação, ou cincoenta, em segunda. 

§ 1." -- Na primeira quinzena de março, o Reitor mandará publicar 
editaes pela imprensa, durante tre- dias consecutivos, convocando os anti
gos alumnos e estipulando que cada um deites deva apresentar-se munido 
de carteira de identidade ou de qualquer documento comprobatorio da qua
lidade de antigo alunim. de qualquer dos instituto- que compõem a Univer

sidade. 
§ 2." — A eleição será presidida pelo Reitor, servindo de secretario o 

funccionario designado pelo presidente. 

:< 3." Aberta a sessão, e vcriticado, pela h-ta de presença, o compa-
recimento de eleitores em numero legal, que houverem exhibido o- documen
tos referido- m. paragrapho 1. . proceder se a, a chamada e votação. 

j; 4." Cada cédula terá dois nomes de antigos alumnos, sendo o pri

meiro para representante, e o segundo para supplente. 
!j 5." Serão tido- como eleitos o- que obtiverem maioria de votos. 
S. 6." A aeta da eleição, -ub-cnpta pelo presidente, -ecretario e pre

sente- que quizerem assignal-a, -era enviada ao Conselho l niversitario. 
^ 7.o Não comparecendo cem eleitores, em plimeira convocação, será 

feita segunda, oito dias depois da primeira, realizando-se a eleição com em 

coenta eleitores, pelo menos, 
§ S." Não havend... em segunda convocação, numero legal, não ha

verá, nesse aim... representante dos antigos alumi 
Art. 4_' O representante d..- alumno- actuaes, será escolhido em vo

tação secreta, na -ede .'.a Reitoria, na segunda quinzena de março, sob a 
presidência do Reitor, por processo que Eôr prescripto pelo Directorio teu 
trai dos Estudantes da Universidade, e apurado pelo Conselho Universitário. 

Paragrapho único < > resultado da eleição será communicado ao Con

selho pelo Reitor. 
Art. 43 Aos particulares que houverem doado bens á Universidade 

ou aos instituto- universitário-, poderá -cr. pelo Conselho Universitário, 
concedida participação, por -i ou representantes -eu-, nas reuniões do t oii-
selho. para o fim especial de verificar a applicação do- donativo- ou a admi
nistração do patrimônio que hajam feito. 

SECÇA< > 1 I 

Do mandato dos Conselheiros 

Art. 4-+ — Os mandato- dos conselheiros terminam a 15 de abril. 

Art. 45 — Será de tre- annos a duração do mandato do representante 
das Congregações. 
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Art. 46 —• Será de dois annos o mandato: a) do representante dos do
centes livres e o respectivo supplente; b) dos representantes das instituições 
complementares; c) do representante dos antigos alumnos e o respectivo 
supplente. 

Art. 4/ — Será de um anno o mandato dos alumnos actuaes. 

Art. 48 — Nas vagas, não havendo supplente, será eleito substituto 
que exercerá o mandato pelo tempo que faltar ao substituído. 

SECÇÃO III 

Das attribuições do Conselho Universitário 

Art. 49 — São attribuições do Conselho Universitário: 

1.° exercer, como orgam deliberativo, a jurisdicção superior da 
Universidade; 

2° encaminhar ao Governo, com seu parecer, os projectos do re
gulamento dos institutos universitários: 

3.° organizar o Regimento Interno da Universidade, e approvar os 
que hajam sido elaborados pelos institutos universitários; 

4.° emendar ou rever os Estatutos da Universidade, por votação 
mínima de dois terços da totalidade dos seus membros, e san-
cção do poder competente; 

5.° organizar o orçamento geral das despesas da Universidade, e 
opinar sobre os orçamentos que cada um dos institutos univer
sitários tiver elaborado ; 

6.° emittir parecer sobre a prestação annual de contas da Reitoria 
e dos institutos universitários; 

7.° resolver sobre a acceitação de legados e donativos; 
8.° deliberar sobre a administração do patrimônio da Universidade; 

9° conceder e revogar mandatos universitários para cursos de 
aperfeiçoamento ou de especialização, e autorizar accôrdos 
entre os institutos universitários e sociedades particulares, para 
a realização de trabalhos de pesquisas; 

10.° organizar de accôrdo com as propostas dos institutos uni
versitários, e instituições complementares, cursos, conferências 
e demais medidas de extensão universitária; 

11.° deliberar sobre a concessão de titulo de doutor "honoris cau
sa", e de prêmios pecuniários ou honoríficos, destinados a re
compensar actividade universitária; 

12.° tomar providencias para prevenir ou corrigir actos de indisci
plina collectiva. não resolvidos pela direcção do instituto res
pectivo, e, em grau de recurso, sobre a applicação de penali
dades, na fôrma do Regimento Interno da Universidade; 

13.° resolver sobre a realização de planos e medidas que, por inicia
tiva própria, ou proposta de qualquer instituto, forem suggeri-
das para a maior efficiencia cultural e social das instituições 
universitárias; 
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14." reconhecer o Directorio 'entrai dos Estudantes; 

15.' propor ao Governo a nomeação do secretario geral da Univer
sidade, e approvar a- proposta- apresentadas pelo Reitor, para 
os demais cargo- da Reitoria; 

16. resolver, em L,rráu de recurso, os cargos que forem propostos, 
relativo- ao ensino e á administração dâ Universidade; 

17." opinar -obre proposta de dispensa de professores, na forma das 

Leis e Regulamenti is , 

18." decidir sobre o contracto de professores nacionaes e extran
geiros, ou -ua prorogação, ouvida a Congregação interessada; 

19.° opinar -obre propostas da- Congregações, a respeito da cria
ção, fusão, desdobramento ou suppressão de cadeiras; 

2().n dar parecer -obre os cur-o- a -c effectuarem nas instituições 
complementares e autorizar os cursos de extensão universitária; 

21." justificar, ou não. a falta de execução do- programmas appro
vados por parte do- professores do Collegio l niversitario; 

22: convencionar, com os professores, auxiliares de ensino ou di
plomados pela C m v ei-idade, o- objectivo- da- viagens de es 
tudo- ou pensionato, o tem]... de permanência, e pensão, e as 
obrigações a que ficarão sujeitos, quando lhe- for concedida 
bolsa de viagem ..u de estudos; 

23:' conceder parte da- bolsas de estudos ao auxilio de alumnos 
reconhecidamente pobres, e de real valor, para o prosegui
mento de -eu- estudos, ouvido o director do instituto; 

24." annullar a concessão de bolsas, quando o procedimento ou o 
aproveitamento d., beneficiado não fôr satisfactorio; 

reso] v er ..- casi •- i. missos do- Estatutos e deste Regimento. 

SECÇAí ) I Y 

Dos trabalho- do Conselho Universitário 

Art. 50 O Conselho Universitário se reunira, ordinariamente, no 
decim.. dia útil de cada me/ lectivo. e. extraordinariamente, sempre que o 
convocar o Reitor, ou um terço de seu- membro-, não podendo funccioiiar 

sem a presença mínima de mais da metade de seu- componente-. 

i; 1." v primeira convocação, para a- sessões ordinárias ou para as 
extraordinária-, promovidas pelo Reitor, será por circular assignada pelo 
secretario geral, contendo a matéria da ordem do dia, e com dois dia-, pelo 
menos, de antecedência. 

jj 2." - A convocação pel.. terço dos membros d,, Conselho -era reque
rida ao Reitor, que mandar: i lir circula . -. segundo preceitua o para
grapho anterior. 

jj 3." No caso de recusa do Reitor, a convocação poderá ser subscri-
pta pelos membros do Conselho que a promovem. 
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§ 4.° •— Não havendo sessão por falta de numero, será convocada, pelo 
mesmo processo, nova reunião, havendo entre a data desta e a anterior, o 
intervallo mínimo de 48 horas. 

§ 5.° — A terceira convocação, com igual intervallo, será por circular 
e pela imprensa diária, funccionando com qualquer numero, salvo os casos 
expressos em contrario. 

Art. 51 — E' obrigatório o comparecimento ás reuniões ordinárias do 
Conselho Universitário, sob pena de perda da representação ou do cargo 
aos que derem três faltas annuaes, sem causa justificada, a juizo do Con
selho. 

§ L° — Sempre que possível, os conselheiros que tiverem de faltar á 
reunião, pedirão excusa. por escripto ou por intermédio de um dos membros 
do Conselho, na própria reunião a que deixarem de comparecer. 

§ 2." — O pedido de justificação, não tendo sido feito segundo pre-
ceitua o paragrapho anterior, sel-o-á pelo próprio conselheiro, na primeira 
sessão a que comparecer. 

§ 3.° — Não havendo pedido de justificação, a falta será tida como 
injustificada. 

§ 4." — Transmittido ao Conselho o pedido cie justificação, e ninguém 
pedindo a palavra para discutil-o. será dado como attendido. 

Art. 52 — As sessões do Conselho não poderão ser abertas sem que 
esteja presente numero legal de conselheiros. 

Paragrapho único — Quando, no decurso de uma sessão, faltar nu
mero para as votações, proseguirá a discussão da matéria constante da ordem 
do dia, ficando adiada a votação respectiva para quando houver numero, na 
mesma sessão ou na seguinte. 

Art. 53 — As reuniões do Conselho serão presididas pelo Reitor, tendo 

para secretarial-o o secretario geral, com a assistência do secretario par
ticular. 

Art. 54 — Verificada a presença de numero legal, o presidente abrirá 

a sessão, que deverá ser iniciada pela leitura da acta da sessão anterior, feita 
pelo secretario geral. 

§ 1.° — Não havendo quem se manifeste sobre a acta, será ella consi
derada approvada e subscripta pelo presidente e conselheiros presentes. 

§ 2.° — Sobre a acta nenhum conselheiro falará durante mais de cinco 
minutos. 

Art. 55 — Os pareceres lidos em uma sessão, serão discutidos na imme-

diata, salvo urgência requerida por qualquer dos conselheiros e approvada 

pelo Conselho. 

Art. 56 — As matérias constantes da ordem do dia, serão discutidas 
de accôrdo com a respectiva inscripção, podendo, entretanto, o Conselho, a 

requerimento de qualquer de seus membros, conceder preferencia para qual

quer dellas. 

Art. 57 — Exgottada a ordem do dia, qualquer membro do Conselho 

poderá obter a palavra, pelo prazo máximo de quinze minutos, para tratar 

de assumptos referentes ao ensino. 
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Art. 58 - Nas discussões, cada membro do Conselho não poderá fallar 
mais de duas vezes -obre a mesma questão, nem durante mais de dez mi 
mitos, de cada vez. salvo o relator, que poderá dar tantas explicações rápidas 

quantas lhe forem solicitadas. 

Paragrapho único Encerrada a discussão, ninguém poderá fazer uso 
da palavra, sinão para encaminhar a votação e pelo prazo máximo de cinco 

minutos. 

Art. 59 — E' vedado ao Conselho tomar conhecimento de indicações, 
propostas, moções ou requerimento- de ordem pessoal, que não se relacionem 

directamente com os problemas do ensino. 

Art. 60 — Para a votação devem ser observado- ,.- seguintes preceil 

li além d..- casos expressos em lei. -era feita por escrutínio se 
creto. obrigatoriamente, a votação que interesse directamente 
a qualquer membro do corpo docente da Universidade; 

2) no- demais ca.-os, a votação -era symbolica, constando da acta 
apenas o numero de voto- favoráveis OU contrários; 

3) qualquer conselheiro pudera fazer consignar em acta. expressa

mente, o -eu voto; 

4) -e algum conselheiro o requerer, a votação será nominal; 

51 nenhum conselheiro desimpedido poderá excusar-se de dar 

.. -eu voto; 

(,) ,, presidente tem voto de qualidade, no- casos de empate. 

,\rt id — Qualquer proposta OU emenda devera -cr feita por escríptO. 

Art. õ2 Salvo dispensa votada pelo Conselho, toda a matéria sujeita 
a discussão, recebera j.rev lamente o parecer da commissão respectiva. 

^ 1." Não -elido a matéria da competência de nenhuma da- commis-

SÕes permanente-, o presidente nomeara, para e-tudal-a, uma commissão 

especial de tre- membro-. 

jv 2: A matéria que interessar o regimen didactico de qualquer ins 
títuto universitário, será encaminhada primeiramente a respectiva Congre 
gaçáo. salvo caso de grande urgência, a juizo d" ( onselho. 

Art. t>3 - - Do que -e pa-s,ar na sessão, lavrara o secretario acta circums-

tanciada. fazendo delia constar: 

a) a natureza da ses-ã... .. dia, hora e local de -ua realização, nome 

de quem a presidiu : 
bi nomes d..- conselheiros presentes, bem como os dos que não 

compareceram, consignando, a respe:t.. destes, -i a sessão fôr 
ordinária, a circumstancia de haverem, ou não. justificado a au

sência ; 

c) a discussão porventura havida a propósito da acta e a votação 

(lesta: 

d) o expediente; 

e) quanto possível, resumo da discussão havida na ordem do dia, 
e os resultado- da- votações; 

f) na integra, as declarações de votos; 
g) por extenso, todas a- propostas, 
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SECÇÃO V 

Das Commissões permanentes 

Art. 64 — O Conselho elegerá, na sua primeira reunião animal, as se
guintes commissões, compostas cada urna de três membros : 

a) commissão de ensino e regimentos ; 
b) commissão de legislação e recursos ; 
c) commissão de orçamentos e regência patrimonial. 

Art. 65 — E m nenhuma commissão poderá haver mais de um elemento 
do mesmo instituto universitário. 

Art. 66 — O prazo concedido á commissão para o estudo de qualquer 
matéria é o que vai da sessão da apresentação desta á sessão subsequente, 
podendo ser reduzido ou prorogado, a juizo do Conselho. 

Paragrapho único — As commissões, uma vez elaborado o seu parecer, 
deverão deposital-o na secretaria da Reitoria. 

Art. 67 — Quando qualquer membro da commissão fôr o autor da pro
posta, ou allegar suspeição, o Reitor lhe dará immediatamente substituto, 
para o caso em apreço. 

Art. 68 — A distribuição cie matérias pelas commissões. caberá ao Reitor. 

CAPITULO I I I 

Da Assembléa Universitária 

Art. 69 — A Assembléa Universitária é constituída pelo Conselho Uni
versitário e pelo conjuncto dos professores cathedraticos de todos os insti
tutos que compõem a Universidade de São Paulo. 

Art. 70 — A Assembléa Universitária realizará, annualmente, uma ses
são solenne, destinada: 

1) a tomar conhecimento, por exposição do Reitor, cias principaes 
occorrencias da vicia universitária e dos progressos e aperfei

çoamentos realizados nos institutos universitários; 

2) a assistir a entrega de tituleis honoríficos. 

§ l.° — A Assembléa, que se reunirá na segunda quinzena de dezem
bro, será convocada pelo Reitor cinco dias antes da data da reunião, por 
circular endereçada a cada um de seus membros e por aviso publicado na 
imprensa. 

§ 2° — Na realização da Assembléa, observar-se-á o seguinte: 

1) sentar-se-ão no recinto, além do Reitor, e a seu lado, o secre

tario e os membros do Conselho Universitário, os professores 
de cada instituto universitário, na ordem fixada pelo art. 3.° 
dos Estatutos: 

Faculdade de Direito, 
Escola Polytechnica, 

Faculdade de Medicina, 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras, 
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Instituto de Educação, 
Faculd ide de Pharmacia c Odontologia, 
Escola d« Medicina Veterinária, 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 
Faculdade de Sciencia- Econômicas e Commerciaes, e 
Escola de Bellas Artes ; 

2) era lugares especiaes, sentar-se-ão a.- autoridade- e os convida
dos de honra; 

3) alem da exposição do Reitor e do discurso de u m representante 
do corp.. d< • essores, designado pelo < onselho l nivei 
rio, poderá haver, a juizo do Reitor, discursos do.- convidados 
de honra, previamente inscriptOS. 

Art. 71 - A entrei;.-! de diploma de doutor "honoris cau-a", se fará 
da seguinte forma : 

li leitura, pelo secretario geral, do extracto da acta d.. Consell 
Universitário, referente a concessão do titulo; 

2i entrega d., titulo; 
3i saudação a., titular i resposta deste. 

Paragrapho único O diplomado poderá designar, para rec< ber - titulo. 
na solennidade, um representante idôneo. 

A::. 72 '» Reitor, por proposta do Conselho Universitário, convo 
cará a Assembléa para reuni I ordinária, sempre que o t onselho tivei 
de deliberar : 

ai -obre alienação de bens immoveis da l mver-idade; 

bi -obre ereves universitárias geraes, 

^ 1." A convocação, nesses ca-..-, se fará por circular, realizando-se 
a assembléa com qualquer numero. 

ij 2." - A Assembléa Universitária, como órgão da vida conjuneta dos 
institutos universitários, tem funeção meramente consultiva. 

Art. 75 \- reuniões da \--eml.lea Universitária serão secretariadas 
pelo -ecretan.. L;eral da Universidade. 

Approvado pelo Conselho Universitário, em 15 de outubro de 1934. 

Sá.. Paulo. 27 de novembro de 1934. 

(a) Sérgio M. Costa e Silva. 
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FACULDADE DE DIREITO 

I 





D E C R E T O N. 24.102 — D E 10 D E ABRIL D E 1934 

Transfere ao Estado de São Paulo a Faculdade de Direito (de São Paulo 

e dá outras! providencias 

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, usando da attribuição conferida no artigo 1." do decreto n. 19.398, 
de 11 de novembro de 1930, e 

considerando a conveniência de dar organização universitária ao ensino 
superior, sempre que reunam os institutos isolados dessa categoria as con
dições, previstas no art. 5.° do decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931; 

considerando, porém, que, nos termos do art. 8.° do referido decreto, a 
incorporação do instituto de ensino do Direito, mantido pela União na Ca
pital do Estado de São Paulo, á unidade universitária criada pelo decreto 
estadual n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, acarretaria a constituição federal 
da instituição; e, por esses motivos, 

attendendo ao que propõe o Governo do Estado de São Paulo, no sen
tido de ampliar os objectivos didacticos da alludida unidade universitária, 

DECRETA: 

Art. 1." — A União transfere ao Estado de São Paulo a Faculdade 
de Direito de São Paulo, com o prédio, ora em litígio, e as installações e 
tudo o mais que lhe integra o patrimônio, para os effeitos de sua incorpora
ção á Universidade criada pelo decreto estadual n. 6.283, de 25 de janeiro 
de 1934. 

Paragrapho único — O referido patrimônio continuará inalienável e 
applicado exclusivamente em beneficio da Faculdade de Direito. 

Art. 2.° — Essa transferencia se subordina ás condições seguintes: 

a) continuará a Faculdade a ter caracter e a gosar das mesmas 
prerogativas dos institutos officiaes congêneres da União; 

b) aos actuaes professores e funecionarios da Faculdade são ga
rantidos pelo Governo Federal os direitos e as vantagens que 
as leis federaes lhes asseguram, inclusive o pagamento dos res
pectivos vencimentos pelo Thesouro Federal, sem embargo de 
outros direitos que as leis estaduaes outorguem a professores 
e funecionarios de igual categoria; 

c) os professores e funecionarios que forem nomeados para a Fa
culdade, posteriormente á data deste decreto, terão os seus di
reitos e deveres regulados pelas leis estaduaes; 
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di a organização didactica. o regime escolar, a nomeação do dire
ctor e a do pessoal docente e administrativo da Faculdade, 
passarão a obedecer a- disposições estatutárias da Universidade 

de São Paulo. 

Art. 3." — F m ca-., de extincção da Universidade, a faculdade d< Di
reito de São Paulo revertera, com o respectivo patrimônio, para o Governo 

da União. 

Paragrapho único — A reversão poderá igualmente ser realizada ca-.. 

o exijam os interesses do ensino. 

\rt. 4 - Emquanto o- estatutos da Universidade de São Paulo não 
forem approvados pelo Governo Federal, a Faculdade de Direito, ora trans 
ferida, continuara a -er administrada e regida pela- lei- e regulamentos 

federaes 
\Tt S l I Governo do Estado, -alvo ., disposto no artigo 2.". lettra b. 

provera •• custeio da Faculdade. 
Art. 6. (> presente decreto entrará em vigor na data de -na publi

cação, revogadas a- disposições em contrario. 

Rio de Janeir... b) de abri! de 1934, 113.' da I nde] lendencia e 46." da 

Republica. 

GETULH > VARGAS, 
Washington F. Pires. 



D E C R E T O N. 6.429 — D E 9 D E M A I O D E 1934 

Approva o Regulamento da Faculdade Ide Direito de São Paulo 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, Interventor Fe
deral no Estado de São Paulo, usando das attribuições que lhe confere o 
decreto federal n. 19.398, cie 11 de novembro de 1930; e 

considerando ter o Governo da União, pelo decreto n. 24.102, de 10 de 
abril do corrente anno, transferido ao Estado de São Paulo a Faculdade 
de Direito para ser incorporada á Universidade criada pelo decreto n. 6.283. 
de 25 de janeiro de 1934; 

considerando que o Regulamento da Faculdade de Direito approvado 
pelo Conselho Nacional de Educação, ainda não fora expedido por decreto 
do Governo Federal; 

considerando a necessidade de um regulamento para normalizar o func-
cionamento da Faculdade dentro das leis federaes do ensino, 

DECRETA: 

Art. l.° — Fica a Faculdade de Direito de São Paulo, nos termos do 
decreto federal n. 24.102, de 10 de abril de 1934. incorporada á Universidade 
de São Paulo. 

Art. 2.° — Sem prejuízo das modificações que vierem a ser adoptadas 
pelos Estatutos da Universidade de São Paulo, vigora, com força de lei, o 
Regulamento da Faculdade de Direito, que com este baixa, assignado pelo 
Secretario da Educação e da Saúde Publica. 

Art. 3.° -— Consideram-se supprimidos, na Faculdade de Direito, os 
cargos não mencionados no mesmo Regulamento. 

Art. 4." — Todos os actuaes funecionarios da Faculdade continuam a 
receber da União, nos termos do decreto federal n. 24.102. de 10 de abril cie 
1934, os respectivos vencimentos. 

§ 1.° — Os actuaes funecionarios, cujos cargos ficaram supprimidos. e 
forem aproveitados em outros, perceberão do Thesouro do Estado a diffe-
rença entre os vencimentos do cargo novo, e os do anterior, os quaes conti
nuam a ser pagos pela União. 

§ 2.° — Os actuaes funecionarios. cujos cargos ficaram supprimidos na 
fôrma do artigo 2.°. deste decreto, e não forem aproveitados em outros car
gos, ficarão addidos á Faculdade e obrigados aos serviços que lhes forem 
designados pelo Director. 
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§3.°— Os actuaes funecionarios, cujo- cargos não ficaram supprimi
dos, perceberão no TheSOuro do F-tado a differença entre o- vencimentos 
anteriores e os fixado- por este decreto. 

Art. 5.° — São estes o- vencimentos annuae- do pessoal administra
tivo da Faculdade: 

Secretario 1" 800$00 
Thesoureiro 15:600$000 
Chefe technico da bibliotheca l.-,:f><>'1" 
Auxiliar do Secretario (Chefe de Secção) 14:400$000 
Secretario da Revista (gratificação) 4:800$000 
Chefe de Secção 14:400$000 
Primeiro escripturario 12:000$000 
S e g u n d o escripturario 'CoixiStxin 
Terceiro escripturario 7:200$0oo 
Quarto escripturario 6:000$000 
Contador < •. . . . 9 :600$i K |i 
Auxiliar (Io chefe teefinico da bibliotheca 9:600$000 
Porteiro 7:200?(HH> 
Bedel 5:400J • 
Continuo 4:800? 00 
Encadernador (contractàdo) 2:400$000 
Ascensorista 3:790$000 
Servente 3 :750$ K K' 

Art. 6.° Xi. orçamento aiinual do Estado consignar se á verba para 
pagamento de toda- a- despesas da Faculdade, que não tiverem ficado a 
cargo da União, exceptuadas a- despesas com a regência de turma- desdo 
bradas, as quae serão paga pelo cofres da Faculdade. 

^ 1" Durante .. corrente exercício, a- despesas cabivei- ao L tado 
serão paga- pelos cofres da Faculdade, e a estes restituidos pelo Thesouro 
do Estado c m verba que 5e consignará no próximo orçamento. 

J5 2." - Para effeito da restituição referida no paragrapho anterior, o 
Director da Faculdade enviará a.. Secretario da Educação, no m e z de de 
zembro do corrente anno, a competente redação .Ia despesa. 

Art. 7." Para fins de consignação orçamentaria, o Dire.-tor da Fa 
Culdade enviar,) ao Secretario I\A Educação, no m e / de outubro de cada anno, 
a proposta de orçamento da Faculdade para o anno seguinte, elaborado pelo 
Conselho Technico-Administrativo, na fôrma do Regulamento. 

Art. 8." • Este decreto entra e m vigor na data de -tia publicação, re
vogadas as disposições e m contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paul... ao- 9 de maio de 1934. 

\R.M \ X D < ) D E S A L L E S OLIVEIRA, 
Christiano Altenfelder Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Publica, 
em (* de maio de 1934. 

A. Meirelles Reis Filho, 
Director Geral. 
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REGULAMENTO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO 

CAPITULO I 

DA FACULDADE E SEU PATRIMÔNIO 

SECÇÃO I 

Da Faculdade 

Art. 1." — A Faculdade de Direito de São Paulo, instituto federal. 
criado pela lei de 11 de agosto de 1827, transferido pelo Governo da Repu
blica ao Estado de São Paulo, nos termos e condições do decreto federal n. 
24.102. de 10 de abril cie 1934, e incorporado á Universidade de São Paulo 
pelo presente decreto, reger-se-á por este Regulamento. 

SECÇÃO 1 I 

Do patrimônio 

Art. 2.° — Constituem patrimônio da Faculdade: 

a) o prédio em que funcciona; 
b) o material de ensino e a bibliotheca existentes; 
c) os saldos de subvenções; 
d) o excedente das taxas que arrecadar sobre as despesas que, 

por deficiência das subvenções, forem pagas pela thesouraria 
da Faculdade; 

e) os donativos e legados que receber. 

Art. 3." — O orçamento da receita e da despesa da Faculdade será 
elaborado pelo Conselho Technico-Administrativo, e, emquanto subsistirem 
as subvenções officiaes, submettidos á approvação dos poderes competentes. 

Art. 4.° •— Nenhum bem da Faculdade, presente ou futuro, poderá ser 
alienado ou onerado, salvo livros em duplicata, ou material e mobiliário que 
o Conselho Technico reputar imprestável. 

CAPITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

SECÇÃO I 

Dos Cursos em Geral 

Art. 5." — Ha, na Faculdade, os seguintes cursos: 

a) cursos normaes, um de bacharelado, em cinco annos, e um de 
doutorado, em dois annos; 

b) cursos equiparados, com programmas approvados pelo Conse
lho Technico-Administrativo, e com os mesmos effeitos dos 
cursos normaes; 
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c) cursos de aperfeiçoamento, para estudo aprofundado de qual

quer disciplina jurídica ou social; 
d) cur-o- de especialização, destinados a aprofundar, em ensino 

intensivo e -v-temático, conhecimentos aumentes a finalidades 

profissionaes ou scientifica--; 
e) curso- livres, com programmas approvados fie!.. Conselho Te

chnico-Administrativo, -obre assumptos de interesse girai, re
lacionado- com a.- disciplinas ensinadas nos cursos normaes; 

f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em 
beneficio collectivo, a actividade -cientifica da Faculdade, com 
estudo de problema- e propaganda de idéas <• princípios. 

§ 1.° - Os cur-o- normaes serão realizados pelo- professores cathe
dratico-, com a CollaboraçSo dos docente- livres, a juizo daquelles. 

§ 2." — Os cur-o- equiparados, serão realizados pelo- docentes livre-, 
com o numero de estudantes que. de accôrdo com o- recursos didatticos 

disponíveis, o Conselho Teclmíco fixar. 
§ 3.° — Os cur-o- de aperfeiçoamento e de especialização poderão ser 

organizado- e realizado-, por professores cathedratico.- ou por docentes bvn -

mediante autorização do Conselho Technico administrativo, que lhe- appro-
vará os programma.-. 

>; 1." O- cur-o- livre- podem -er realizados por professores da Fa 
culdade, ou professores extranhos a cila. de reconhecido saber e compete:, 
cia, com programma- approvados pelo Conselho Technico-Administrativo. 

§ 5." - - Os cursos de extensão universitária con-tarão de conferência-, 
de caracter educativo ou utilitário, promovidas pelo Con-elho Technico-Ad
ministrativo e approvada- pela Congregação. 

$ fi." Com excepção do- cur-o- normaes, sujeitos ao- períodos leeti 
vos fixados em lei, terão os cur-o- alludidos neste artigo duração e funecio 
namento regulado.- em mstrucçõe- d.. Conselho Technico Administrativo. 

§ 7.n - A realização da- conferências do curso de extensão univer-i 
taria ficará a cargo de professor da Faculdade, designado annualmente pela 
Congregação, ou de professores extranhos, por ella convidado-. 

Art. 6." - Poderá a Congregação escolher alumno-. que se tenham 
distinguido nos estudos, para realizarem, sob a direcção de um professoi 

para isso designado, palestras bibliographicas, na Bibliotheca da Faculdade. 

Art. 7 o — Nos cursos normaes, e sempre que houver grande numero 
de estudantes, -eráo estes, pelo * onselho Technico administrativo, dividi 
dos em turmas 

8 l.c Cada turma não terá mais de cento e trinta alumno-. 
§ 2.° — () professor cathedratico que leccionar a mais de uma turma 

perceberá, pelo trabalho relativo a cada uma da- excedente-, remuneração 

annual correspondente a d..'- terços d..- vencimento.- de seu cargo 

SECÇÃO II 

Do Curso de Bacharelado 

Art. 8.° — O curso de bacharelado comprehende o ensino da- seguintes 
disciplinas : 
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Introducção á Sciencia do Direito, 
Economia Politica e Sciencia das Finanças, 
Dire 
Díre 
Dire 
Dire 
Dire 
Dire 
Dire 
Dire 
Med 

to Civil, 
to Penal, 
to Publico Constitucional, 
to Commercial, 
to Judiciário Civil, 
to Judiciário Penal, 
to Privado Internacional, 
to Administrativo e Sciencia da Administração, 
cina Legal. 

Art. 9° — O ensino de Direito Civil será feito em quatro cadeiras; o 
de Direito Commercial e o de Direito Judiciário Civil, em três; o de Direito 
Penal, em duas; e o de cada uma das outras disciplinas, em uma. 

Art. 10 — São as seguintes as cadeiras do curso de bacharelado: 

1.° anno: 

1." cadeira — Introducção á Sciencia do Direito. 
2.a cadeira — Economia Politica e Sciencia das Finanças. 
3.a cadeira — Direito Romano. 

4.a cadeira — Direito Civil (Parte Geral e Theoria Geral das Obri
gações). 

2.° anno: 

1.* cadeira — Direito Civil (Obrigações em espécie e contractos). 
2.a cadeira — Direito Penal (Parte Geral). 
3.a cadeira — Direito Publico Constitucional. 

4.a cadeira —• Direito Commercial (Parte Geral — Actos de commer-
cio. O commerciante. As Sociedades). 

3.° anno: 

l.a cadeira — Direito Civil (Direito das Coisas). 

2.a cadeira — Direito Penal (Dos Crimes em espécie e Regimen Pe
nitenciário). 

3.a cadeira — Direito Commercial (O estabelecimento commercial. 
Contractos e Obrigações. Títulos de Credito). 

4.a cadeira —• Direito Judiciário Civil. 

4.° anno: 

l.a cadeira —• Direito Civil (Família e SuccessÕes). 

2,a cadeira — Direito Commercial (Marítimo e Fallencias). 

3.a cadeira — Direito Judiciário Civil. 

4.a cadeira — Medicina Legal. 



— 124 

5. anno: 

l." cadeira — Direito Judiciário Civil. 
2.* cadeira - Direito Judiciário Penal. 
3." cadeira - Direito Privado Internacional. 
4.a cadeira — Direito Administrativo e Sciencia da Administração 

Art. 11 — Cada professor acompanhará, na.- matérias leccionadas em 
dois ou mais anno-, a turma (pie, sob sua direcção. tiver iniciado .. respectivo 

estudo. 

Art. 12 - <i estudo de Direito Judiciário Civil .-era feito segundo pro
gramma integral, do terce ir., ao quinto anno. 

SECÇÃO iir 

Do Curso de Doutorado 

Art. 13 - O curso de doutorado constará da- seguintes cadeira-: 

1." anno: 

l." cadeira - Direito Publico (Theoria Geral do Estado e partes es 
peciaes). 

2.a cadeira — Historia do Direito Nacional. 
3.1 cadeira - Direito Civil Comparado. 
4." cadeira - Criminologia. 

2." anno: 

l." cadeira Economia e Legislação Social. 
2.a cadeira - Direito Publico Internacional. 

3.1 cadeira Sciencia das Finanças. 
4,a cadeira - Philosophia do Direito. 

Art. 14 - \a- cadeira- do curso de doutorado, que estiverem vaga-, 
serão provido- o- próprios professores cathedraticos do curso de bachare
lado, (pie a Congregação, por dois terços de votos, designar, 

Paragrapho único Os vencimento- desses professores corresponde 
rão a dois terços dos que lhes competirem como cathedraticos do cur-o de 
bacharelado. 

Art. 15 As cadeira- do cur-o de doutorado, para as quaes a Con
gregação não fizer a designação prevista no artigo anterior, serão providas 

na fôrma do artigo 66 e seguinte, e ao- respectivos professores competirão 
vencimento.- integraes. 

Art. 16 - - O - professores d., cur-o de doutorado têm a mais ampla 
liberdade na organização dos respectivos programmas annuaes, sujeitando-

os, todavia, ao conhecimento do Conselho Technico-Administrativo. 

Art. 17 - De cada matéria do curso de doutorado se darão duas aulas 
por semana, uma de exposição doutrinaria e outra para exercício- pratico-. 
discussão e critica de trabalho- originaes dos alumnos. 
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Art. 18 — O anno lectivo, o regime de freqüência, as taxas de ma
tricula e de freqüência, e as inscripçÕes para exames, são, no curso de dou
torado, igttaes aos do curso de bacharelado. 

Art. 19 — A verificação do aproveitamento se fará da seguinte fôrma: 

a) sobre cada matéria do anno que freqüenta, o alumno apresen
tará duas monographias originaes, uma em cada semestre; 

b) a prova oral constará de arguição, durante meia hora, perante 
banca de três examinadores, nomeados pelo Conselho Technico 
dentre os professores do curso, sobre as monographias apre
sentadas e sobre os pontos explicados no correr do anno: 

c) será approvado o examinando que obtiver, nas notas attribui-
das pelos três examinadores. média mínima de sete (7). 

Art. 20 — Para obter o grau de doutor em direito, deverá o candidato 
approvado nas matérias do curso: 

a) apresentar uma dissertação impressa sobre assumpto de sua 
escolha, pertinente a uma das ditas matérias: 

b) ser approvado na defesa da these ou theses contidas na disser
tação, perante uma commissão, presidida pelo Director da Fa
culdade, composta dos professores do curso e de mais quatro 
que a Congregação eleger, funccionando a commissão com a 
presença minima de metade e mais de um dos seus membros. 

§ 1.° — A arguição será de meia hora para cada arguente, em numero 
de três, escolhidos pela própria commissão. 

§ 2.° — O julgamento será feito por toda a commissão. 

CAPITULO I T I 

Da Administração da Faculdade 

Art. 21 — São órgãos administrativos da Faculdade: 

a) o Director; 
b) o Conselho Technico-Administrativo ; 
c) a Congregação. 

SECÇÃO I 

Do Director 

Art. 22 -— O Director será nomeado, por dois annos, pelo Governo do 
Estado, dentre os indicados numa lista de três nomes de professores cathe
draticos em exercício, votados, em escrutínio secreto, pela Congregação, nos 
seguintes termos: 

a) cada professor votará numa cédula de três nomes; 

b) considera-se, em cada cédula, votado em primeiro turno, o 
nome escripto em primeiro lugar, e, em segundo, os demais; 

c) constarão da lista os nomes votados em primeiro turno que al
cançarem um terço dos votos, desprezadas as fracções; 
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d) si não houver três nomes assim escolhido.- em primeiro turno. 

completarão a lista tríplice os mais votado- em segundo turno. 

Art. 23 — A lista tríplice -era organizada no minimo trinta dias antes 

de findar-se o mandato do director i>u dentro dos quinze dias seguintes ao 

da verificação de vaga. 

§ 1." — O director tomara posse 6 assumirá O exercício do cargo em 

sessão solenne da Congregação, especialmente convocada para esse fim. 

§ 2." — O regimento interno da Faculdade regulará a solennidade da 

posse. 

Art. 2-+ - O Director st-rá substituído, em suas ausências ou impedi
mentos, pelo membro do Conselho Technico-Administrativo por este de
signado. 

Art. 25 — São attribuições do Director: 
a) representar a Faculdade perante qualquer autoridade ou repar

tição e em todos o- actos ou solennidades a que ella deva com
parecer ; 

b) assignar o- diplomas dos cur-o.- de bacharelado e de doutorado 
e os certificados do- cur-o.- de aperfeiçoamento e de especia

lização ; 
c) coiitractar professores, quando autorizado pila Congregação, 

mediante proposta do Conselho Technico-Administrativo; 
d) convocar a Congregação e o Conselho Technico-Administrativo, 

e presidir á- respectivas sessões; 
e) executar e íazer executar a- resoluções da Congregação e d.. 

("onselho Technico-Administrativo; 

f ) abonar mensalmente ate tre- falta- a cada professor; 
g) fazer arrecadar a receita, eííectuar a despesa e fiscalizar a apph-

caçãi' de v erbas ; 

h) exigir a fiel execução do regime didactico, especialmente quan
to a observância do- horário- e programma-: 

i) manter a ordem e a disciplina; 

j) propor a.. Governo, depois de approvados pelo Conselho Te
chnico-Administrativo, o- nome- para nomeação do pessoal ad
ministrativo, exceptuados o porteiro, os bedéis, os continuo-, .. 
ascensorista e os serventes; 

ki nomear, com approvação do Conselho Technico-Administra 

tivo, os funecionarios exceptuados na letra anterior, e demittil-
o- livremente: 

1 ) designar e modificar o.- serviços dos funecionarios nos termos 
do regimento ; 

m ) conceder férias regulamentares a,,- funecionarios; 
n ) dar posse aos funecionarios; 

o) nomear os docentes livres, auxiliares de ensino e extra-nume-
rarios ; 

p) informar o Conselho Technico-Administrativo sobre qualquer 
assumpto do interesse da administração ou do ensino; 

q) apresentar annualmente ao Governo o relatório dos trabalhos 
da Faculdade; 
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r) applicar as penalidades regulamentares de sua competência; 
s) exercer as demais attribuições que lhe competirem por lei, re

gulamento ou regimento interno. 

SECÇÃO II 

Do Conselho Technico-Administrativo 

Art. 26 — Compôr-se-á o Conselho Technico-Administrativo de seis 
professores cathedraticos em exercício, nomeados pelo Secretario da Educa
ção e da Saúde Publica, dentre os nomes indicados pela Congregação em 
numero duplo aos dos lugares a preencher. 

§ 1-° — O Conselho renovar-se-á annualmente de um terço, terminando 
o mandato de cada turma em 30 de junho de cada anno. 

§ 2.° — A lista com a indicação de que trata este artigo será organi
zada na primeira quinzena de maio de cada anno, observando-se, em sua 
composição, o systema de votação referido no art. 22. 

Art. 27 — São attribuições do Conselho Technico-Administrativo: 

a) emittir parecer sobre qualquer assumpto didactico. que haja de 
ser submettido á Congregação; 

b) opinar nos casos em que seu parecer é exigido por este regula
mento; 

c) verificar si os programmas de ensino do curso de bacharelado 
obedecem ás normas regulamentares ; 

d) emittir parecer sobre a classificação de alumnos com direito a 
prêmios escolares; 

e) organizar os horários dos cursos; 
f) autorizar realização de cursos, nos termos do artigo 5.° deste 

regulamento; 

g) fixar annualmente, para os cursos seriados, e para cada turma, 
ouvido o professor, o numero de alumnos admittidos á ma
tricula ; 

h) deliberar sobre as condições de pagamento aos professores, pe
los cursos não normaes, remunerados; 

i) organizar as commissões examinadoras para admissão e pro
moção de estudantes; 

j) designar três nomes para a constituição das commissões exa
minadoras nos concursos para professores, nos termos do art. 
73 deste regulamento; 

k) propor á Congregação os nomes dos professores que devam ser 
contractados; 

1) organizar, ouvida a Congregação, o regimento interno da Fa
culdade ; 

m) elaborar, com o director, a proposta do orçamento annual da 
Faculdade; 

n) encaminhar á Congregação, devidamente informado, represen
tações de alumnos e contractos de professores; 
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o) deliberar -obre qualquer assumpto que interesse á Faculdade 
e não seja da competência privativa do director ou da Con

gregação; 
pj exercer as demais attribuições que lhe forem conferidas por lei. 

regulamento ou regimento interno. 

Art. 28 — Reunir-se-ão o- membros do Cofiseljio Technico-Administra

tivo em sessão, ordinariamente, uma vez por mez, e, extraordinariamente, 
por convocação d.. Director ou de dois OU mais de -eu- membros. 

Paragrapho unic. A- sessões d.. Conselho Technico-Administrativo 

serão presididas pelo Director, e reguladas, no que '.lies Eôr applicado. pelas 

norma- estabelecidas para a.- da Congregação. 

SECÇÃO 1II 

Da Congregação 

Art. 29 A Congregação é constituída pelo- professores cathedraticos 
effectivos, pelos docente.- livre- em exercício, e por um representante dos 

docentes In res, por estes eleito. 

Art. 30 São attribuições da Congregação: 

a) verificar, em -tia primeira reunião animal, ordinária, a presen
ça dos professores, indicando substitutos ao- cathedratico- au 

-ente-, ou impedido-, c eleger a commissão d.e redacção da lv< 

v ista da Faculdade ; 

b) conhecer dos recursos interpostos da- decisões d.. Director ou 
d,, Conselho Technico-Administrativo; 

c) eleger tre- nome- para escolha Io Director; 
dj organizar, na primeira quinzena de maio de cada anno. a b-t., 

para escolha do terço, renovável, annualmente. do Conselho 

Technico Administram i ; 

ei eleger dois professores cathedraticos para cada commissão exa 
minadora dos concursos, nos termo- do art. 73: 

f) deliberar sobre a realização de concurso- e :ip]in.\ar ou rejeitar 

o parecer a que se refere o artigo 82; 

gj approvar >.- programmas do curso de bacharelado; 
h) deliberar -obre a- propostas do Coii-elho Technico Adminis

trativo, para os contractos de professores; 
11 eleger o representante da Faculdade no Conselho Universi 

tario : 
ji fazer a designação referida ao art. 44 deste regulamento; 

k) exercer a- demais attribuições que lhes competirem por lei. re

gulamento ou regimento interno. 

Art. 31 — A Congregação funccionará e deliberará, normalmente, com 
a presença mínima de metade c mais um dos -eu- membro-, embora alguns 
destes deixem de votar, por impedimento ou outra causa. 

Art. 32 — Funccionará a Congregação ordinariamente no primeiro (lia 
útil de fevereiro, na primeira quinzena de maio. e no décimo dia útil apó 
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encerramento dos cursos; e, extraordinariamente, quando convocada pelo 
Director, ou a requerimento, no mínimo, de cinco dos seus membros. 

§ l.° — Salvo força maior, as convocações para sessão extraordinária 
da Congregação, se farão por officio, com antecedência minima de vinte e 
quatro horas e declaração dos respectivos fins. 

§ 2-° — Realizar-se-á por edital a convocação quando, feita por duas 
vezes na fôrma do paragrapho anterior, não se realizar a sessão por falta de 
"quorum". 

§ 3.° — Verificada, trinta minutos depois da hora marcada para a ses
são, a falta de numero, immediatamente lavrará o Secretario um termo que 
será assignado pelos professores presentes. 

__§ 4.° — Na hypothese do paragrapho segundo deste artigo, a Congre
gação funccionará e deliberará com qualquer numero. 

Art. 33 — Será esta a ordem dos trabalhos nas sessões da Congregação: 

a) leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior; 
b) leitura do expediente; 
c) exposição, pelo Director, cios motivos e fins da reunião; 
d) exposição ou proposta, por qualquer professor, de assumpto 

da competência da Congregação; 
e) discussão e votação dos assumptos expostos ou propostos. 

Art. 34 — Nenhum professor poderá falar mais de duas vezes sobre o 
mesmo assumpto, nem mais de clez minutos cada vez. 

Art. 35 — A votação será, em regra, symbolica, constando da acta ape
nas o numero de votos favoráveis ou contrários. 

Paragrapho único — Qualquer professor poderá, entretanto, fazer consi
gnar seu voto, expressamente, na acta. 

Art. 36 — Além dos casos expressos em lei, será feita por escrutínio se
creto, obrigatoriamente, a votação que interesse a qualquer professor. 

Art. 37 — Salvo nos casos do artigo anterior, a requerimento de qual
quer professor, será nominal a votação. Neste caso, votará em primeiro lugar 
o professor de posse mais recente, até o da mais antiga, e, por ultimo, o 
Director. 

Art. 38 — Além de seu voto de professor, tem o Director o de quali
dade, nos casos de empate. 

Art. 39 — Os trabalhos da Congregação preferem a qualquer outro. 

Art. 40 — De tudo quanto se passar nas sessões, lavrará o Secretario 
acta circumstanciada, fazendo delia constar: 

a) quanto possível, o resumo da discussão havida; 
b) por extenso, todas as propostas; 
c) na integra, todas as declarações de votos. 

Paragrapho único — A' margem de cada acta será feita summaria indi
cação dos assumptos nella tratados. 

Art. 41 — Nenhum professor desimpedido poderá excusar-se de dar o 
seu voto. 

Art. 42 — Consignar-se-á em acta especial, em folha avulsa, qualquer 
assumpto que a Congregação considerar secreto. 
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Paragrapho único — Xa sobrecarta, que .encerrar esta acta, fechada com 
o sello da Faculdade, o Secretario lançara declaração naquelle sentido, da

tada e a.ssignada por elle e pelo Director. 

Art. 43 - As faltas dos professores á- sessões da Congregação somente 
poderão ser abonada- pelo Director em caso de força maior ou de moléstia 

devidamente comprovada. 

CAPITUH I IV 

Do corpo Docente 

Art. 44 () crpo docente compôr-se-á de professores cathedraticos e 
docentes livres, e. eventualmente, de professores contractàdo- e de professi 

res honorários. 

SECÇÃO 1 

Doa Professores Cathedraticos 

Art. 45 - < )s professores cathedraticos são nomeados pefO Governo | 

proposta da Congregação: 

a) por transferencia de professor cathedratico de igual disciplina 
de outra Faculdade de Direito official; 

b) independentemente de concurso, quando se tratar de profissio 
uai m-igne, que haja publicado obra doutrinaria de valor cxce 
pcional, mi -e tenha notabilizado na especialidade; 

c) tratando-se de cadeira nova, indicando professor ja appri 
em concurso da matéria na Faculdade, e que a e-ta tenha pres
tado relevantes serviços; 

d) mediante concurso. 

Paragrapho único — Poderá a Congregação, approvando. por dois ter 

ços. requerimento do interessado, propor remoção de professor de uma para 

outra cadeira. 

Art. 46 A transferencia, alludida na letra "a" do artigo anterior, só 
poderá realizar-se mediante solicitação do interessado, parecer favorável da 
Commissão prevista no art. 73. e a].provação do parecer, em votação secreta. 
por, no mínimo, dois terço- do numero de professores cathedratico- . :; 

exercício. 

Art. 47 — A nomeação independentemente de concurso, alludida na letra 
"b" do art. 45. só poderá ser proposta ao Governo, si a indicação, feita por 
um dos professores cathedraticos, e mediante parecer de uma commissão de 
cinco membro- nos termo- do art. 73. fôr, em votação secreta, approvada, 
no minimo, por dois terços (2/3) do numero de professores cathedraticos 

em exercício. 

Art. 48 -— O concurso -e processará nos termos dos artigos 66 e se

guinte-. 

Art. 49 — Os professores cathedraticos são vitalícios e inamovivei? desde 

a posse. » 



— 131 — 

Paragrapho único — O disposto neste artigo abrange os cathedraticos 
actuaes, inclusive os que tenham sido nomeados para período de dez annos. 

Art. 50 — Compete ao professor cathedratico: 

a) leccionar com efficiencia as matérias que constituem o pro
gramma de sua cadeira; 

b) apresentar, todos os annos, antes da abertura das aulas, o seu 
programma e dez theses, estas para o effeito do art. 156; 

c) tomar parte nas commissões de exames, defesa de theses e con
cursos ; 

d) comparecer e tomar parte nas sessões da Congregação; 
e) submetter, durante o anno lectivo, os alumnos a exercícios prá

ticos da matéria explicada; 
í) satisfazer ás requisições do Director, no interesse do ensino; 
g) fiscalizar a freqüência dos alumnos ás suas aulas; 
h) indicar, de preferencia entre os da cadeira, o docente livre que 

o substituirá em caso de licença.' 

Art. 51 — O professor cathedratico que compuzer tratado, compêndio 
ou memória scientifica de importância, acerca de matéria ensinada na Fa
culdade, terá direito á impressão do seu trabalho, até três mil exemplares, 
á custa da Faculdade, e a u m prêmio de cinco a dez contos de réis. 

Paragrapho único — Para o professor adquirir o direito de impressão 
acima referido, é indispensável que a Congregação approve, em votação se
creta, pelo mínimo de dois terços (2/3) de votos de seus membros, proposta 
sua nesse sentido feita ao Conselho Technico-Administrativo, e por este 
também approvada. 

Art. 52 — De três em três annos, escolherá a Congregação, numa lista 
de três nomes organizada pelo Conselho Technico-Administrativo, u m pro
fessor para. á custa da Faculdade, fazer investigações scientificas e obser
vações praticas, ou estudar, em paizes extrangeiros, os melhores methodos 
de ensino, assim como examinar os estabelecimentos e instituições de ensino 
das nações mais adiantadas da Europa e da America. 

§ 1-° — A Congregação dará, por escripto, ao nomeado, instrucções ade
quadas ao bom desempenho de sua missão, designando a época, a duração 
da viagem, e os lugares que deverá visitar. 

§ 2." — O Director velará pelo cumprimento das instrucções dadas ao 
commissionado. levando ao conhecimento da Congregação o que occorrer 
durante a commissão, assim como o resultado final delia. 

§ 3.° — A Congregação cassará a commissão ao que não cumprir sua 
missão no prazo dado, cessando os supprimentos que lhe forem concedidos. 

§ 4.° — O Conselho Technico-Administrativo providenciará para a in
clusão, annualmente. no orçamento da Faculdade, da verba necessária ao 
custeio do serviço previsto neste artigo. 

Art. 53 — A antigüidade dos professores se contará da data da respe
ctiva posse como cathedratico; havendo mais de uma no mesmo dia, regula
rão as datas dos decretos, e, si forem estas iguaes, a idade. 

Paragrapho único — Quando o professor cathedratico tiver sido docente 
livre, para o computo da sua antigüidade se addicionará o tempo de effe-
ctivo exercício do ensino, substituindo cathedraticos. 
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Art. 54 Os professores usarão obrigatoriamente as vestes talares e as 

insígnias doutorae-. além de nas sessões solennes da Congregação; 

ai na collação solenne de grau: 
b) na posse do Director e professores; 
cj nas provas publica- de concurso; e 
d) nas defesas de theses. 

Ari. 55 '* professor cathedratico, que tiver bem cumprido a- -tias 

funcções. terá direito a um accrescimo de vencimentos nos seguintes ter
mos: cinco por cento (5 c'< i, depois de dez annos de serviços; dez por cento 
(10 '•/, ). depois de quinze anuo-; vinte por cento (20 ', ). depois de vinte 
anno-; trinta e tre- por cento (33 '"< ). depois de vinte e cinco aurn.-. e qua 

renta por cento (40 '', i. depois de trinta anno-. 

v; 1." Xa contagem do tempo inclue-se o do exercício que o professor 

tiver tido. quando docente livre, em substituição a cathedraticos. 

<; 2." - A prova do cumprimento distincto de -eu- deveres -era dada 
pelo voto do Conselho Technico-Administrativo, que levará em conta não -o 
a proficiência do ensino, como a assiduidade e a cooperação na disciplina. 

>< 3." \ ultima gratificação dependerá de ter .. professor publicado 

obra de notável mérito, nos termo- do art. 51. 

^ 4." ( )- accrescimos da tabeliã acima serão calculados sobre ..- \ei; 
cimento- em vigor no momento em que -e completar cada período. 

^ 5." < )- accrescimos acima se incorporarão integralmente a..- vei 
cimento- para todo- ..- effeitos. 

\rt. 56 '' professor cathedratico, depois de vinte e cinco annos de 
,-erviço effectivo, poderá requerer jubilação com toda- a- vantagens em cujo 

gosi. estiv cr. 

Art, 57 0 professor cathedratico -era aposentado, quando tiver mais 
de trinta anno- de magistério, ou attingir sessenta e cinco de idade. 

§ 1." Si ., tempo de -erv íço fôr inferior a quinze anno-, a- vantagens 

da aposentadoria -eráo reduzida- proporcionalmente. 

;< 2." A Congregação, attendendo ao- mérito- excepcionaes d.. ;• 
Eessor, poderá por dois terç..- .2 3) de votos, propor ao Governo proroga 

ção, por mais cinco annos. do exercício da cadeira. 

Art. 58 — Para os effeitos da jubilação -eráo conta.lo- como tempo de 

sen íço: 
ai o tempo de qualquer serviço publico, estadual ou federal, re

munerado ou gratuito, ou obrigatório por lei; 
b) o de serviço publico em commissão -cientifica : 
c) o do -erv iç. i de guerra ; 
d) ,, de suspensão judicial, quando o funecionario fôr absolvido; 
ei o de exercício de mandato electivo federal ou estadual, o de 

agente diplomático extraordinário, .. de ministro ou secretario 

do governo federal ou estadual, e o de presidente ou vice-pre

sidente da Republica mi do Estado. 

Art. 5') ( )s professores jubilados e aposentado- poderão tomar parte 
mi- sessões da Congregação, em que conservarão os seus lugares de antigüi
dade, -em direito de voto, ma- com todas a- honra- e dignidades do cargo. 
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SECÇÃO II 

Dos Docentes Livres 

Art. 60 — Os docentes livres serão nomeados pelo Director da Facul
dade, mediante habilitação em concurso, para u m período de dez annos. 

§ 1.° — A Congregação fará, de cinco em cinco annos, revisão do qua
dro dos docentes livres, afim de excluir aquelles que não houverem executa
do, no ultimo quinquennio, actividade efficiente de ensino, ou não tiverem 
publicado qualquer trabalho de valor doutrinário ou de observação pessoal, 
sobre a matéria de sua cadeira. 

§ 2° — Independentemente da revisão acima, poderão os docentes 
livres ser destituídos pela Congregação nos mesmos, casos de destituição dos 
professores cathedraticos. 

§ 3.° — Nenhuma cadeira poderá ter mais de três docentes livres. 

Art. 61 — Incumbe ao docente livre: 

a) realizar cursos equiparados ; 

b) substituir o professor cathedratico da disciplina nos seus impe
dimentos prolongados; 

c) collaborar com o professor cathedratico na realização dos cur
sos normaes, encarregando-se especialmente da parte pratica; 

d) reger o ensino de turmas, que o cathedratico lhe confiar; 

e) organizar e realizar cursos de aperfeiçoamento e de especiali
zação relativos á disciplina de sua cadeira. 

Paragrapho único — O ensino ministrado por docente livre, em cursos 
equiparados, obedecerá ás linhas fundamentaes dos cursos normaes e seguirá 
o programma que fôr approvado pelo Conselho Technico-Administrativo. 

Art. 62 — O docente livre perceberá: 

:;,-! a) o que perder o professor cathedratico que substituir; 

h) a remuneração fixada no art. 7°. paragrapho 2°, quando na 
regência de turmas desdobradas ou substituindo o cathedratico 
afastado sem prejuízo de vencimentos; 

c) os vencimentos integraes de cadeira vaga, que esteja regendo. 

Paragrapho'único — Nenhuma retribuição lhe é devida pela collabo-
ração que prestar ao professor cathedratico na realização dos cursos normaes. 

Art. 63 — Os cursos equiparados, ministrados por docente livre, são 
complementares do curso official, não importando em ônus para a Facul
dade, nem desonerando o alumno da freqüência ao curso official. 

Art. 64 — N o segundo dia útil de fevereiro de cada anno, os docentes 
livres, sob a presidência do Director, escolherão, em votação secreta, o seu 
representante junto á Congregação da Faculdade. 

§ 1.° — O mandato desse representante é de u m anno, não podendo 
ser reeleito sinão dois annos depois. 

§ 2.° — Vagando, por qualquer motivo, o lugar de representante, pro
ceder-se-á, dentro de três dias, a eleição de outro pelo tempo que faltar ao 
substituído. 
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§ 3.° — Perderá a representação o que, sem motivo justificado, faltar 

a três sessões da Congregação. 

Art. 65 — O docente livre, que mantiver cur-o na Faculdade, não pôde 

aus©ntar-se da Capital sem prévia licença concedida pelo Director. sob as 
penalidade- previstas, em caso igual, para o- professores cathedraticos. 

SECÇÃO I I I 

Do Concurso para Cathedratico 

Art, <><> Trinta dia- depois de vagar qualquer cadeira, mandara o Di
rector publicar na- folha- officiaes do Estado e da União, edital de inscripção 

no concurso, pelo prazo de quatro mezes. 

| 1, \ publicação -era renovada durante o prazo e repetida em cada 

um do- -eus quatro ultimo- dias. 
$ 2" () prazo de inscripção que terminar durante ferias ficará proro-

gado pelo- tre- primeiro- dia- a ella.- seguintes. 

Art. o7 Havendo duas ou mais vagas, a- inscripções referentes a -< 
gunda, e a cada uma da- seguintes, -e abrirão trinta dia- depois da abertura 

da anterior. 

Paragrapho único \ Congregação predeterminará a ordem em qu< 
-e hajam de abrir a- inscripções para cada concurso, attendendo. de praf< 

rencia, á ordem chronologica em que a- vaga- -e tenham verificado 

Art. (>8 O candidato a concurso instruíra sua petição com : 

a. pn.va de cidadania brasileira; 
bi diploma de bacharel ou doutor em Direito, ou. em -e tratando 

de Medicina Legal, o diploma de doutor em Medicina, confe 
rido por Faculdade brasileira, official ou equiparada; 

c) folha ca irrida : 
d) atte-tado de não soffrer de moléstia contagiosa ou incurável: 

ei attestado de actividade profissional relacionada com a disciplina 

em concurso. 

Art. 69 - A inscripção poderá ser feita por procuração, 

Art. 7U — No dia lixado para o encerramento da inscripção. em sessão 
especial, ás quatorze horas, o Conselho Technico administrativo verificara 
si os candidato- preencheram a- condições legaes, approvando oti na., a-

inscripções. 
§ 1." A votação será nominal -obre cada concorrente. 
vj 2." Nessa occasião, lavrará o Secretario o termo de encerramento 

das inscripções, que será assignado pelo Secretario e pelo Director. 
* 3» — O Director fará cxtrahir pelo Secretario duas lista- do- candi

datos inscriptos, uma da- quaes mandara publicar e outra remetterá ao 

(roverno. 
§ 4." () candidato, cuja inscripção fôr recusada pelo ( onselho Te

chnico-Administrativo, poderá, dentro de quarenta e oito horas, recorrer. 
com effeito suspensivo, para a Congregação. 

Art 71 — Findo o prazo da inscripção, nenhum candidato -era a ella 

admittido. 
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Art. 7 2 — Si, terminado o prazo, nenhum candidato se houver inscripto, 
a Congregação o espaçará por igual tempo, e, si terminado o novo prazo, 
ninguém se apresentar á inscripção, o Governo nomeará, por proposta cia 
Congregação, pessoa que reuna as condições mencionadas no art. 52 do de

creto federal n. 19.851. 

Art. 73 — Encerrada a inscripção para o concurso, será nomeada uma 
commissão de cinco membros, á qual incumbirá: 

a) o estudo dos títulos e obras scientificas apresentadas pelos can

didatos; 
b) acompanhar a realização de todas as provas cio concurso; 
c) classificar os candidatos pela ordem de merecimento; 
d) indicar á Congregação o nome do candidato a ser provido no 

cargo. 
§ 1." — Dos membros da commissão acima, dois serão designados pela 

Congregação dentre os seus membros, e três pelo Conselho Technico-Admi

nistrativo. 
§ 2° — Dos três membros designados pelo Conselho Technico-Admi

nistrativo, dois, pelo menos, deverão ser extranhos aos membros, em exer

cício, da Congregação. 

Art. 74 —- São provas do concurso: 

a) uma monographia original, não ainda publicada, com cincoenta 
paginas, no mínimo, sobre assumpto de livre escolha do candi

dato, e pertinente á matéria em concurso: 

b) prova escripta: 
c) arguição sobre a monographia apresentada; 

d) prova didactica. 
Paragrapho único — Ao inscrever-se. o candidato entregará ao Secre

tario cem exemplares impressos da monographia acima referida. 

Art. 75 — Antes do inicio das provas, a commissão examinadora pro
porá á Congregação sejam excluidos dos concursos os candidatos que hajam 

apresentado monographias de insignificante valor jurídico. 

Art. 76 — A prova escripta obedecerá ao seguinte: 
a) a Congregação organizará, cinco dias antes do designado para 

a prova, uma lista de vinte e cinco themas relativos á matéria 

em concurso: 
b) essa lista ficará, desde logo. na Secretaria, durante o expedien

te, á disposição dos candidatos; 
c) a prova, para a qual os candidatos terão prazo de quatro horas, 

versará sobre um dos themas da lista, sorteado no momento, 

perante a Commissão Examinadora; 
d) a prova será realizada em presença cia Commissão Examina

dora, cujos membros rubricarão os papeis a ella destinados: 
e) as provas escriptas serão, pela Commissão Examinadora, la

cradas e encerradas em urna, onde permanecerão até a oceasião 

da leitura. 

Art. 77 — A prova da arguição será feita assim : 
a) serão arguidos sobre as monographias apresentadas, um a um, 

os concorrentes, na ordem em que se inscreveram; 
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b) cada examinador apresentará suas objecções no prazo máximo 

de trinta minuto- . 

c) a cada examinando será assegurado igual prazo para respon

der ás objecções: 

d) para compensar as interrupções que se venham a dar nos de
bates, o Director prorogará 0 tempo concedido aos examinan

do-, para a- ,-ua- respostas. 

Art. 78 — A prova didactica. que começará dois dia- depois de concluí

das as prova- da arguição. obedecerá ao seguinte: 

a) cada candidato fará uma prelecção, com (pie mostrará suas qua
lidades de professor, durante cincoenta minutos, sobre um pon

to di i programma : 

b) o ponto, -..bre que «. candidato preleccionará, será sorteado com 

vinte e quatro hora- de antecedência; 

c') no sorteio do ponto para a prelecção. o- papeis numerado- se 
rão postos na urna, em presença d..- candidatos, que verifica 
rão sj foi incluído todo o programma da cadeira; 

(1) quando o numero d..- concorrente- á mesma cadeira Fôr su
perior a tre-, -eráo elle- divididos em turmas, e cada uma pre 

leccionará sobre matéria diversa; 

e) nenhum candidato da mesma turma poderá assistir a prelecção 
do antecedente, ficando na pre-ença de funccioiiari.. de cate 

g.ria. indicado pelo Director. afastado da -ala onde -e reah 
zam a- prov a-, 

§ 1." — Tratando -e de cadeira para a qual não exista programma em 
vigor, o Conselho Technico administrativo organizará um. para effeito do 
concurso, com trinta ponto- no mínimo, e oitenta no máximo. 

§ 2.° — O programma organizado nos termos do paragrapho anterior 
ficará na Secretaria, a disposição do- candidato-, pelo menos durante o ulti
m o mez do praz.. para inscripção, 

Art. 79 — Finda a prova didactica. serão lidas, pelos candidato-, a- re-
pectivas prova.- escripta.-, mediante fiscalização reciproca. 

Paragrapho único Havendo apenas um candidato, a fiscalização da 
leitura será feita por um do- membro- da Commissão Examinadora. 

Art. 8 0 - 1. facultado a., candidato que provar moléstia, com attestado 
de três medico-, nomeado- a -eu pedido, pelo Director, requerer o adia
mento dos trabalhos do concurso, por oito dia- no máximo, -alvo -i iá hou
ver sido sorteado ,, ponto -obre que tiver de escrever ou preleccionar. 

Art. SI 'Cd..- ..- actos d., concurso, exceptuada a feitura da prova 
escripta, -eráo públicos e sob a presidência do Director. com a pre-ença da 
Congregação. 

Art. 82 — Assim -e julgará o concurso: 

a) cada prova será julgada separadamente, quando tiver -ido con
cluiria pelo ultimo candidato a cila chamado, e do julgamento 
se lavrara, em livro especial, acta. na (piai cada examinador 
attribuirá a cada candidato nota. de zero a dez: 
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b) a nota de cada candidato, em cada prova, será a média das 
notas que lhe forem attribuidas pelos vários membros da Com
missão Examinadora e constará da acta alludida'. na lettra an
terior ; 

c) terminado o julgamento da ultima prova, a Commissão Exa
minadora procederá ao julgamento do concurso, tirando-se as 
médias das notas obtidas pelos candidatos nas varias provas; 

d) á vista do resultado, a Commissão lavrará, immediatamente, o 
seu parecer, habilitando ou não os candidatos, classificando os 
habilitados, e concluindo por indicar um só delles para a no
meação ; 

e) deverá assignar o parecer, com declaração de que foi voto ven
cido, o membro da Commissão que houver attribuido aos can
didatos notas, segundo as quaes! differente seria a conclusão do 
parecer; 

í) em seguida, será o parecer submettido ao voto da Congrega
ção, que se conservará em sessão permanente emquanto a Com
missão lavrar o seu parecer; 

g) se o parecer tiver, no mínimo, quatro assignaturas concordes, 
a Congregação só poderá rejeital-o por dois terços de todos os 
seus membros presentes; 

h) se o parecer tiver apenas três assignaturas concordes, poderá 
a Congregação rejeital-o por maioria de votos dos seus mem
bros presentes; 

i) não podem votar na Congregação os professores cathedraticos 
que fizerem parte da Commissão Examinadora. 

§ 1.° —• Só poderão votar os membros da Congregação cpie tiverem as
sistido integralmente ás provas do concurso. 

§ 2.° •— A acta da sessão, em que se julgar o parecer da Commissão 
Examinadora será immediatamente assignada. 

Art. 83 — Approvado o parecer, e si dentro em clez dias nenhum can
didato recorrer do julgamento para o Secretario da Educação, o Director 
communicará ao Governo, para effeito cie nomeação, o nome cio classificado 
em primeiro lugar. 

Art. 84 — Sendo rejeitado o parecer da Commissão Examinadora, abrir-
se-á novo concurso, dentro de trinta dias improrogaveis. 

Art. 85 — Terminado o concurso por habilitação dos candidatos, ou re
jeitado o parecer favorável da Commissão Examinadora, ficam dispensados 
de apresentar novos trabalhos impressos os candidatos inscriptos que reno
varem a sua inscripção. 

Art. 86 — Os candidatos habilitados receberão o grau de doutor em 

Direito. 
SECÇÃO I V 

Do Concurso para Docente Livre 

Art. 87 — Os concursos para docentes livres se realizarão todos os 
annos, na primeira quinzena de outubro, sem prejuizo das aulas dos cursos 

normaes. 
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Art. 88 — A inscripção para 0 concurso de docente livre se effecttiará 
na segunda quinzena de setembro de cada anno. independentemente da pu
blicação de editae-, 

Art. 89 — Applicam-se ao concurso para docente livre as mesma- nor
mas do concurso para professor cathedratico. com a resalva de, no julga
mento, serem apenas os candidatos habilitados ou inhabilitados. 

Paragrapho único - \ Commissão Examinadora do concurso para do
cente livre será composta de cinco professores cathedraticos eleitos pela 
Congregação. 

Art. 90 -- Ante- de entrar em exercício, recebera o docente livre grau 
de doutor em Direito. 

S E C Ç Ã O V 

Dos Professores Contractados 

Art. 91 — Por necessidade do ensino, poderá.. -<•• contractados pro 
fissionaes: 

a) para a regência de qualquer disciplina do curso; 
b) para cooperar com o professor cathedratico no ensino norma! 

da cadeira; 
cj para a realização de cursos de aperfeiçoamento ou de especia 

lização. 
Art. 92 0 contracto de professores será assignado pelo Director, 

autorizado na fôrma deite Regulamento. 
\it. 93 Os vencimentos d..- professores contractàdo- serão lixados 

pelo Conselho Technico- Admini-ti a ti v... nos termo- d«. art. 3(>. § 3.", do de
creto federal n. 19.851, de 11 de abril de 1931. 

SECÇÃO V I 

Dos Professores e Doutores Honorários 

\rt. 04 . Serão professores honorários as pessoas de notável saber 
jurídico e relevante- serviç...- á causa do ensino, eleita- pelo voto mínimo de 
dois terços (2/3) da Congregação. 

§ 1." — A proposta para professor honorário, assignada no minimo por 
três professores cathedraticos, será -ubmettída ao parecer do Conselho Te
chnico-Administrativo e encaminhada, com este parecer, á Congregação. 

§ 2." — Quando da iniciativa do Conselho Technico-Administrativo, 
será .1 proposta -ubmettída a Congregação por intermédio do Director. 

§ 3.° - Nas mesmas condições supra poderá a Congregação conferir a 
brasileiros e extrangeiros o grau de doutor "honoris causa". 

SECÇA< 1 VII 

Da posse, falta e substituição dos Cathedraticos 

Art. 95 — A posse dos professores cathedraticos será dada pelo Dire
ctor da Faculdade, perante a Congregação, em sessão solenne. 
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§ 1.° — Reunida a Congregação, o Secretario, depois de convidado o 
novo professor a tomar lugar á direita do Director, lera o decreto de nomea
ção e o termo de compromisso, que será assignado pelo Director, pelo em
possado e pelos professores presentes. 

§ 2° —• Antes da posse, será conferido ao nomeado o grau de doutor 
em Direito, se já o não tiver recebido. 

Art. 96 — Na falta ou impedimento dos professores cathedraticos, 
serão chamados, successivamente, a reger suas cadeiras do curso de bacha
relado os respectivos docentes livres, os cathedraticos de outras disciplinas, 
e, finalmente, os docentes livres destas. 

§ 1.° — Não havendo, na fôrma deste artigo, quem acceite a substitui
ção, o Conselho Technico-Administrativo autorizará o contracto de profes
sor extranho ao corpo docente. 

§ 2° — Nenhum cathedratico poderá ser chamado a reger, no curso 
de bacharelado, mais de uma cadeira de matéria extranha á sua, salvo caso 
de recusa de todos os outros. 

§ 3.° — Não poderá o docente livre ser incumbido de reger mais de 
uma cadeira. 

CAPITULO V 

Do pessoal administrativo 

Art. 97 — Os serviços administrativos da Faculdade de Direito com-

prehendem: 

1) uma secretaria: 
2) uma bibliotheca: 
3) uma thesouraria. 

Art. 98 — A Secretaria abrange: 

a portaria; 
uma secção de Protocollo e Expediente; 
uma secção de Registos e Archivo. 

Art. 99 — Os serviços da bibliotheca comprehendem o do expediente, 
o da catalogação e fichario, e o da Revista da Faculdade. 

Paragrapho único — O producto da vencia da Revista será entregue, 

mensalmente, ao Thesoureiro. 

Art. 100 — E' este o pessoal administrativo: 

um secretario; 
um thesoureiro; 
um chefe technico da bibliotheca; 
um auxiliar do secretario (chefe da secção) ; 

um contador; 
um auxiliar technico da bibliotheca; 
um chefe de secção; 
dois primeiros escripturarios; 
quatro segundos escripturarios; 
quatro terceiros escripturarios; 
quatro quartos escripturarios; 
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um porteiro; 
dez bedéis ; 
quatro contínuos ; 
um ascensorista: 
dois encadernadores (contractados); 
dez servente-. 

§ l.o _ A posse do thesoureiro depende da prestação de fiança a que 

estiver sujeito. 
8 2° — Os bedei-, contínuos, ascensoristas e serventes serão nomeados 

pelo'Director. com approvação do Conselho Technico-Administrativo. 
§ 3." — As attribuições do pessoal administrativo serão reguladas no 

Regimento Interno. 

CAPITULO VI 

Dos trabalhos 

SECÇAo I 

Do anno lectivo 

Art. 101— O anno lectivo da Faculdade vai do primeiro dia útil de 
março a 14 de novembro. 

Paragrapho único— O periodo de 20 de junho a 20 de julho é de teria-. 

SECÇÃO I I 

Doa trabalhos preparatórios 

\rt. 102 Até o dia 20 de janeiro. ..- professores enviarão ao Director. 
e este os stibmetterá a.. Conselho Technico. dentro de dez dia-, os program
mas de suas cadeira-, para o anno lectivo entrante. 

Ç l.n - Si até 20 de janeiro algum professor não tiver enviado -<••: 
programma. nem houver communicado ao Director que adopta o do anno 
anterior, o Conselho Technico-Administrativo determinará esta adopção, ou 
a de outro programma. por elle redigido. 

§ 2.° — Approvado- os programmas pelo Conselho Technico-Adminis
trativo, nos termos deste Regulamento, o Director providenciará a sua im
pressão no Annuario da Faculdade, ou em folhetos avulsos, de modo que 
sejam entregues á Secretaria até o dia 25 de fevereiro. 

Art. 103 - Xo primeiro dia útil de fevereiro de cada anno haverá ses
são da Congregação, para: 

a) verificar a presença dos professores e indicar substituto- aos 
que se acharem ausentes ou impedidos: 

b) eleger a Commissão da Revista da Faculdade. 

Paragrapho único — As resoluções tomadas nesta sessão serão publi
cadas, em edital, em dois jornaes de grande circulação da Capital do Estado. 
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SECÇÃO III 

Do regime das aulas 

Art. 104 — No curso de bacharelado, cada professor dará aulas três 
vezes por semana. 

§ l.° — E' facultado ao professor, sem augmento de remuneração, dar, 
á mesma turma, maior numero de aulas semanaes, ou determinar que as 
excedentes a três sejam dadas, sob sua direcção, pelo livre docente que 
escolher. 

§ 2° — Cada aula durará quarenta e cinco minutos. 
§ 3.° — Iniciada a aula, o bedel irá apresentando aos estudantes o livro 

de presença, no qual cada um assignará. indicando o numero de sua ma
tricula. 

§ 4.° •— Finda a aula, o professor encerrará o ponto. 
§ 5.° — Depois da entrada do profes ;or, não será admittida a de estu

dantes na sala, qualquer que seja o pretexto ou fundamento invocado para 
o retardamento. 

§ 6.° — Retirando-se algum alumno da sala. depois de assignado o 
ponto, sem ordem do professor, ser-lhe-ão marcadas faltas em dobro, e ap
plicadas ao bedel que o tiver consentido, as penas do art. 153 deste Regu
lamento. 

Art. 105 — Os livros de comparecimento de alumnos, alludidos no 
§ 3.° do artigo anterior, serão tantos quantas as cadeiras do anno Iectiv'o, 
com termo de abertura escripto e assignado pelo Secretario, onde se desi
gnará o escripturario que, mediante rubrica, authentique todas as respecti
vas folhas. 

Paragrapho único —• Havendo desdobramento de turmas, cada uma 
das desdobradas terá, em cada cadeira, livro especial de comparecimento. 

Art. 106 — O numero de aulas dadas pelo professor, será, para todos 
os effeitos, o que constar no livro de comparecimento dos alumnos. 

Paragrapho único — O Secretario entregará, diariamente, ao Director, 
relação dos professores que deram aula, e dos faltantes. 

SECÇÃO IV 

Da matricula 

Art. 107 — Serão alumnos da Faculdade somente os que se tiverem 
matriculado na época regulamentar. 

Art. 108 — A matricula no primeiro anno será requerida, pelo candi
dato, ao Director, no prazo constante do respectivo edital, em petição devi
damente sellada e acompanhada dos seguintes documentos: 

a) certidão de idade, comprovando o minimo de 16 annos com
pletos ; 

b) prova de identidade de pessoa: 
c) attestado de bom comportamento; 
d) attestado de vaccina anti-variolica e de que não soffre de mo

léstia contagiosa; 
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e) certidão dos exames que 0 habilitam a matricula: 
f) quitação da taxa de matricula e da primeira prestação da de 

freqüência. 

Art. 109 _ \ matricula nos demais annos será requerida, pelo candi

dato, ao Director, no prazo competente, em petição devidamente sellada, 

instruída com os seguintes documentos: 

a) certidão de que foi approvado nas matéria- do anno anterior; 
b) quitação da taxa de matricula e da primeira prestação da de 

freqüência. 

Art. 110 — Será permittida aos que dependerem de uma só matéria 
do anno, matricula simultânea nessa matéria e no anno seguinte, juntando-

se ao requerimento: 

a) certidão de que 0 candidato depende de uma só matéria; 
b) quitação das taxa.- de matricula e de primeira prestação das 

de freqüência, relativamente a matéria da dependência e ao anno 

seguinte. 

Art. 111 - A matricula se tara do seguinte modo: 

a) deferido pelo Director o requerimento, 0 Secretario lavrara ou 

fará lavrar termo de matricula, no qual, si Se tratar da primeira 
que O candidato faz na Faculdade, -eráo mencionadas a idade, 
a filiação e a naturalidade do matriculando; 

b) o- termo- de matricula serão lavrados seguidamente, sem li

nhas em branco cie permeio: 
c) a matricula se fará na ordem em que forem os requerimentos 

recebidos pelo Secretario, e si dois ou mais candidatos se apre

sentarem ao mesmo tempo, na ordem alphabetica de seus 

nomes: 
d) a matricula poderá ser feita por procurador do matriculando, 

com poderes especiaes. 

Art. 112 — Xo dia fixado para o encerramento das matrículas, escre
verá o Secretario, em seguida ao ultimo termo lavrado, o do encerramento, 

assignando-o juntamente com o Director. 

Paragrapho único — Encerrada a matricula, o Secretario fará tirar 
immediatamente uma lista geral cio- matriculados em cada um dos annos, 

para que seja publicada no Annuario da Faculdade. 

Art. 113 A taxa de matricula não será restituida em caso algum, 
salvo, e com desconto de vinte por cento (20 '','• em favor do patrimônio 
da Faculdade, na hypothese de o candidato deixar de se matricular. 

Art. 114 — E' nulla a matricula obtida com documentos falsos, assim 
como nullos são. de pleno direito, os effeitos a qualquer tempo delia decor
rentes ou conseqüentes. 

Art. 115 — Aquelle que, por meios illegitimos, tentar ou lograr ma
tricular-se, ficará impedido de 0 fazer por dois annos, e de. durante esse 

tempo, prestar qualquer exame, além das penas de caracter criminal, no caso 

cabíveis. 

Art. 116 — O alumno matriculado recebera na Secretaria um cartão 

de identidade. 
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§ 1." — Para ser collado no cartão, cada alumno fornecerá á Secretaria, 
dentro em quinze dias de sua matricula, o respectivo retrato, em tamanho 
de três por quatro centimetros. 

§ 2.° — O cartão de identidade será impresso, assignado pelo Director, 
e conterá o nome do alumno e a designação do anno ou cadeira em que houver 
sido matriculado. Sobre a photographia, será impresso o carimbo da Fa
culdade. 

Art. 117 — A transferencia de alumnos de institutos officiaes congê
neres, nacionaes ou extrangeiros, só se effectuará na época das matrículas, 
depois de approvada pelo Conselho Technico-Administrativo e si houver 
vagas. 

§ l.° — Si provier de instituto brasileiro, o candidato á transferencia 
apresentará: 

a) guia de transferencia; 
b) histórico da vida escolar, inclusive do curso gymnasial. 

§ 2.° -— Si provier de instituto extrangeiro, apresentará o candidato, 
além dos documentos referidos no paragrapho 1.°: 

a) certificado de approvação nos exames de portuguez, historia 
do Brasil e geographia do Brasil em estabelecimento de ensino 
secundário, official ou equiparado; 

b) prova de acceitar o instituto de onde provém, transferencia de 
alumnos da Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo. 

SECÇÃO V 

Da freqüência 

Art. 118 — Não poderá prestar exame final na primeira época (de
zembro) o alumno que não tiver comparecido a dois terços, no minimo, das 
aulas dadas em cada cadeira, cujo exame pretenda fazer. 

SECÇÃO V I 

Das provas de habilitação 

Art. 119 — A habilitação do alumno, para o effeito de promoções e de 
formatura será verificada por provas parciaes e provas finaes. 

Paragrapho único — As provas parciaes são escriptas, e as provas finaes 

são oraes. 
Art. 120 —• As provas parciaes independem de inscripção e freqüência, 

realizando-se de 10 a 20 de junho e de 20 a 30 de setembro. 

Art. 121 — As provas finaes dependem de inscripção e são effectuadas 
a partir do primeiro dia util de dezembro. 

Paragrapho único •— Poderão inácrever-se para provas finaes somente 
os alumnos que tenham freqüência mínima de dois terços das aulas dadas, 
da respectiva cadeira, e obtido, no minimo, nota cinco (5) na média das 
provas parciaes. 

Art. 122 — A inscripção para provas finaes faz-se de 21 a 30 de novem
bro, juntando o candidato ao requerimento, dirigido ao Director: 
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• a) certidão de freqüência e de média, fornecida pela Secretaria: 

b) quitação das taxas de freqüência e de exame. 

Art. 123 — Para apurar a freqüência necessária ao exame de primeira 

época, organizará a Secretaria, ate u dia cinco de cada mez, o quadro de 
comparecimento e falta- dos alumnos, o qual. vi.-ado pelo Director. será affi-

xado para sciencia do- interessados. 

§ 1." Dentro de dez. dia.-, contados da affixação do quadro, poderão 

os alumnos reclamar contra erros nelle contidos, resolvendo o professor, de 

plano, em decisão da qual não cabe recurso. 

§ 2.° —' De quinze a vinte de novembro será feita a apuração final da 

freqüência, inclusive a- relativas: á primeira quinzena daquelle me/. 
§ 3.° — A apuração e feita pelos escripturarios, -,,), direcção, vigilância 

e responsabilidade do Secretario. 

Art. 124 A- inscripções para exames são lançadas em livros pro 

prios. para cada anno, separadamente, o m termo- de abertura c de encerra
mento lavrado- e asságnados pelo Secretario. 

•Art. 125 Haverá uma segunda época de provas, na primeira quin
zena de fevereiro, para o.- alumnos: 

aj que não tenham podido in-crcver-se na primeira época; 

b) que, na primeira época, tenham sido approvados em todas as 
cadeiras do anno, meno- uma. 

Art. 12o A inscripção para exame.- de segunda época faz se d< 2. 

a 30 de janeiro, e independe de certidão de freqüência. 

Art. 127 0 exame, em segunda época, consistira em uma prova 
escripta e prova oral, para cada cadeira, obedecida-, no applicavel, a- dis

posições relativa- a- provas de primeira época, com a- seguintes modifi

cações : 

ai versará o exame sobre tod..- ..- ponto- constantes do program

ma de cada cadeira ; 

1.) a- nota- das provas parciaes porventura realizada- pelo aluiniio 

no anno anterior, na., serão computada- no julgamento. 

SECÇÃO V I I 

Das commissões examinadoras 

Art. 128 — A commissão examinadora de cada anno será composta 

dos professores (pie tiverem leccioiiado. no cur-o normal, a- respectivas 
matérias. 

Paragrapho tfnico - I >s membros da- commissões examinadoras perce

berão, "pro-labore", as taxas»de inscripção para os exames em que íunecio-
narem. 

Art. 129 — Para provas, escripta- e oiae-, os examinandos serão, pela 

commissão examinadora, dividido- em turmas, cada uma das quaes não po
derá conter maior numero que o fixado pelo Conselho Technico-Administra
tivo ao estabelecer a ordem dos exames. 
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Art. 130 — E' presidente de cada commissão o examinador mais an
tigo, competindo-lhe decidir as questões de ordem e communicar ao Director 
qualquer irregularidade observada nos exames. 

SECÇÃO VIII 

Dos exames 

Art. 131 — As provas escriptas são realizadas a portas fechadas, da 
seguinte fôrma: 

a) no dia e hora designados, perante a commissão examinadora, 
será sorteado um ponto dentre os da parte explicada no pro
gramma ; 

b) sobre o ponto sorteado a commissão formulará, no acto, duas 
questões; 

c) em papel rubricado por um dos membros da commissão escre
verão os examinandos sobre as questões formuladas, e, em meia 
folha separada, também rubricada, lançarão data e assignatura; 

d) em cada papel, de prova escripta. e na respectiva meia folha, 
lançará o Secretario o mesmo numero de ordem, e, depois de 
encerrar em envolucró todas as meias folhas, enviará á com
missão as provas, para julgamento, sem que nellas haja signal 
que lhes revele a autoria; 

e) cada examinador attribuirá, a cada prova, uma nota de zero 
(0) a dez (10), e a respectiva média será a nota da prova; 

f) somente depois de julgadas as provas escriptas de setembro, 
serão, ellas e as de junho, juntadas ás respectivas meias folhas 
até então conservadas em envolucró fechado; 

g) lavrar-se-á na Secretaria, em seguida, um termo relativamente 
a cada cadeira, constando delle o nome dos examinandos, as 
notas, de cada prova, e a média de ambas. 

Art. 132 — Os examinandos não podem, durante a prova escripta: 

a) ter comsigo papeis ou livros, salvo os de legislação não com-
mentada e aquelleâ que a commissão permittir; 

b) communicar-se entre si. 

§ 1-° — A infracção de qualquer destas prohibições importará em an-
nullação da prova, declarada immediatamente pelo professor no respectivo 
papel, com indicação do motivo, data, nome do alumno e seu numero de 
matricula. 

§ 2.° — Nenhum examinando poderá, antes de dar por finda a prova, 
e sem licença da commissão examinadora, sahir da sala. 

§ 3.° — Obtida, em caso de força maior, licença para sahida. a commis
são examinadora fará acompanhar o examinando por pessoa de confiança, 
para impedir sua communicação com quem quer que seja. 

Art. 133 — E' ntilla a prova escripta feita sem a presença ininterrupta 
de um membro, pelo menos, da commissão examinadora. 

Art. 134 — O candidato que faltar á chamada de qualquer das provas 
somente poderá ser de novo chamado, na mesma época, se justificar perante 
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o Conselho Technico-Administrativo, ouvida a commissão examinadora o 

motivo de sua falta. 
Paragrapho único - Para calculo da media das provas escriptas de 

junho e .-eteml.ro. entende-se que é zero a nota da prova que 0 candidato 

deixar de realizar. 
Art. 135 A prova oral .-era de arguição sobre um ponto, tirado a 

sorte, dentre o- do programma official da cadeira. 
§ 1." — Si a prova oral for de primeira época, somente entrarão em 

sorteio o- ponto- que tiverem sido explicado- durante o anno. 
§ 2." Sorteado o ponto pelo próprio examinando, passará a com

missão a arguil-o, por tempo de dez a vinte minutos. 

Art. 130 — Ós alumnos serão chamado- a provas, escriptas ou oraes, 
na ordem rigorosamente alphabetica de seus nomes. 

Art. 137 Terminados OS exame- oraes de cada turma, a commissão 
examinadora, presentes as provas escriptas, procederá ao julgamento, da 

seguinte fôrma : 
a) cada examinador attribuirá a prova oral nota de zero (0) a 

(10), apurando -e a respectiva média: 

b) em seguida será tirada a média final das notas das provas escri
ptas e oral; 

c) considera se reprovado o alumno que tirar media final inferior 
a cinco (5) ; 

dl considera-se approvado .simplesmente o alumno (pie obtiver 
media final de cinc. (5) ate sei- (6); plenamente, o que obtiver 
media final de- mar- de -eis (6) ate nove (9) ; e com distineção 
o que obtiver media fmal de mais de nove ('>)• 

§ 1." — Para obtenção da media final, nos exames de primeira época. 
serão computada- três notas; a da oral e as da.- duas provas escriptas. 

jj 2." - Para obtenção da media fmal, nos exames de Segunda época, 
serão computadas duas nota-: a da prova escripta e a da prova oral. 

§ 3." — A nota do julgamento final será. em seguida, lançada em livro 
competente, em termo assignado por todos OS membros .Ia commissão, e, 
exharada no papel da ultima prova escripta do candidato, pelo presidi 
da commissão, com assignatura deste. 

Art. 138 — Ao estudante approvado simplesmente em primeira época 
é permittido repetir o exame oral na segunda época, prevalecendo a nota 
que obtiver neste ultimo, com todas as suas conseqüências, inclusive a da 
possível reprovação. 

Art. 13'J Considera-se inexistente a prova escripta si o seu autoi 
deixar de prestar, na mesma época, a respectiva prova oral. 

SECÇÃO IX 

Da collação de grau 

Art. 140 - - A collação de grau -e tara em sessão solenne da Congre
gação, ou somente perante o Director e dois professores. 

http://-eteml.ro
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§ 1-° — A sessão solenne da Congregação, annunciada pela imprensa 
e para a qual serão convidados todos os professores da Universidade, inclu
sive os em disponibilidade ou aposentados, honorários, contractados e docen
tes livres, as autoridades superiores federaes, estaduaes, municipaes, côn
sules e representantes de paizes extrangeiros. associações scientificas e litte-
rarias, pessoas de elevada posição social, obedecerá as seguintes prescripções: 

a) a solennidade começará com a leitura dos nomes dos alumnos 
que houverem requerido o grau solenne; 

b) pronunciará, em seguida, o orador da turma discurso allusivo 
ao acto, tendo-o submettido á censura do Director, no minimo, 
cinco dias antes; 

c) proceder-se-á, findo esse discurso, chamada dos graduandos 
para lhes ser conferido o grau; 

d) o primeiro da chamada fará a seguinte promessa: "Ego.... 
promitto-me, semper principiis honestatis inhoerentem, mei 
gradus numeribus perfuncturum atque operam meam in jure 
patrocinando, justitia exequenda et bonis moribus proecipien-
dis, nunquam causae humanitatis defuturum"; 

e) os que se lhe seguirem ractificarão esta promessa com as pa
lavras: "Idem spondeo"; 

£) fechará o Director a promessa com as palavras: "En igitur, 
numera tui gradus exercere liceat. Sit tibi voluntas infensa 
maio. intellectus errori. Sustine pro justitia certamina, custodi 
legem atque in ea exequenda, semper rationem et publicum 
bônus perspecta habeas"; 

g) em seguida, pondo sobre a cabeça do candidato a borla da Fa
culdade, recitará a formula seguinte: " E m nome do Governo 
da Republica, eu , Director da Faculdade 
cie Direito de São Paulo, confiro ao sr , 
o grau de em Sciencias Jurídicas e Sociaes, na 
fôrma das leis cm vigor" ; 

h) terminada esta cerimonia, que será por todos presenciada de 
pé, responderá ao orador da turma o paranympho eleito pela 
maioria dos graduandos. 

§ 2." — A o collação simples de grau será dada no gabinete do Director 
cm dias posteriores á collação solenne, só podendo ser antes por motivo de 
força maior, a juizo do Director. 

Art. 141 — Na collação de grau de doutor se observarão as mesmas 
formalidades. 

Art. 142 —• 0 acto da investidura de grau consistirá na imposição de 
borla aos bacharéis, e de borla e capello aos doutores. 

Art. 143 — De todos os actos referentes á collação de grau será, pelo 
Secretario, lavrado, em livro competente, u m termo assignado pelo Director 
e pelos professores presentes, depois de subscripto pelo Secretario. 

Art. 144 — O cíistinctivo dos bacharéis em direito é u m annel de rubi, 
ladeado de brilhantes, gravadas, de u m lado, a balança e a espada, e, de 
outro lado. as taboas da lei. 
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.•tu r> i n hirharei- iiodem u-ar beca e OS doutore-, ak 
Paragrapho único — US oacnareis |«""" 

da beca, borla e capello 
\rt 145 \o- bacharéis e doutore- em direito -era contendo um di

ploma em papel pergaminho c m o- dizcres do- modelo- annexos. 

Paragrapho único - <> uso da- prerogativas decorrentes d,, grau de

pende da expedição d., diploma. _ 
\rt 146 - Ante- de requerer collação de grau. pagara ..graduando, 

na Thesourana da Faculdade, a- taxa- da tabeliã annexa, devidas pela ,v 

pedição d., diploma. 

C A P I T U U » V i l 

Dos prêmios escolares 

\n 147 \ Faculdade poderá conceder, cada anuo, a.,- alumnos das 

sificados pela Congregação, em primeiro, segundo e terce.,-,. lugares, que 

tiverem freqüentado a- suas aula- do primeiro a,, quinto anno, três prêmios 

d e rinco, tre- e dois conto- de rei-, destinados a compra de livro-, 

A,-t. 148 Não poderá obter prêmio o alumno: 

ai que haja soffrido pena disciplinar; 

b) (pie tenha tido m.ta -imples : e 
O que tiver feito o cur-o com interrupção. 

\rt. 14(' \o orçamento da Faculdade -era mcluida a verba ncce-ana 

ao pagamento destes premi..-. 

CAPITEI.< I VIM 

Do regime disciplinar 

Art. 150 ( abera ao Cn-elbo Technico-.\dnimi-trativ.. e ao Director 

a responsabilidade de manter a fiel observância de todo- ..- preceito- com

patíveis com a bóa ordem e dignidade da Faculdade. 

Art. 151 - bicarão sujeitos a- penalidade- abaixo indicada- o- intui 

bros d. i corpo docente: 
a) (pie não apresentarem seus programmas em tempo regula

mentar . 
b) que faltarem a- sessões da Congregação -em motivo justificado: 
ei ipie. SCm motivo justificado, deixarem de comparecer, durante 

oito dias, para o desempenho de seu- devere-: 
d) ipie deixarem de explicar duas terça- partes, pelo menos, <'>•• 

programma de sua cadeira: 
e) que faltarem respeito ao Director ou ao- seu- collegas OU a 

própria dignidade do corpo docente: 
ff (pie demonstrarem incompetência scientifica. incapacidade di

dactica, desidia inveterada no desempenho de sua- funeções, ou 
praticarem actos incompatíveis com a dignidade do magistério; 

gi que. sem motivo justificado abandonarem suas funeções OU 
dellas se afastarem para exercer, salvo ca-o de eleição popular, 

cargos extranhos ao magistério, 

file:///dnimi-trati
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Paragrapho único — Para os casos das alíneas "a", "b" e "c" a penali
dade será o desconto em folha: para as da alinea "d" a perda de u m terço 
dos vencimentos durante as férias, salvo justificação acceita pelo Conselho 
Technico-Administrativo; para as da alinea "e" suspensão por oito a trinta 
dias, imposta pelo Conselho Technico-Administrativo; para as das alíneas 
"f" e "g" perda do cargo, após sentença judicial, imposta pelo Governo si 
se tratar de professor cathedratico, e perda do cargo, mediante processo ad
ministrativo, imposta pela Congregação, em maioria mínima, de dois terços, 
si se tratar de docente livre. 

Art. 152 —• E m todos os. casos de penalidades impostas aos membros 
do corpo docente, salvo o de sentença judicial, haverá recurso para o Secre
tario da Educação e da Saúde Publica. 

Art. 153 — Ficam sujeitos ás penalidades abaixo indicadas os funecio
narios que incorrerem nas seguintes faltas: 

a) negligencia no cumprimento de seus deveres; 
b) desrespeito ás' ordens de seus superiores hierarchicos; 
c) ausência ao serviço sem causa justificada; 
d) revelação de assumptos não publicados; 
e) infracção a dispositivo deste regulamento ou do regimento in

terno. 

§ 1." — São penalidades applicaveis a esses funecionarios: 

a) advertência; 
b) reprehensão por escripto ; 
c) suspensão entre trinta dias e u m anno; 
d) demissão. 

§ 2.° — As duas primeiras penas serão impostas em caso de faltas leves 
e as duas ultimas no caso de desidia inveterada, ou quebra habitual de de
veres, ou actos incompatíveis com a dignidade da Faculdade. 

§ 3." — A suspensão privará o funecionario de todas as vantagens que 
lhe caberiam, si estivesse em effectivo exercício. 

§ 4." — Tratando-se de funecionario de nomeação do Governo, ou si 
tiver mais de dez annos de serviço, a pena de perda do cargo só poderá ser 
imposta mediante processo administrativo, dirigido por uma commissão de 
três professores cathedraticos, nomeados pela Congregação. 

§ 5." — A competência para a imposição das penas de advertência e 
reprehensão por escripto é do Director; da de suspensão é do Conselho Te
chnico-Administrativo e da de perda do cargo é da Congregação, em votação 
mínima de dois terços de seus membros presentes. 

Art. 154 — Ficam sujeitos ás penalidades abaixo indicadas os alumnos 
que incorrerem nas seguintes faltas: 

a) desrespeitar o Director ou qualquer professor ou desobedecer ás 
suas prescripçÕes; 

b) perturbar o silencio ou proceder incorrectamente nas aulas; 

c) offender a honra de seus collegas; 

d) perturbar a ordem dos trabalhos de exames, ou proceder com 
deshonestidade no recinto da escola; .. . 
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» fAr nas Daredes do edifício da Faculdade, 
ei escrever, seja o que for, na- pa euc 

ou destruir editaes ou aMso-nellaaftixados. 
f) damnificar moveis OU qualquer material, 
tr) injuriar funecionario- ; 
h, in uriar ou ameaçar o Director ou qualquer professo, . 
i) aggredir 0 Director ou qualquer professor. 

s i " - São penalidades: . , . • , „„. 
' a, advertência particular aosque incidirem nas faltas retendas nas 

alíneas "a", "b", "c". "d . "« • e g > 
b) advertência na presença de do.s professores em caso de rein

cidência nas faltas mencionada- na lettra anteno, . 
c, chamada a ordem. OU retirada da sala de aula-, -em prejuízo ,!a 

advertência, particular ,,u publica, aos que medirem na falta 

referida na alinea "b ' ; . 
d) suspensão por um a dois anno-, em casos de maior gravidade. 

a critério de quem incumbir applical-a-, nas faltos ac.ma indi

cadas e na referida na alínea "h ; 
e, expulsão da Faculdade aos que praticarem a falta menc.on, 

na alinea " i' . ... ,- . 
5 2 « \s penas referida- na- lettra- "a" e "c -ao appbcav ei- pelo 

Director; as da lettra "b", pelo professor; as das lettras d e , t <• g 
pelo (onselho Technico-Administrativo; a da lettra i pela < .mgregaça... 
fãs dís lettras " h " e " r , em reincidência, pelo Secretono da Educação e 

<la ÍÍ ''''o .elumno suspenso poderá recorrer para a Congregação, e o 

exuuDo para 0 Secretario da Educação e da Saúde Pubhça. 
C X P U-;,! . ,.nl c a 8 0 í de advertência publica -era lavrado termo assignado 

oelo Director, por dota professores «• pelo Secretono. 
1 1 <l- \ applicação das penalidade- retenda- na- letra- d e e de

pende de processo regular, promovido pelo Director. 
1 * j f), 1 A- penalidades acima indicadas na., excluem as que forem ap-

plicaveis segundo as leis penaes. 

CAPITULO 1 X 

Da revalidação de diplomas 

\rt 155 _ (K diplomados em direito por Faculdades extrangeiras po

dem revalidar seus diplomas. 

§ 1 • _ A revalidação SÓ pôde ser dada: 
ai si (, diploma ou titulo go-ar. DO paiz onde fôr conferido, do

me-mo- direitos dos diplomas desta Faculdade; 

b) si houver reciprocidade. 
ij 2.° São documentos essenciaes para que seja concedido o exame 

de revalidação: 
a) prova de sanidade, de identidade e idoneidade moral; 
b) diploma ou título authenticado pelo consulado brasileiro na 

capital do paiz onde estiver localizado o instituto que haja ex

pedido o titulo ou diploma; 
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c) histórico da vida escolar, inclusive do curso secundário; 
d) certificados dos exames de portuguez, historia do Brasil, geo

graphia do Brasil, prestados em estabelecimento de ensino se

cundário, official ou equiparado; 
e) prova de haver pago a taxa de revalidação. 

§ 3.° — A inscripção para o exame será na primeira quinzena de agosto 

de cada anno. 

Art. 156 — Será este o processo do exame de revalidação: 

a) no dia seguinte ao da inscripção á hora designada pelo Dire
ctor, em presença deste e do Secretario, serão sorteadas três 

cadeiras de direito positivo pátrio; 
b) dentre as dez questões formuladas no começo do anno lectivo 

em cada cadeira para defesa de theses, escolherá o candidato 
de uma das cadeiras sorteadas, uma these para a dissertação 
escripta. e, sobre as de cada uma das outras cadeiras, três theses 

para sustentação oral; 
c) convocará o Director. em seguida, o Conselho Technico-Admi

nistrativo para sortear a commissão examinadora composta de 
cinco membros, um de cada anno, e mais dois supplentes, e 
para nomear uma commissão de três professores que, no prazo 
de três dias, apresentará sobre as theses a sua opinião escripta; 

d) approvadas as theses, dentro de trinta dias entregará o candi
dato ao Secretario trinta exemplares de sua dissertação im
pressa, em cujo frontispicio somente poderão constar o objecto, 

o fim e o nome do autor; 
e) recebidas as theses impressas, marcará o Director dia e hora 

para a arguição e sustentação oral; 
f) cada examinador arguirá pelo espaço de meia hora. a começar 

pelo mais recente: 
g) findas as arguições pelos cinco professores e a sustentação das 

theses pelo candidato, será este submettido ás provas praticas 
de processo civil e commercial. sobre pontos propostos no mo
mento, não podendo estas provas durar mais de meia hora para 

cada examinador: 
h) terminadas as provas, a commissão examinadora, em sessão 

secreta, approvará ou reprovará o candidato, lançando o Secre
tario o resultado no respectivo livro, em termo que será por to

dos subscripto; 
i) approvado o candidato, o Director marcará dia e hora para 

receber delle promessa igual á formula latina indicada no art. 
140, letra "d", deste Regulamento, e mandará apostilar seu 

titulo ou diploma. 

CAPITULO X 

Da revista acadêmica 

Art. 157 A Faculdade manterá uma revista que publique: 

a) memórias originaes, de autoria dos professores; 



b) summario das principaes resoluções da Congregação e do Con
selho Technico-Administrativo, bem como das resoluções 
Governo no que interessem á Faculdade: 

c) outros trabalhos, a juizo da commissão da rê ès-ta. 

Art. 158 — A revista será dirigida por três professores, eleitos pela 
Congregaçã i na sua primeira reunião animal ordinária. 

Paragrapho único — A revista será -ecretariada por um dos funeciona
rios da Faculdade, designado pelo Director. 

CAPITULO XI 

Das taxas 

Art. 159 - A Faculdade cobrará as taxas da tabeliã annexa a este Re
gulamento. 

Art. 160 — Ao estudante que não pdder satisfazer as taxa- escolares, 
poderá ser autorizada a matricula sol) a condição de indemnização postei 

§ 1." - Os estudantes beneficiado- por esta providencia não poderão 
exceder a de? por cento (10 '', ) do- matriculado- no respectivo anno. 

§ 2." — A divida contrahida será escripturada na Thesouraria da 
cúldade. 

CAPÍTUL< i XII 

Disposições geraes 

\rt. Pd Xá., e passará segundo diploma, smão provada a perda do 
primeiro, nem se dará certidão de grau de bacharel a quem não tenha tirado 
a sua carta. 

Art. 162 - Os diplomas serão assignados pelo Director, e. em sua pre
sença, pek) diplomado. 

Paragrapho único Quando o diplomado estiver fora do li-ta.'.... ser 
lhe-á remettido o diploma por intermédio do director de uma faculdade i ffi 
ciai, OU por intermédio do presidente do mais alto tribunal de justiça local, 
ou ainda, si re-i.br no extrangeiro, por intermédio do consulado brasileiro, 
para (pie o director, presidente ou cônsul, o faça assignar em sua pre-ença. 

Art. 163 A matricula e inscripção para exames poderão ser feil 
e recebido o grau, por procurador especialmente constituído, 

Art. 164 — A Faculdade continuara a usar. nos documento- (pie i 
pedir, de sello próprio, nas condições da legislação anterior. 

Art. 165 — Nenhuma gratificação extraordinária poderá -cr concedida 
aos funecionarios. sina., as que lhes competirem por substituição, para as 
quaes tiverem sido de.-ignados pelo Director. 

Art. lM> — Será esta a formula para a p..--e de director e d 
fessores: 

"Prometto observar e lazer observar o Regulamento e o Re 
gimento Interno cia Faculdade e cumprir, com dedicação, o- .. e 
re- do cargo de Director". 

http://re-i.br
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"Prometto observar e fazer observar o Regulamento e o Re
gimento Interno da Faculdade e cumprir, com dedicação, os deveres 
de professor". 

Art. 167 — Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Technico-Administrativo. 

CAPITULO XIII 

Disposições transitórias 

Art. 168 —• Para renovação do Conselho Technico-Administrativo 
actual, formar-se-ão deste modo as turmas: 

a) os membros: do Conselho serão classificados numericamente de 
um a seis, do mais antigo para o mais novo no cargo de pro
fessor; 

b) formarão a primeira turma, cujo mandato terminará em 30 de 
junho de 1934, o primeiro e o quarto classificados: 

c) formarão a segunda turma, cujo mandato terminará em 30 de 
junho de 1935, o segundo e o quinto classificados; 

d) finalmente, formarão a terceira turma, cujo mandato terminará 
em 30 de junho de 1936, o terceiro e o sexto classificados. 

Art. 169 — O Conselho Technico-Administrativo providenciará a fei
tura do Regimento Interno da Faculdade, o qual deverá ser posto em vigor 
no prazo de sessenta dias após a approvação dos Estatutos da Universidade 

de São Paulo. 

Secretaria de Estado da Educação c da Saúde Publica, São Paulo, 9 de 

maio de 1934. 

Christiano Altenfelder Silva. 

ANNEXO X. 1 

Modelo do diploma ou carta de doutor 

Republica dos Estados Unidos do Brasil. Universidade de São Paulo. 
Faculdade de Direito. E m nome do Governo da Republica dos Estados Uni
dos do Brasil, eu, Doutor , Director da Faculdade de 
Direito de São Paulo, tendo presente o termo de collação de grau de Doutor 
em Sciencias Jurídicas e Sociaes, conferido no dia. . . ., de 

de , ao Bacharel filho d e ' 
nascido a de de ex-vi da sua approvação em 

t e usando da autoridade que me confere o Regimento desta 
Faculdade, mandei passar-lhe o presente Diploma de Doutor em Sciencias 
Jurídicas e Sociaes, para que possa gosar de todos os direitos e prerogativas 
concedidas a este titulo pelas leis da Republica. Secretaria da Faculdade de 
Direito de São Paulo de de 
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( ) Director 

( ) Doutor 
1 i Si cretarii i 

(O Diploma terá pendente sello da 

Modelo do diploma ou carta de bacharel 

O diploma de bacharel será passad mesmos teri 
"mutatis mutanti-"", supprimidas as palavra.- "ex-vi" da 
em ". 

ANNEX< IN. 2 

Tabeliã de taxas 

1 - - Taxa de matricula por anno ' 1003 
2 — Taxa de freqüência, poi cadeira, <• - período 50$000 
3 — '1 axa de certidão de freqüência, por cadeira 5$000 
4 Taxa de inscripção para exame, por cadeira 20$000 

5 Taxa de certificado de exame, por cadeira 5$000 
6 — Taxa de guia de transferencia para outra Faculdade .... 200$000 

7 — Taxa de admissão por ti n ferencia de outra Faculdade 500$000 
8 Taxa de inscripção para defesa de the-e- 300$000 

9 — Taxa de certidão de approvação em defesa ;< thi es .... 50$ 
K) Taxa de diploma ou carta d<- bacharel 5003 
11 Taxa de diploma ou carta de douto- 0$000 
12 - Taxa de inseri].cão para revalidação de diploma expedido 

p..r Faculdade extrangeira 1:000$000 
13 — Taxa de certidão ou apostila de approvação em exame 

revalidação de diploma expedi.!., por Fai - extran 

geira 2 

14 Taxa de inscripção para concurso de livre docente 0$000 

15 • Taxa de titulo de lh ente J00$000 
Pi Taxa de inscripção em concurso para cathi - 300SOOO 
17 — Taxa de qualquer certidão não especificada: 

verbo ad verbum 10$ 
b) em relatório, por item 5$000 

18 — Taxa de raza, em qualquer certidão, excedenti le dez 
linhas, por linha accrescida $100 

V* — - Preço ile cada numero da Revista: 
a) para alumno matriculado -,<u 

b i para pessoa extranha I$000 
20 — Preço do Annuario da Faculdade 2$000 
21 — Preço de exemplar do Regimento Interno 5$000 

Secretaria d( Estado da Educação e da Saudi Publica. São Pau 
cie raai< i de 193 l, 

Christiano Altenfelder Silva. 
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INTRODUCÇÃO A' SCIENCIA DO DIREITO 
(l.« cadeira — PHOF. S P K M K H VAJHFRJB') 

PARTE I 

O direito no quadro das sciencias sociaes 

1 — Xoção de direito. Norma e faculdade. Leis, decretos e regulamentos. 
Leis substantivas e adjectivas. Extensão das leis no tempo e no es
paço. Os Códigos. Sua necessidade e utilidade. Divisão geral do direito 
publico e privado. 

2 — A sociedade primitiva e seus problemas elementares. A tribu, a clan, 
a gens, a fratria. 

3 — Dados e problemas anthropologicos. Descobertas recentes e theorias 
a que dão lugar. As grandes migrações humanas. Relação entre o di
reito e a anthropologia. 

4 — As religiões primitivas. Sua influencia social. Princjpaes phases da 
vida religiosa. Influencia da religião sobre a civilização. Relações entre 
o direito c as religiões. 

5 — Noções dos problemas econômicos. A producção, a circulação, a dis
tribuição c o consumo das riquezas. O commercio internacional. A 
moeda. O cambio. Factores geographicos da civilização humana. Re
lação entre o direito e os phenomenos econômicos. 

6 As luetas entre as sociedades humanas. A conquista e o estabeleci
mento nos territórios. O darwinismo e a solidariedade social. Relações 
entre o direito e os 'phenomenos políticos. 

7 A organização militar e a organização civil. O exercito e a cidade. 
As magistraturas civis e militares. Influencias reciprocas. As guerras 

e sua influencia social. 
g O alphabcto. o transporte, a pólvora, a imprensa, o papel, as grandes 

invenções modernas, sua influencia sobre as legislações e os códigos. 

9 Contribuições philologicas para a historia jurídica. Influencia reci
proca do direito e da philologia. 

PARTE II 

O direito como phenomeno histórico 

10 As fôrmas primitivas do direito. As decisões dos chefes, os costumes. 
Caracteres do direito primitivo. O symbolismo e o culto da fôrma. 
Noções do processo civil c criminal. 
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11 

12 --

13 — 

14 — 

15 

16 

17 

18 -

19 

2" 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

V Eórmas de repressão civil e penal no direito primitivo. Distincção 
e relação entre o direito civil e i penal. \ vindicta limada. 0 talião. 

A compensação em dinheiro. 
essos primitivos de prova. Provas mágicas e profanas. Orda 

Duello judiciário. Juizo de I >eus. 
A Lei das XII Taboas. As "leis actiones". O processo civil na anti
güidade c entre OS principaes povos na Idade Media. 

O cnmc e a pena. Conceito- primitivos. Phases da sua evolução. As 

grande- doutrinas no lucilo penal. 

Noção histórica da pessoa. Liberdade e escravidão. ( idadãos. • 
grinos. Pretendido.-, din I animaes. Pessoa jurídica. 

Nascimenl norte entre os vários povos. Maioridade. Menoridade. 
Pulierdade, imp li . Saud< ' ça. 

\ família entre os principaes povos. Matriarchado e patriarcuado. Po 
lygamia e monogamia. [mp*xlimentos matrimoniaes. I ( pa
rentesco. Pelai, II atrimoniaes entre pães e filhos e entre 
O marido e mulher. 
A propriedade. Fôrmas primitivas. Desmembramento de domínio. 

Eórmj tes. Feudalismo Direito patrimoniaes da 

Estado na Idade Media. 
\ OD1 iga ,, Phases e princípios de sua evolução. 

ies. Phases e princípios evoluti 

Noção sobre a vida politica e social, n Grei a e em Roma. Institui
ções políticas e administrativas. Principaes direito? e leven 

cidadã..-. 
Organizações das democracias gregas. A- lemocracias italiana 
Idade Média e nos tempos moderno-. 

Organização política de Roma. O Podei Legislativo. O Poder 

cutivo < ' Poder Judiciário. 
anização politica da Idade Media, e nos tempos modernos \ 

constitui» II Os Parlamentos. \- constitucion; 
Noção histórica do direito entre os semitas, - direito assyrio, baby-
lonico, egypcio, hebraico, phenicio e seus principaes monumentos 

Noção histórica do direito indú e indú i Principaes monu-

menti >s. 

P A R T E I I 1 

O direito na historia humana 

27 

28 

29 

30 

Phases principaes da evolução do direito romano. 

Expansões do direito romano na Idade Media. Codifii 
( ) direito canonici >. 

Historia do commercio na I Vlédia e sua influencia -o1 i 
pansão do direito. 

II (...<!:-" Wisigotici . \ lei -A- sei ! lificações h( 
nholas e portuguezas. 



— 167 — 

31 Noções geraes sobre a historia do direito franecz. italiano, hollandez 

e inglez. 

32 — Movimento das codificações na Europa. Os Códigos no Direito Pri

vado e no Direito Publico. 

33 _ O Código Civil Brasileiro. Os grandes escriptores pátrios e extran

geiros. 

34 — Xoção histórica do direito commercial brasileiro. Os grandes commer-

cialistas pátrios e extrangeiros. 

35 — Xoção histórica do direito penal e judiciário penal no Brasil e no 

extrangeiro. 
36 — Xoção histórica do direito administrativo, principalmente no Brasil. 

37 _ Noção histórica do direito judiciário civil e criminal principalmente 

no Brasil. 
38 — Xoção histórica do direito constitucional principalmente no Brasil. 

39 . Noção histórica do direito internacional publico e privado. 

PARTE IV 

O direito como phenomeno historico-philosophico 

40 — As grandes theorias do direito na antigüidade. 

41 — As grandes theorias do direito contemporâneas. 

42 — Fundamento e origem das normas jurídicas. Theorias e doutrinas 

principaes. 

43 — A família perante as theorias jurídicas. O divorcio. 

44 A propriedade perante as theorias jurídicas. O socialismo e suas di

versas fôrmas. O communísmo. 

45 Q Estado perante as theorias jurídicas. Theoria dos poderes. 

PARTE V 

O ensino e o estuio do direito 

46 Methodos antigos de estudo jurídico. Methodo.- medievaes. Methodos 

modernos. Os laboratórios de jurisprudência. Os case-law. 

47 Conhecimentos preliminares aos estudos jurídicos. Sciencias e línguas 

que o jurista deve cultivar. 

4g Re«-ras praticas para maior rendimento dos trabalhos jurídicos. Ar-

chivos, notas, fichas, índices bibliographicos, repertórios de julga

dos, etc. 
49 _. Interpretação das leis e actos jurídicos. Theorias, princípios e regras. 

PARTE V I 

As profissões dos juristas 

50 — Qualidades e requisitos do advogado e do juiz. Suas relações reci

procas. 
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51 Direitos i deveres do advogado, em relação ao cliente e a ten 
52 ( l sigillo profissional. < l sigillo da correspondem 
53 Organização da classe dos advoga isil e no extrangeiro. 
.-! Organização judiciaria nos principaes paizes e principalmente 

Brasil. 

ECONOMIA POLITK A E SCIENCIA DAS FINANÇAS 
(X •.•MI<ÍI:I — PROF. i 1KDO80 Hl. MELLO \l'IM>i 

Noção geral 

Sciencia econômica: - tinci em Economia Public, e Privada. 
Distincção da Economia Publica em Economia Politica e Sciencia das Fi 
nanças. Xoção de cada uma dessas divisões. 

Distincção enti econoi ecoi >mia politica pura e applicada. 

ECONOMIA POLÍTICA 

HIS r< >R1 \ DA E( l >N< ).MI \ P< ILITK \ 

Ll era a) Oí precur r< repi sentados por Vristoteles i Socrati 

1> i ( > -\ -tema mercantil ou da balança do commercio. ' )- uti 

2.* era ai Os fundadores, repn I Quesnaj e seus discípulos; 

a d( iutrina pln sii icratica ; 
b i \dam Sinitli ; 
c) I B. Sa} e Bastiat; 
d i Maltn-, Ricardo, Stuarl Mí 11; 

3.* era a) O apparecimento de Macleod na Economia Politica; 

b) (> período contemporâneo: a correnti i 
cialista. A Economia Politica no Brasil. 

Ohjecto da economia politica 

D A Economia Politica - trocas. Noção de troca Expo 
sição da doutrina de Macleod. [mpugnação da doutrina de Macleod por L< 
n.y Baulieu, ( iccone e W o r m s , e analyse critica dessas impugnaçõi 

2) Doutrinas originaes entraria- a Macleod: o critério da riquea 
da industria, o do trai.adi... o da satisfação das necessidades do homem, o 
da ophelimidade, e o dos socialist -

O valor 

1 I \ Economia Política é a sciencia do valor. Noção obiectiva • 
jectiva do valor, deduzida da noção de troca. Acceitação da doutrina de 
Macleod. 
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2) Exposição e critica das doutrinas que fundam o valor: 

a) no custo de producção; 
b) na somma de trabalho; 
c) no grau de utilidade ou de ophelimidade; 
d) na raridade: 
c) na utilidade final. 

Os caracteres e a graduação do valor 

1) Caracteres do valor: o valor é extrinseco; o valor é instável no 
tempo e no espaço. Valor positivo e negativo. Valor e preço. 

2) A graduação do valor: a lei da offerta e da procura; demonstração 
de sua existência, de sua importância: critica áquelles que a impugnam. 

Classificação na Economia Politica no quadro das sciencias 

1) A Economia Politica é um ramo da sociologia. A existência de leis 
econômicas; as da procura e da offerta. da divisão do trabalho, de Gresham, 
da substituição e da população, entre outras. 

2) Doutrinas que contestam á Economia Politica o caracter de sciencia 
autônoma: corrente positivista, corrente socialista e corrente mystica. 

3) Doutrina que faz da Economia Politica uma sciencia mathematica. 
Imgugnação destas opiniões. 

Relações da Economia Politica com as outras sciencias 

1) Relações da Economia Politica com as sciencias jurídicas, especial
mente com o Direito Commercial. 

2) Relações da Economia Politica com as sciencias sociaes, e, em par
ticular, com a Sciencia da Administração. 

Doutrinas econômicas 

1 ) Corrente individualista, liberal ou clássica. 

2) Corrente socialista. Os pontos communs de todos os socialistas. 

Os diversos matizes socialistas 

a) O communismo. 
b) O collectivismo. 
c) O christianismo social. 
d) O solidarismo. 
e) O socialismo de cathedra. 
f) O anarchismo. 
g) O bolchevismo. 
h) O fascismo. 

A corrente intermedia 

1) Critica das correntes anteriores. 
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2) Exposição da corrente intermedia entre o individualismo e o s< 
Iismo de cathedra. e razões de acceitação dessa erre 

Divisão do estudo da Economia Politica 

Divisões tripartitas. 
1 )i \ i-. .e- bi-partitas. 
. li isão quadri-partita. 
A divisão bi-partita, em "producção" e "consumo", é a única scientifica. 
I onveniencia pratica em ser adoptada para a exposição didactica a di-

• tri partita. 

A producção da riqueza 

D Significação ethymologica, juridi econômica do vocábulo 
producção. 

_'. Insufficiencia da noção dada pela generalidade dos economistas, 
3) Produzir, no sentido econômico, é criar valor. Noção verdadeira, 

de Macle i ronea, de ( üccone. 
li Pont..- de analogia e de differença entre a producção econômica e 

as ' iutras <• pecie de producçãi >. 

Agentes lc producção 

a ) S) Stema mercantil. 
b) I >outrina ph) sii icratica. 
c i 1 >outrina de A d a m Smith. 
d) Doutrina de Jevons. 
II Say, Rossi e a corrente dos economistas reconhecem tr< 

te- da produci 
Outros enumeram u m quarto agente. 
I ntica desses systemas, e adopção da enumeração clássica de três 

factores. 

A natureza como agente de producção 

ai A influencia do meio physico sobre o homem. 
b) \ reacção do h o m e m sobre <• meio phvsico. 

O trabalho como agente da prorjucção 

I) NCK i de trabalho. Definições dada- por diversos economistas e 
estudo entie das mesmas. • i da lefinição de \ller. 

2) A natureza do trabalho, segundo as diversas correntes dominantes 
na antigüidade, na idade media e na moderna. Acceitação desta ultima. 

Leis do trabalho 

1 ibjectivo das leis do trabalho e meios empre .ara attingil-o: 
\. 0 aperfeiçoamento physico, moral e intellectual do trabalha

dor. - A influencia das machinas como auxiliares do traba 
lhador. 

file:///ller
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I!) A divisão do trabalho, sob os pontos de \ista territorial, profis
sional e technico. 
Effeitos. vantagens e inconvenientes da divisão do trabalho. 

C) A liberdade de trabalho: 
a) o trabalho escravo, o servil; o regimen das castas, as cor

porações de officio : 
b) a liberdade de concorrência; suas vantagens e inconve

nientes ; 
c) leis restrictivas da liberdade de trabalho, baseadas no agen

te, no objecto. no tempo e no lugar do trabalho. 
.. 

O capital como agente da producção 

Noção de capital. Definições dadas por diversos economistas, e estudo 
critico das mesmas. Adopção da definição de Macleod. 

1) Caracteres do capital: caracter essencial e caracteres accideutaes. 
2) O capital é uma propriedade diversa da renda. 
3) O credito funcciona como capital. 
4) Divisão do capital: capitães fixos e capitães circulantes. 
5) C o m o se formam, conservam e augmentam os capitães. 

Os agentes naturaes na organização da producção 

xA collaboração dos agentes naturaes é variável, desigual, fallivel, insuf-
ficiente. e, em geral, gratuita. 

O trabalho na organização da producção 

1) Systema de remuneração do trabalho: o salário e a participação nos 
benefícios. 

2) Associações de trabalho: syndicatos operários, federações e confe
derações, e bolsas de trabalho. 

3) Unificação das forças syndicaes. Boycotage, sabotage. Greve geral. 
4) Applicação do estudo ao Brasil para uma perfeita organização do 

trabalho. 

O capital na organização da producção 

1) Systema de remuneração do capital: o juro e outras rendas. 

2) Associações de capital: trusts, cartéis, syndicatos, pools; suas van
tagens e inconvenientes, e meios de lhes debellar os excessos. 

3) Applicação do estudo ao Brasil para uma perfeita organização eco
nômica da producção. 

O estado na organização da producção 

As diversas formas de intervenção do Estado e do Município na orga
nização da producção. 

Limites em que se deve conter a intervenção do Estado. 
Applicação do estudo ao Brasil. 

file:///ista
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A industria 

Di classificação das industrias acceitação da classificação 
Dunoyer. 

1) A industria extractiva, Mia importância, applicação do estudo a.. 
Brasil. 

2i A industria agrícola, sua importância. Divisão e classificação 
industria agrícola. Diversos regimens de cultura. Applicação do estud 
Brasil. 

3) A industria manufactureira, sua importância. Divisão e classifica
ção da industria manufactureira. Applicação d., estudo a.. Brasil. 

IJ \ industria de transportes, -na importância. Divisão e . ssifii 
da industria de transportes, applicação d., estudo a.. Brasil. 

\ (lia ULAÇA< i DA RIQUEZA 

Moeda 

2) I tilidade da moeda c sua importância na- sociedades modernas. 

3) Ioda a mercadoria pôde servir de moeda. \ evolução das mati 
da moeda, até a moeda metallica. Razões da preferencia pelos metaes para 
a fabricação da moeda. 

4i Moeda principal, subsidiaria e divisionaria. 

5) Distincção entre cunhagem < emissão da m u d a . 
6) Fixação do valor da moeda, e distincção entre o valor da m* 

metallica como mercadoria e como moeda. Padrão monetário. 

71 I .ei de < iresham. 
Ni Systemas monetários: monometallismo, bimetallismo, e sysl 

mixto. 

'•) Applicação .li. estudo ao Brasil 
10) Moeda papel. 
11 i Moeda fiduciaria. 
12 i Papel moeda; systema de emissão. 
13 i Superioridade .ia moeda metallica sobre U papel moeda. 

14) Exposição e critica da organização ideada por Gide para obviar os 
inconvenientes d., papel moeda e da moeda papel. 

15 i Applicação do estudo a.. Brasil, com a indicação dos meios condu-
centes a., saneamento d., meio circulante, 

A industria commercial 

l.i < ' Commercio: sua importância. 

2) Divisões do commercio: a) terrestre e marítimo; b) importador o 
exportador; i por atacado < a varejo. \ lucta entre .. grande e o pi 
commercii >. 

3) \- feira.-, a- bolsas e os mercados a termo, As caixa- de liquidi 

Applicação do estudo ao Brasil, 
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A troca internacional 

1) A troca internacional, sua importância. 

2) A balança do commercio e o balanço das contas. 

3) Applicação do estudo ao Brasil. 

A politica commercial 

1) Livre cambio e proteccionismo. A legislação alfandegária e o regi
men dos tratados. 

2) Applicação do estudo ao Brasil. 

Credito 

1) Xoção de credito. 

2) Definições dadas por diversos economistas, e estudo critico das 
mesmas. 

3) Adopção da definição de Macleod. 
4) Importância do credito na sociedade moderna. 

Instrumentos de credito 

1) A lettra de cambio. 
2) A nota promissória. 
3) Os cheques e suas modalidades. 
4) Apólices e outros títulos de empréstimos. 
5) Debentures e lettras hypothecarias. 
6) Importância de cada um desses instrumentos de credito em geral e. 

em especial, no Brasil. 

Bancos 

1) As funeções e a evolução dos Bancos. Importância das instituições 
bancarias. As principaes operações : os depósitos, o desconto e a conta cor

rente. 

Divisão e classificação dos bancos 

1) Bancos de credito real: 

a) Bancos hypothecarios; 
b) Bancos prediaes; 
c) Bancos ruràes e agrícolas; 
d) Bancos industriaes; 

Applicação do estudo ao Brasil. 

2) Bancos de credito movei: 
a) Bancos mercantis; 
b) Bancos de industria e commercio; 
c) Bancos populares; 

d) Bancos de "compensação'" ou Clearing Houses. 
Applicação do estudo ao Brasil. 
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3) ,a de en - Emissão de bilhetes. Reserva metallica. L ni-
d a d e o u p i u ss ires. Monopólio official, b a n e privile

giado, OU liberdade bancaria. 
Applicação do estudo ao Brasil. 

Cambio 

l) Definição. As duas espécies de cambio. O cambio que inten -
economista é o commercio das lettra- de cambio. Mecanismo das operações 
cambiaes, Cambio ao par. acima do par e abaixo do par. Gold point. A ope-
raçãi. da arbitragem. 

2) \ estabilização do cambio. \ caixa de Conversão. Estudo do 
blema em geral e, em especial, no Brasil. 

O consumo da riqueza 

li <> consun eral, sua i oção e definição. Natureza do consumo. 
Espécies de consumo. 
Ili \ população e m o factor de consumo: 

a) Exposição e critica da lei de Maltus. 
bj Factores do augmento e do decrescimento da população. 
i i 0 problema do povoamento: immigração e emigração. 
d) Applicação do estudo ao Brasil. 

III i \ economia individual e a collectiva com., formas de previsão 
1) Economia individual: sua regularização. Consumo produetivo e i 

sumo ii..ci\... 
21 Economia collectix a ; 

a ) Caixa- Econômica- : 

b i instituições de seguro: o seguro mutuo e o seguro a premi., fixo. 
c) A intervenção do Estado na economia collectiva. 

3) Applicação do estudo ao Brasil. 
1\ i Relação do consumo com a producção. 
i rises econômicas: suas causas. Remédios contra as crises econon 

defesa pelo Estado ela acçãu particular. 

S< II Xt IA DAS FINANÇAS 

Noção geral 

[) Seu objecto: a Sciencia das Finanças é a Economia do Estado 0 
Estado e suas funeções: actividade jurídica e actividãde social. <> di 
vimento da actividade financeira para o effectivo preenchimento dos fins 
Estado. Estudo critico de outras definições. 

IIi Sua classificação no quadra geral das -ciência-. 
rifi Suas relações com as demais -ciência-. 
I \ ) I )n isão di 1 e-tlldi.. 

Despesa publica 

I. Objecto e classificação da despesa publica. Limite- em que s< 
deve conter. 



— 175 — 

II) A despesa publica no Brasil: distribuição da despesa pela União, 

Estados e Municípios. 
Receita publica 

I) Origem e classificação das rendas publicas. 
II) Divisão da receita publica em ordinária e extraordinária. 

Receita publica ordinária 

I) Domínio publico e domínio fiscal. 
a) O domínio fiscal: bens immoveis. moveis e serviços industriaes. 
b) Applicação do estudo ao Brasil. 

Imposto 

I) Histórico do imposto. 
II) Fundamento do imposto: estudo critico das diversas correntes a 

respeito, adopção da definição de Xitti. 
III) Qualidades e incidência do imposto. 
IA7) O imposto único sobre o capital, sobre a renda, ou sobre a terra 

livre de melhoras. 
V ) Distincção entre multiplicidade e pluralidade de imposto. 
VI) Applicação do estudo ao Brasil. 
VII) Classificação dos impostos: 

a) Quanto á matéria: numerário, productos e serviços, 
b) Quanto á estabilidade : ordinário e extraordinário 

c) 
d) 

Quanto a razão ou tarifa: fixo, proporcional e progressivo. 
Quanto ao modo de arrecadação: de repartição e de quota. 

e 
) Quanto á natureza: reaes e pessoaes. 

0 
Quanto ao modo de percepção: directos e indirectos. 

VIII Impostos directos: 
a) O imposto de capitação; 
b) O imposto predial; 
c) 0 imposto sobre industria e profissões: 
d) O imposto territorial; 
e) O imposto sobre o capital; 
f) O imposto sobre a renda; 
g) Applicação do estudo ao Brasil. 

IX) Impostos indirectos: 
a) Impostos de importação e de exportação 
b) Imposto de consumo ; 

Imposto sobre o luxo; 
Imposto sobre as successões. 

c) Applicação do estudo ao Brasil. 

Taxa 

1) Fundamento das taxas. 
2) Distincção entre imposto e taxa. 
3) Qualidades e incidência das taxas. 
4) Applicação do estudo ao Brasil. 
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Systema tributário do Brasil 

Discriminação da- renda- entre a União e os Estados. 
A discriminação constitucional é scientifica. 
O n : tributário do- Estados, e a- modificações aconselhai 

Receita publica extraordinária 

li <> credito publico; noção e definição; -na importância e utilidade; 

limite- em (pie Si dl • e conter. 
2) A divida publica. Divida interna . externa. Divida fundada e flu-

ctuante. A divida publica brasili 
3 i Empréstimos publico-: empréstimos interno- e externo-. 

ai Empréstimos internos: a- apólice- da divida publica, o papel 
moeda, os bilhetes do Thesouro, e outras formas de empres-

tim< is. 
Li Empréstimos externo-: sua forma. 

Lançamentos, amortização, conversão e resgate dos empp 
mo.- públicos. 

,1, ( K empréstimos públicos da União, do- Estados e d"- Muni
cípio- no Brasil. 

A contabilidade do Estado 

li II orçamento em geral: noção e definição. 
2) <) orçamento: sua preparação, votação e execução no extrangeiro. 
.} | II orçamento: sua preparação e votação no Brasil. 
I, (i orçamento: -na execução no Brasil. 
5) II orçamento: fiscalização de sua execução pelo poder legislativo 

e peli i- tribunaes de ei intas. 



DIREITO CIVIL 
3.' cadeira — PHOF. VICENTE RAO) 

PARTE PRIMEIRA 

I X T R ODtl C Q Ã O 

SECÇÃO I 

Princípios fundamentaes do Direito 

I 

Origem e finalidade social do Direito. Factores actuaes de sua cvolu-
ção: — razões de ordem econômica e o principio da solidariedade humana. 
Condições peculiares ao meio-ambiente brasileiro. 

II 

Direito subjectivo e Direito objectivo. 

III 

Direito subjectivo: —• Elementos que o compõem: aj sujeito ou titular 
do direito; b) objecto; c) relação ou acçâo do titular sobre o objecto do 

direito. 

IV 

Direito objectivo. Suas fontes: 

A ) a lei: 
a) noção e espécies : 
b) efficacia da lei no tempo: 
c) efficacia da lei no espaço; 
d) cessação da efficacia da lei; 
e) interpretação da lei. 

B) os costumes: 
a) noção e espécies ; 

b) sua força segundo a legislação brasileira. 

C) a analogia: noção e espécies. 

D ) os princípios geraes de direito. 

I 
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V 
Divisão do Direito: Direito Public i Direito Privado. 

Direito Publico: 
A ) Externo — ou Direito Internacional Public... 

B ) Interno: 

a i I Hreiti i I i institucional: 
b) I >ireito Administrath 
c i I Hreito I 'enal; 
,\) Direito Processual. 

I): tdo : 

A i I )ireito Civil. 

B) 1 íireito Commercial. 
C, ]),,, | Privado. Theoria da unificação do Dir< I Privado. 

Y I 

(Classificação d( •- direiti is ; 

A i I >ireitos patrimoni •< e e: tra patrimoniaes. 

B) Direitos reaes ou absolutos e oaes ou relativos, 

Y I I 

Vida d> 
A ) Acquisição d..- direitos. Modos de acquisição. 

B i Exercício do- direito- : 

:i) garantia: posse e protecção possessoria d..- direitos; 
1.) limite-: tlicria do alui-., do direi 

i , i on •• ação e modos de conservação dos direitos. 

D ) hei- .i dos direi;..-. Acção Divisai geral das acções. 

E) fmmobilidade do- direito- por extincção da acção. Prescrip* 
a ) miei., da pre-cnpçã. i: 
b) causas que interrompem e suspendem a prescrip< 
c i prazos de prescripção. 

IA Extincção e modo- de extincção d-- direiti 

5ECÇAO 11 

Direito Civil — Generalidades 

VIII 

Conteúdo do Direito Civil i I lassificação de -na- differentes pai 

Ai segundo as causas geradora- do direito (Leibnitz). 

B) segundo a natureza dos direitos (Teixeira de Freitas). 

i -et" : i i objecto d..- direitos (código civil allemão). 

Di segundo <> sujeito d..- direitos (código civil portuguez). 
Systema seguido pelo Código Civil brasileiro. 
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IX 

Partes que da lei civil se destacam para formar corpos de legislação 
social. 

X 

A questão do methodo no estudo do Direito Civil. 

XI 

Formação histórica do Direito Civil Brasileiro: 

A ) Brasil Colônia. 

B) Brasil Império e Brasil Republica até ao código civil vigente. 

C) Antecedentes do Código Ci\ ii Brasileiro. Trabalhos de sua elaboração. 
Apreciação de ordem geral. 

PARTE SEGUNDA 

DIREITO CIVIL — PARTE GERAL 

SECÇÃO I 

Das pessoas ou sujeitos do direito 

XII 

Pessoas naturaes: 

A ) Começo e fim da personalidade natural. 
B) Capacidade e incapacidade. 
C) Os registros públicos relativos ao começo, aos factos e actos modifica-

dores e ao fim da personalidade natural. 

XIII 

Pessoas juridicas : 

1) De Direito Publico: 
A ) Externo. 
B) Interno: 

a) a União; 
b) os Estados e o Districto Federal; 
c) os Municípios. 

Sua responsabilidade civil. 
2) De Direito Privado: 

A ) As sociedades civis, religiosas, pias, moraes, scientificas, as associações 
de utilidade publica e as fundações. 

B) As sociedades mercantis. 
Registros públicos relativos ao começo, vida e fim da personalidade ju

rídica. 

X I V 

Domicilio das pessoas naturaes e juridicas. 
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SECÇAi) I I 

Do objecto do direito 

X V 

Noção Geral de bens. Coisas. Patrimônio. 

X V I 

Classificação : 

A) Coisa- que estão fora do commercio. 
B) Bens considerados em relação ás pessoas: 

a) bens públicos; 
b) bens particulares. 

C) Bens considerados em si mesmos: 
d) bens corporeos e incorporeos; 
b) mov eis e immoveis ; 
c) fungíveis e infungiveis; 
d) consumiveis e não consumiveis; 
e i divisiveis e indivish eis : 
f) singulares e collectivos. 

D) Bens reciprocamente considerados: principaes e accessorios, Fructos. 
Productos. Bemfeitorias. 

SECÇA< I I I I 

Dos factos e actos jurídicos como elementos criadores, 
modificadores e extinctivos dos direitos 

XVII 

Factos e actos jurídicos. Noção geral 

XVIII 

Defeitos dos actos jurídico-: 

A) erro ou ignorância. 
B) dolo. 
C) coacçao 
D) simulação. 
E) fraude contra credore-. 

X I X 

Modalidades dos actos jurídicos: 
A) condição. 

B) termo. 
C) encargo. 

X X 

Forma dos acto- jurídicos e sua provar. 



— 181 — 

X X I 

Nullidades. Actos nullos e annullaveis. 

XXII 
Actos iUicitos. 

PARTE TERCEIRA 

DIREITO DE FAMÍLIA 

SECÇÃO I 

Generalidades 

XXIII 

Direito de Família. Xoção geral e conteúdo da disciplina. Caracter dos 
dispositivos legaes que a regem. 

XXIV 

Família. Origem e evolução. Preponderância das forças ethicas e ethni-
cas de cada povo na organização legal da familia. Condições peculiares ao 
meio-ambiente brasileiro. 

XXV 

Familia. Accepções do vocábulo. Divisão: familia legitima e simples
mente natural. 

SECÇÃO I I 

y Do casamento 

XXVI 

Xoção Geral : 

A) Sua natureza contractual. 

B) Princípios fundamentaes: 

a) de ordem natural; 
b) de ordem moral; 
c) de ordem jurídica. 

C) Traços históricos da legislação civil brasileira: 

a) regimen anterior á instituição do casamento civil; 
b) regimen do decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890: 
c) regimen do código civil. 

XXVII 

Impedimentos. Sua classificação em attinencia* aos princípios funda
mentaes do instituto do casamento. Sua divisão: impedimentos dirimentes, 
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absolutos e relativos e impedimento* meramente prohibitivos. Opposii 

dos impedimentos: 

a) a quem compete : 
b) tempo da opposição; 
c) prova; 
d) effeitos. 

X XVIII 

Celebração do casamento. Processo preliminar. Celebração e solenni-

dade do acto. 

X X I X 

Provas do casamento celebrado no Brasil e no extrangeiro. A possi d.. 
estado de casado como presumpçâo do casamento em favor da prole. 

X X X 

Effeitos jurídicos do casamento. Noções geraes. Situação jurídica da 
mulher no casamento. Classificação de systemas: 

a) o da incapacidade civil da mulher casada; 
hi u da capacidade crvil da mulher casada; 
c) o das re-tricçõe- a capacidade civil da mulher casada em atti-

nencia aos fins d" casament i 
,li ,, systema extremado da legislação soviética; 
e) regimen do código civil brasileiro, 

SECÇA<) I I I 

Effeitos do casamento em relação aos cônjuges 

XXXI 

Direito- e devere- do marido e da mulher. Noção Geral. 

XXXII 

Acto- de administração: 
A ) Actos de administração ordinária e de administração extraordinária; 

B) Acto- que um cmjuge não pode praticar -em o concurso da vontade 

do outro cônjuge; 
Ci Acto- de defesa e de livre exercício de direito- particulares da mulher. 

XXXIII 

Autorização do mando e consentimento da mulher: 

A ) natureza jurídica do acto; 

B) tempo e forma de .-ua outorga: 

C) espécies. Supprimento judicial; 

D) effeitos. 
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SECÇÃO IV 

Effeitos do casamento em relação aos bens 

XXXIV 

Xoção geral das relações patrimoniaes entre os cônjuges. Pactos anti-
nupciaes. Arrhas. 

X X X V 
Bem de familia. 

X X X V I 

Direitos da mulher casada sobre o producto do seu trabalho. 

XXXVII 

Differentes regimens de bens no casamento: 

A) regimen da communhão universal; 
B) regimen da separação; 
C) regimen da communhão parcial; 
D) regimen dotal. 

SECÇÃO V 

Effeitos do casamento em relação aos filhog 

Pátrio poder. Sua natureza jurídica. Como se caracteriza perante a dou
trina e as legislações modernas. Acção social preventiva e repressiva exer
cida pelo Estado. 

X X X I X 

Desenvolvimento: 

A) o pátrio poder quanto á pessoa dos filhos ; 
B) o pátrio poder quanto aos bens dos filhos; 
C) suspensão c extincção do pátrio poder. 

SECÇÃO VI 

Dissolução da sociedade conjugai 

XL 

Xoção geral. A questão do divorcio perante as condições peculiares ao 
meio ambiente brasileiro. 

X L I 

Casamento nullo e annullavel. Effeitos da declaração da nullidade e da 

annullação do casamento: 

A) entre os cônjuges, pessoalmente; 
B) em relação aos filhos; 
C) em relação aos bens. 

Casamento putativo. Xoção e effeitos. 
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X L11 

Desquite. Xoção geral.'Suas causas. Effeitos: 

A) entre os cônjuge-, pessoalmente; 

B) em relação aos filhos; 

C) em relação aos bens. 

X LI 11 

Dissolução do casamento por morte de um dos cônjuge-. Segundas 
nupcias. Seu- effeitos relativamente aos filhos do primeiro leito. 

SECÇÃO V I 1 

Do parentesco 

X L I \ 

Parentesco. Noção í;eral c espécies. Modo de contar o- graus, 

X L V 

Filiação legitima e illegitima. Sub-dÍvÍSÕ€! \-pect<> social da matéria. 

x LVI 
Legitimação. Quando se verifica e quaes os seus effeitos. 

X L V11 
T 

Reconhecimento voluntário do- filhos illegitiraos. Quaes os que podem 
ser reconhecidos segundo o código civil brasileiro. Desenvolvimento: 

A) quem pôde reconhecer: 

B) fôrma de reconhecimento; 

C) effeitos, 
X L V I I I 

Reconhecimento forçado da filiação: — investigação da paternidade. 

X I. I X 

Adopção. Noção geral: 

Ai quem pôde adoptar; 

B) requisitos da adopção; 

C) como se fôrma e como se dissolve o vinculo da adopção; 

D) effeitos da adopção. 

L 

Alimento.̂ . Xoção geral: 

A) por quem e a quem são devido-; 

B) fôrma da prestação. 
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SECÇÃO Y I II 

Da tutela 

LI 
Xoção g-eral: 

A) casos nos quaes é dado tutor aos menores; 
B) a quem compete o exercício da tutela. Da excusa dos tutores; 
C) garantia da tutela; 
D) effeitos da tutela em relação á pessoa e aos bens dos tutelados; 
E) cessação da tutela e prestação de contas dos tutores. 

LII 

Menores abandonados. Acção social do Estado. 

SECÇÃO IX 

Da curatela 

LI II 
Xoção geral: 

A) quem incide em curatela : 
B) quem pôde promover a instituição da curatela: 
C) a quem compete o exercício da curatela; 
D) extensão dos poderes do curador em relação á pessoa e aos bens do 

curatelado; 
E) curatela no nascituro. 

SECÇÃO X 

Da ausência 

LI V 
Noção geral: 

A) quando se nomeia curador ao ausente; 
B) a quem incumbe a curatela do ausente; 
C) extensão dos poderes do curador. 

LV 

Abertura da successão provisória. 

DIREITO PENAL 
(3.s cadeira — PROF. GAMA, CEHQIEIRA) 

PARTE I 

I N T R O D U C Ç Ã O 

1) Xoção do Direito Penal. Sua denominação. Definição e distincçáo 
das demais sciencias que estudam o crime e a pena. Posição encyclopedica 
da Sciencia do Direito Penal. Seu methodo. 
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2) Relações da Sciencia do Direito Penal com as demais scieni 
Com as sciencias do Direito Publico e do Direito Privado: com a moral, a 
sociologia, a anthropologia criminal, a medicina legal, a psychiatria, a ; -;. 

chologia, a e-tati-tica. 

RESUMO DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL 

3) Quatro períodos: vingança privada, theologico-politico, humanitá
rio e contemporâneo, penitenciário ou scientifico. Divisão de Puglia; pré-
historico e histórico. O periodo histórico sub-dividido em theologico-meta 

physico e positivo ou naturalistico. 
4) Periodo da vingança privada. Duas phases: a) pena de talião; 10 

composição pecuniária. 

5) Periodo theologico-politico. X'oçã>> da offensa. Confunde-se a 
sa ao individuo com a offensa ao Chefe do Estado (desobediência, lesa-ma-
jestade) e a Deus. Vingança divina, expiação, exemplo. Vingança -..cia! e 
intimidação. Característicos: incerteza nas leis; incerteza na- pena-; arbítrio 
dado ao- juizes na escolha da- pena-. Desproporção com o- delictOS. Diver
sidade e crueldade das pena-: desigualdade das pena- conforme a condia 
social da- pessoas: nobres e plebeus, 

6) Periodo humanitário. Reacção começando pela Igreja na- penas 
religiosas. Ecclesi abhorret a sanguine. I I Abhade Mabillon. A- prisões 
Ordens Religiosas. Os burguezes de Amsterdam (1595 <• 1596). Clemente X 
(170.V). Clemente XII (1735). Os philosophos e encyclopedístas do século 
XVIII. Diderot. D'Alambert d'Holbach, Voltaire, àfontesquieu, Rous • 
Beccaría (1764) e seu livro Dei idelítti e delle pene. Revolução Fram 
(1789). Escola Penitenciaria 

7) Periodo contemporâneo e positivo. A- escolas penaes: A escola po 
sitiva — Lombroso, Garofaloi Ferri. Escola critica ou ter/a scuola. Ali-
mena e Von Liszt. Tarde. Codificações 

HISTORIA DO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

8) As leis portuguezas anteriores ao Código de 1830. Ordenaçõe 
íonsinas (1446-1447); Ordenações Manuelma- (1521); Ordenações Philippi-
nas C1603). Lei Brasileira de 21 de outubro de 1823. 

9) Código Criminal de 1830. Projectos de Bernardo de Vasconcellos 
e de José (demente Pereira. Di-cus.-ão. Pena de morte. 

10) Código Penal de 1890. Reforma das penas. Leis posteriore 
Código de 1890. 

DIREITO PENAL — PARTE GERAL 

11) Lei penal - Interpretação — Retroactividade — Força obriga

tória da lei em relação; 

a') ao tempo; 

b) ao espaço ; 

c~) ás pessoas. 
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12) D o crime em geral, como phenomeno social e como phenomeno 
jurídico. Crime e contravenção. Divisão das infracçÕes segundo os Códigos; 
bi-partida e tri-partida. 

13) Elementos do crime: subjectivo e objectivo. 

14) D o crime considerado no elemento subjectivo — Da imputabili
dade — Seu conceito, segundo a doutrina. Imputabilidade, imputação e res
ponsabilidade. Analyse do Código Penal — Sujeito da imputabilidade penal 
— Fundamento da imputabilidade — Diversas doutrinas: o livre arbítrio; a 
voluntariedade; a intimidabilidade; a determinabilidade por motivos nor
maes ; a responsabilidade social. 

15) Conteúdo e formas do elemento subjectivo. Do elemento sub
jectivo do crime em geral. Presumpção legal do conhecimento da lei penal. 
D o dolo: — Seu conceito na doutrina e nos códigos. Enunciação do conceito 
de dolo nos diversos Códigos e no Código Penal vigente. Diversas formas 
de dolo. 

16) D a culpa — Seu conceito na doutrina: theorias subjectiva e ob-
jectiva — Fundamento da repressão dos crimes culposos — Quando tem 
lugar, segundo o Código Penal — Grátis da culpa — A culpa nas contra
venções. Artigos 7 e 24 do Código Penal. 

17) Causas que excluem ou attenuam a imputabilidade. Critérios dis-
tinctivos, segundo a escola clássica e a escola positiva. Divisão: dirimentes 
e justificativas. 

18) Dirimentes — Divisão — Subjectivas e objectivas — Classifica
ção. Causas que supprimem o nexo psycho-physico da imputabilidade: erro. 
violência, somno, somno hypnotico — Código Penal, art. 27, §§ 5.° e 6.". 
Causas que se referem ao desenvolvimento e sanidade mental — Código Pe
nal, art. 27, § 4.°. Causas referentes ao desenvolvimento e estado physiologico 
— Código Penal. art. 27, §§ 1.°, 2.°, 3.° e 7.°. 

19) Justificativas — Legitima defesa própria ou de terceiro — Seu 
fundamento e seu conceito na doutrina e nos Códigos — Sua formula legal 
no Código vigente — artigos 31, § 2.°, 34 e 35. D o estado de necessidade — 
Seu conceito em confronto com a legitima defesa. Sua justificação scienti
fica. Seus prepostos legaes. — Código Penal, artigos 32, § L° e 33. Corre
lação das causas de não imputabilidade; seu concurso. 

20) Critérios legaes para aggravaçâo ou attenuação da responsabili
dade penal. Theoria das circumstancias aggravantes e attenuantes. Analyse 
dos artigos 36 a 42 do Código Penal — Penas parallelas — Da indetermina-
ção da pena, quanto á qualidade e quanto á quantidade. A quem se deve 
confiar a determinação da pena. Diversas theorias. 

21) D o crime considerado em seu elemento objectivo. Conceito, con
teúdo, formas c modalidades do elemento objectivo do crime. Sujeito passivo 

do crime. 

22) Execução do crime; tentativa e consumação. Da tentativa —- Seu 
conceito e seus elementos, segundo a doutrina e os Códigos. Doutrinas sub
jectivas e objectivas. — Código Penal, artigos 13, 14 e 63. Tentativa não 
punivel, segundo a doutrina e o Código. Da tentativa nos delictos culposos 
e nas contravenções. 
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23) Do crime consumado. Elemento- esseneiaes e accidentaes. ( odigo, 
artigos 11 e 12 Do crime falho; seu conceito e sua distincção da tentativa. 
segundo a sciencia e nossa lei positiva. Doutrinas -obre a punição do crime 
falho e da tentativa por meios inidoneos. 

24) Do concurso de varias pessoas no mesmo crime. Do concurso con
siderado quanto: ai a qualidade e b) a., modo. Do concurso quanto a,, grau, 
ao tempo e a efficacia. Elementos do concurso: ai subjectivo; b) objecti 
vo. Conceito- da co-autoria e da cumplicidade na doutrina. Estudo do- arti
gos 18, 19, 20 e 21 do Código Penal. Da c-autoria no- crime- de alui-., da 
liberdade de communicação do pensamento; artigo- 22 e 25 d.. Código IV 
nal e decreto n. 1 .''23. de 31 de outubro de 1923 e a lei n. 4.713, de 31 de 

outubro de 1923. 
25) Unidade e pluralidade de crimes. Relação entre a acção e a lesão 

,1,, direito Unidade e pluralidade de acção; unidade e pluralidade de 
lesão. Varias í<>rmas. 

26) Pluralidade de acções < unidade de lesão jurídica. Crime conti
nuado, seu conceito e origem. Elementos do crime continuado: ai plurali
dade de acções anti-juridicas; b) identidade de crime; c) uma SÓ determi
nação criminosa, 

27) Concurso formal e material de crime-. Concurso formal: um só 
íacto; pluralidade de lesões jurídica-. Conceito e elemento- do concurso ma 
terial. Sua- formas em geral, Sen tratamento jurídico. Analyse do artigo 66 

do Código Penal. 

P A R T E II 

Ci >i)i<;< » PENAL P \lvTL ESPECIAL 

i Dos crimes em espécie I, 
28) Dos cnme- contra a existência politica da Republica. I ..digo. 

artigo- X7 a 114 
29) Dos cnme- entra a segurança interna da Republica. Código, 

artigos 115 a 135 
301 I)..- cnme- contra a tranquilhdade publica, artigo- 136 a 164. 
3\ ) ]),,~ crime- contra o üvre LJ..-.> e exercicio dos direitos individuac . 

artigos 165 a 206. 
32) D..- crimes contra a bôa ordem e administração publica, artigo-

207 e 23S. 
33 i D..- cnme- contra a te publica, artigos 23'> e 264. 
34) Dos crime- contra a fazenda publica, artigo 265 (vide artigos 

219 a 223 i Lei- p< isteriores. 
35 i D..- crime- contra a segurança da honra e honestidade das fami 

lia-, e do ultraje publico ao pudor, artigos 166 a 2X2. 
36) Dos crime- contra a segurança do estado civil, artigos 2X3 a 293 
57 i l'o- crime- contra a segurança da pessoa e vida. artigos 294 a 314. 
38) Do- cnme- contra a honra e bôa fama. ariii;..- 315 a 325. 
39) I'"- crime- entra a propriedade publica e particular, artî .n 

320 a 355 
40) I)(i- crimes contra a pessoa e propriedade, artigos 356 a 3<)3. 
41 i Da- contravenções em espécie, artigos 264 a 404. 

file:///lvTL
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
(3.« cadeira — PROF. SAMPAIO DORIA) 

INTRODUCÇÃO 

1.°) — Methodo das sciencias sociaes. 

PRIMEIRA PARTE 

GENERALIDADES 

2.°) — A concepção scientifica do direito. Sua classificação. Noção do 
direito constitucional. 

3.°) — Soberania: 
a) divergências sobre a significação do termo; 
b) theoria theocratica, o direito divino; 
c) theorias democráticas, sua origem histórica, systemas; 
d) theoria negativa; 
e) a concepção realista; 
f) a verdadeira soberania, seus attributos, sua finalidade; 
g) sua divisão em interna e externa. 

4.°) — Estado: 
a) sua origem, theorias ; 
b) sua formação histórica: na antigüidade, na idade média, e nos 

tempos modernos; 
c) a doutrina da personalidade; 
d) a concepção realista; 
e) a verdade sobre o Estado, os seus fins. 

5.°) — As constituições políticas, seus objectivos; as constituições es
criptas, e as não escriptas. 

6.°) — Noções summarias dos seguintes princípios: 
a) a monarchia e a republica; 

b) a democracia, seu conceito, sua evolução histórica, suas bases 
theoricas; a educação publica; as olygarchias; 

c) o regimen representativo; espécies de mandato; a representa
ção e a soberania nacional; o referendo; os governos represen-
tivos na Inglaterra e na França; 

d) o parlamentarismo, responsabilidade dos ministros; o gover
no parlamentar na Inglaterra e na França; 

e) o presidencialismo, irresponsabilidade ministerial; contra
pesos constitucionaes; o presidencialismo nos Estados Unidos; 

f) separação dos poderes: origem da doutrina; sua applicação 
nos grandes Estados; 

g) o unitarismo, a federação e a confederação; a união perpetua 
e o direito de separação. A federação norte-americana, a ingle
za, a suissa, a germânica, a argentina. 

7.o) Qs governos absolutos; as dictaduras; o bolchevismo. 
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SEGUNDA PARTE 

rRUCTUR VDO ESTAD< ' BR U5ILEIR» I 

CAPITULO I 

A Federação 

s , _ \ União e os Estados federados; competência- privativas e com

petências ei immuns. 
9 i - Instituições i serviços federaes, e instituiçõe erviços car

go dos Estados 
10.") ().- municípios, sua autonomia, leis de sua organização; Ü Dis 

tricto Federal O Território do Acre e as Prefeituras sanitárias. 
11 i - impostos intei estaduaes e inter-municipaes. 
12.°) \- torça- de terra e mar. o voluntariado; o sorteio; o serviço 

militar obrigatório. As policias estaduaes 
13.) \nalv-e das constituições estaduaes. 
I I ) A intervenção federal: 

.. i o principio e a excepção; 
b ) ca-..- de mterv enção : 
. i competência para resolvei os; 
d ) a figura do interv enl 
ei as intervenções por omissão. 

< M'l I II.< l I I 

O regimen representativo 

1 5.° i A (idadania brasileira ; 
a) nacionalidade e nacionalização; 
b) a dupla nacionalidade em face da Constituição e dos tratado-; 
c) suspensão, perda e reaquisição da nacionalidade brasileii 

16.°) - Suffragio universal, e senso alto. 
17."i Representação das minorias; representação proporcional; sys-

lema- de uma e de outra. 
18.°) As eleições : 

at pha.-e preparatória: alistamento, propaganda eleitoral, lej 
/ação dos partidos, inscripções dos candidatos, formação das 
mesa- ; 

b) phase realizadora: identificação dos eleitores, votação, a: 
ção. expedicção de diplomas e o reconhecimento. 

19.°) \- fraude- eleitoraes em face da democracia e das leis. 
20.") — Voto secreto e voto a descoberto; o conceito exacto de ambos 

os systemas; suas conseqüências pratica- quanto ao eleitor, e quanto á orga
nização democrática. 

21.°) — O suffragio facultativo, e a obrigatoriedade do voto. 
22."i U vot.. feminino á luz da -ciência e dos texto- constitucii 
23.°) A opinião publica nos governos democráticos. Os partidos polí

tico.-. Politica e administração. 

file:///nalv-e
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CAPITULO I I I 

A separação dos poderes 

24.°) — Os órgãos da soberania nacional; harmonia e independência 
entre elles. A supremacia do poder judiciário como guarda e oráculo da Cons
tituição. 

25.°) —• Composição do poder legislativo : 

a) dualidade das câmaras; representação do povo na Câmara dos 
Deputados; representação dos Estados no Senado; proporção 
e recenseamento; equilíbrio da federação; 

b) duração do mandato numa e noutra Câmara; 

c) condições de elegibilidade; incompatibilidades; 

d) preenchimento de vagas; 

e) sessões annuaes; 

f) subsidio e ajuda de custas; 

g) relação das Câmaras entre si; 

h) o reconhecimento de seus membros; 

i) immunidades parlamentares. 

26.°) — Composição do poder executivo: 

a) duração do mandato; 

b) condições de elegibilidade; incompatibilidades; 

c) successão e substituição ; 

d) systemas de eleição: o directo e o ind.irecto; 

e) o reconhecimento. 

27.°) — Composição do poder judiciário: 

a) dualidade de justiça; 

b) a reconstituição do Supremo Tribunal Federal; condições de 
investidura; 

c) a nomeação dos juizes federaes: 

d) o procurador da Republica; 

e) a formação do Supremo Tribunal Militar; 

f) as garantias da magistratura; 

g) responsabilidades dos Ministros do Supremo Tribunal. 

CAPITULO I V 

O presidencialismo 

28.°) — Os ministros de Estado; sua investidura; suas relações com o 
parlamento. 

29.°) — Responsabilidade do presidente da Republica e dos ministros, 
em crimes communs, em crimes de responsabilidade, e na direcção geral dos 
negócios públicos. Processo, e tribunaes, que os julgam. 
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TERCEIRA PARTE 

ATTRIBUIÇÕES DOS PODERES NO BRASIL 

CAPITULO 1 

D o poder legislativo 

30.") — Competência do Congresso: 
a) attribuições privativa- da Câmara dos Deputad* 
bi attribuições privativas do Senado; 
c i attribuições communs ; 
d i verificação dos poderes ; 
ej classificação geral. 

31."j - - Elaboração das leis: delegação de poderes. Revisão constitu

cional. 
32.°) Funeções judiciaria- do Congress 

t \IMTl'L< ) 1 I 

Do poder executivo 

33.) Competência do poder executivo: 
a i na clalx .ração legisla th a ; 
l,i na composição dos outros poderes; 
c) na administração geral do pai/. 
d . em matéria politú a ; 
ei na administração geral d., pai/; 
ij poderes discricionários e sua inspiração na lei. 

CAPITULO I I I 

Do poder judiciário 

34") Competência do poder judiciário: 
ai attribuições originárias do Supremo Tribunal Federal; 
b; attribuições communs da justiça federal; 
C I ri cursos extraordinário- ; 
d) o- casos essencialmente políticos; 
ei attribuições da ju-tiça militar. 

QUARTA PARTE 

OS DIREITOS D') HOMEM 

i \1M'ITL< ) I 

Direitos individuaes 

35..) _ Direito- fundamentaes <• direito- adquiridos. O reconhecimenl 
dos direito- fundamentaes na Inglaterra, nos Estados Cnidos. na Franç 
no Brasil. Distincção entre direito- e garantia-, 

36. J () principio da igualdade perante a lei. Nobreza, e ti1 

honorifio.-. 
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37.°) — Liberdade geral e ordem publica. Liberdade de locomoção: 
sua importância pratica. 

38.°) — Liberdade de opinião; liberdade de imprensa; leis de respon
sabilidade ; a acção da policia. 

39.°) — Liberdade politica; a participação dos governados na constitui
ção, fiscalização e julgamento dos seus governos. Direito de petição e di
reito de representação. 

40.°) — Liberdade de consciência e de culto. O casamento civil. A 
secularizaçào dos cemitérios. Laicidade do ensino. Relações da Igreja com 
os Estados e a União. 

41.°) — Liberdade profissional; liberdade de trabalho; liberdade de 
contracto; o direito de não trabalhar; liberdade de ensino. Os monopólios. 

42.°) — Direito de associação e de reunião. As congregações religiosas. 
As fundações. Liberdade syndical. O papel da policia no exercício dos direitos 
de associação e de reunião. 

43.°) — Direito de propriedade. Os bens das fundações religiosas. Des
apropriação. 

44.°) — Direito de vida; a pena de morte; a legitima defesa. 
45.°) — Direito de resistência á tyrannia, e direito de revolução. 
46.") — Amnistia; sua natureza: sua amplitude; seus effeitos. Casos 

em que cabe. 

C A P I T U L O I I 

Garantias constitucionaes 

47.°) — A garantia da separação dos poderes; a opinião publica no re
gimen parlamentar. 

48.°) — O habeas-corpus ; sua origem ; sua evolução no direito brasi
leiro; o direito de locomoção, e os direitos líquidos e certos. 

49.°) — Outras garantias: 
a) a irretroactividade das, leis; 
b) o § 15, do artigo 72, da Constituição; 
c) a inviolabilidade do lar; 

d) a inviolabilidade do sigillo da correspondência ; 
e) os paragraphos 11 e 30 do artigo 72 da Constituição. 

CAPITULO I I I 

Suspensão de garantias 

50.ü) — O estado de sitio. Quem o pôde decretar. Medidas que auto
riza. Responsabilidade no uso dellas. O sitio preventivo, e o repressivo. 

51.°) — O habeas-corpus no estado de sitio. 

QUINTA PARTE 

52.°) — O Tribunal de Contas. O contencioso administrativo. 
53.°) — A historia constitucional do Brasil; a Constituição de 1824, 

o acto addicional, a Constituição de 1891, e a reforma de 1926. 
54.°) — A Constituição brasileira em face da índole, costumes, educa

ção e necessidade do povo. 





TERCEIRO ANNO 

DIREITO CIVIL 
(1.» cadeira — DR. JIAXOEL PACHECO PR.ATES) 

PRIMEIRA PARTE 

DIREITO DAS COISAS 

INTRODUCÇÃO 

1 

Direitos reaes: — I — Noções geraes, natureza e espécies de direitos 
reaes — Cod. Civ., art. 674. 

II Elementos communs e differenças existentes entre os direitos reaes 
e o das obrigações. 

III Caracter fundamental e commum a todos os direitos reaes — "Fa
culdade de rehaver o objecto do direito do poder de quem quer que injus
tamente o possua" — Cod. Civ., art. 524. 

CÓDIGO CIVIL, LIVRO II, TITULO I 

Da posse 

PARTE GERAL 

CAPITULO I 

2 

I Conceito e extensão da posse. 
II Natureza da posse. 
III Fundamento da protecção á posse: 

a) presumpção da propriedade ; 
b) interdicção da violência; 
c) respeito á personalidade humana. 

IV Elementos constitutivos da posse. 
V Effeito da posse — "Faculdade de invocar os interdictos" — Cod. 

Civ., artigos 499/519. 
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PARTE ESPECIAL 

CAPITULO 1 1 

Das espécies de pOsse 

3 
I Noções geraes. 
II Detenção 
III Posse "ad interdicta". 
IV Posse "ad usucapionem". 
V Posse ju.-ta e injusta. 
Yi Posse de boa e má íé. 
VII Effeitos e importância.-, destas diversas espécies. 

CAPITULO 1 I 1 

Da composse 

4 

I Noções geraes Exame da regra de Paulus — Dig- L. 41, T. II ,fr. 
3 § 5 "Plure.- caiidem rem in solídum possidere non DOSSUnt, Contra natu-
ram quippe est, ut cum ego aliquid, teneam, tu quoque id tenere". 

II Possibilidade <• impossibilidade da composse. 
III Dissentimento do- Jurisconsultos romanos a respeito e causa da 

divergência. 

( APITUD ) I V 

Da acquisição da posse 

SECÇÃO 1 

5 

Noções gerae- e critica da propriedade do vocábulo — "adquirir" appli-

cado á posse. 

SECÇÃO II 

Da acquisição ida posse directamente 

6 

I Noções geraes e exame da opinião dos commentarios sobre o prin

cipio do Dig. L. 41, T. II. ir. 3. § 1. 
II Conceito actual — "Estabelecimento voluntário da relação exterior 

consistente no "coruus possessionis". 
III Elementos da acquisição da posse: 

a) apprehensão; 
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b) animus possidendi de accôrdo com a theoria objectiva e principio 
romano — omniaque ut dominum gessisse —• Cod. Const 2 
L. 7, T. 32. 

IV Hypotheses que se podem verificar na acquisição da posse: 

a) acquisição de uma coisa, que está no poder de outrem, com o 
consentimento e intervenção do actual possuidor; 

b) acquisição de uma coisa, que está no poder de outrem, sem e 
contra o seu consentimento; 

c) acquisição de uma coisa fora do patrimônio. 

SECÇÃO III 

Da acquisição convencional da posse 

7 

I Observação preliminar sobre as difficuldades, que, na tradicção podem 
surgir. 

Casos de inefficacia da tradicção: 

a) por falta de posse anterior do tradens; 

b) por incapacidade de uma ou de ambas as partes; 

c) por dissentimento entre o tradens e o accepiens, sobre: a iden
tidade do objecto ou sobre a natureza da convenção. 

SECÇÃO IV 

8 

I Acquisição convencional da posse dos immoveis. 

II Acquisição convencional da posse das coisas moveis. 

III Traditio brevi manu. 

IV Constitutum possessorium. 

SECÇÃO V 

Da acquisição unilateral da posse 

9 

I Noções geraes sobre a condição exigida para que a posse seja adqui

rida "destruição da posse anterior". 

II Acquisição da posse de uma coisa, que está no poder de outrem sem 
e contra o seu consentimento. 

III Apropriação de uma coisa, que está fora do patrimônio. 

IV Apropriação dos immoveis sem dono, e importância actual deste 
caso. 
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SECÇÃO V I 

Da acquisição da posse por meio de representante 

10 

I Noções geraes e evolução histórica deste instituto. Const. 1 do Cod. 
L., 7 T. 32. 

II Condições exigidas para que a posse seja adquirida pelo represen
tante. 

CAPITULO V 

D \ PERDA DA I'( >SSE 

Da perda da posse directamente 

11 
I Opinião sobre a doutrina de Paulus Dig. L. 41, T 11 fr 8. 
II Alvitre de Savigny Trait. de Ia Poss. $20, pag. 317 e -eg. 3.' 

edição. 
111 Criticas de Cornil, Ihering e de Pinski G. Cornil Trait. de Ia 

Poss. g 17. pag 242 217 
IV Intelligencia do cit. fr. 8 de Paulus. 

SEI ÇAO I 1 

12 

I Principio — "omniaque ut dominum gessisse" — Const. 2 do Cod 
L. 7 T. 32. 

II Negligencia momentânea. 

III Negligencia continua e prolongada. 

SECÇ \« > IM 

Da perda da posse — corpore e animo ou solo corpore 

13 

I Considerações gerai sobre a situação do possuidor, que não se ma
nifesta mais com., senhor em face da COUSa, OU como titular, em relação ao 
direito. 

II Da per Ia da posse das cousas moveis. 
III Da perda da posse dos semoventes. 

a) Animaes domésticos 
In Animae.- dotnesticaveis. 
c) Animae- selvagens. 

IV Da perda da posse dos immoveis. 
V Considerações sobre o modo de utilização econômica da proprie

dade movei e da mimovel. 
Yl Occupação do immovel na .agencia do possuidor. 
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Situação do occupante em face de terceiro. 
Negligencia continua e prolongada do possuidor ausente. 
A morte do locatário não faz cessar a posse do locador. 
Abandono do prédio pelo locatário. 
Alienação mental do detentor. 
Longa ausência e negligencia do possuidor. 
Ausência por temor fundado. 

Tradicção do immovel, seguida da apprehensão. effectuada peP 

SECÇÃO IV 

Da perda da posse solo animo 

14 

I Noções geraes sobre a cessação da posse pelo desapparecimento só 
do elemento intencional voluntário permanecendo inalterável a relação ex-
terior-corpus. 

II Superveniente alienação mental do possuidor. 

III Exame dos casos indicados pelos autores: 

a) Declaração expressa do possuidor de não mais querer possuir. 

b) A acção de reivindicação intentada pelo proprietário não im
porta em renuncia da posse Dig. L. 41 T. II fr. 12 § 1. 

IV Exame dos casos de apparente perda da posse "solo animo": 

a) Traditio brevi manu. 

b) Constitutum possessorium. 

c) Posse "solo animo" do possuidor momentaneamente ausente. 

SECÇÃO V 

Da perda da posse exercida por terceiros 

15 

I Noções geraes e observações sobre a situação do detentor em face 
da coisa. 

II Casos em que a mudança da relação exterior opera-se por vontade 
do detentor: 

a) O detentor quer apropriar-se da coisa. 

b) O detentor alieno nomine não quer mais deter a coisa. 

c) O detentor alieno nomine quer deter a coisa para terceiro. 

III Casos em que transforma-se a relação exterior, contra a vontade 
do detentor: 

a) O detentor é espoliado. 

b) A morte do detentor. 

c) Alienação mental do detentor. 

VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

XII 
XIII 

X I V 
accipiens. 
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CAPITULO V I 

Dos interdictos possessorios 

16 

I Noção e evolução histórica dos interdictos possessorios, 
II N tun \t •''.- interdictos. 
III cci ibjectivas e subjectivas da expressão. 
I\ ( ondições de existência em ambas accepçÕes. 
V* Esp< - interdictos possessorio-. 

CÓDIGO CIVIL, LIVRO II. TITULO II 

n\ FBOnUBD VIM: 

CAPITULO I 

SECÇÃO I 

17 

Direito de propriedade e domínio: 

I Moções geraes. 
II Distincção entre domínio e propriedade, quanto a natureza 

objecto. 
III Natureza, extensão e caracter* do domínio. 

18 

Faculdades inherenti ao dominio c propriedade: 
I I )ireito de usar da coisa. 
II Direito de gosar i per». Ler lhe os fructos. 
III Direito de dispor da c< »isa. 
I\ Direito de rehavela do poder de quem quer que injustamenti 

possua. Const. Fed. art. 72 e § 17. Cod. Civ, art. 524. 

19 

Modificações e restricções do exercício do direito de propriedade: 
a) ('..-propriedade. 

b 1 Jus in re. 
C i Restricções leg 

di Direito- de vizinhança. - Cod. Civ. art-. 554 555. 

e) Passagem força - Cod. Civ. arts. 55'* 562 

S E C Ç Ã O II 

20 

Rápidas noções sobre a evolução histórica da propriedade partii 
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a) Direito Germânico. 
b) Direito Slavo. 
c) Direito Romano. 

SECÇÃO III 

21 

Acquisição da propriedade: — Noções geraes e requisitos exigidos. 

22 

Modos de adquirir a propriedade:—Noção e historia do Direito Romano. 
a) Mancipatio. 
b) In jure cessio. 
c) Sub corona emptio. 
d) Bonorum actio venditio. 
e) Ex-lege. 

23 

Modos de adquirir, por direito actual: — Noção geral e classificações: 
a) Modo singular e universal. 
b) Titulo gratuito e honeroso. 
c) Modo originário e derivado. 
d) Importância e effeitos desta ultima classificação. 

SECÇÃO IV 

Da acquisição da proprieda|de immovel 

24 

Da acquisição pela transcripção do titulo — Noção, requisitos e effeitos. 
Títulos sujeitos á transcripção. Cod. Civ. arts. 531/535. 

25 

Accessâo. — Noção geral e classificação. 
I Accessâo do immovel a immovel: 

a) Formação de ilhas. — Cod. Civ. art. 537. 
b) Alluvião. — Cod. Civ. arts. 538/540. 
c) Avulsão. — Cod. Civ. arts. 541/543. 
d) Alveo abandonado. —• Cod. Civ. art. 544. 

II Accessâo de movei a immovel, por Construcções e plantações. — 
Cod. Civ., arts. 545/549. 

26 

Do usucapião. — Noção, historia e requisitos. 
I Direito Romano. — Lei das XII Taboas. Longi temporis prescriptio 

Legislação de Justiniano. 
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II Direito Pátrio. — Noções geraes, espécies, requisito- e effi Í1 
Cod. Civi. arts. 550/553. 

S E C Ç Ã O V 

Da acquisição da propriedade movei 

27 
Da occupação. — Ncx i geraes e importância actual do instituto. 

28 

Objecto actual da occupação. 
I Coi-a- Move-'-. Cod. Civ. art-, $92 e 593 n." IV. 
II Os animae- selvagens e domesticaveis. — Cod Civ. art. 593, as 

I e III. 
III A caça e pesca, -- Cod. Civ. art-. 594 e 602. 
IV Invenção. ('..<!. Civ. art-. 603 e 606. 
V Thesouro. — Cod. Civ. arts. 607 e 610. 

29 

Da especificação. — Noções geraes. Conceito dos Sabinianos, Conceito 
dos Pruculeianos. Solução de Jnstiniano. Direito Pátrio — Cod. Civ. arti
gos 611 e 614. 

30 

Da confusão, comistão e adjuncção. — Noções geraes. — Cod Civ arts 
615 e 617. 

31 
Usucapião. — Noção, historia, requisitos e effeitos. — Cod. Civ, ar' 

618 e 619. 

32 

Tradicção. — Noção e historia. Systema Romano <• Systema do C 
Civ. francez. Direito Pátrio Cod. Civ. arts. 620 e 622. 

I Condições exigida 
II Effeitos da tradicção. 

33 

Direito de autor. — Noções geraes c evolução histórica. 
I Natureza do direito de autor. 
11 Extensão e effeitos. 
III Systema da Lei 496, de 1 de agosto de 1898. 
IV Systema do Cod. Civ. arts. 649 e 673. 

34 

Perda da propriedade. — Noções geraes. 
I Exame da Constituição Federal — art. 72 § 17 in fine. 
II Exame do Cod. Civ., arts. 589/591. 
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CÓDIGO CIVIL, LIVRO II, TITULO III 

JURA IN RK ALINEA 

CAPITULO I I 

SECÇÃO I 

35 

Direito sobre coisa alheia. — Noções geraes e formação histórica. 

I Natureza e caracteres. 
II Classificação geral. 
III Espécies, em Direito Romano. Código Civil art. 674. 

36 

Emphyteuse. — Noção, natureza e extensão. 

37 

Emphyteuse. — Evolução histórica. 
I Direito Romano. 
II Direito Peninsular. 
III Objecto do direito. 
IV Canon — Significação jurídica e conseqüências da sua mo-

dicidade. 
V Constituição da emphyteuse. 
V I Alienação: a) inter-vivos e b) mortis causa. 

VII Direitos e obrigações do emphyteuta. 
VIII Direitos do senhorio directo. 
IX Extincção da emphyteuse. Cod. Civ. arts. 67o/õy4. 

38 

Servidões prediaes. — Noção, natureza e condições geraes. 
I Classificação das servidões prediaes. _ _ 
II Servidões rústicas e urbanas, caracteres distmctivos e condições 

peculiares. ^QÍ/71? 

III Constituição e extincção das servidões. - Cod. Civ. arts. 695/712. 

39 

Usufructo. — Noções geraes, natureza, elementos constitutivos e defini

ção, extensão e objecto. 
I Espécies de usufructo — convencional e legal. 
II Direitos e deveres do proprietário. 
III Direitos e deveres do ustiíructuano. 
IV Distincção do usufructo da emphyteuse. 
V Constituçião do usufructo. 
VI Modos de extincção do usufructo — Cod. Civ. arts. 713/741. 
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40 

Uso. — Noções geraes. natureza e extensão do direito, segundo as ne
cessidades pessoaes do usuário e a5 de sua familia. — Cod. Civ. arts. 742 745. 

41 

Habitação. — Noção, natureza e condições geraes Conseqüências da 
gratuidade do direito. — Cod, Civ. art-, 746 748. 

42 

Extincção dos direitos reaes sobre coisa alheia. — Considerações geraes. 
Consolidação e confusão do domínio, 

SECÇA( l I I 

43 

Direitos reaes de garantia. — Noções geraes, natureza e extensão. 
I Classificação - Penhor, Anticrese e Hypotheca. 
II Caracteres communs e differença Cod. Civ. art-, 755/767. 

44 

Penhor. — Noção, natureza e evolução histórica. 
I ( ibjecto di' penhor. 
11 Transcripção do penhor. 
111 Faculdade concedidas ao credor pignoraticio. 
JV Constituição e extincção do penhor. 

45 

Espécies de penhor: 
I Coi onal, 
II Legal. 
11 r Civ il e ci immercial. 
TV Penhor agric 
V Caução de titulo- de credito. - Cod Civ. ar"- 786/804. 

46 

Anticrese. — Noção, natureza, oi cl e evolução histórica. 
Constituição, inscripção e extincção. Cod. Civ. arts. 805/808. 

47 

Hypotheca. — Noção, natureza, objecto e extensão do direito e evolu
ção histórica. 

48 

Espécies de hypotheca. — ( nvencional, legal e judiciaria; noções rCS 
pectivas e requisitos. 
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49 
Constituição da hypotheca. — Especialização, pre-notação e inscripção. 

Effeitos da pre-notação e inscripção. 
Cessão do direito. Subrogação da hypotheca, remissão e extincção. Cod. 

Civ. arts. 809/855. 

S E C Ç Ã O III 

50 

Registro de immoveis. — Noções geraes. Direito anterior e systema do 
código. 

Títulos sujeitos ao registro. 
Fins e effeitos do registro. Averbações e caucellamento. Cod. Civ. arts. 

856/862. 

DIREITO PENAL 
(2." cadeira — PROF. CÂNDIDO MOTTA) 

PRIMEIRA PARTE 

Regimen penitenciário 

1) Sciencia penitenciaria, definição, objecto, origem, classificação, 
methodo. 

2) Castigos de outrora. Tortura e penas corporaes. 

3) Penas educadoras: condições geraes da sua efficacia. Menores de
linqüentes. Selecção dos anormaes. Effeitos reduzidos. Pessoal adminis
trativo. 

4) Educação/ moral e religiosa. Instrucção. educação profissional. Re
gimen disciplinar; liberdade condicional. Estabelecimentos públicos e par
ticulares. Instituto Disciplinar de São Paulo. 

5) Penas de pura intimidação. Prisões de curta duração. Condemna-
ção condicional. Penas pecuniárias; penas puramente corporaes; penas mo
raes ; seus effeitos. 

6) Penas reformadoras. Systema de encarceramento. A prisão em com-
m u m e a prisão cellular. Howard e sua obra. Diffusão das theorias peniten
ciárias. 

7) Systema penitenciário de Auburn; sua fundação, mecanismo, ob
jectivo; seus effeitos em relação ao physico e ao moral dos reclusos. As pe
nitenciárias do Brasil ou casas de correcção. 

8) Systema penitenciário pensylvanico ou de Phi ladelphia, origem, 
transformações: Vealmut Street, Pittsburg, Cherri-Hill. Objectivo, regimen, 

effeitos. 
9) Systema de servidão penal ou inglez; e o systema irlandez ou de 

Crofton; objectivo, regimen, effeitos. 
10) M. Brockway e sua obra. O reformatorio de Elmira. A penitenciaria 

de São Paulo. 
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SEGUNDA PARTE 

Dos crimes em espécie 

11) Do crime político: definição, natureza, historia, limites, segundo 
as doutrinas antigas e modernas: classificação. 

12) Dos crimes communs em geral. Classificação de Garofalo. 

13) Dos crimes contra a segurança e honra e honestidade das famílias: 
attentados ao pudor; defloramento ; estupro; rapto ; lenocinio; adultério. 

14) Dos crimes contra a segurança do estado civil: polygamia: cele
bração de casamento contra a lei; parto supposto e outros fingimentos. 

15) D a subtracção. occttltação e abandono dos menores. 

16) Dos crimes contra a pessoa e vida: homicídio; infanticidio; suicí
dio; aborto; lesões corporaes; duello. 

17) Dos crimes contra a honra e a bôa fama: calumnia; injuria. 

18) Dos crimes contra a propriedade publica e particular: damno; 
furto; fallencia; estellionato: abuso de confiança e outras fraudes; roubo; 
extorção. 

19) Das contravenções em geral, natureza e condições. Imputabilidade, 
tentativa. 

TERCEIRA PARTE) 

Direito penal militar 

20) Do direito penal militar: sua noção e fundamento; sua applicação 
em relação ao tempo, ao espaço e ás pessoas; historia. 

21) O direito penal militar brasileiro, fontes, reformas, tentativas de 
codificação. O projecto de 1911 e o Código de Organização Judiciaria e pro
cesso militar de 1922. 

22) Do crime militar, natureza, elementos essenciaes. Classificação. 

23) Das penas militares, seus effeitos, execução, extincção. Penas dis-
ciplinares. 

24) D-s crimes militares em espécie; espionagem e aliciação; trahição 
e cobardia; revolta, motim e insubordinação: uso indevido de condecorações, 
insígnias e distinctivos; insubmissão e deserção; abandono do posto: inob
servância do dever militar; publicações prohibidas. 

25) Da organização judiciaria militar: auditores, conselhos de investi
gação, conselhos de guerra. Supremo Tribunal Militar. 

26) D o processo penal militar em geral: processos especiaes. Dos 
recursos. 
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DIREITO COMMERCIAL 
(3.a cadeira — PROGRAMMA DO PROF. WALDEMAR FERREIRA) 

INTRODUCÇÃO 

CAPITULO I 

O conceito do commercio e as suas divisões 

SECÇÃO I 

A phenomenologia economico-juridica do commercio 

1. A troca — 2. A moeda. — 3. O transporte. — 4. O credito. 
5. Os elementos do commercio. — 6. O commercio e a producção das ri
quezas. — 7. O commercio como ramo da industria. — 8. As relações 
oriundas das trocas. — 9. O commercio e o seu desdobramento. 

SECÇÃO II 

O commercio e as1 suas divisões 

10. Os aspectos do commercio. — 11. O commercio no espaço. — 12. 
O commercio no tempo. — 13. O commercio e os objectos sobre que recae. 
— 15. O commercio e as particularidades de cada um dos seus ramos. — 
16. O commercio e as suas sub-divisões. 

CAPITULO I I 

Os característicos do direito commercial e a sua definição 

SECÇÃO I 

Os característicos 

17. A matéria commercial. — 18. O conceito do direito commercial. 
— 19. O direito commercial e os seus pontos de differenciação do direito 
civil. — 20. A onerosidade das obrigações mercantis. — 21. A solidarie
dade nas obrigações commerciaes. 

SECÇÃO I I 

O direito commercial como ramificação do direito privada 

22. — O direito commercial em face do direito civil. — 23. A unificação 
do direito privado. — 24. A doutrina unificadora no Brasil. — 25. A infil
tração do direito commercial no direito civil. 

SECÇÃO I II 

As divisões do direito commercial e o seu desdobramento 

26. As ramificações do direito commercial. — 27. As divisões do di
reito commercial. 
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C A P I T U L O III 

O desenvolvimento histórico do direito commercial 

I I direito commercial ei ' rimitivos 29. O dil 
commercial em Roí -nano. — 30. 0 estatui 
cidade- italiana-. 31. A obra dos júri e a systematiza 
direito commercial. - 32. A- corporações de arte- e officios. — 33, As 
associações (I... : as "hansas". 34. O prep advenl 
legis reil • irdenai 35. O o 
commercial francez e a -ua influencia -obre a legislação moderna. 

C VPITULO I V 

As fontes do direito commercial brasileiro 

SECÇÃO I 

As noções geraes 

36. A- acc< i da palav ra ". 37 fontt 

SECÇÃO 1 I 

As fontes primarias 

38. I I codig 25 de junho de 1850 i 
antecedem. 39 ' ' lamento mmercial. 
leis posterior* comi ercial. 41. O projecto do i commei 
ciai: i principii >s • i ias inm i 42. O 
do commercio . a sua di i parlamentai ; • 
estudi pi 

SECÇ \< > III 

As fontes subsidiárias 

44, A- leis Dv:-. - 45 < >s uso umes. - K5 0 elementos dos 
u i ostumi mmercia 47 A dh isão di 

48. A pn.va dos usos commerciaes. — 49. A prevalência das leia civis 
-obre os t;-' is comi 50. O rpretativi is, 

As fontes complementares 

51. As disposiçõi .-. — 52. Os prin
cípios geraes do direito. — 53. A jurisprudência. 

^PITULO V 

O conteúdo do direito commercial 

54 0 ac:.. de commerci i lireito n 55. • >- elemei I 
componente.- do acl immercio. - 56 As ti e rias dos antig i mer-
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cialistas. — 57. A divisão do acto de commercio. •— 58. A integridade do 
acto de commercio. — 59. Os traços fundamentaes do acto de commercio. 
— 60. A enumeração legal do acto de commercio em suas varias espécies. 
— 61. O acto de commercio no systema da lei brasileira. •—• 62. O acto de 
commercio no projecto do código commercial. — 63. A classificação dos 
actos de commercio na legislação brasileira. — 64. O acto de commercio no 
direito internacional privado. 

SEGUNDA PARTE 

O sujeito da actividade commercial 

CAPITULO I 

A pessoa natural 

SECÇÃO I 

A determinação da qualidade mercantil 

65. O systema subjectivo. — 66. Os systemas formalistas. — 67. O 
systema mixto. — 68. O systema do código commercial brasileiro. 

SECÇÃO II 

O exercício )do commercio pelos relativamente incapazes 

I 

Os menores 

69. A pratica do commercio pelos menores de vinte e um annos. — 70. 
A forma da autorização paterna e a sua prova. — 71. A autorização pa
terna e a sua natureza jurídica. — 72. A responsabilidade do menor que 
dolosamente se inculca maior. 

II 

A mulher casada 

73. Os requisitos para a mulher casada tornar-se commerciante. — 74. 
O fundamento da autorização marital, sua extensão e revogabilidade. — 75. 
O exercício do commercio pela mulher abandonada pelo marido. — 76. O 
exercício do commercio pela mulher cujo marido fôr condemnado ás penas 
do artigo 277 do código penal. —• 77. Os effeitos da autorização marital 
quanto ás obrigações contrahidas pela mulher, conforme o regimen de bens 
do casal. — 78. A responsabilidade da mulher casada que se faz dolosa
mente passar por solteira, desquitada ou viuva. 

III 

Os interdictos 

79. Os pródigos e os loucos e o exercício do commercio. — 80. O 
inicio e a continuação do commercio do interdicto, por via ou com a assis

tência do seu curador. 
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I V 

Os prohibidos de commerciar 

81. A prohibição do exercício d., commercio e o -eu fundamento. — 
82. As pessoa.i prohibidas de commerciar em ra; - seus cargos. — 8 3 . 
A prohibição do exercici de sociedade. -
O exer. commercio pela- mulheres dos prohibidos de pratical-o. — 
85. o direito do fallido de commerciar e de autorizar sua mulher a exer
cer o commercio, ame- de rehabilita - tricções convei 
ao exercício do . ommercio. 

C VPITULí i I I 

A pessoa juridica 

•CÇAO I 

A sociedade commercial 

87. r I coi tracto d< lade. 88. A ommercial 
dífferencíação da civil. 89. \ soei* as forma- da commer 
ciai. 90. \ • ou ii • 91. O [uisitos 
trai • '2 \ personalidade juridica da so 
mercanl 93 \ firma ominação da sociedade mer 
cantil. 94 \ forma. capital social. 95 \ participa. to |( 
OS -ócio- rio- lucn . ;a contribuição para a- perdas: a sociedade leoni 
na. 96. Os dii 97. A exclusão de -< cio 

98. Os vario- typos de sociedades mercantis. 

CÇAO II 

A sociedade em nome collectivo 

°°- r) conceito da m nome collectivo ou de responsabili 
solidaria e illimitada de to •- 100. O conta • 101. 
A firma ou razão social. - 102. \ administração da sociedade. 103. O! 
direito- e oa dever - cios. 104. \ responsabilid i - sócios cm 
; elação a terceii 

S E C Ç Ã O III 

A sociedade em commandita simples 

105. A sociedade em commandita simples coi ciedad 
< de capitães. — 106. Os sócios commanditarios e os commanditados. — 107. 
A firma ou razão social. — 108. Os sócios commanditados, solidários e ge
rente-. - 10''. i )- direito- e a- obrig o. commanditarios. — 
lio \ responsabilidade solidaria do- sócios commanditarios e o- casos 
processo de -na verificação. - 111 n registro d., contrael i eai mti-
nuação da sociedade sem n< ( ntracto, findo o prazo de sua duração. 
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SECÇÃO IV 

A sociedade de capital e industria 

112. A sociedade de capital e industria e as formalidades de sua consti
tuição. — 113. Os sócios capitalistas e os sócios de industria. — 114. A fir
ma ou razão social. — 115. As obrigações dos sócios de industria e a sua 
quota nos lucros. — 116. A responsabilidade dos sócios capitalistas. — 117. 
Os sócios de industria e a fallencia da sociedade. 

SECÇÃO V 

A sociedade em conta de participação 

118. A sociedade em conta de participação em sua cstructura juridica. 
— 119. Os sócios gerentes ou ostensivos e os sócios occultos ou participan
tes. — 120. A sociedade em conta de participação e a sua não incidência em 
fallencia. 

SECÇÃO V I 

A sociedade anonyma 

121. Os característicos da sociedade anonyma. — 122. O numero mini
mo de sete sócios. — 123. A denominação da sociedade anonyma. 

I 

A constituição da sociedade anonyma 

124. Os processos de constituição de sociedade anonyma. -— 125. Os 
fundadores ou incorporadores. — 126. O prospecto e a sua publicidade. — 
127. Os estatutos e os seus requisitos. — 128. A lista de subscripção do ca
pital social. — 129. O deposito da décima parte do capital aubscripto. -— 
130. A assembléa geral dos subscriptores constituintes da sociedade anonyma. 
— 131. A publicidade da acta e dos papeis de constituição da sociedade ano-
nv ma e o seu registo. — 132. A constituição da sociedade anonyma por es-
criptura publica. — 133. A entrada de bens immoveis para a formação do 
capital e a conversão do condomínio em sociedade anonyma. — 134. A ava
liação dos bens, moveis ou immoveis. coisas e direitos. — 135. As duas as-
sembléas geraes dos subscriptores de acções para a nomeação dos avaliado
res e para a approvação do laudo. — 136. A escriptura definitiva de consti
tuição da sociedade anonyma. — 137. A publicidade e o deposito dos do
cumentos de constituição de sociedade anonyma. 

II 

O capital social 

138. O capital social e a sua divisão em acções. — 139. As acções nomi
nativas e a sua conversão em acções ao portador. — 140. As fracções de 

/ 
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acções. — 141. A transferei 142. O penhor da- acçc 
143. A obrigação de integralizar a- ai. es i o- meio- d<- tornal-a effectiva. 
— 144. A amortização das acções e a- acções de goso. -- 145. A- acções 
privilegiadas e a- de voto de subscripção das acções nova-. 147. A re-
ducção d., capital — 14S o saneamento da sociedade anonyma. 

1 I I 

A administração social 

149. A directoria da sociedade anonyi 150 A- qualidades, nomea
ção, numero, caução, estipendio e destituição d..- administradores. 151. 
o- poderes dos administradi i 152. \ responsabilidadi penal e civil dos 
admun-ti a li H1 

I Y 

O conselho fiscal 

153. \ nomeação d..- -en numer... remuneração e substitui 
ção. 154. \ funcção dos fiscaes e os seus podi • 155. < >- supph 
dos fis( ae 

V 

A assembléa geral dos accionistas 

156. A assembléa geral dos ao ão supremo da vontadi 
ciai, 157. A assembléa geral ordinária e a extra rias. 158 \ • 
voeação da assembléa geral, ordinária ou ' irdinariamei 159, 0 
funccionamento da assembléa geral, a sua ] eu? 
trabalho-. 160, <• deposito prévio das acções ao portadoi e das proci 
ções dos accionistas. 161 0 quorum. 162 \ ordem do dia. 163. \ 
participação dos accionistas na discussão e n; 164, \ fori 
ção da maioria 165. Os poderes da asseml ral. 166. \- deli 
ções contraria- aos estatutos e .i lei i eito dos accionistas dissidei 
òu ausentes 167. \ acta da assembléa geral, sua assignatura • 
pi isíti. no regi ti Io comi: 

V 1 

A intervenção governamental na sociedade anonyma 

168. A autorização governamental par.. ,. constituição de sociedade ano
nyma. 169. A autorização governamental para o funccionamento d< so
ciedade anonyma 170 \ sociedade anonyma extrangeira. 171, (l re
querimento c ,, processo para ohtenção da autorização governamental. 
172. () fundo de garantia. 175 A carta patente de autorização ou de 
provação dos estatutos. 174 \ reforma estatutária e a approvaçãi 
[lamentai. 175. A infracção d • da carta pat< t< 
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SECÇÃO V I I 

A sociedade em commandita por acções 

176. Os característicos da sociedade em commandita por acções. — 177. 
A constituição da sociedade em commandita simples e as suas formalidades. 

178. A administração da sociedade pelos sócios gerentes e os seus pode
res. — 179. A firma ou razão social. — 180. As relações dos sócios comman
ditarios ou accionistas com os sócios solidários. — 181. A assembléa geral e 
os seus poderes. - - 182. O conselho fiscal. -- 183. Os dispositivos da lei de 
sociedade anonyma applicaveis em commandita simples. 

SECÇÃO VIII 

A sociedade por quotas 

184. A sociedade por quotas e o seu desenvolvimento histórico. 185. 
A sociedade por quotas, solidaria de responsabilidade limitada, e as vestes 
da sociedade anonyma. — 186. O contracto ou estatuto social e o seu registro. 
-- 187. A firma ou razão social e a denominação da sociedade por quotas. 
— 188. O capital social e a sua divisão em quotas primitivas. — 189. A inte-
gralização das quotas e a exclusão dos quotistas. — 190. A administração 
social e os sócios gerentes. -- 191. A organização interna da sociedade'e os 
órgãos administrativos da sociedade anonyma. — 192. A applicação dos dis
positivos da lei de sociedade anonyma em caso de omissão dos estatutos da 
sociedade por quotas. — 193. A responsabilidade dos quotistas em caso de 
fallencia da sociedade. 

S E C Ç Ã O I X 

A sociedade cooperativa 

194. Os característicos da sociedade cooperativa. — 195. As varias for
mas da sociedade cooperativa. — 196. A constituição da sociedade coopera
tiva e as suas formalidades. — 197. A firma ou razão social. 198. A de-
lominação. — 199. O numero minimo de sócios e o valor máximo de cada 
acção. — 200. Os livros especiaes. — 201. A admissão de sócios e a sua reti
rada e exclusão. — 202. O objecto da sociedade cooperativa. — 203. A fede
ração de sociedades cooperativas. 

SECÇÃO X 

A dissolução, a liquidação e a partilha de sociedade commercial 

204. Os casos de dissolução da sociedade de pessoas e da mixta. — 205. 
As formas da dissolução judicial e o seu processo. — 207. A dissolução da 
sociedade anonyma e da em commandita por acções. — 208. A liquidação 
e a sua predeterminação pelo contracto ou estatuto social. — 209. A liqui
dação amigável. — 210. A nomeação do liquidante e os seus deveres, pode
res. responsabilidade, estipendio e destituição. — 211. O plano da liquidação. 
— 212. A intervenção do curador especial dos menores interessados na li
quidação. — 213. A partilha. 
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TERCEIRA PARTE 

O INSTRUMENTO DA ACTIVIDADE COMMERCIAL 

. \i'rrci.< > 1 

O estabelecimento commercial 

214. ( ) e-tai»ele. menl commercial e a sua natureza jurídica. - 215, ( '-
elemento- componente- di .cimento commercial. 217. O aviamen
to. — 218 \ Ereguezia, 219. A reputação do estabelecimento commei 

220, I I • mto de commen • tecção da proprii ciai. 

SECÇAi i I 

O pessoal do estabelecimento commercial 

221. Os prepostos ou empregados i 222. ( • contracl 
preposição ou emprego commen 225 \- funeções dos em| •. - no 
commercio e as suas categorias. 224 > l commissario ou agente d< 
cios 225 \ remuneração dos empreg 22>' 0 
presentante de commercio. 227. \ despedida e a exhoneração dos empre-
gad, ... 22x \- féi ias dos empi ej 

SECÇÃO II 

A escripturacão e a contabilidade 

22'i. \ necessidade da escripturai operai estabeleci] 
commercial. 230 (l uso dos livr - escripturacão mercantil i 
tema- legislativos 231. ('- livros commerciai tema. 232 '• 
união dos credores em assemblé - li i 253 \- formalidad< 
trinsecas e intrínsecas dos livro- obrigatórios 254. O methodos da es
cripturacão mercantil. 235 \ fon te dos livr..- commen u 
236. (| segn ivros commerciaes 257 \ exhibição indiciai, dos 
vros commerciaes, 238 O direito de pedir o exame parcial e o de propor 
a acção de exhibição integral. - 25''. \ -aneça contra a falta -
vros commerciaes e a irregularidade ou falta de escripturacão. 240 \ 
exhibição dos ' .'o- de sociedadi ar nyma 241, A conservação dos livros 
e do archivo. 242. O balanço annual do activo e do passivo, 243. \ ru

brica judicial dos balanços animai-. 

CAPH ULO 1 I 

A identificação dos productos ,Io estabelecimento commercial 

SECÇÃO 1 

A marca de industria e de commercio 

244. A noção de marca de industria e de commercio. 245. A novidade 
e a veracidade da marca - 246. Os 
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tituir marca de industria e de commercio. — 247. O registro e o deposito da 
marca no Departamento Xacional de Industria e a sua publicidade. — 248. 
Os recursos contra os despachos concedentes ou denegatorios do registro. 
— 249. A acquisição. a transferencia e a perda do direito á marca. — 250. A 
renovação do registro da marca ao fim do prazo de sua concessão. — 251. 
As acções criminaes e civis assecuratorias do direito á marca. — 252. A 
acção de nullidade do registro de marca contrafeita ou illegal. — 253. O re
gimen da marca extrangeira. — 254. A rotulagem de mercadorias. •— 255. A 
indicação de proveuiencia dos productos. 

SECÇÃO I I 

O privilegio de invenção 

256. A invenção e os seus característicos. — 257. A significação dos ter
mos legaes. •— 258. A novidade do invento. — 259. A concessão do privilegio 
de invenção e as formalidades para a conferência da carta patente. — 260. 
O exame prévio da invenção. — 261. O prazo de prioridade. — 262. A expe-
dicção da carta patente e o seu registro. — 263. Os recursos cabíveis con
tra a decisão do Departamento Xacional de Industria concedente ou denega-
toria da patente de invenção. -— 264. As taxas e as annuidades da patente 
de invenção. — 265. A cessão, o usufructo e a desapropriação da patente de 
invenção. — 266. A nullidade e a caducidade da patente de invenção. — 267. 
A infracção da patente de invenção e a sua repressão civil e criminal. — 268. 
O direito do extrangeiro. residente ou não no Brasil, e a protecção interna
cional do privilegio de invenção. 

QUARTA PARTE 

O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE COMMERCIAL 

CAPITULO I 

Os títulos de credito 

269. A natureza juridica dos títulos de credito e a sua classificação. — 
270. Os títulos nominativos. — Os títulos á ordem. — 271. Os titulos ao por
tador. — 272. A conversão dos titulos nominativos em titulos ao portador 
e destes naquelles. — 273. A circulação dos titulos de credito: o endosso e 
a cessão. 

SECÇÃO I 

A lettra de cambio e a nota promissória 

I 

A lettra de cambio 

274. O conceito da lettra de cambio e os seus requisitos. — 275. A emis
são ou saque da lettra de cambio. -- 276. A cambial em branco. — 277. O 
acceite da lettra de cambio. — 278. A apresentação do titulo ao saccado. — 
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279. A recusa ou a modificação do acceiu us effeil 
e a sua forma. — 281. ^ responsabilidadi ' 282 O end e as 
suas modalidade- 283 A multi] da lettra de cambio. 284 0 
vencimento da ettra 35. O pagamento da lettra de cambio. 
— 286. O protesto - 2X7. A intervém 288. O ressaque. 289. Os 
direito- , as oi rig . es cambia 29 \ acção executiva e os meios de 
defesa. 291. \ tcção de enriquecimento illicito. 292 K prescripção das 
obrigaçõe- cambiaria-. 

1 I 

A nota promissória 

293. V natureza juridii ' l promissória < uisitos essen-
ciaes. 294. A applii missoria das disj legaes i ei 
nentei á lettra dv caml 

Si-.. Ç KO II 

O cheque 

2'>5 0 cheque e a sua funcção economii 296 Os requisitos essen-
ciaes do cheque 297 0 direito de emissão do chequ< i i tencia d« 
fundo- em poder do saccado. 2<>x. 0 saccado. 299. \ circulação 
cheque por via de endos • ;<"' de apresentação do cheque ao 
saccado. - 301. 0 pagamento do cheque 302. i > protesto di 
303. Os direito- do pori ' Io cheque. 304. 0 cheque cruzado. 305 
0 cheque visado ou marcado. Í06 A emissão do che ui em fundos em 
poder do -a.. . \ api i i ao cheqm das disposições da lei 
cambiaria 308. A com. . . . . . . . de compen

sação. 

ÇAO MI 

A conta assignada 

309. 0 histórico da i nta i ou duplicata e equisitos 
essenciaes. 310. Os livi • tes obrigatórios pa gistro dos sellos 
das venda- mercantis. 311. A rei L e a devolução da duplicata, assi 
gnada ou não. 312. i > protesto fiscal poi falta de assignatura ou de d< 
lução da duplicata. — 313. 0 tativo por falta de pagamento 
no vencimento. 314 O pagamento e a liquidação da duplicai 315. A 
circulação daj conta assignada e as suas garantias e os principios análogos 
da lettra de cambio. 316 A duplicata ou conta assignada como titulo 
cambiario. 

SECÇÃO IV 

A debenture 

517. A debenture OU obrigação ao porta -na natureza júri 
— 318. A capacidade emissora das sociedades anonymas e em comman 
p..r acçõe.-. 319. O limite da emissão. • 320 rmalidades preliminares 
da emissão e o manifesto. 321, ( I empréstimo, a emissão 
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seus requisitos. — 322. As garantias da debenture. 323. Os juros e os res
pectivos coupòes. — 324. O pagamento normal e o antecipado da debenture. 
— 325. O cancellamento da inscripção especial do empréstimo e das garan
tias reaes e especiaes. — 326. A venda e o penhor, pela sociedade emissora, 

das debentures não subscriptas. — 327. A organização e a representação dos 
debenturistas ou obrigatórios. 

SECÇÃO V 

O conhecimento de deposito e o warrant 

328. Os armazéns geraes e a sua funcção economico-juridica. — 329. 
Os titulos expedidos pelos armazéns geraes e os seus requisitos. — 330. A 
circulação do conhecimento de deposito e do warrant por via do endosso. 
331. Os direitos dos portadores de conhecimento e de warrant. — 332. A 
restituição do conhecimento do deposito e do warrant. — 333. O pagamento 

da divida antes e no vencimento do primeiro endosso do warrant. — 334. A 
falta de pagamento do conhecimento do deposito e do warrant. — 335. A 
acção de regresso. — 336. A extincção do conhecimento de deposito e do 

warrant. 

S E C Ç Ã O A" I 

O conhecimento do transporte ferroviário 

337. O conhecimento do transporte ferroviário e a sua natureza juridica. 
— 338. Os requisitos do conhecimento ferroviário. — 339. O conhecimento 
nominativo á ordem e o não á ordem. — 340. O conhecimento ao portador. 
— 341. A transferencia do conhecimento por endosso e por cessão. — 342. 
Os effeitos da transferencia do conhecimento. — 343. O endosso pignoraticio 
do conhecimento e os seus effeitos. — 344. A retirada da mercadoria em 

caso de perda ou extravio de conhecimento ferroviário. 

SECÇÃO V I I 

O bilhete de mercadorias 

345. A natureza juridica do bilhete de mercadorias e os seus requisitos. 
— 346. A fôrma do bilhete de mercadorias. — 347. A applicação ao bilhete 

de mercadorias dos institutos de direito cambiario. 

CAPITULO I I 

As obrigações commerciaes 

348. A lei e a vontade humana como fontes de obrigações. — 349. A 
declaração unilateral da vontade. — 350. Os característicos das obrigações 
mercantis. 351. A autonomia das obrigações mercantis nos titulos de 
credito em razão da sua litteralidade e formalidade. — 352. Os contractos 
por correspondência postei, telegraphica, radiographica ou telephonica. — 
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353. O silencio na fori , I wrtos mercantis. 354. As regras 
de interpretação dos contracto- commerciaes. — 355. A pi a dos contrai 
commerciaes. 

( \PJTUL'> I I I 

Os contractos commerciaes 

SECÇÃO I 

A compra e venda 

I 

A formação do contracto 

356. Os actos preliminares: as informações, as listas <• os pedido! 
357. O ajuste na cousa, no preço e nas condições 358. As nota- de venda 
e as facturas. — 35'> A forma definitiva do contracto de compra e venda. — 
360. A expedição da duplicata da tactura OU conta assignada. 

1 1 

A cousa 

361. A determinação da qualidade da coisa vendida. - 362. A venda 
mediante amostras 363. A venda por typos. 364. A venda por marca 
de fabrica ou de commercio, 3<<5 A venda dependente de prova OU de 
ensaio. — 366. A venda mediante conferência. 

I I I 

O preço 

367. A determinação do preço. • 368. Os -v-tema- de cotação do- pre-
ços. — 369. As varias cláusula- u-uae- para a fixação do preço. — 370. O 
pagamento do preço e o desconto. 371 I I pagamento no acto da entrega 
da cousa. — 372 O pagamento contra saque documentad 374 0 paga 
mento era prestações e o pacti li n sei'• de domínio. 

I V 

A tradicção 

375. A tradicção da cousa vendida. 376. 0 lugar da entrega da cousa 
vendida. — 377. A passagem «lo- riscos da cousa vendida. — 378. A entrega 
por partidas e por intei 57'K A embalagem da cousa vendida. — 380 
O s avisos de expedição. - 381. ' I recebimento da cousa comprada e os 
vícios e defeito- 382. \ devolução da cousa recebida e os seus effeitos 
jurídicos. — 3S3. A reclamação judicial e o prazo para exame da cousa ven
dida. — 384. A falta de entrega no prazo ajustado e ..- direito- e as obriga
ções decorrente-. 5S5. A mterpcMação judicial e o offerecimento do preço, 
ou da cousa: a mora dos contractantes 386 \ rescisão do contracto c o 
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abatimento do preço: o direito de opção. — 387. O deposito judicial da cousa 
vendida. — 388. A venda por intermédio de leiloeiros officiaes e a funcção 
e disciplina destes. 

SECÇÃO II 

As operações de Bolsa 

389. O conceito jurídico dos valores mobiliários e a sua classificação. — 
390. A bolsa, officiaes, ou livres, e a sua funcção economico-juridica. — 391. 
Os corretores e o seu officio publico. — 392. As varias categorias de corre
tores. — 393. O mecanismo das operações de bolsa e as suas modalidades. 
— 394. Os contractos a termo e a liquidação por differença. 

SECÇÃO III 

O mandato 

395. O conceito jurídico do mandato. — 396. As obrigações e os direitos 
do mandante e os do mandatário. — 397. A terminação do mandato. 

SECÇÃO IV 

A commissão 

398. A commissão e sua natureza juridica. — 399. As analogias e as dif-
ferenças entre a commissão e os outros contractos. — 400. A representação 
mercantil. — 401. As obrigações dos contractantes e os seus direitos. — 402. 
A commissão dei credere. 103. O commitente e o commissario em relação 
a terceiros. 

SECÇÃO V 

A conta corrente 

404. A disciplina juridica do contracto de conta corrente. — 405. A indi-
visibilidade da conta corrente. — 406. A alimentação da conta corrente e a 
novação. — 407. A fluencia de juros recíprocos. — 408. A cláusula salvo em
bolso. — 409. O encerramento da conta corrente e a sua extincção. — 410. 
As pseudo contas correntes. — 411. A abertura de credito em conta corrente. 

SECÇÃO VI 

O penhor 

412. O penhor como direito real de garantia. — 413. A constituição do 
penhor: o titulo da divida e a tradicção da coisa. — 414. O penhor com 
a cláusula constituti. — 415. O penhor sobre fundo de commercio ou esta
belecimento commercial. — 416. A caução de titulos. — 417. As obrigações 
do credor e do devedor e os seus direitos. 
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SEI ', v • V I I 

A retenção 

418. A constituição do direito de retenção 419. ( >- requisitos do di
reito de retenção. 120. I ' direito nção <• o seu exercicio. 

ÇAO \ I I I 

A fiança 

421. O conceito da fiança e ..- -eu- requi 122. \ forma da fiança 
e a -ua prova. - 423 \ solidariedade na fiança. 121 i >- direitos do fi 
pagante da divida do afiançado 425 , \ execução contra o fiador. 126 
A deshoi fiador. Y27 \ fiança e a outorga uxoria. 

SECÇAi I I X 

A carta drt credito 

42*b A carta de credit.. e ,,- -eu- requisitos 430 \ carta de credito 
e a fiança. 131. \ limitação da importância do credito. 132 \ carta 
decreditoeaoi lei lito. :íí \ carta de credito circular. 134 \ 
carta de reci.m incndação. 135. \ revogação da carta de credito 

SECÇ v I X 

O deposito 

436. O deposito < as formalidade- de sua constituição 137 ( » depo 
sito regular e o irregular. iív i i deposito bancário. 139 0 deposito 

necessário. 

SE( ÇA< I X I 

O transporte 

4 10. <» contracto de transporte de mercadorias <• os seus requisitos, 
441. O conductor, o expedidor e o destinatário. 442. <> objecto do tra 
porte 443. O frete. 444. () transporte ferroviário e as suas modalida
des. 445. A prova do contracto de transporte o conhecimento 
As tarifas ferroviárias, — 447. A mercadoria antes e durante a viagem. 
448, \ responsabilidade das estradas de ferro, sua duração e extensão. — 
44l>. As cláusulas do conhecimento limitativas ou liberal Ia respoi 
bilidade civil das estradas de fen 450. A indemnização do damno, — 
451 A reclamação contra a- avaria- da carga 

SE( ÇA( i XII 

O seguro 

452 O contracto de seguro e a sua commercialidade em fac< idigo 
civil. - 453. A construcção juridica do D ffltracti i de seguro e os seu- elemcn-
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tos essenciaes. —• 454. A empresa de seguros e a sua fiscalização. — 455. 
A forma do contracto de seguro e a sua prova. —• 456. A interpretação das 
cláusulas da apólice. — 457. O risco. — 458. O prêmio. — 459. As apólices 
geraes. — 460. O reseguro. — 461. As coisas seguradas. — 462. Os direitos 
e os deveres do segurador e do segurado. — 463. A indemnização do damno 
em caso de avaria ou perda total da coisa segurada. — 464. O seguro dos 
créditos commerciaes. 

CAPITULO I V 

A prescripção 

465. O fundamento da prescripção extinctiva e os seus effeitos. — 465. 
Os prazos dentro dos quaes se opera a prescripção. — 467. A interrupção 
da prescripção. 





DIREITO CIVIL 
(1.» cadeira — P R O G R A M M A DO PROF. JOSÉ' AUGISTO CÉSAR) 

DIREITO DAS COISAS 

1) Direito reaes. Noção e caracteres. Acções reaes. 

2) Posse: conceito e requisitos. Posse directa e indirecta. Detenção. 
Com posse. 

3) Qualificação da posse. Posse de direitos. 

4) Acquisição da posse. 

5) Effeitos da posse: protecção possessoria, seu fundamento. Acções 
possessorias. 

6) Effeitos da posse: direito aos fructos; conservação da coisa; bem-

feitorias. 

7) Perda da posse. 
8) Domínio: conceito e espécies. Domínio pleno: caracteres, objecto 

e comprehensão. Restricções legaes. 

9) Domínio limitado: espécies. Dominio resoluvel. Inalienabilidade: 
causas e effeitos. 

10) Modo de adquirir o dominio: classificação e enumeração. 

11) Acquisição da propriedade immovel: transcripção do titulo de 

transferencia. 

12) Idem: accessâo. 

13) Idem: usucapião. 
14) Direitos de vizinhança: arts. 554/568 do Cod. Civil. 

15) Idem: — arts. 569/588 do Cod. Civil. 

16) Perda da propriedade immovel. 

17) Acquisição e perda da propriedade movei. 

18) Condomínio: —• espécies. Direitos e obrigações dos condôminos. 
Administração do condomínio. Acção divisória. 

19) Propriedade litteraria, scientifica e artística. 

20) Acções que nascem da propriedade. 

21) Direitos reaes na coisa alheia: classificação, condições geraes de 

sua formação. 
22) Emphyteuse. 
23) Servidões: conceito, caracteres, princípios geraes. Posse das ser

vidões. 
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24) Sei : classificação, constituição e extincção. Acções relativas 
ás servidões. 

Usufructi i eito, objecto e constituição. Direitos do usufru-
ctuario. 

26) Obrigações io. Extincção do usufructo e acções 
relativas. 

27; Uso: habitação e rendas constituídas sobre immoveis. 

28) Direitos rea< rai I . ; conceito, requisitos. 

29) Penhor: especú ffeitos e extincção. 

30) Anti< hre e. 

31) Hypotheca: conceito, prini geraes, fontes, effeitos e ins
cripção. 

52) Hypotheca legal - pecies, constituição, especialização. Hypotheca 
judicial. 

33) Hypotheca convencional: constituição Hypotheca de vias feri 

34) Extincção da hypotheca. Acçõi itivas a hypotheca, 

35) Registro de immoveis: comprehen [uisitos e effeitos, 

DIREITO COMMERCIAL 
<::.' .inii-irii — i'ii....iiunii n u I-IKII vv \ i.m:>i \ K i i u n i IIIA. \iiuri o m 

ri :i ii P R O F . i I I M si., i i in i 

PRIMEIRA PARTE 

i AP1 rULi I I 

O instituto da fallencia em seu desenvolvimento histórico 
1. O concurso creditoi to romano 2 l ' instituto fallimen-

tar na idade media. 3. O • direito portuguez -..hn- ..- quebrados de 
bens. \. 0 regimen da quel i tal brasileiro e as ten 
tativas de sua modificação, 5. A fallencia em face das leis republicana-, 

6 I ' problema fallimentar na actualidade. 

i urrcu» i i 

O estado da fallencia e os seus presupostos 

7. O e.-tad.. de fallencia. 8 \ caracterização da fallencia e a lei bra
sileira 9, () protesto fallimentai 10 O devi n i erciante. 11. 
A applicação da fallencia aos não commerciantes. — 12. A fallencia posthuma 
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CAPITULO I I I 

A declaração judicial da fallencia e os seus effeitos jurídicos 

SECÇÃO I 

O pedido de fallencia 

13. O juizo competente para a decretação da fallencia. — 14. O direito 
de requerer a fallencia e as condições do seu exercício. — 15. Os requisi
tos do requerimento fallimentar e a sua documentação. — 16. O credor pri
vilegiado e o direito de pedir a fallencia. 

SECÇÃO II 

O processo da fallencia 

17. A fallencia requerida pelo devedor, seu cônjuge ou seus herdeiros. 

•— 18. A fallencia da sociedade pedida pelo sócio. — 19. A iniciativa da fal
lencia pelo credor. — 20. A citação do devedor. — 21. A defesa e a matéria 
dos embargos. — 22. O seqüestro dos bens, dos livros e do archivo do de
vedor. — 23. A intervenção do representante do Ministério Publico. 

SECÇÃO III 

A sentença declaratoria da fallencia 

24. Os requisitos da sentença declaratoria da fallencia e as formalidades 
cia sua publicação. — 25. Os recursos contra a sentença declaratoria de fal

lencia. — 26. A sentença denegatoria da fallencia e os recursos admissíveis. 
— 27. A denegação da fallencia e a obrigação de indemnizar perdas e damnos. 

SECÇÃO IV 

A pessoa, os bens e os contractoa do fallido 

28. As obrigações do fallido. — 29. Os direitos do fallido. —: 30. A re
muneração ao fallido pelos serviços prestados á massa. — 31. A morte do 
fallido. — 32. As obrigações e os direitos dos administradores de sociedades 
anonymas fallidas. — 33. A arrecadação dos bens na fallencia individual e 
na social. — 34. O despossamento ou a perda pelo fallido do direito de ad

ministração e de disponibilidade dos seus bens. — 35. Os bens inattingiveis 
pela fallencia. — 36. Os bens da mulher e os dos filhos do fallido. •— 37. A 

inexistência ou a insufficiencia dos bens. — 38. A continuação do negocio 
ou da industria do fallido. — 39. O exercício do commercio pelo fallido. 

40. A dissolução das sociedades solidárias ou em commandita simples 
em razão da fallencia do sócio. — 41. A responsabilidade dos sócios de res
ponsabilidade limitada despedidos ou retirados antes, de dissolvida a socie
dade. 42. A integralização das quotas e das acções dos sócios de respon-
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sabilidade limitada. — 43. Os contractos sinalagmaticos e o seu cumpri
mento pela massa. — 44. A vigência do mandato conferido pelo fallido. 

45. A inefficacia de certos actos praticados pelo fallido antes da fallen
cia. _ 46. O periodo legal ou suspeito e a inefficacia de certos actos dentro 
delle praticados. — 47. A acção revocatoria dos actos suspeitos e dos fraudu
lentos e o seu processo. — 48. A restituição dos bens. — 49. A revogabili-
dade pedida por excepção ou por via de embargos. 

SECÇÃO V 

Os direitos dos credores e o seu exercício 

50. O vencimento antecipado das dividas do fallido. — 51. A instaura
ção do juizo universal da fallencia. — 52. O aviso do syndico e o prazo para 
a habilitação dos credores. — 53. O ingresso dos credores em juizo por via 
da declaração de credito. — 54. Os créditos não reclamaveis. na fallencia. 
— 55. Os direitos dos credores e a sua representação em juizo. — 56. Os cre
dores menores e os interdictos. — 57. O processo da verificação dos cré
ditos. — 58. A impugnação de créditos e o seu procesato. — 59. A sentença 
verificadora dos créditos e os recursos contra ella cabíveis. — 60. A classi
ficação e a organização do quadro geral de credores. — 61. A não fluencia 
de juros contra a massa fallida. — 62. A suspensão das acções e execuções 
contra os fallidos. — 63. O encerramento das contas correntes. — 64. A in
terrupção da prescripção. — 65. A compensação e o direito de retenção. — 
66. Os direitos dos fiadores do fallido. — 67. Os direitos dos credores por 
obrigação solidaria em face da fallencia simultânea dos co-obrigados. — 68. 
Os credores retardatarios. 

69. A reunião dos credores em assembléa e as formalidades da sua con
vocação e funccionamento. — 70. A primeira assembléa dos credores e a sua 
ordem do dia. — 71. As deliberações da maioria e o direito de voto do juiz. 

72. Os credores sociaes e os credores particulares e os seus respectivos 
direitos. —• 73. O direito do fallido de propor concordata terminativa da fal
lencia. — 74. A eleição do liquidatario e a nomeação do conselho fiscal. — 
75. As assembléas extraordinárias. 

CAPITULO I V 

Os órgãos administrativos da massa fallida 

SECÇÃO I 

O syndico 

76. O syndico e a natureza juridica da investidura. — 77. Os deveres do 
syndico. — 78. A destituição do syndico e a sua remuneração. — 79. A res
ponsabilidade do syndico pelos seus actos prejudiciaes á massa. — 80. A 
prestação de contas! do syndico. 
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SECÇÃO I I 

O liquidatario 

81. O liquidatario e a sua eleição pelos credores. — 82. Os poderes e 
os deveres do liquidatario. — 83. A destituição ou renuncia do liquidatario 
e a prestação das suas contas. — 84. A remuneração do liquidatario. — 85. 
A responsabilidade do liquidatario pelos prejuízos causados aos credores e 
a terceiros. 

SECÇÃO I II 

86. O conselho fiscal como órgão consultivo do liquidatario e as suas 
attribuições. 

CAPITULO V 

A arrecadação da massa e os direitos de terceiros 

SECÇÃO I 

A reivindicação 

87. A reivindicação fallimentar e a in genere. — 88. Os casos de reivin
dicação. — 89. O contracto de compra de venda e a reivindicação da cousa 
vendida ou do preço pago. — 90. O processo da reclamação reivindicatoria. 
— 91. A execução da sentença e a entrega de cousa reivindicada ou do seu 
valor. 

S E C Ç Ã O I I 

Os embargos de terceiros 

92. Os embargos de terceiros senhores e possuidores e o seu processo. 

CAPITULO V I 

Os meios de terminação e de prevenção da fallencia 

SECÇÃO I 

A concordata terminativa 

93. A concordata terminativa e o direito de sua propositura. — 94. Os 
fallidos impedidos de propor concordata. — 95. A dissolução da sociedade 
fallida e a proposta de concordata. — 96. Os termos da proposta e as suas 
condições e garantias. — 97. A acceitação da proposta pelos credores. — 98. 
A maioria legal dos credores e a sua formação. — 99. Os credores impedidos 
de votar a concordata. — 100. Os credores privilegiados e o direito do voto. 
— 101. A renuncia do privilegio e os seus effeitos. •— 102. Os sócios e a 
concordata com os seus credores particulares. — 103. A homologação da 
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concordata por unanime acceitação dos credores. — 104. A nomeação de um 
conselho fiscal e as suas attribuições. — 105. Os credores dissidentes e o 
direito de embargar a concordata. — 106. Os embargos e o seu processo. — 
107. A desistência dos embargos. — 108. A sentença homologatoria da con
cordata e os seus effeitos. — 109. A entrega dos bens da massa ao concor-
datario. — 110. A rescisão da concordata e o seu processo e effeitos. — 111. 
A propositura da concordata depois da primeira assembléa dos credores. — 
112. — A reabertura da fallencia em conseqüência da rescisão da concordata. 
— 113. Os credores posteriores á homologação da concordata. — 114. A 
responsabilidade do credor transigente com o seu voto para a acceitação da 
concordata. — 115. O direito do credor de pedir o pagamento integral de 
seu credito e juros em caso de conluio ou de improbidade. 

SECÇÃO I I 

A realização do activo e a liquidação do passivo 

116. A venda dos bens da massa fallida. — 117. A venda dos bens gra
vados com hypotheca, dados em penhor ou antichrese ou retidos. — 118. O 
direito dos credores á escolha de outros meios de liquidação. — 119. A re
missão das dividas. — 120. A acção de revisão de créditos. 

121. O pagamento dos encargos e das dividas da massa. — 122. O pa
gamento aos credores com privilegio geral. — 123. O pagamento aos credo
res com garantias especiaes. — 124. O pagamento aos credores particulares 
dos sócios fallidos. — 125. O pagamento aos credores retardatarios. — 126. 
A reserva de dividendos. — 127. Os dividendos não reclamados. — 128. As 
sobras e o seu destino. 

S E C Ç Ã O I I I 

A concordata preventiva 

130. O instituto da concordata preventiva. — 131. Os requisitos moraes 
e econômicos para a propositura da concordata preventiva. — 132. As for
malidades do pedido de convocação dos credores e a sua documentação. — 
133. A suspensão das acções e das execuções por créditos sujeitos aos effei
tos da concordata. — 134. A conversão do pedido inicial de concordata pre
ventiva em fallencia. — 135. A nomeação do commissario e as suas attri
buições. — 136. O direito dos credores de examinar os livros e o archivo do 
concordatario. — 137. A verificação dos créditos e a organização do quadro 
dos credores. -- 138. A assembléa dos credores e a votação da proposta de 
concordata preventiva. — 139. Os embargos á concordata pelos credores dis
sidentes e pelos credores excluídos. — 140. A alienação e a oneração dos bens 
do concordatario. — 141. A applicação á concordata preventiva das regras 
e do processo da concordata terminativa. 

CAPITULO V I I 

A rehabilitação 

142. O instituto de rehabilitação do fallido. — 143. Os casos de rehabi
litação e o seu processo. — 144. Os effeitos da rehabilitação. 
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CAPITULO VIII 

O crime fallimentar 

145. O crime de fallencia culposa. — 146. O crime de fallencia fraudu
lenta. — 147. A responsabilidade criminal dos administradores de sociedades 
anonymas fallidas. — 148. A responsabilidade criminal do syndico liquida
tario, avaliadores, peritos e officiaes de justiça. — 149. O processo criminal 
da fallencia. — 150. A prescripção do crime fallimentar. 

CAPITULO IX 

A fallencia no direito internacional privado 

151. A sentença cxtrangeira e sua homologação pelo Supremo Tribunal 
Federal. — 152. Os effeitos da sentença declaratoria de fallencia de com-
merciante estabelecido no seu paiz e no Brasil. — 153. A lei reguladora da 
classificação de créditos. -- 154. A concordata e os meios preventivos de fal
lencia em paiz extrangeiro e os seus effeitos no Brasil. — 155. A inexequibi-
lidade da sentença extrangeira declaratoria da fallencia de devedor brasi
leiro no Brasil domiciliado. — 156. As convenções e os tratados internado-
naes sobre fallencias e concordatas. 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I 

O commercio por água 

157. A comprehensão do commercio maritimo. — 158. A divisão do com
mercio marítimo. — 159. A liberdade do commercio maritimo. — 160. O 
commercio de cabotagem no direito brasileiro. 

CAPITULO I I 

O instrumento do translporte por água 

SECÇÃO I 

O navio 

161. O navio em sua estructura physica. — 162. A natureza juridica do 
navio. — 163. A individualização do navio. — 164. A nacionalidade do navio. 
-— 165.0 abrasileiramento do navio extrangeiro. — 166. O registro do navio 
e o arrolamento da embarcação. 

SECÇÃO I I 

A propriedade naval 

167. A acquisição originaria da propriedade naval. — 168. A acquisição 
da propriedade do navio pelos meios de direito civil. — 169. A compra e 
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venda do navio e as formalidades do contracto. — 170. A prescripção acquí-
sitiva da propriedade naval. — 171. A acquisição do navio pelos meios pe
culiares ao direito maritimo. — 172. A propriedade singular e collectiva do 
navio. — 173. A parceria marítima. 

CAPITULO I I I 

Administração do navio 

SECÇÃO I 

A direcção technica do navio 

174. O capitão ou mestre do navio e as suas attribuições, direitos e obri
gações. — 175. Os papeis e livros de bordo e o systema de sua escripturacão. 
-— 176. O contracto de ajuste da officialidade e os requisitos para a sua 
formação. — 177. O contracto de engajamento da tripulação. — 178. A res
ponsabilidade dos proprietários do navio pelos actos do capitão e do pessoal 
de bordo e os meios de evital-a. 

SECÇÃO I I 

A direcção industrial do navio 

179. A armação do navio e os* direitos e as obrigações do armador. — 
180. O caixa e a administração da parceria marítima. — 181. As sociedades 
e as companhias de navegação. — 182. Os corretores de navios. 

CAPITULO I V 

O Contracto de Transporte e os R'scos da Navegação 

SECÇÃO I 

O contracto de fretamento 

183. O contracto de fretamento, sua natureza e fôrma. — 184. A carta 
partida e as suas enmmciações. — 185. O conhecimento e as suas forma
lidades. — 186. A transferencia da carta partida e a do conhecimento e 
os seus effeitos jurídicos. — 187. Os direitos e as obrigações do fretado! 
e do afretador. — 188. A natureza juridica do contracto de -passageiros e 
os seus effeitos. 

SECÇÃO I I 

As avarias 

189. O conceito das avarias, sua natureza e classificação. — 190. Os 
principaes casos de avarias grossas. — 191. As origens das avarias parti' 
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cuiares e as suas espécies. — 192. A liquidação, a repartição e a contribui
ção da avaria grossa e o seu processo. 

SECÇÃO I I I 

O abalroamento 

193. O abalroamento de navios e o damno delle resultante. — 194. 
As regras preventivas do abalroamento. — 195. As avarias grossas e as 
particulares no abalroamento. — 196. A indemnização das perdas e da-
mnos. 

SECÇÃO I V 

A arribada forçada 

197. As causas da arribada forçada e a sua justificação. — 198. O 

protesto da arribada e o seu processo. — 199. As despesas da arribada e 
os seus effeitos. 

SECÇÃO V 

O naufrágio 

200. O naufrágio e os seus effeitos. — 201. A assistência marítima 

em caso de naufrágio.. — 202. O salvamento e as despesas delle decorrentes. 

SECÇÃO V I 

O seguro 

203. A natureza jurídica do contracto de seguro e a forrar, do sen ins
trumento. — 204. As modalidades do contracto de seguro. - 205. As 
cousas susceptíveis do seguro maritimo. — 206. A negociação da apólice 

do. seguro. — 207. A nullidade do contracto de seguro e os seus i [feitos. 

— 208. O começo e o fim dos riscos e a liquidação da apólice. - 20^. \s 
obrigações e os direitos do segurador e do segurado. •— 210. O concurso 
de seguros. — 211. O reseguro. — 212. A acção de seguros. 

CAPITULO V 

O credito naval e as suas garantias 

SECÇÃO I 

O contracto de dinheiro a ITSCO 

213. O contracto de dinheiro a risco ou cambio maritimo e a sua na

tureza juridica. — 214. As espécies de contracto de dinheiro a risco e as 
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suas analogias com o de seguro maritimo. — 215. O instrumento do con
tracto de risco maritimo e os seus requisitos. — 216. Os direitos e as obri
gações do dador e do tomador do risco. — 217. O concurso, do contracto 
de risco com o de seguros. —• 218. A negociação da lettra de risco. — 219. 
A dissolução do contracto de risco.. 

SECÇÃO 1 I 

A compra e venda das mercadorias transportadas per navios 
220. A compra e venda de mercadorias transportadas por navios e as 

suas modalidades. — 221. As cláusulas do commercio internacional rela
tivas ás vendas marítimas. — 222. Os riscos da mercadoria vendida. — 
223. Os créditos documentários. —• 224. A fallencia do comprador e as 
garantias do vendedor. 

SECÇÃO I I I 

A hypotheca naval 

225. A hypotheca naval e a sua sujeição ao código civil. — 226. A 
hypotheca naval e a sua regulamentação 

DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL 
(3." cadeira — Progrnmma do PROF. FANCISCO MOR ATO) 

1) Da definição, comprehensão e divisão do direito judiciário. 
2) De sua evolução, autonomia e posição encyclopedica. 
3) De sua efficacia no tempo. 
4) De sua efficacia no espaço. 
5) Das leis judiciarias em face de nossa organização constitucional. 
6) Dos systemas de organização judiciaria. 
7) Da organização judiciaria da União e de outras Unidades da Fe

deração. 
8) Da jurisdicção: acepções do termo e espécies. 
9) Da competência; conceito e divisões. 
10) Da incompetência, suspeição, conflicto de jurisdicção e instabi

lidade da competência. 

11) Dos critérios de competência de foro. 
12) Do juizo; elementos constitutivos, figuras necessárias e secun

darias. 
13) Da capacidade de estar em juizo. Do litisconsorcio e da paridade 

de tratamento das litigantes. 
14) Da representação das partes. 
15) Do expediente forense: distribuição e audiências. 
16) Do procedimento no processo e de suas phases lógicas; dos actos 

e termos processuaes. 
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17) Da acção; conceito na acepção stibjectiva, o.bjectiva e formal. 

18) D o instante em que nascem e fenecem as acções; das condicções 
subjectivas para o seu exercício. 

19) Da divisão das acções sob o tríplice aspecto do sujeito, do objecto 
e da fôrma. 

20) D o concurso e accumulação de acções. 

21) D a citação; conceito, indeclinabilidade, divisão, modalidades e 
effeitos. 

22) Dos que devem ser citados. Das condições da citação 
tra-fé, logar, dia e hora de comparecimento; accusação em au 
cumducção e revelia. 

23) Da instância. 

24) Da propositura da acção ordinária: petição inicial, libelo, requi

sitos, articulados, cláusulas salutares, adicção, mudança, emenda e offereci" 
mento em audiência. 

25) Das excepções: conceito, divisão, ordem de apresentação e pro

cesso. 

26) D a contestação: conceito, divisão e momento processual; repli

ca e tréplica. 

27) Dos actos incidentes: caução as custas, reconvenção, denunciação 

do litigio, opposição, assistência e habilitação. 
28) Da litiscontestação: conceito, divisão e effeitos. 

29) Da prova: conceito, necessidade, classificação e discriminação. 

30) Da incidência da prova, ônus probandi e tempo da sua producção. 
31) Da admissibilidade de provas produzidas em outro juizo ou pro

cesso. D o conflicto de provas e critério para sua apreciação. 
32) Da prova litteral. De quanto e como se illude a fé dos instru

mentos. 
33) D a confissão: espécie, modalidades e effeitos. 
34) Das testemunhas. 
35) Das presumpções e suas espécies. 

36) D o juramento. 
37) D o exame pericial. 
38) Da prova do direito singular e dos usos e costumes. 
39) D o encerramento da dillação probatória e das' allegaçÕes finaes. 
40) Da sentença : natureza, funcção, classificação, requisitos e effeitos. 

41) Das acções summarias. 
42) Das acções summarissimas. 

43) Das acções descendiarias. 
44) Das acções executivas. 
45) Das acções possessorias. 
46) Da acção de nunciação de obra nova. 

47) D a acção de usucapião. 
48) Das acções comminatorias. 

49) Da acção de prestação de contas. 

50) Da acção de despejo. 

51) Da acção de divisão. 
52) Da acção de demarcação. 
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53) Da acção de remissão execução de penhor. 
54) Da acção de deposito. 
55) Das acções de accidentes de trabalho. 
56) Das acções para venda, administração e aluguel de coisa com-

m u m . para construcção e conservação de tapumes e paredes divisórias. 
57) Das acções para invalidação de actos da administração publica. 
58) Das acções para recuperação de titulos ao portador e annullação 

de effeitos commerciaes. 

59) Das acções para subrogação de bens inalienáveis, remissão de hy
potheca, resgate, abandono e alienação do dominio útil. 

60) Das acções para integralização de acções ou quotas sociaes, dis
solução e liquidação de sociedade. 

61) Das acções de desapropriação. 
62) Das acções de inventario e partilha, arrolamento, testamentos e 

arrecadação de bens. 
63) Das acções concernentes ao pátrio poder, á tutela, á curatela, e 

ao desquite por mutuo consentimento. 

64) Das acções relativas a supprimento de idade e de-, consentimento, 
a especialização de hypotheca e alienação, arrendamento e hyrpotheca de 
bens de incapazes. 

65) Da conciliação e do juizo arbitrai. 
66) D o arresto, seqüestro, detenção pessoal, deposito em pagamento, 

exhibição, interpellações. protestos em geral e justificações. 
67) Da habitação do nascituro: da posse em nome do ventre. 
68) Das vendas judiciaes e do attentado. 
69) Das custas. 
70) Da indeclinabilidade da forma e das nullidades. 
71) Da execução: meios, titulos executorios. juiz e partes compe

tentes. 
72) Da execução por quantidade de dinheiro, liquida ou, illiqtiida; li

quidação. 
73) Da nomeação de bens á penhora, avaliação, remissão, arrematação 

e adjudicação. 
74) Da execução por prestação de facto, para entrega de coisa certa 

e por sentença alternativa ou condicional. 
75) D a execução de sentenças proferidas em juizo universal. 
76) Dos embargos do executado. 
77) Dos embargos de terceiros. 
78) D a appellação: interposição, recebimento, effeitos, apresentação, 

deserção e julgamento. 

79) Dos aggravos: espécies, interposição, minuta, contra-minuta. apre
sentação, processo e julgamento. 

80) Do recurso extraordinário.: casos, interposição, apresentação, pro
cesso e julgamento. 

81) Da carta testemtinhavel. 
82) Da acção rescisória. 
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MEDICINA LEGAL 
(4.« cadeira — PKOF. VI.tAMAHA MACHAJJO) 

1. — Definição, divisão e historia da medicina legal. 

PERÍCIA M E D I C A 

2. Conceito. Casos. Escolha dos peritos. Numero de peritos. 
Regulamentação da perícia. Valor jurídico. 

IDENTIDADE 

ó. —• Comprovaçãc da espécie. 
4- • do sexo no vivo e no cadáver. 
5. — Comprovação da raça. 
6. — da idade. 
7. — da paternidade. 
8. — de factos da vida pregressa (cicatrizes, tatuagens, 

estigmas profissionaes). 
9 — Identificação da pessoa. Systemas. Princípios fundamentaes e ap-

plicaçÕes da dactyloscopia. identificação á distancia. 
10. -- Local do facto. Estudo e fixação de seus aspectos. Preservação 

dos indícios. 
11. — Impressões, manchas e outros indícios. 
12. —• Escriptos (perícia graphica). 

CAPACIDADE E RESPONSABILIDADE 

13. —• Noções de semiologia mental. 
14. —• Classificação das moléstias mentaes. Estudo summario das ne-

vroses e das psychopathias. 
15. — Estados transitórias de alienação mental. 
16. —• Legislação brasileira dos alienados. 
17. —• Perícia psychiatrica (simulação, dissimulação, super-simulação). 
18. — Perícia de credibilidade (psychologia do testemunho). 

SEXUALIDADE 

19. —7 Casamento. Desquite. 
20. — Defloramento. Estupro. Attentado ao pudor. Corrupção de 

menores. Ultraje publico ao pudor. 
21. — Gravidez. Àbortamento. Parto. Vitalidade do infante. In-

fanticidio. 

L E S I V I D A D E 

22. — Classificação etiologica (acções physicas, chimicas, mechanicas, 
physiolo.gicas). 

23. — Classificação penal (lesões leves, graves, gravíssimas, mortaes). 
24. — Lesões no vivo e no cadáver. Espostejamento. 
25. — Diagnostico differencial entre homicídio, suicídio e accidente. 
26. — Outras questões (simulação, ordem chronologica dos traumatis

mos, numero de aggressores, posição do offensor em relação1 ao offendido). 
27. —• Morte súbita e morte agonica. 
28. — Determinação da data da morte. Fenômenos cadavericos. 
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— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
—• José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— José 
— Júlio 
— Júlio 
— Júlio 
— Júlio 
— Laerl 

Augusto Ribeiro 
Benedicto Vianna de Moraes Fi 
Bueno de Oliveira Azevedo 
Breno Guimarães 
Campanella 
Cândido de Quadros 
Carlos Ribeiro do Valle 
Casimiro Costa 
Cunha 
Danilo Paiva Carvalho 
de Fernandes Teixeira 
do Patrocínio da Silveira Caldas 
Eduardo Macedo Soares 
Fernando de Souza Campos 
Gayotto 
João 
Labre de França 
Luiz de Jorge 
Manoel Fontanilla Fragelli 
Maria Ramas de Freitas 
Martins Pinheiro Xetto 
Mauro Prado de Negreiros 
Pires do Prado 
Ribeiro Sobrinho 
Rio Branco Martins Fontes 
R o.m a 
Teixeira da Cunha 
Tessa Netto 
Vila do Conde 
de Andrade 
de Queiroz Filho 
José Kardos 
Mario Stamato t 

:e de Almeida Moraes 
— Lauro de Faria Alves 
— Lauro Escorei Rodrigues de Moraes 
— Lauro Pozzi 
•— Lelio Piza Filho 
— Lind olpho Alves 
—• Lourival Gomes Machado 
—• Luciano Barbosa 
—• Lúcio Cintra da Silveira 

— Luc) 
—• Luiz 
— Luiz 
— Luiz 
—• Luiz 
—• Luiz 

- de Souza 
Bernardo de Godoy e Vasconce 
Carlos Galvão Coelho 
Darly Gomes de Araújo 
Domingues de Castro 
Feital de Lemos 



— 244 — 

235 — 257 —• Luiz Gonzaga Belluzzo 
236 — 310 — Luiz Gonzaga DAvila 
237 —• 89 —• Luiz Marcondes Rocha 
238 — 224 — Luiz Mélega 
239 — 262 — Luiz Mesquita de Oliveira 
240 — 22 — Luiz Pasquale Filho 
241 —• 92 — Luiz Quirino dos Santos 
242 — 14 — Luiz Toloza de Oliveira Costa Filho 
243 — 110 — Luiz Vivente de Azevedo Filho 
244 — 287 — Lupercio Marques Assis 
245 — 320 — Lybio José Martire 
246 — 51 — Manoel Garcia Filho 
247 — 265 — Manoel Joaquim de Albuquerque Lins Netto 
248 —• 254 — Manoel Simões de Sousa 
249 — 318 — Marcello de Mesquita Corrêa 
250 — 225 — Mario Botelho de Miranda 
251 — 297 — Mario da Silva e Oliveira 
252 — 8 —• Mario de Barros Júnior 
253 — 38 — Maria de Lorenzo 
254 — 263 —• Mario Engelberg de Moraes 
255 — 282 — Mario Engler Pinto 
256 — 44 —• Mario Guedes de Souza Pinto 
257 — 63 —• Maurício Loureiro Gama 
258 — 91 — Maurício Oliveira 
259 —• 230 —• Mauro Lindenberg Monteiro 
260 — 209 — Michel Flaifel 
261 —• 337 — Miguel Gonçalves da Silva 
262 — 341 — Milton Telles Ribeiro 
263 — 72 —• Moacyr Patrima da Silva 
264 — 306 —• Moacyr Teixeira de Freitas 
265 —• 303 — Murillo Mattos Faria 
266 — 246 — Nadir de Almeida 
267 -— 48 — Nelson Bastos de Siqueira 
268 — 127 — Nelson Fortunato de Almeida 
269 — 250 — Nelson Monteiro de Abreu Sampaio 
270 — 267 — Nelson Pinheiro Franco 
271 — 293 — Nelson Presoto 
272 — 113 — Nelson Unzer dos Santos 
273 — 271 —• Nilo Gordo de Vergueiro 
274 — 83 — Nilo Porto 
275 — 256 —• Nilson Balmaceda Mangueira 
276 — 121 —• Octavio Pereira Crespo 
277 — 134 —• Octavio Prestes Júnior 
278 — 329 — Odila Motono 
279 — 187 —• Oswaldo Arantes Nogueira 
280 — 294 — Oswaldo Bernardi 
281 — 345 — Oswaldo Cruz de Souza Dias 
282 — 25 — Oswaldo de Castra Santos 



— 245 — 

283 — 243 — Oswaldo João Campana 
284 — 281 — Otto Costa 
285 —- 339 — Otto Leite Carvalhaes 
286 — 242 — Paschoal Bocci 
287 — 131 — Paulo Camargo de Macedo Couto 
288 — 148 — Paulo da Silva Ramos 
289 — 240 — Paulo de Albuquerque Silveira 
290 — 273 — Paulo Garcia Palma 
291 __ 59 — Paulo Saldanha de Miranda 
292 — 259 — Pedro Felipe 
293 — 278 — Pedro Serpe 
294 — 36 — Pedro Vicente Buena de Azevedo 
295 _ 7 — Philippe Gilberto Duchen Auroux 
296—111 — Plinio Antônio Machado 
297 — 93 — Plinio Carvalhaes 
298 —• 272 •— Plinio de Sampaio Góes 
299 — 264 — Raphael da Costa Giudice 
300 — 20 — Raphael de Moura Campos 
301 — 31 — Raphael Ferreira de Barros 
302 — 16 — Raul Paes de Barros 
303 —. 336 — Remo Pierri 
304 — 261 — Roberto de Rezende Junqueira 
305 — 103 — Roberto Gomide Collet e Silva 
306 — 312 — Roberto Jardim Normanha 
307 — 323 — Roberto Octavio Dutra Rodrigues 
308 — 37 — Roberto Pinto de Souza 
309 — 117 — Roberto Teixeira Pinto Júnior 
310 _ 291 — Rolando Teixeira de Aquino 
311 _ 270 — Ronaldo Octaviano Diniz Junqueira 
312 — 314 — Ronoel Carneiro 
313 18 — Ruben Meyer 
314 — 277 — Rubens Padin 
315 62 — Ruy de Azevedo 
316 — 69 — Ruy de Barros Negreiros 

317 — 6 — Salim Gabriel 
318 — 321 — Salvador Liserre Almada 
319 _ 138 — Sebastião Maurício de Souza 
320 — 52 — Sebastião Pereira 
321 — 21 — Sérgio Franco Queiroz Ferreira 
322 276 — Solon Fernandes 
323 42 Sylviano Antônio Moreira de Oliveira 
324 — 76 — Sylvio da Costa Lima 
325 — 28 — Sylvio Ramalho Foz 
326 — 308 — Sylvio Schmidt Joas 
327 _ 82 — Tácito Remi de Macedo van Langendonck 
328 — 326 — Tarquinio José Barbosa de Oliveira 

329 — 302 — Teiiti Suzuki 
330 _ 334 — Thomaz Alberto da Silva Whitakcr 



331 -
332 — 
333 — 
334 — 
335 — 
336 — 
337 — 
338 — 
339 — 
340 — 
341 — 
342 — 
343 — 
344 _ 

345 — 

296 
81 
53 
157 
322 
311 
137 
280 
98 
27 
143 
335 
298 
286 
299 

1 -
2 

3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 —• 

8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 
31 — 

68 
102 
18 
12 
36 
144 
40 
22 
17 
5 

146 
29 
104 
60 
83 
84 
72 
48 
173 
168 
62 
37 
170 
90 
107 
176 
143 
31 
70 
139 
128 

— 246 — 

Tullio Carlino Rampazzo 
Ulysses Buck 
Ulysses de Paula Eduardo 
Vicente Commodo 
Vicente de Paula Ribeiro 
Vicente Mamede de Freitas Netto 
Vicente Milton Mastrocolla 
Vicente Paione 
Virgílio Lopes da Silva 
Vitalino Thomaz Corberi 
Wady Mattar 
YValdomiro Gabriel da Silva 
\\ aldomiro Galvão de Camargo 
Walter Arantes Aranha 
Walter Campos de Carvalho 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 2.° ANNO 

- Adroaldo Barbosa Lima 
- Affonso Antônio Rocco 
- Alberto Jorge Ferreira 
- Alfredo Seraphico de Assis Carvalho 
- Álvaro Barbosa 
Álvaro de Souza 
Amandio de Moraes 

• Ângelo Lombardi 
Anua Izabel de Castro Maia 
Antônio Arantes de Moraes 
Antônio Carlos Guimarães 
Antônio de Queiroz; Telles Júnior 
Antônio de Salles Oliveira 
Antônio de Souza Pacheco 
Antônio Gabriel Marão 
Antônio Gonçalves Gonzaga 
Antônio Julião Jtmior 
Antonio Trippa 
Armando Cunha Corrêa 
Armando de Oliveira X*ogueira 
Armando Rocha Souza 
Armillo de Carvalho e Mello 
Ary Fontoura Frota 
Aurélio Roslindo Campos 
Azer de Campos 
Benedicto Lessa 

Benedicto Prado de XTegreiros 
Caetano Pero Netto 
Carlos Augusto Costa 
Carlos de Campos Azevedo 
Carlos dos Santos Gomes 



— 247 — 

32 — 
33 — 
34 — 
35 — 
36 -
37 — 
38 — 
39 — 
40 — 
41 — 
42 — 
43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 
49 — 
50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 — 
55 — 
56 — 
57 — 
58 — 
59 — 
60 — 
61 — 
62 — 
63 -
64 — 
65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 
77 — 
78 — 
79 — 
80 — 

105 
57 
89 
161 
27 
65 
94 
153 
160 
25 
3 
28 
130 
23 
121 
148 
154 
175 
129 
55 
108 
164 
166 
159 
171 
145 
172 
113 
1 

120 
59 
34 
39 
43 
126 
91 
76 
155 
71 
185 
147 
15 
131 
85 
163 
124 
45 
20 
97 

Carlos Nobrega Duarte 
Cassio de Toledo Piza 
Cassio Ribeiro da Silva 
Celso Florence 
Cicero Augusto Vieira 
Cícero Freitas 
Cid Vassimou 
Cláudio Monteiro Soares Filho 
Clyrio Assumpção 
Dagoberto de Sampaio Góes 
Decio Zamignan de Amorim 
Diamantino Gama 
Diego Pires de Campos 
Domingos Carvalho da Silva 
Durval Mendonça 
Edmundo Dantes Nascimento 
Edmundo Velletri 
Emygdio Álvaro de Britto 
Enéas Machado de Assis 
Ennio Bicudo Almeida Bueno (fallecido) 
Ereudy Novaes Ferreira 
Erico Novaes Ferreira 
Ernesto Chamma 
Euzebio de Arruda Camargo 
Fábio Guimarães Júnior 
Fábio Vasconcellos 
Fernando Corrêa 
Fernando Eulcr Bueno 
Fernando Koester do Amaral 
Flavio Lemos 
Flavio Marcello Nobre de Campos 
Flavio Pinto e Silva 
Francisco Chiaradia XTetto. 
Francisco Gomes da Silva Prado 
Francisco Manoel de Souza Queiroz Ferraz 
Francisco Ribeiro dos Santos 
Gabriel Maria Castilho de Almeida 
Gasparino Moraes Rosa 
Gastão Mesquita 
Goffredo Carlos da Silva Telles 
Guilherme Specht 
Hely de Quadros 
Henrique Stodieck 
Iéte Bomilcar Ribeiro de Souza 

João Baptista de Mello Peixoto Netto 
foão Baptista de Miranda Prado Júnior 
João Baptista Gonçalves Martins Soares 
João Di Pietro 



— 248 — 

100 —• João Ranali 
77 •— Joaquim de Campos Bicudo 
63 — José Augusto Mariz de Oliveira 
138 — José Benedicto Pacheco Salles 
44 — José Cândido da Silveira Lienert 
135 — José de Paiva Dutra 
30 — José Geraldo Rodrigues de Alckmin 
95 — José Guanaes Simões 
114 •— José Luiz de Almeida Nogueira Porto 
26 — José Luiz Varella de Almeida 
16 — José Maria Moreira de Moraes 
134 — José Mariano dos Santos 
177 — José Pedro Cardoso de Mello 
156 — José Pímentel Pinto 
141 — José Pires Fleury Júnior 
88 — José Reginato 
151 — José Soares Gatti 
142 — José Victor Pedroso Chagas 
46 — Julío Caio Salles Moreira 
98 — Júlio dos Santos 
116 — Junio de Carvalho 
106 — Laerte de Assumpção Júnior 
112 —• Lauro de Moraes Bonilha 
136 — Leonardo Barrafatto 
10 — Libero Lucchese 
180 — Lotello Gianelli 
123 — Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz 
86 — Luiz de. Campos Gouvêa 
92 •— Luiz Dias Alvarenga 
9 — Luiz Gonzaga Parahyba Campos 
42 — Luiz Pacheco e Silva 
51 — Luiz Roberto de Rezende Puech 
61 — Manoel Carlos da Costa Leite 
127 — Manoel Carvalha Tavares da Silva 
66 — Manoel Machado Maia 
152 — Manoel Ribeiro Vergueiro 
78 — Mareio Ribeiro Porto 
24 — Maria Magdalena Telles de Mattos 
56 — Mario Adelino de Almeida Prado 
33 •— Mario Augusto Bruno 
174 — Mario Barbosa da Silva 
111 — Mario Lisboa da Costa 
82 — Mauro Brandão Lopes 
49 — Miguel Pennino 
64 — Milciades Vallim Fagundes 
184 — Millo Cammarosano 
109 — Mylton Queiroz de Moraes 
118 — Moacyr Cyrino da Silva 
41 — Moacyr Lobo da Costa 



— 249 — 

130 — 
131 — 
132 — 
133 — 
134 — 
135 — 
136 — 
137 — 
138 — 
139 — 
140 — 
141 — 
142 — 
143 — 
144 — 
145 — 
146 — 
147 — 
148 — 
149 — 
150 — 
151 — 
152 — 
153 — 
154 — 
155 -r 
156 — 
157 — 
158 — 
159 — 
160 — 
161 — 
162 — 
163 — 
164 — 
165 — 
166 — 
167 — 
168 — 
169 — 
170 — 
171 -
172 — 
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -

122 
50 
73 
182 
53 
158 
81 
132 
181 
178 
47 
110 
137 
74 
179 
14 
117 
67 
167 
157 
101 
52 
183 
140 
35 
13 
169 
32 
19 
165 
38 
125 
75 
150 
133 
21 
69 
149 
96 
58 
4 

119 
- 80 
11 

- 93 
• 103 
- 54 

2 
- 87 

Moacyr Spinola Dias 
Mozart Andreucci 
Nelson Felizzolla Barbosa 
Nelson Silverio Luiz Minervino Napolitano 
Nelson Virgílio do Nascimento 
Noé Gertel 
Noedy Krahenbuhl Costa 
Nosor Rodrigues da Silva 
Octacilio Piedade Gonçalves 
Octavio Pereira Lopes 
Octavio Stucchi 
Oscar Assumpção Fleury 
Oscar Jorge Aun 
Osmar Muniz Pimentel 
Oswaldo Corrêa 
Oswaldo de Barros Schmidt 
Oswaldo de Souza Martins 
Oswaldo Geraldes 
Oswaldo Gonzaga 
Oswaldo Guedes Jordão 
Oswaldo Neves Borba 
Oswaldo Scatena 
Oswaldo Souza Coelho 
Othello Tormin 
Paulo Cerqueira César 
Paulo Duprat de Lima Pereira 
Paulo Ferreira Gandra 
Paulo Gomes de Oliveira 
Paulo Pinheiro Borba 
Pérsio Marcondes cio Amaral 
Pery Natalino de Amorim Santinho 
Plinio Cavalheiro 
Porphirio, da Silva Mello Júnior 
Ramiro Martins Silva 
Raymundo de Castro Diniz 
Renato Leite SantAnna 
René Marques Campão 
Ricardo Wagner 

• Rio Branco Paranhos 
• Roberto Barreto Prado 
• Rubens Arantes de Moraes 
• Rubens Meirelles 
- Said Calil 
- Satilo Lobo de Moraes 
- Sylvio de Toledo Piza 
- Tullio Nelson Canale 
- Ubirajara Dolacio Mendes 
- Vicente Ferreira da Silva Filho 
- Vicente Lo Turco 



— 250 — 

179 — 
180 — 
181 — 
182 — 
183 — 
184 — 
185 — 

7 
162 
8 
79 
115 
6 
99 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 
31 — 
32 — 
33 — 
34 — 
35 — 
36 — 
37 — 
38 — 
39 — 

67 
148 
257 
238 
131 
149 
247 
12 
195 
270 
75 
93 
136 
185 
161 
123 
60 
152 
199 
97 
165 
70 
186 
115 
169 
63 
162 
184 
221 
260 
66 
170 
64 
171 
16 
249 
17 
43 
204 

Victorino Costa Vianna1 

162 —• Waibo Chamma 
Waldemar Cardoso 
Waldemar Rodrigues Alves 
Walther Guedes de Souza Pinto 
Wilson Villela Horbilon 
Young da Costa Manso 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 3." ANNO 

Abel Benedicto Baptista 
Abelardo Moreira da Silva 
Abílio Brollo 
Adalardo José de Oliveira 
Adalberto Salvador Curtu 
Adhemar Carvalho Gomes 
Adimir Ramos 
Adolpho Cordeiro da Silva 
Alair Martins de Miranda 
Alberto Allegretti 
Alberto Alves Filho 
Alberto Cardoso Franco Filho 
Alberto Kury 
Alcides Tomasetti 
Aldario Tinoco 
Aldo de Assis Dias 
Aldo de Cresci 
Aloysio Corrêa Netto 
Álvaro Leme Celidonio 
Álvaro Monteiro 
Álvaro Soares de Oliveira 
Amando de Barros Sobrinho 
Ângelo Raphael Rossi 
Antenor da Rocha Leite Filho 
Antônio Baldijão Seixas 
Antônio Barbosa Lima 
Antônio Barbosa Tinoco 
Antônio Barreto de Mendonça 
Antônio Campos Rocha 
Antônio Carlos Moraes Salles 
Antônio Christovam Fernandes Júnior 
Antônio de Quadros Júnior 
Antônio Doria Gonza<r; 
Antônio Ferreira Gandra 
Antônio Gomes Xavier Netto 
Antônio Mello Silva 
Antônio Miguel Leão Bruno (dr.) 
Antônio Prestes Franco 
Antônio Salem 



— 251 — 

Antônio Strini Sobrinho 
Aristeu Soares 
Armando Amaral Figueiredo 
Armando Guida 
Armando Rizzoni 
Arthur Fernandes de Oliveira 
Arual Antônio dos Santos 
Aryemir Mello Marcondes 
Asdrubal de Moraes Andrade 
Astrogildo Rodrigues de Mello 
Atugasmin Mediei Filho 
Augusto Pereira 
Aurélio Cattani 
Belisario dos Santos 
Bento Luiz de Queiroz Telles 
Carlos Alexandre de Souza Dantas For 
Carlos Augusto de Rezende Junqueira 
Carlos dos Santos Gomes 
Carlos Eduardo de Campos 
Carlos Eduardo de Toledo 
Carlos Mazagão 
Casimiro Pinto Netto 
Cassio Ciampolini 
Cassio José de Toledo 
Cassio Martins da Costa Carvalho 
Cassio Ribeiro Porto 
Celio Junqueira Varajão 
César Ferrari 
Clovis Arruda Campos 
Clovis Glycerio Gracie de Freitas 
Constancio Ricardo Vaz Guimarães 
Corintho Goulart 
Dacio de Souza Campos 
Danilo Botelho Perrone 
Danilo Gomes 
Dari dá Silveira Barcellos 
Demetrio Nami Haddad 
Demosthenes Mario Quintanilha 
Domingos Gtiidetti 
Durval Pacheco de Mattos 
Edgard de Almeida Victor Rodrigues 
Edgard José Cintra Ferreira Carneiro 
Eduardo de Oliveira França 
Eduardo Pedro Paulo Salvatore 
Edvard Arcuri 
Elémer Maurício Karman 
Elza Conceição de Almeida Braga 
Enéas de Paula Albuquerque 
Ernesto Pinto Aguiar Júnior 



— 252 — 

89 — 271 — Eugênio Alexandre Barbour 
90 — 273 — Eugênio Sodré Borges 
91 — 255 — Euro do Valle Nogueira 
92 — 77 — Fábio de Toledo Barros 
93 — 265 — Fausto Macedo 
94 — 31 — Fernando Guedes de Moraes 
95 — 213 — Flavio de Aguiar Leme 
96 - - 198 — Flavio de Toledo Pacheco 
97 — 86 — Francisco Carlos de Castro Neves 
98 — 140 — Francisco de Assis Forster Sampaio 
99 — 242 — Francisco de Assis Moura 
100 — 39 — Francisco de Paula e Silva 
101 — 111 —• Francisco Monteleone 
102 — 76 — Francisco Thomaz de Carvalho Filho 
103 — 231 — Genoplos Silva 
104 — 150 — Geraldo Amaral Arruda 
105 — 206 — Geraldo de Oliveira Ney 
106 — 182 — Geraldo Nosé 
107 — 113 — Gilberto de Faria 
108 — 205 — Gladston Jafet 
109 — 42 — Haroldo de Siqueira 
110 — 177 — Hélio Centola 
111 — 175 — Heitor da Silva Ramos 
112 — 80 — Henrique Augusto Machado 
113 — 218 — Henrique Pamplona de Menezes Filho 
114 — 143 — Hernani Theodoro Xavier 
115 — 21 — Hildebrando Barbosa e Silva 
116 — 237 — Hildebrando Teixeira de Freitas 
117 — 153 — Homero de Souza e Silva 
118 — 50 — Horacio de Carvalho Júnior 
119 — 173 — Humberto DAlessandro Viggiani 
120 — 191 — Isabel de Campos 
121 — 7 — Jacob da Silva 
122 •— 83 — Javr Junqueira 
123 — 217 — Jamil Máttar 
124 — 79 — Jamil Miguel 
125 — 22 —• João Baptista Ribeiro 
126 — 222 — João Buarque de Gusmão 
127 — 96 — João Estevam de Siqueira Júnior 
128 •— 4 — João Evangelista Bueno 
129 — 180 — João Lelio Peake de Mattos 
130 — 40 — JoãqjjfcMendes 
131 — 26 — João Pedro Filho 
132 — 100 — Joaquim Bandeira de Mello 
133 — 194 — Joaquim Gusmão Filho 
134 — 61 •— Jorge de Campos Filho 
135 — 65 — Jorge Elias 
136 — 89 — Jorge Giorgi 
137 — 81 — Jorge Júlio Rossi 



— 253 — 

138 -
139 — 
140 — 
141 — 
142 — 
143 — 
144 — 
145 — 
146 — 
147 — 
148 — 
149 — 
150 — 
151 — 
152 — 
153 — 
154 — 
155 — 
156 — 
157 — 
158 — 
159 — 
160 -
161 — 
162 — 
163 — 
164 -
165 — 
166 — 
167 -
168 — 
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -

146 -
233 -
147 -
259 -
188 -
19 -
87 -
187 -
178 -
200 -
88 -
262 • 
189 
164 • 
29 
214 
69 
44 
230 
133 
46 
11 
85 
124 
263 

• 266 
103 

• 256 
183 

- 120 
35 

- 109 
- 174 
- 192 
- 90 
- 92 
- 176 
- 236 
- 223 
- 82 
- 32 
- 193 
- 78 
- 220 
- 158 
- 74 
- 196 
- 235 
- 13 

- Jorge Pacheco e Chaves Filho 
- José Antenor Marcondes Machado 
— José Arruda Camargo 
- José Barbosa Passos 
- José de Barros do Amaral 
— José Carvalho Bruno 
— José Cavalcanti Silva 
— José da Costa Pinto 
— José de Camargo Rocha 
— José de Moraes Guimarães 
— José de Moura Lacerda 
— Tose Dias de Menezes 
— José Dino Bueno 
— José E. Mindlin 
— José Eduardo Oliveira de Barros 
— José Ferreira Leite 
— José Gandara Mendes 
— Tose Garcia da Silveira Sobrinho 
— José Gatti 
— Tose Geraldo de Oliveira Costa 
— José Gonzaga de Arruda 
— José Guerrieri de Rezende 
— Tose Manoel Vieira de Moraes 
— José Maria Furtado de Albuquerque Cavalcanti 
— Tose Oswaldo Jardim de Azevedo 
— Tose Penteado Salles 
— Tose Plinio Pimentel Medawar 
— Tose René Motta 
— T°sé Romeiro Pereira 
— Tose Rosselli 
— Tose Sebastião de Campos Marques 
— José Varani 
— Júlio D. Guimarães 
— fulio Santoro 
— Kenro Shimomoto 
— Leonardo Doneaud 

Leoncio Cavalheiro Netto 
Licinio Vita da Silva 
Licio Marcondes do Amaral 

— Linneu Pacheco Braga 
Lincoln Junqueira de Avezedo 
Luiz Arouche de Toledo 
Luiz Barros de* Ulhôa Cintra 

— Luiz Edmur Arantes Barreto 
Luiz Francisco Simões 

— Luiz Mariutti 
Manoel Ferraz de Campos Salles Xetto 
Mario Amaral Vieira 

— Mario Corbioli 



— 254 — 

187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 — 
197 -
198 — 
199 — 
200 — 
201 — 
202 — 
203 — 
204 — 
205 — 
206 — 
207 — 
208 — 
209 — 
210 — 
211 — 
212 
213 — 
214 -

215 — 
216 — 

217 — 
218 — 
219 — 
220 — 
221 — 
222 
223 — 
224 — 
225 — 
226 — 
227 
228 — 
229 
230 — 
231 — 
232 — 
233 — 
234 — 
235 — 

- 68 
- 179 
- 172 
- 25 
- 98 
- 138 
- 154 
- 272 
- 210 

6 
- 122 
244 
212 
95 
224 
84 
47 
101 
163 
245 
38 
159 
264 
267 
226 
160 
28 

- 252 

203 
94 
209 
127 
8 

268 
202 
248 
91 
269 
234 
167 
261 
18 
15 
53 
119 
225 
207 
45 
104 

• Mario da Cunha Rangel 
- Mario Machado Maia 
• Mario Hoeppner Dutra 
• Mario Mendes dos Santos 
• Mario Toledo de Moraes 
Matheus da Silva Chaves Netto 

• Miguel René da Fonseca Brasil 
Millo Cammarosano 
Mylton de Castro Ferreira 
Mylton de Noronha Gustavo 

• Mylton Ferraz de Mendpnça 
Mylton Pinto Coelho 
Mylton Ribeiro de Menezes 
Miroel Silveira 
Moacyr Simioni Mascagni 
Mucio de. Lima Faria 
Nassim Salomão 
Natalina Bighetti 
Nelly de Souza 
Nelson de Souza Sampaio 
Nelson Gonçalves Netto 
Nelson Perroud 
Nelson Silverio Luiz Minervino Napolitano 
Nelson Wohlers da Silveira 
Nicolau Pepe 
Nilo Severo de Carvalho 
Octavio César Junqueira 
- Odilon Ribeiro de Campos 
Odorico Nilo Menin 
Olavo Helene 

Olesio Villela de Andrade 
Olympio Rodrigues dos Santos 
Ornar de Sampaio Doria 
Oscar Jorge Aun 
Oscar José Horta 
Osmindo Pereira Lisboa 
Osny Pereira da Silva Pinto 
Oswaldo de Souza Coelho 
Oswaldo de Souza Schreiner 
Oswaldo Ferreira Gandra 
Oswaldo José Aristides Cotellessa 
Oswaldo Muller da Silva 
Otto Luiz Ribeiro 
Palmyra Prigioni Gouveia 
Paulo Borges Teixeira 
Paulo Carlos Oliveira 
Paulo de Azevedo Barros 
Paulo de Castro Cotti 
Paulo de Tarso Rodrigues 
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54 — 
34 — 

239 — 
55 — 
33 — 
107 — 
105 — 
137 — 
24 — 
106 — 
190 — 
145 — 

135 — 
51 — 
211 — 
114 -

56 — 
254 — 
227 — 
250 — 

37 — 
258 — 
240 — 

181 — 
116 — 
128 — 

168 — 
129 — 
5 — 

41 — 
235 — 
232 — 
197 — 

134 — 
52 — 
151 — 

9 — 
139 — 

Paulo Frederico Hummel 
Paulo Guimarães da Fonseca 
Raphael Markmann 
Raul Soares de Mello 
Renato Britto 
René Souza .Aranha Lacaze 
Roberto Bastos1 Thompson 
Roberto de Mesquita Sampaio Junior 
Roberto Duprat de Lima Pereira 
Roberto Gnecco 
Roberto Horta Oliveira 
Roberto Moreira Filho 
Roberto Whately 
Roland Cavalcanti de Albuquerque Cor 
Romulo Casarsa 
Romeu Amaral 
Rosário Benedicto Pellegrini 
Ruy de Oliveira Camargo Pires 
Ruy Teixeira 
Sebastião Mesquita 
Secundino Domingos Filho 
Sérgio de Oliveira Marques 
Solon de Faria e Silva 

Spencer Machado de Campos 
Sylvio de Mattos Carvalho 
Tercio de Barros Pimentel 
Theophilo Siqueira 
Ticiano Pimentel 
Ulysses Fernandes Nunes 
Vergniaud Calazans Gonçalves 
Victor Malheiros de Miranda 
Victor Tollendal Pacheco 
Virgílio Bergami F"ilho 
Waldemar Paulo Pastore 

Walter Medeiros Mauro 
Walther Moreira Salles 
Wilson de Souza Foz 
Yolando de Noronha 

bisier 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 4.° ANNO 

140 — 

86 — 
84 — 

109 — 
76 — 

250 — 
179 — 
127 — 

Adalberto Garcia Filho 
Affonso Bertagnoli 

Affonso Bossi 
Affonso Vergueiro Lobo 
Afranio Zuccolotto 

Alberto Alegretti 
Alberto Lencastre Júnior 

Alberto Ricardi 
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9 — 101 — Alcebiades Galvão César 
10 — 234 — Alcebiades Luiz Bianco 
11 — 199 — Alcides Chagas da Costa 
12 — 153 — Alcides Freitas Leitão 
13 — 35 — Alcindo Bueno Assis 
14 — 16 — Aldo Lupo 
15 — 55 — Alfredo Buzaid 
16 — 117 — Aloysio Nunes Ferreira 
17 — 42 — Althair Martins 
18 — 207 — Altino Corrêa 
19 — 197 —• Aluizio Lopes de Oliveira 
20 — 5 — Álvaro Augusto de Bueno Vidigal 
21 — 125 — Álvaro Blumenthal 
22 — 237 —• Álvaro de Assumpção Júnior 
23 — 24 —• Álvaro Gandra Penteado de Castro 
24 — 206 — Américo Luiz Petraroli 
25 — 51 — Anesio Augusto do Amaral Filho 
26 —• 50 — Ângelo Bourrotil Sangirardi 
27 — 23 — Anis Camillo Saad 
28 — 43 — Antônio Augusto Firmo da Silva 
29 — 129 — Antônio Avato 
30 — 162 — Antônio Barbosa de Oliveira 
31 — 20 — Antônio Barbosa Tinoco 
32 — 98 — Antônio de Paula Assis 
33 — 158 — Antônio Fritelli 
34 — 226 — Antônio Mello Silva 
35 — 248 — Apparicio Corrêa Pontedeiro 
36 — 146 — Arioswaldo de Mattos 
37 •— 62 •—• Armando Cardarelli 
38 — 253 —• Armando Costa de Abreu Sodré 
39 — 173 — Arnaldo Antônio Serroni 
40 — 172 — Arnaldo Pedroso d'Horta 
41 — 61 — Attilio Ognibene 
42 — 235 — Augusto de Oliveira Filho 
43 — 25 — Aulus Plautius Coelho Pereira 
44 — 45 — Áureo Marques 
45 —-114 — Bartholomeu Bueno de Miranda 
46 — 121 — Belmiro Porto 
47 — 58 — Benedicto Castrucci 
48 — 87 — Benedicto de Lima Franco Lapin 
49 •— 21 —- Benedicto Pereira Porto 
50 — 191 — Benedicto Vaz 
51 -— 102 -— Bento Negreiros 
52 — 106 •— Bernardino Arantes de Almeida 
53 _ 151 _ Bettino De Déo 
54 — 224 — Brasilio da, Silva Ramos 
55 — 56 — Brasilio Gnecco 
56 — 6 — Breno de Toledo Leite 
57 — 147 — Breno Leme Asprino 
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58 — 
59 — 
60 — 
61 — 
62 — 
63 — 
64 — 
65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 
77 — 
78 — 
79 — 
80 — 
81 — 
82 — 
83 — 
84 — 
85 — 
86 — 
87 — 
88 — 
89 — 
90 — 
91 — 
92 — 
93 — 
94 — 
95 — 
96 — 
97 — 
98 — 
99 — 
100 — 
101 — 
102 — 
103 — 
104 -
105 — 
106 — 

31 
149 
180 
63 
152 
74 
233 
217 
161 
95 
26 
174 
229 
59 
11 
187 
73 
150 
4 
52 
33 
136 
78 
251 
252 
41 
218 
2 
10 
111 
97 
203 
80 
1 
71 
126 
8 

116 
189 
212 
79 
75 
142 
60 
100 
38 

- 163 
249 
90 

Cândido Bittencourt Porto 
Carlos Garcia de Queiroz 
Carlos Lencastre 
Cassio Marinho de Azevedo 
Celso Galdino Fraga 
César Maltif 
Christovam Pinto Ferraz 

Cyro Christiano de Souza 
Cyro Scartezini 
Darcio Moreira Alves Ferreira 
Decio de Toledo Leite 
Decio Monteiro Garcia 
Demosthenes Mario Quintanilha 
Diogenes Rolim de Albuquerque 
Diogenes Ugo Dorsa 
Divon de Godoy Araújo 
Edesio Pestana Franco 
Edmur de Castro Cotti 
Eduardo da Silva Chaves Sobrinho 
Elias Pires Fleury 
Estevam F^araone 
Estevam Marinho Pinto Moreira 
Euclydes Cardoso Castilho 
Eugênio Alexandre Barbour 

Eugênio Sodré Borges 
Eulalio Firmo da Silva 
Enrico José de Miranda 
Euripedes Simões de Paula 
Ewaldo Nogueira da Silva 

Ezequiel Freire 
Fausto de Oliveira Ferreira 

Fausto Floriano de Toledo 
Fernando de Oliveira Simões 
Fernando Henrique Mendes de Almeida 
Fernando Marrey 
Francisco Ary Junqueira 
Francisco Berrettini 
Francisco Cardamone 
Francisco da Cunha Ribeiro 
Francisco de Assis Moura 
Francisco de Campos 

Francisco de Toledo Piza 
• Francisco Emygdio Pereira Netto 

Francisco Falleiros 
Francisco Gottardi 

• Frederico de Azevedo Antunes 

- Furio Antônio Tripoli 
Gabriel da Silveira Faro 
Geraldo Mendonça de Barros 
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107 — 185 — Godin Sampaio Vianna 
108 — 122 — Hamilton Dragomiroff Franco 
109 — 82 — Helcio Pimentel de Mello 
110 — 19 — Henrique Olavo Costa 
111 — 9 - - Henrique Paulo de Azevedo Marques 
112 — 29 - - Hernani Camargo Vianna 
113 — 46 — Homero Ferreira Lopes 
114 — 96 -- Homero Moraes Penna Firme 
115 — 141 — Honorio de Sylos 
116 — 27 — Hovanir de Alcântara Silveira 
117 — 135 — Hugo Barbieri 
118 — 214 — Humberto de Andrade Junqueira 
119 — 143 — Humberto Lacreta 
120 — 155 — Jacob Rauedi 
121 — 69 — Jayr Delphino da Silveira 
122 — 231 — Jatyr Gonçalves 
123 — 36 — Jeronymo Ponzio Hyppolito 
124 — 57 — João Alberto Salles Moreira 
125 — 49 — João Baptista da Rocha Conceição 
126 — 115 — João Baptista de Almeida Barbosa 
127 — 230 — João Baptista Passos Maia 
128 — 131 — João Baptista Ramos 
129 — 256 — João Davys 
130 — 182 — João de Araújo Cintra 
131 — 169 — João Dias de Arruda Filho 
132 — 220 — João Edison de Mello 
133 — 242 — João José Pimenta de Castro 
134 — 28 — João Paulo Arruda 
135 — 213 — Joaquim da Silva Mendes 
136 — 201 — Joaquim Duarte Alves Feitosa 
137 — 137 — Joaquim Ferreira Lima 
138 — 37 — Jonas Coelho Vilhena 
139 — 110 — Jorge Nogueira de Lima 
140 — 170 — José Álvaro Pereira Leite 
141 — 241 — José Araújo Cintra Júnior 
142 — 205 — José Aristides Silva 
143 — 54 — José Armando de Macedo Soares Affonseca 
144 — 175 — José Ben Hur de Escobar Ferraz 
145 — 193 — José Bento Pereira de Souza 
146 — 246 — José Bonifácio Corrêa de Sampaio 
147 — 72 — José Bruschini Filho 
148 — 202 — José Carlos de Oliveira Fernandes 
149 — 22 — José Carlos Ferreira de Oliveira 
150 — 53 — José Cretelli Taliberti 

151 — 39 — José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos 
152 — 181 — José de Campos Camargo 
153 — 167 — José Eduardo Coelho de Paula 
154 — 7 — José Estefno i 
155 -— 198 — José Fernandes Moreno 
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156 — 17 — José Geraldo Figueiredo 
157 — 219 — José Gonçalves Machado 
158 — 209 — José Guilherme Christiano 

159 — 160 — José Loureiro Júnior 
160 — 3 — José Luiz de Almeida Nogueira Chaves 

161 — 254 — José Luiz de Almeida Soares 

162 — 210 — José Machado de Assis Moura 
163 — 132 — José Martins da Silva 
164 — 178 — José Mesa Filho 
165 — 238 — José Moraes Aguiar 

166 — 200 — José Moysés Deiab 
167 — 105 — José Nogueira 

168 — 103 — José Nogueira Soares 

169 — 70 — José Odylon Araújo 
170 — 165 — José Oswaldo Leme Quartim Barbosa 
171 — 65 — José Perricelli 
172 — 255 — Júlio Dalloz 

173 — 211 — Júlio Tavares Pimenta de Padtia-

174 — 227 — Laerte Simões de Arruda 
175 — 99 - - Lamartine de Albuquerque Passarella 
176 — 66 — Lauro Malheiros 
177 — 208 — Lindolpho Coutinho Cedro 
178 — 177 — Luccas de Arruda Serra Filho 

179 — 166 — Luciano Nogueira Filho 
180 — 88 - - Luiz Adolpho Xardy 
181 — 12 — Luiz Alves de Carvalho Pinto 

182 — 239 — Luiz Antônio dos Santos Amorim 
183 — 64 — Luiz de Ulhôa Cintra 

184 — 133 — Luiz Gonzaga de Camargo Aranha 

185 — 120 — Luiz Gonzaga Paes de Barros 
186 — 232 — Luiz Leite 

187 -- 168 -- Luiz Martins de Andrade 

188 — 113 — Luiz Oscar de Mello Xobrega 
189 — 112 — Luiz Soares Leite 

190 — 145 — Luiz Tavares Júnior 
191 — 148 — Lusbelino Bovolenta 
192 — 13 — Manoel Carlos da Silva 

193 — 144 — Manoel Gandara Mendes 
194 — 32 — Manoel Mendes de Almeida França 

195 __ 240 — Manoel Vieira 
196 14 — Marcello Barbosa do Amaral 

197 — 221 — Marcello Nogueira de Lima 
198 — 190 — Mareio Antunes Gruber 

199 124 — Mario Cardoso de Oliveira Filho 
200 — 194 — Mario Clapíer Urbiuati 
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201 — 
202 — 

203 — 
204 — 

205 — 
206 — 
207 — 
208 — 

209 — 
210 — 
211 — 

212 — 
213 — 
214 — 
215 — 

216 — 
217 — 

218 — 
219 — 

220 — 
221 — 
222 — 
223 — 

224 — 
225 — 
226 — 
227 — 

228 — 
229 — 

230 — 
231 — 

232 — 
233 — 
234 — 

235 — 
236 — 
237 — 

238 -
239 -

240 -
241 -
242 -

243 -
244 -

245 -
246 -

157 
91 
215 
171 
225 -
47 
134 
156 
67 -
30 
130 
83 
222 
81 
48 
243 
192 
68 
44 
245 
139 
154 
107 
196 
89 
85 
77 
244 
236 
18 
123 
223 
40 
176 

• 183 
195 

• 34 

- 186 
- 184 

108 
- 159 
- 120 

- 139 
- 118 

- 204 
- 119 

Mario Renato Mazzei Guimarães 
Mario Vieira, da Cunha 

Mauro de Carvalho Aguiar 
Maximiliano Ximenes 

Menelick de Mattos 
Miguel Franchini Netto 
Mirabeau Prado 
Nelson Mello 

Odilon da Costa Manso 
Odilon Foot Guimarães 
Olavo de Siqueira Ferreira 

Olympio Felix de Araújo Cintra Filho 
Onofre SantAnna Ferreira 
Orestes de Moraes Alves Filho 
Orlando Bonilha de Toledo 

Orlando Fausto Alcide 
Orlando Fernandes 

Oscar Mélega 
Oswaldo de Almeida Prado 

Oswaldo José Aristides Cottelessa 
Paulo Bastos Cruz 
Paulo de Campos Carneiro 
Paulo da Silva Azevedo 

Paulo de Carvalho 
Paulo de Lara Cruz 
Paulo Leite de Freitas 
Paulo Leme Fonseca 

Paulo Marcondes Pestana 
Paulo Uchôa de Oliveira 

Paulo Vidigal Vicente de Azevedo 
Pedro Gozzoli de Souza 

- Pedro Popini Mascarenhas) 
• Pérsio Eduardo Pereira Bueno 
Plinio Margarido da Silva 

- Plinio Ribeiro da Silva 
- Raphael Leme Coelho de Carvalho 
- Raul da Rocha Medeiros Júnior 

- Raul de Andrade e Silva 
- Renato Marques Silveira 

- Roberto Grassi 
- Rone Amorim 
- Ruy de Arruda Camargo 

- Ruy Ferreira de Barros 
- Ruy Fonseca 

- Sabino de Barros Portugal 
- Sebastião Fonseca 



— 261 — 

247 — 104 — Sebastião Nogueira Leite 
248 — 94 — Sebastião Silveira 
249 -— 228 — Sizenando de Camargo 
250 — 188 — Thomaz de Azevedo 
251 — 216 — Vicente de Paulo Netto 
252 — 164 — Victor Dias da Silveira 
253 — 93 — Vinícius Ramos de Freitas 
254 — 92 — Waldemar Álvaro Pinheiro 
255 — 15 — Waldemar de Souza F"oz 
256 — 247 — Ziegler de Paula Bueno 





Curso de Doutorado 
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CURSO DE DOUTORADO 

PROGRAMMAS DOS PROFESSORES 

1." Anno: 

DR. A. DE SAMPAIO DORIA - - Direito Publico — Theoria geral do 
Estado e partes especiaes. 

DR. W A L D E M A R FERREIRA -- Historia do Direito Xacional. 

DR. SYLVIO PORTUGAL -- Direito Civil Comparado. 

DR. CÂNDIDO MOTTA — Criminologia. 

2." Anno: 

DR. J. J. CARDOSO DF MELLO NETTO - Adoptado pelo dr. Hono-
rio Monteiro —• Economia e Legislação Social. 

DR. BRAZ DE SOUSA ARRUDA — Direito Publico Internacional. 

DR. J. J. CARDOSO DF MELLO NETTO -- Adoptado pelo dr. Braz 
Arruda — Sciencia das Finanças. 

DR. MARIO MASAGAO — Philosophia do Direito. 





PRIMEIRO A N N O 

DIREITO PUBLICO 
(l.a cadeira — PHOORA5DI.V DO PROF. SAMPAIO D O M A ) 

T H E O R I A G E R A L D O E S T A D O 

1) O methodo das sciencias sociaes. 
2) Concepção do poder político: 

a) doutrinas theocraticas; 
b) doutrinas democráticas; 
c) doutrina realista; 
d) doutrina scientifica. 

3) Concepções do Estado: 
a) theoria da personalidade e do direito subjectivo da soberania; 
b) theoria negativa da personalidade e do direito objectivo da 

soberania; 
c) theoria do listado como organização do poder politico, direito 

subjectivo e objectivo. 
4) Concepção do suffragio popular: 

a) o suffragio universal inorgânico, absoluto ou restricto; 
b) o suffragio orgânico, universal ou censo alto; 
c) a representação politica: 
d) a representação profissional. 

5) Concepção dos fins do Estado: 
a) a predominância dos fins políticos sobre os fins econômicos; 
b) a predominância dos fins econômicos sobre os fins politicos; 
c) o Estado é o fim. e o homem o meio; 

. d) o Estado é o meio. e o homem o fim. 
6) A theoria fascista do Estado. 
7) O Estado corporativo. 
8) O Estado soviético. 
9) O Estado dictatorial. 
10) O Estado democrático. 
11) O Estado theocratico. 
12) O Estado de castas e de oligarchias. 
13) O Estado liberal-democratico. 
14) Racionalização do Estado. 
15) Característicos dos Estados modernos. 

P A R T E S ESPECIAES 

1) Systemas representativos. Classificação. 
2) Governo directo. Referendos e plebiscito. 
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3) Regimen presidencial. 

4) Regimen parlamentar. 

5) Finalidade do Estado. Liberdade, autoridade. Governo de leis. Su
premacia da Justiça. 

6) Regimen confederativo, unitário e federativo. 

7) Os direitos fundamentaes do homem em face do Estado. 

8) As garantias constitucionaes. 

9) Distribuição da renda entre as autonomias federativas. 

10) Constituintes e Legislaturas ordinárias. 

HISTORIA DO DIREITO NACIONAL 
(2.» cadeira — PROF. WAMEMAH FERREIRA) 

CAPITULO I 

O direito vigente no Brasil na época da Independência. A organização 
judiciaria do paiz a esse tempo. As manifestações da cultura juridica bra
sileira. 

CAPITULO I I 

A organização politica do Império do Brasil e a elaboração do seu di
reito constitucional. A Constituição de 1824. O Acto Addicional e a Lei de 
Interpretação. A pratica do regimen parlamentar. A proclamação dai Repu
blica e a Constituição de 1891. O presidencialismo brasileiro. A segunda Re
publica e a Constituição de 1934. 

CAPITULO I I r 

A elaboração do código criminal de 1830. Os princípios que o informa
ram e as suas linhas características. O código penal de 1890 e as tentativas 
de sua reforma. A legislação penal subsequente. O código do processo 
criminal. 

CAPITULO I V 

A formação do direito commercial brasileiro. A carta regia de 28 de 
janeiro de 1808 e o papel do visconde de Cayrú. O código commercial de 1850 
e os seus regulamentos. A legislação commercial posterior. O projecto Inglez 
de Souza. 

CAPITULO V 

As Ordenações do Reino e a sua applicação na orbita do direito pri
vado. As tentativas de codificação e a obra monumental de Teixeira de 
Freitas. O código civil de 1 de janeiro de 1916. 
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CAPITULO V I 

A organização administrativa do Brasil sob o regimen colonial, o monar-
chico e o republicano. O direito administrativo brasileiro. 

CAPITULO VII 

O direito internacional privado e a contribuição brasileira para o código 
Bustamante. Os direitos dos extrangeiros no Brasil. 

CAPITULO V I I I 
A reforma do instituto da fallencia e a abertura de novos rumos ao di

reito fallimental brasileiro. 
CAPITULO TX 

A expansão industrial do Brasil e a legislação social do trabalho. 

CAPITULO X 

A intensificação da cultura do café e o apparelhamento de sua defesa 
econômica e juridica. 

CAPITULO X I 

A organização bancaria do Brasil. O direito bancário brasileiro. 

CAPITULO X I I 

O regimen das sociedades anonymas no Brasil, em sua evolução his

tórica. 

DIREITO CIVIL COMPARADO 
(3.» cadeira — 1)11. SYLVIO PORTId-U.) 

I Personalidade e direitos personalíssimos. 
II Inicio e fim da personalidade. 
III Nascituros. 
IV Nomes das pessoas. 
V Estado das pessoas. 
VI Provas de nascimento e morte. 
VII Incapacidade absoluta. 
VIII Incapacidade relativa. 
IX Protecção aos incapazes. 
X Maioridade e emancipação. 

XI Interdicção. 
XII Domicilio. 
XIII Ausência. 
XIV Registro Civil. 
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CRIMINOLOGIA 
(4.a cadeira — DR. CÂNDIDO MOTTA,) 

CAPITULO I 

Criminologia, seu objecto, extensão e classificação entre as sciencias 
penaes. 

C A P I T U L O I I 

Os factores do crime: anthropologia, idade, sexo, estado civil, heredita-
riedade, raça, seu valor real, physicos: clima, temperatura; sociaes: economia, 
guerra e militarismo, prostituição, instituição politica, religião. 

CAPITULO I I I 

Prevenção, instituição preventiva e sua superioridade sobre a repres
são. Repressão, sua origem, caracter e utilidade. 

CAPITULO IV 

A reincidência, importância e significação, causas. 

CAPITULO V 

Effeitos das prisões. Penas pecuniárias. 

CAPITULO V I 

Condemnação e liberdade condicionaes. 

CAPITULO V I I 

Effeitos geraes do crime, da criminalidade e das penas, sua funcção so
cial e utilização. 

C A P I T U L O V I I I 

Conseqüências civis das iufracções. 



S E G U N D O A N N O 

ECONOMIA E LEGISLAÇÃO SOCIAL 
(l.« cadeira — P R O G R A J M M A DO PROF. CARDOSO DE MELLO NETTO, adoptado 

l>elo PROF. HOXORIO MONTEIRO) 

PARTE PRELIMINAR 
1) A economia social no quadro geral das sciencias. Característicos 

differenciaes entre a Economia Social e a Economia Politica. 
2) O trabalho como elemento de producção na escola clássica e na 

corrente socialista. 
3) O capital como elemento de producção na escola clássica e na cor

rente socialista. * 
4) A conjugação do trabalho com o capital na formação da riqueza 

PARTE ESPECIALIZADA 
As relações contractuaes do trabalho e do capital 

5) O contracto de trabalho: sua definição e caracteres. 
6) Preparação para o contracto de trabalho: a aprendizagem dos tra

balhadores. . . . . 
7) Formação do contracto de trabalho: a escolha e collocaçao dos tra

balhadores. . . . 
8) As condições do contracto de trabalho: convenção privada e con

venção collectiva. , 
9) Conflictos entre o trabalho e o capital: colhsoes, greves e lock-out. 
10) Meios pacíficos de resolução dos conflictos entre o trabalho e o 

capital: a conciliação e a arbitragem. 
11) As associações profissionaes: histórico, syndicatos patronaes, ope

rários, mixtos e syndicatos agrícolas. 
Resultados econômicos e sociaes da associação profissional. 

Melhoria das condições sociaes |de producção e distribuição da riqueza 

12) A iniciativa dos interessados: 
1) cooperação: sociedades cooperativas de producção, de consumo 

e de credito; 
2) mutualismo: sociedades de soccorros mútuos. 

13) O concurso do capital e do trabalho: 
1) a patronagem; 
2) a participação nos lucros. 

14) A acção do Estado: 
1) protecção lega! dos trabalhadores; 
2) os seguros sociaes. 
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DIREITO PUBLICO INTERNACIONAL 
(2.» cadeira — PHOF. DR. BRA7, DE SOUZA ARRUDA) 

1) O estudo moderno do Direito Internacional. 
2) Definição do Direito Internacional. Fundamento, Fontes. Relações 

com o Direito Interno. Dominio. Codificação. 
3) Historia do Direito Internacional, 
4) Pessoas internacionaes. 

Curso pratico 

1) CooJTeração intellectual internacional. 
2) (luerra chimica. 

SCIENCIA DAS FINANÇAS 
(Xa cadeira — PROGRAMMA DO DR. CARDOSO DE MELLO, \ETTO, 

adoptado pelo DR. BRAZ ARRUDA) 

PARTE PRELIMINAR 

1) Xoção e definição. 
2) Xatureza dos phenomenos financeiros. 
3) A acção econômica do Estado. 
4) A acção do Estado e o augmento das despesas publicas. 
5) A medida das variações do valor da moeda e o calculo da riqueza 

das Nações. 
6) A riqueza privada e o encargo dos contribuintes nos paizes mo

dernos. 
7) A repartição da riqueza e as formas de imposição. 
8) As despesas e as rendas publicas. 

PARTE GERAL 

a) A despesa publica 

1) A despesa nos antigos e nos modernos orçamentos. 
2) A despesa com a defesa nacional. 
3) A despesa com a Justiça e segurança interna. 
4) A despesa com a instrucção e educação publicas. 
5) A despesa com os serviços públicos. 
6) A despesa com o desenvolvimento e defesa da producção. 
7) A despesa com a legislação social e com a assistência publica. 
8) A despesa dos municipios. 

b) A receita publica 

1) O dominio fiscal. 
2) A renda dos monopólios. 

file:///ETTO
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3) As taxas. 
4) Os impostos. 
5) Imposto único e imoostos múltiplos. 
6) Impostos directos e impostos indirectos. 
7) Progressividade e proporcionalidade do imposto. 
8) Repercussão do imposto. 
9) A discriminação das rendas nas federações. 

PHILOSOPHIA DO DIREITO 
(4.° cadeira — PROF. DR. MARIO MAZAGAO) 

I Posição do problema. 
II A Lógica de Hegel: 

a) doutrina do ser: 
b) doutrina da essência; 
c) doutrina do conceito. 

111 Breves noções sobre a philosophia da natureza. 

IV Philosophia do Espirito : 
a) espirito subjectivo; 
b) espirito objectivo; 
c) espirito absoluto. 

V Applicações dos princípios expostos: 
a) O Estado e o Direito Publico; 

b) despotismo e liberdade; 
c) actnação de Hegel e de seus discípulos; effeitos do hegelianismo 

no terreno político. 
VI Resposta negativa ao problema proposto. 





CURSO DE DOUTORADO 

1.» A N N O 

3 — Adolpho Taubkin 
12 — Affonso Celso de Paula Lima 
24 — Alipio Corrêa Leite Júnior 
6 — Celestino Corrêa Pina 
22 — Domingos E. Centola 
10 — Domingos Faro 
5 — Fernando Heraclito Sarmento de Castro 
1 — Gastão Grossé Saraiva 
8 -— Hugo Pupo 
9 — Humberto Sá Miranda 
2 — João Altenfelder Cintra Silva 
16 Toão Baptista Pinheiro Machado Tolosa 
23 -- Toaquim Alves de Lima 
11 — José de Carvalho Martins 
4 José Egydio Bandeira de Mello 
25 — Livio Rodrigues 
17 — Luiz Antônio da Gama e Silva 
21 — Luiz Gonzaga de Arruda Campos 
20 Max Barbosa da Matta Machado 
1Q — Milton Lourenço Oliveira 
15 — Octavio Guilherme Laporte 
18 — Oscar Corrêa Pina 
26 — Paulo Grassi Bonilha 
13 — Rodrigo Ferraz Alvim 
7 _ Silas Botelho 
14 Ubaldo da Costa Leite 

2." ANNO 

5 — Alexandre Chiarini 
9 — Antônio Cornclio Pompeia 
3 — Carlos Ferraz Alvim 
2 . Francisco Soares FVanco de Abreu 
4 __ Gilberto Rossetti 
14 _ Haroldo Watt Longo 
12 — Humberto Scigliano 
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8 — 1 — Itoby Alves Corrêa 
9 — 11 — José Barbosa de Almeida 
10 — 15 — José de Oliveira Pirajá 
11 — 8 — José Getulio de Lima 
12 — 10 —- Paulo Alfredo Silveira da Motta 
13 — 13 — Philomeno Joaquim da Costa 
14 — 7 — Raphael de Barros Monteiro 
15 — 6 — Theobaldo Terso Varoli Filho 



Í N D I C E 
CURSO DE BACHARELADO 

1." A N N O 

Introducção á sciencia do direito 13 
Economia Politica e Sciencia das Finanças 17 

2.° ANNO 

Direito Civil 30 
Direito Penal 42 
Direito Constitucional 47 

3.° ANNO, 

Direito Civil 54 
Direito Penal ' 67 
Direito Commercial 70 

4.° ANNO 

Direito Civil 
Direito Commercial -
Direito Judiciário Civil 
Medicina Legal *™ 
Lista çeral dos alumnos matriculados 

sv 

CURSO DE D O U T O R A D O 

1.» ANNO 

Direito Publico 
Historia do Direito Nacional 
Direito Civil Comparado j™ 
Criminologia 

2° ANNO 

Economia e Legislação Social |51 
Direito Publico Internacional jj>2 
Sciencia das Finanças Ĵ ~ 
Philosophia do Direito Ĵ 4 
Lista geral dos alumnos matriculados 155 



! 
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RELATÓRIO REFERENTE AO ANNO DE 1934 

APRESENTADO PELO PROFESSOR 

DR. WALDEMAR MARTINS FERREIRA 

DIRECTOR DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO 





S U M M A R I O 

1) A creação da Universidade de São Paulo pelo decr. n. 6.283, de 25 
de janeiro de 1934, e a transferencia ao Estado de São Paulo da Faculdade 
de Direito, pelo decr. n. 24.102, de 10 de abril de 1934. 

2) A manifestação da Congregação dos Professores a favor da trans
ferencia. 

3) A incorporação da Faculdade de Direito á Universidade de São 
Paulo pelo decr. n. 6.429, de 9 de maio de 1934, que lhe deu novo regu
lamento. 

4) A installação dos serviços reitoriaes da Universidade de São Paulo 
no edifício da Faculdade de Direito. 

5) A creação do Collegio Universitário pelo decreto n.° 6.283, de 25 de 
janeiro de 1934, e o seu novo regulamento pelo decr. n. 6.829, de 30 de no
vembro de 1934. 

6) A approvação dos Estatutos da Universidade de São Paulo pelo 
governo federal e os termos do decr. n. 39, de 3 de setembro de 1934. 

7) A adaptação da Faculdade de Direito ao seu novo regulamento 
estadual. 

8) As matrículas aos cursos normaes da Faculdade de Direito no 
atino lectivo de 1934. 

9) A obrigatoriedade da freqüência ás aulas dos cursos normaes da 
Faculdade de Direito. 

10) A construcção do novo edifício da Faculdade de Direito e a sua 
installação no novo pavilhão da rua do Riachuelo. 

11) Os orçamentos da receita e da despesa da Faculdade de Direito 

para o anno lectivo de 1935. 
12) Observações a propósito do Curso de Doutorado. 
13) Elogio aos funecionarios da Faculdade de Direito. 

14) Nota final. 

A N N E X O N. 1 

Relatório do Secretario dos serviços da Secretaria no anno lectivo de 1934 

ANNEXO N. 2 

Relatório dos serviços, movimento e mudança da Bibliotheca durante o 
anno de 1934 

ANNEXO N. 3 

..Relatório dos serviços da Thesouraria durante o anno lectivo de 1934.. 





R E L A T Ó R I O 

1) Creada, pelo decr. n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, a Universi
dade de São Paulo, devia entrar na sua composição uma Faculdade de Di
reito. Podia o governo do Estado erigir novo estabelecimento de ensino 
jurídico. Sobravam-lhe recursos para isso. Preferiu, no emtanto, fosse 
o instituto universitário com tal finalidade a Faculdade de Direito de São 
Paulo, o mais que centenário curso jurídico fundado pela lei de 11 de 
agosto de 1827 e que tantos e assignalados serviços prestou e vem pres
tando á cultura brasileira. 

Animado desse propósito, entrou o governo do Estado em entendi
mento com o então chefe do Governo Provisório. Delle resultou formula 
felicíssima, permittindo a incorporação da Faculdade de Direito á Univer
sidade de São Paulo, sem prejuízo da sua natureza de instituto official 
federal. Transferiu a União, por força do decr. n. 24.102, de 10 de abril 
de 1934, ao Estado de São Paulo a Faculdade de Direito, com o seu prédio, 
as suas installações e tudo o mais que lhe formava o patrimônio, para 
aquelle effeito. 

Subordinou aquella transferencia, todavia, a algumas condições. Con
tinuaria a Faculdade de Direito a ter o caracter e a gosar das mesmas 
prerogativas dos institutos officiaes congêneres da União. Garantiu aos 
seus professores e funecionarios os direitos e as vantagens assegurados 
pelas leis federaes, inclusive o pagamento* dos respectivos, vencimentos 
pelo Thesouro Xacional, sem embargo de outros direitos outorgados pelas 
leis estaduaes a professores e funecionarios de igual categoria. Os pro
fessores e funecionarios, nomeados depois da publicação daquelle decreto, 
teriam os seus direitos e deveres regulados pelas leis estaduaes. A orga
nização didactica, o regime escolar, a nomeação do director e do pessoal 
docente e administrativo passariam a obedecer ás disposições das Esta
tutos da Universidade, desde que approvados pelo governo federal, ao qual 
reverterá, e isso ficou expresso, em caso de extincção desta, bem assim no 
de o exigirem os interesses do ensino, a Faculdade de Direito, com o seu 

patrimônio. 
Operou-se, portanto, notável transformação na vida da Faculdade de 

Direito de São Paulo, tornada estabelecimento de ensino universitário es
tadual, sem perda do seu caracter official federal. 

2) Tomando conhecimento daquelle decreto, em Congregação de 30 
de abril de 1934, os professores da Faculdade de Direito approvaram — 
lançando-se em acta de seus trabalhos e dando-se-lhe larga publicidade — 
expressiva moção. Manifestaram, por via delia, o seu regosijo por aquelle 
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acto e. notadamente, pela installação da Universidade de São Paula, re
alização de velho sonho paulista. E formularam os melhores votos por 
que o grande instituto universitário, fadado a ser o renovador dos estudos 
e labores culturaes do paiz, contasse sempre com a adhesão e o esforço de 
quantos aspiram o engranciecimento deste glorioso recanto da terra bra
sileira. 

Xomeou-se uma commissão de professores, incumbida de rever o re
gulamento da Faculdade de Direito e o respectivo projecto, pela Congre
gação approvado, foi enviado ao governo do Estado. 

3) Este, pelo decr. n. 6.429, de 9 de maio de 1934, incorporando a 
Faculdade de Direito, nos termos do decreto federal n. 24.102, de 10 de 
abril de 1934, á Universidade de São Paulo, submetteu-a ao regulamento, 
que com elle baixou, sem prejuízo das modificações de futuro introduzi
das pelos Estatutos desta. 

Calcado, como não podia deixar de ser, nas leis e regulamentos fede-
raes em vigor, exharou aquelle algumas modificações, no attinente ás dis
ciplinas do curso de bacharelado. 

Ajuntou-lhe mais uma cadeira de Direito Commercial. Outra de Di
reito Civil. Mais outra de Direito Judiciário Civil. Restaurou a de Di
reito Romano. Transferiu para elle a de Direito Privado Internacional. 
E ficaram os cinco annos com estas matérias: 

a) Primeiro anno: 

Primeira cadeira — Introducção á Sciencia do Direito; se
gunda — Economia Politica e Sciencia das Finanças; ter
ceira — Direito Romano; e quarta —• Direito Civil (Parte 
geral e theoria geral das obrigações). 

b) Segundo anno: 

Primeira cadeira — Direito Civil (Obrigações em espécie 
e contractos) ; segunda —• Direito Penal (Parte geral) ; ter
ceira — Direito Publico Constitucional; Direito Commercial 
(Parte geral. Actos de commercio. O commerciante. As so
ciedades). 

c) Terceiro anno : 

Primeira cadeira — Direito Civil (Direito das cousas) ; se
gunda •— Direito Penal (Dos crimes em espécie e regime pe
nitenciário) ; terceira — Direito Commercial (O estabeleci
mento commercial. Contractos e obrigações. Titulos de cre
dito) ; e quarta •— Direito Judiciário Civil. 

d) Quarto anno: 

Primeira cadeira —• Direito Civil (Familia e successões) ; se
gunda — Direito Commercial (Maritimo e fallencias) ; ter
ceira — Direito Judiciário Civil; e quarta — Medicina Legal. 

e) Quinto anno: 

Primeira cadeira — Direito Judiciário Civil; segunda — Di
reito Judiciário Penal; terceira — Direito Privado Interna-
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cional; e quarta —• Direito Administrativo e Sciencia da Ad-
minstração. 

Reuniu o decr. n. 6.429, de 9 de maio de 1934, as três secções, em que 
o decr. n. 19.852, de 11 de abril de 1931, havia seriado o curso de douto
rado, numa única, dividida em dois annos, com as seguintes matérias: 

a) Primeiro anno: 

Primeira cadeira — Direito Publico (Theoria geral do Es
tado e partes especiaes); segunda —- Historia do Direito Na
cional; terceira — Direito Civil Comparado; e quarta — Cri-
minologia. 

b) Segundo anno: 

Primeira cadeira — Economia e 'Legislação Social; segunda 
— Direito Publico Internacional; terceira — Sciencia das Fi
nanças; e quarta — Philosophia do Direito. 

4) Integrada na Universidade de São Paulo, começou a Faculdade 
de Direito por dar-lhe guarida. Installaram-se no seu edificio os serviços 
reitoriaes: a Reitoria, a Secretaria, a Contadoria. N u m a de suas salas 
sempre se reuniu o Conselho Universitário, de cujos trabalhos tem copar-
ticipado por via de seus dois representantes: o director em exercício e o 
professor eleito pela Congregação. 

Tanto que, no novo prédio em construcção, se tornou possível a oc
cupação de algumas de suas dependências, numa das salas do seu terceiro 
andar se localizou a Secretaria da Universidade de São Paulo, que alli 
íuncciona, ha muitos mezes, regularmente. 

Resolveu, mesmo, o Conselho Universitário, numa de suas sessões ul
timas, approvar o projecto de, no prédio em construcção para a Faculdade 
de Direito, construir-se mais u m andar, reservado para a Universidade de 
São Paulo. A planta, nesse sentido elaborada, também approvada foi e 
está em vias de execução. 

5) N o mesmo dia, em que lançou a Universidade de São Paulo, ins
tituiu o governo do Estado, ao lado delia, pelo decr. n. 6.283, de 25 de ja
neiro de 1934, o Collegio Universitário, com o objectivo de completar a 
educação secundaria dos candidatos aos institutos universitários e orien-
tal-os na direcção das escolas a que se destinarem. Veiu elle a substituir, 
por uma de suas secções — a primeira, o Curso Pre-Jundico. Entrou a 
funccionar na Faculdade de Direito, em duas séries, pelas quaes se distri

buíram as matérias, deste modo: 

a) primeira série: 
Latim. Historia da Litteratura. Biologia Geral. Psychologia. 
Historia da Civilização. Economia e Estatística. 

b) segunda série: 
Latim. Historia da Litteratura. Lógica. Historia da Philoso
phia. Geographia e Cosmographia. Flygiene. Sociologia. 

Modificando e ampliando os dispositivos regulamentares do Collegio 
Universitário, nos termos de proposta do Conselho Universitário, o decr. 
n. 6.829, de 30 de novembro de 1934, deu-lhe dois órgãos administrativos: 
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a) o director — o do instituto universitário a que a secção es
tiver annexa, com a incumbência de superintender-lhe o en

sino e a administração; 
b) o conselho technico, composto de todos os professores em 

exercício, com funeções consultivas sobre assumptos discipli-
nares e didacticos. 

6) Approvou o governo federal, pelo decr. n. 39, de 3 de setembro 
de 1934, attendendo a proposta do Conselho Nacional de Educação, os Es
tatutos da Universidade de São Paulo, nos quaes se estabeleceu a mesma 
seriação das disciplinas dos dois cursos normaes da Faculdade de Direito: 
o de bacharelado e o de doutorado, que já havia feito o decr. n. 6.449, de 
9 de maio de 1934. 

Applicar-se-á ella, como resolveu a Congregação, no primeiro anno do 
curso de 1935. 

7) Causam sempre as reformas do ensino, durante o anno lectivo, 
sérios embaraços, em detrimento do próprio ensino. A adaptação, a que 
se procedeu, para o effeito da incorporação da Faculdade de Direito á Uni
versidade de São Paulo, trouxe difficuldades á inauguração e funcciona
mento do curso de doutorado e do Collegio Universitário, praticamente 
reduzidos a u m semestre. 

Desapareceriam todos os males disso decorrentes, se outros não hou
vesse implantado a lei n. 9-A, de 12 de dezembro de 1934. Determinaram, 
com effeito, os Estatutos da Universidade de São Paulo, art. 121, o inicio 
do armo lectivo dos institutos universitários em 1 de março e o seu encer
ramento em 14 de novembro de cada anno, com férias de 21 de junho a 15 
de julho. Aquella lei, entretanto, estatuiu, no art. 3, que "o alumno de 
qualquer curso, que não obtiver nota de promoção ou de approvação em 
uma ou duas disciplinas, poderá submetter-se a exame na primeira quin
zena de março". Ora, pelo regulamento da Faculdade de Direito, e para 
que pudesse o anno lectivo iniciar-se em 1 de março, haveria uma segunda 
época de provas, na primeira quinzena de fevereiro, não somente para os 
que não tivessem podido inscrever-se na primeira, senão também para os 
que, nella, tivessem sido approvados em todas as cadeiras do anno, menos 

uma. 
Se aquella lei tivesse permittido o exame aos que procurou favore

cer, em segunda época, e não, como fez, declaradamente, na primeira quin
zena de março, não daria o resultado de diminuir o anno lectivo, com es
paçar-lhe o inicio regular, em prejuízo do ensino. 

8) Attingiram as matrículas nos cursos normaes da Faculdade de 
Direito, no anno lectivo de 1934, a numero anteriormente jamais alcançado. 
Xão obstante não haver funecionado o quinto anno, por terem se bachare
lado antes, por concessão geral, os que deveriam cursal-o, foram ellas: 

a) no curso de bacharelado: 
primeiro anno 345 
seeundo anno 185 

o 

terceiro anno 273 
quarto anno 256 1 -059 
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b) no curso de doutorado: 

primeiro anno 26 
segundo anno 15 41 

Total 1.100 

Para a efficiencia» ainda assim relativa, do ensino, foram as aulas des

dobradas e cada anno dividido em duas turmas. 

9) Se tal foi o numero total das matriculas, declinou muito o da fre

qüência as aulas, por vários motivos, que não serão agora passados em re

vista. Certo é, entretanto, que alguns professores entendiam não lhes caber 
a missão fiscalizadora da freqüência, de u m lado; e, de outro, contavam os 

estudantes com a munificencia de uma dispensa ministerial, á véspera dos 

exames, como sempre tem acontecido. Esses e outros motivos contribuí

ram para que a freqüência ás aulas fosse muito irregular. 

Procurou o regulamento da Faculdade de Direito obviar os males 

disso resultantes, com lançar, no art. 118, o principio de não poder prestar 
exame final na primeira época (dezembro; o alumno que não tiver compa

recido a dois terços, no minimo, das aulas dadas em cada cadeira, cujo exa

me pretenda fazer. 

Como a verificação da presença pelo tradicional systema da chamada 
pelo bedel, além de outros defeitos facilmente comprehensiveis, consumia 

não poucas vezes mais de quinze minutos, reduzindo quasi á metade os 

quarenta e cinco minutos de duração da aula. o regulamento instituiu o 
systema da assignatura no livro de presença ou de comparecimentos, devi
damente authenticado. Pelo disposto no art. 104 e seus paragraphos, ini

ciada a aula o bedel irá apresentando aos estudantes o livro de presença, 

no qual cada u m assignará, indicando o numero de sua matricula. Finda 

a aula, o professor encerrará o ponto. 

Deu esse systema o melhor resultado, pois somente pôde ser fraudado 

pela assignatura de um por outro, facilmente verificável e punivel. 

Consignou, ademais, o art. 123, que, para apurar a irequencia neces

sária ao exame de primeira época, organizará a secretaria, ate ao dia cinco 

de cada mez, o quadro de comparecimento e faltas dos alumnos, o qual, 

visado pelo director. será aífixado para sciencia dos interessados. Dentro 

de dez dias, contados da affixação do quadro, poderão os alumnos recla

mar contra erros nelle contidos, resolvendo o professor, de plano, em de
cisão da qual não cabe recurso. De quinze a vinte de novembro será feita 

a apuração fmal da freqüência, inclusive as relativas a primeira quinzena 
daquelle mez. A apuração é feita pelos escripturarios, sob direcção, vigi

lância e responsabilidade do secretario. 

Xessas concbcções, não puderam fazer exames, em primeira época, por 

falta de freqüência: 

a) no primeiro anno: 

cadeira 4 7 alumnos primeira 
secunda cadeira 

78 alumnos 
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b) no segundo anno: 

primeira cadeira 46 alumnos 
segunda cadeira 56 alumnos 
terceira cadeira 54 alumnos 

c) no terceiro anno : 

primeira cadeira 64 alumnos 
segunda cadeira 79 alumnos 
terceira cadeira 88 alumnos 

d) no quarto anno : 

primeira cadeira 94 alumnos 
segunda cadeira 125 alumnos 
terceira cadeira 101 alumnos 
quarta cadeira 99 alumnos 

Deu isso ensanchas a que os prejudicados pelas suas próprias gazetas 
se dirigissem ao governo do Estado, solicitando dispensa da freqüência 
afim de poderem ser admittidos a exames na primeira época. 

Pedidas, pelo sr. secretario da Educação, informações a respeito, deu-
lh'as o vice-director da Faculdade de Direito, que era o signatário deste, 
no exercício do cargo de director. 

Foram as seguintes: 

"Como muito bem o demonstrou a Exmo. sr. Reitor da Universidade 
de São Paulo, não é de deferir-se o pedido formulado por vários alumnos 
da Faculdade de Direito no sentido de serem todos, indistinctamente, ad
mittidos á inscripção para as provas finaes deste anno lectivo em primeira 
época, não obstante não terem a freqüência minima de dois terços das 
aulas dadas de cada matéria. Não é de deferir-se, antes de tudo, pela ra
zão principal e irremovivel de ser contrario á lei. Preceitúa, com effeito, 
o art. 118 do regulamento annexo ao decr. n. 24.102, de 10 de abril de 1934, 
que "não poderá prestar exame final na primeira época (dezembro) o 
alumno que não tiver comparecido a dais terços, no minimo, das aulas 
dadas em cada cadeira, cujo exame pretenda fazer"; e tal preceito se acha 
repetido no art. 121, paragrapho único, quando, tratando "'das provas de 
habilitação", refere que "poderão inscrever-se para provas finaes somente 
os alumnos que tenham freqüência minima de dois terças das aulas dadas 
da respectiva cadeira, e obtido, no minimo, nota cinco na média das provas 

parciaes". 

"Não sendo, por isso, possível deferir-se o pedido, por contrario a ex
pressos textos de lei; e vista que a lei só se revoga, ou deroga, por outra 
lei — caso também não é de cogitar-se de nova lei sobre o assumpto, pois 
que também se acha elle plena e satisfactoriamente resolvido pela lei em 
vigor. 

" O Brasil, tem sido dito em vários tons, é u m paiz de autodidatas. Es
tabeleceu-se, sem duvida por essa razão, o systema da livre freqüência aos 
cursos jurídicos. Nenhum estudante, matriculado na Faculdade de Di
reito, é obrigado a frequentar-lhes as aulas. Não está sujeito a pena algu-
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ma o que não puder ou não quizer seguir-lhe os cursos. Sempre poderá 

jazer os seus exames e promover-se para os annos seguintes. Sempre foi 
assim. Não são poucos os bacharéis formados sem terem freqüentado os 
cursos acadêmicos. Existe, para estes, uma época especial de exames, tra-

diccionalmente. E' a segunda época. Duas, verdadeiramente, são as épo

cas de exames: a primeira — em dezembro; e a segunda — na primeira 

quinzena de fevereiro. Porque é assim, cuidou a lei, entretanto, de incen

tivar a freqüência das cursos jurídicos, concedendo vantagens a quantos 
fossem assíduos ás aulas, taes como: 

"aj a de fazerem provas escriptas, as duas provas parciaes de cada 

anno e matéria, sobre ponto sorteado "dentre os da parte ex" 
plicada do programma"; 

"b) a de fazerem prova oral de arguição "sobre u m ponto, tirado 

á sorte, dentre os do programma official da cadeira", mas so
mente dentre "os pontas que tiverem sido explicados durante 
o anno". 

"E' o que está dito nos arts. 131, a) e 135, § 1.°, do regulamento. 
"Podem fazer exames na primeira época os alumnos matriculados que 

houverem assistido, no minimo, dois terços das aulas dadas em cada cadeira 

e obtido, no minimo, nota cinco na média das provas parciaes. 

"Os que, todavia, não comparecerem ás aulas ou não tiverem o mini
m o de comparecimento estabelecido pela lei; ou os que, tendo sido assíduos, 

não tiverem alcançado a média cinco nas provas parciaes •— poderão fazer 
os seus exames na segunda época: na primeira quinzena de fevereiro. Ha

verá, está escripto no art. 125 do regulamento, uma segunda época de pro

vas, na primeira quinzena de fevereiro, para os alumnos: 

"a) que não tenham podido inscrever~se na primeira época; 

"b) que, na primeira época, tenham sido approvados em todas as 
cadeiras do anno, menos uma. 

"E o art. 126 declarou que a inscripção para exames de segunda época 

"independe de certidão de freqüência". Podem, consequentemente, fazel-
os, inscrevendo-se, os que deram mais de u m terço de faltas ou os que nem 

mesmo uma só assistiram, por mera curiosidade. E os exames, nos termos 
do art. 127, consistirão em uma prova escripta e prova oral, para cada ca

deira, obedecidas, no apphcavel, as disposições relativas ás provas de pri
meira época, com as seguintes modificações: a) versará o exame sobre 

todos os pontos constantes do programma de cada cadeira; b) as notas 

das provas parciaes porventura realizadas pelo alumno no anno anterior 

não serão computadas na julgamento. 

"Previu a lei, portanto, a hypothese de não desejarem os alumnos fre

qüentar os cursos jurídicos. O u de não os poderem freqüentar. A uns e 

outros permitte realizem os seus exames na segunda época. A nenhum 

privou de opporttmidade para a manifestação de seus conhecimentos jurí

dicos; deixou a cada um a liberdade da escolha do systema de exames de sua 

predileção ou de sua conveniência. 

"Se se insistir em dotar o regime da freqüência livre, o chamado "en" 

sino livre", entre nós já experimentado com tão singulares resultados, de-
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ver-se-á também, por coherencia, pugnar pela extincção da Universidade, 
recentemente criada e que foi o grande anhelo da mocidade de alguns annos 
atráz. Para que, com effeito, manter instituições universitárias inócuas, 
sem cursos, sem aulas, sem disciplina e sem cultura? Pois já não attmgiu 
a Câmara dos Deputados a pretenção dos que também não desejam mais 
submettei-se ás provas oraes, que tantos talentos revelaram? Ainda bem 
que a Commissão de Educação e Cultura deu parecer contrario ao projecto 
de as supprimir: oxalá não venha o plenário a regeital-a! Os exames por 
decreto já produziram os seus maléficos effeitos. Moços matriculados nos 
cursos superiores, em numero surprehendente, são incapazes de escrever 
sem erros grammaticaes, as theses dictadas para as provas escriptas! 
O semi-analphabetismo é simplesmente alarmante. Convém denuncial-o 
alto e em bom som para que se esboce contra elle reação enérgica e ne
cessária. Destacam-se muitos estudantes magnificamente preparados e dis
postos a fazer o seu curso juridica com assiduidade e efficiencia. Serve, 
também, de demonstrar a possibilidade de u m movimento salutar em prol 
do ensino universitário. De outra forma será mais lógico o fechamento das 
faculdades. Fechar-se"ão. Abrir-se-ão, em lugar dellas, repartições espe
ciaes para as matrículas, no começo de cada anno; e, quando dezembro che
irar, instaílar-se~ão mesas especiaes destinadas a dar ares de solemnidade 
aos exames, transmudados em simples formalidades. Será isso mais sim
ples. Mais fácil. Mais commodo. E, o que de maior circunstancia, mui
tíssimo mais barato. ..." 

Vingou, felizmente, a bôa razão. As instrucções, expedidas pelo sr. 
ministro da Educação, de accôrdo com as proposições do Conselho Nacional 
de Educação, para cumprimento da lei chamada "das médias", cortou a 
cpiestão, esclarecendo que as promoções dos' por ella beneficiados não dis
pensava a freqüência e outras exigências das leis e regulamentos do ensino. 

10. Xão bastava o velho mosteiro franciscano em que funccionou, por 
mais de u m século, a Faculdade de Direito, com as suas matrículas anno a 
anno augmentadas, para as suas nece ssidades actuaes. Desprovido de ins-
tallações adequadas, sem as condições de hygiene e de conforto, as reformas, 
a principio projectadas e executadas, para logo se mostraram insufficíentes. 
A substituição da cobertura e dos soalhos, a limpeza e reparação da fachada, 
a modificação na disposição das salas de aulas e dos serviços administrati
vos, bastariam para a conservação do vasto edifício. Mas urgia amplial-o 
ainda mais. Pensotrse então em construir u m edifício de três pavimentes, 
com u m grande anphitheatro para os actos solennes, outro para conferên
cias, salas para exames oraes e escriptos, etc. Propostas taes obras ao go
verno federal e dada a circunstancia de que seriam ellas custeadas pelos 
saldos disponíveis que a Faculdade de Direito então possuía, em dinheiro e 
em apólices, foram autorizadas e iniciadas em 15 de dezembro de 1932. 
Contractou-se o serviço de administração dellas com Severo & Villares, cuja 
proposta foi preferida, em 2 de fevereiro de 1932, mediante uma remunera
ção correspondente a 6% do custo real das obras, assumindo elles, ademais, 
outras obrigações e acceitando outras condições, expressas nas cláusulas 
contractuaes. Todos os serviços e fornecimentos foram ajustados, salvo 
alguns de pequena monta, por concurreucia administrativa. 
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Ao assumir, o signatário desta exposição, a directoria da Faculdade de 

Direito, teve a preocupação de fazer apressar as obras de construcção do 
novo pavilhão. Proseguiram mais rapidamente sob sua fiscalização di-
recta e continua, contando com a bôa vontade dos administradores sempre 
solícitos. Tratou de fazer, naquelle pavilhão, a installação provisória da 
directoria, da secretaria, da thesouraria. do almoxarifado. Assim, ficaram, 

ao encerrar"se o anno de 1934, a secretaria, a thesouraria e almoxarifado 
localizados no andar térreo com frente para a rua do Riachuelo. Xo andar 
térreo superior, que dá para as arcadas do claustro, em parte restauradas, 

ficaram os dois grandes anphitheatros, com capacidade para duzentas e 
poucas pessoas sentadas cammodamente, que receberam as denominações de 
"Sala João Mendes Júnior" um e o outro de "Sala Barão de Ramalho". N o 
primeiro andar instalou-se, amplamente, a bibliotheca, com duas salas cie 
leitura, salas de administração e livraria, esta num amplo a magestoso sa
lão provido de estantes de aço, em três andares superpostos, mais a officina 
de encadernação. N o mesmo andar se acha a portaria c, também, ali se 
encontra a Sala das Becas. O grande salão destinado ao museu acadêmico 

foi aproveitado para sala de aulas. N o segundo andar installaram-se três 
salas para aulas, a Congregação, a Directoria, mais a Reitoria e a Secretaria 
da Universidade de São Paulo. Aproveitou-se, no mais que foi possível, 
todo o mobiliário, installaçÕes, cortinas, bancos, cathedras e tudo o mais que 
já existia. Conservar melhorando foi o lema adoptado e cumprido. 

Com essas medidas provisórias, vai funccionar a Faculdade de Direito, 
neste anno de 1935, no prédio novo, o que permittiu iniciar~.se a demolição 
da frente do velho edificio, que dá para o largo de São Francisco e de sua 
fachada lateral para a rua Christovão Colombo. Quando estas linhas são 
escriptas, vai adiantada a demolição, de que se não fala sem uma profunda 

nota de nostalgia. Vai, naquelle lugar sagrado e histórico, erguer-se um 
monumental edificio de quatro andares, digno do futuro radioso da Univer

sidade de São Paulo. 

Ficará por algum tempo ainda a servir a parte do velho edificio, que 
fica no encontro da rua Christovão Colombo com a rua Riachuelo, e que 
era oecupada, no andar superior, pelas duas salas que foram da bibliotheca, 
e, no andar inferior, pela sala que, por muito tempo, se chamou "da múmia" 
e na qual preleccionau o saudoso professor Amancio de Carvalho. 

O custo das obras feitas estão orçadas em 1 .900 contos de réis. Im

portavam, com o material e mobiliário fornecidos e facturados, em 31 de 

dezembro de 1934, exactamente, cm Rs. 1.575:9835051. dos quaes. naquella 
data, tinham já sido pago- e liquidados Rs. 1.053:4228075. Aguardavam 

pagamento facturas na importância de Rs. 522:560$976. Para fazer face a 
esses pagamentos, mais aos das facturas ainda não apresentadas, contava 
a Faculdade de Direito com o saldo de contas correntes a prazo fixo em 
bancos, com as importâncias por ella adiantadas ao Thesouro do Estado e 
com os valores de mil e tantas apólices federaes e estaduaes, como tudo e 
melhor se verifica pela leitura do relatório annexo da thesouraria. 

O novo prédio da F"aculdade de Direito, fique bem patente, até agora, 
foi construído e continuará a construir-se, com as rendas da Faculdade de 

http://iniciar~.se
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Dueito, economia de muitos annos. cuidadosamente conservada para a rea
lização deste grande empreendimento, de que se orgulharão as gerações que 
para elle contribuíram e ainda contribuirão. 

Está o governo do Estado de São Paulo, no entanto, animado do pro
pósito de colaborar para que as obras prosigam sem solução de continui
dade de modo a terem a Faculdade de Direito e a Universidade de São Pau
lo installação condigna e monumental. 

11. E m vista das disposições do decreto federal n. 24.102, de 10 de 
abril de 1934, e do decreto estadual n. 6.429, de 9 de maio de 1934. o orça
mento da receita e da despesa da Facudade de Direito teve de abranger 
três partes distinetas: 

a) o orçamento geral das despesas a cargo do governo do Estado 
de São Paulo: 

b) o orçamento geral das despesas a cargo do governo da União; 

c) o orçamento interno da Faculdade, comprehendendo rendas in
ternas e despesas custeadas pela thesouraria desta. 

Acontecerá isso ainda por muito tempo. Assegurou o decreto federal 
de transferencia ao Estado de São Paulo da Faculdade de Direito a pro" 
fe.ssores e funecionarios os direitos e as vantagens das leis federaes, inclu
sive o pagamento dos respectivos vencimentos pelo Thesouro Federal. 
Isso, quanto aos então em exercício de seus cargos. Os nomeados poste
riormente tiveram e têm os seus direitos e 'deveres regulados pelas leis es
taduaes e os respectivos vencimentos a cargo do Thesouro do Estado. 

N u m dos relatórios annexos se encontra o desenvolvimento desses or
çamentos, approvados pelas leis orçamentarias da União e do Estado, com 
todas as suas verbas perfeitamente descriminadas. 

Contribuindo, pela primeira vez, para a manutenção da Faculdade de 
Direito, a despeito da grande parte da contribuição federal, o governo do 
Estado lhe concedeu uma dotação de Rs. 886:250$O00, quasi o dobro da fe
deral. Como se verá das descriminações, a mór parte delia é destinada ao 
pessoal, cujo numera foi augmentado e cujos vencimentos foram augmen-
tados também. Estabeleceu-se, também, a remuneração para os professores 
do curso de doutorado, não contemplados no orçamento federal. 

12. Prevalece entre a maioria dos professores o conceito da conveni
ência da suppressão do curso de doutorado. Foi esse sempre assumpto em 
debate e que provocou os mais divergentes pareceres. Destinotro o de
creto de sua creação "especialmente á formação dos futuros professores de 
direito, na qual é imprescindível abrir aos estudos de alta cultura, dispen
sáveis áquelles que se destinam apenas á pratica do direito. O curso de 
doutorado se distribue, naturalmente, em três grandes divisões: a do di
reito privado, a do direito publico constitucional e a do direito penal e scien
cias criminologicas". Dando"lhe essa alta finalidade, deixou o governo, en
tretanto, de ministrar-lhe os recursos necessários para o seu funccionamento 
regular, exigindo trabalho gratuito dos que tomassem sobre si as respon
sabilidades do ensino de suas matérias. Não lhe traçou a estruetura em li
nhas marcantes, nem deu objectivo útil á sua finalidade. Se devia o curso 
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de doutorado ser o preparatório dos futuros professores de direito, algumas 
vantagens devia também ter concedido aos que o ultimassem. 

O que é certo, entretanto, é que o curso de doutorado não foi procura
do pelos candidatos ao professorado jurídico. Nelle se inscreveram alguns 
estudantes e innumeros bacharéis, não poucos desejosas de obter o titulo 
doutorai de que todos usam. 

Vários motivos, entretanto, lhe impediram o funccionamento regular 
e proficuo. Mal iniciado em 1932, interrompeu-o a revolução constitucio-
nalista. Vieram depois as approvações por decreto. Substituindo-se os 
professores, todos de empréstimo, e importando isso, sem duvida, na va
riação das directrizes doutrinárias; a falta de obrigatoriedade da freqüên
cia ; as interrupções das aulas; e outros factores vários — deram em re
sultado a inefficiencia do curso de doutorado. Nelle se apresentaram, por 
certo, espíritos bem formados, que deram rendimento brilhante. Mas isso, 
é de confessar, mais pelo tratar-se de espíritos já amadurecidos no estudo 
e na observação do phenomeno jurídico do que pelos effeitos do próprio 

curso. 
Incorporando a Faculdade de Direito á Universidade de São Paulo, 

procurou o governo do Estado eliminar um dos males do curso de douto
rado e deu-lhe professores fixos, nomeados para o ensino de cada uma de 
suas disciplinas. Mas nem todos os males desappareceram. Predomina, 
por isso, entre os próprios professores do curso de doutorado a idéa de que 
deve ser facultativa a cada Universidade a instituição do curso de doutorado 
na sua Faculdade de Direito, de modo a que o Conselho Universitário lhe 
dê a organização adequada, no ou nos momentos em que julgar conveni
ente pol-o em funccionamento. 

Depende isso, entretanto, de medida legislativa do poder competente 
federal. Nada obsta a que a suggestão seja aqui lançada, para ser reno
vado o estudo da matéria e encaminhado ao Conselho Nacional de Educa
ção para quando tiver elle de elaborar o plano nacional de educação refe
rido pela carta constitucional de 16 de julho de 1934. 

13. Consigno, ao terminar estas observações, decorrentes dos relató
rios annexos, fornecidos pelas repartições administrativas da Faculdade de 
Direito, u m elogio a todos os que nella trabalham: prestaram-me auxilio 
relevante, em época anormal, de trabalho acerescido pela mudança para a 
parte do novo edificio, em que agora ftmecionam. 

14. Inicia-se, pois, uma era nova para a secular Faculdade de Direito: 
dei-lhe, no semestre final de 1934, em que a dirigi, toda a minha dedicação. 
Não lh'a regatearei nunca para que ella prosiga na sua faina histórica e 

gloriosa. 

São Paulo, janeiro de 1935. 

Waldemar Ferreira. 





ANNEXO N° 1 
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA 

NO ANNO LECTIVO DE 1934 





DIRECTORIA 

Exerceram a Directoria durante o anno de 1934: 

— O dr. Cândido N. Nogueira da Motta, na qualidade de membro do 
Conselho Technico-Administrativo, mais antigo no magistério, no impedi
mento do director effectivo, dr. José de Alcântara Machado de Oliveira, 
com assento na Assembléa Nacional Constituinte, de 1.° de janeiro a 15 de 
julho; 

— O dr. Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, no periodo decorrido de 9 
de março a 6 de abril, durante o impedimento do dr. Cândido N. Xogueira 
da Motta, por motivo de goso de férias regulamentares; 

— O dr. Waldemar Martins Ferreira, eleito pelo Conselho Technico-
Administrativo, de accôrdo com o art. 24, do decreto n.° 6.429, de 9 de 
maio de 1934 e 70 do decreto n.° 6.533. de 4 de julho do mesmo anno, para o 
cargo de Vice-Director e, em seguida, empossado pelo mesmo Conselho, 
exerceu a Directoria de 16 de julho a 31 de dezembro. 

CONSELHO TECHNICO-ADMINISTRATIVO 

Para membros deste Conselho, foram nomeados pelo Governo do lis
tado, nos termos do Regulamento em vigor, os professores: drs. Vicente Ráo, 
Francisco Morato, Mario Masagão, Waldemar Ferreira, Cândido XT. No
gueira da Motta e Gabriel de Rezende Filho. 

— O Conselho celebrou durante o anno 23 reuniões. 

CONGREGAÇÃO 

A Congregação reuniu-se nos dias 23 de janeiro, 21 de fevereiro. 17 de 
março, 30 de abril, 9, 15 e 29 de maio, 20, 26 e 31 de julho, 7 de agosto, 11 
de setembro, 4, 18. 22 e 29 de outubro, 7, 14. 17 e 20 de novembro e 10 de 
dezembro. 

CORPO DOCENTE 

Curso de Bacharelado 

Ao iniciar-se o anno lectivo. o corpo docente do Curso de Bacharelado 
desta Faculdade estava constituído dos seguintes professores: drs. José de 
Alcântara Machado de Oliveira. Cândido X. Nogueira da Motta, Luiz Bar
bosa da Gama Cerqueira, Raphael Corrêa de Sampaio, Manoel Pacheco Pra-
tes, Theophilo Benedicto de Souza Carvalho, José Augusto César, José 
Joaquim Cardoso de Mello Netto, Spencer Vampré, Francisco Morato. Wal
demar Ferreira, Braz de Souza Arruda, Antônio de Sampaio Doria, Vicente 
Ráo, Ernesto Leme, Mario Masagão e Gabriel de Rezende Filho. 
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Curso de Doutorado 

Para professores deste curso foram nomeados por decreto de 8 de julho, 
do Governo estadual, os srs.: 

Dr. Vicente Ráo (Direito Publico) ; 
Dr. Luiz B. da Gama Cerqueira (Criminologia) ; 
Dr. A. de Sampaio Doria (Economia e Legislação Social) : 
Dr. Waldemar Ferreira (Historia do Direito Nacional) : 
Dr. J. J. Cardoso de Mello Xetto (Sciencia das Finanças). 
— O dr. Sylvio Portugal, desembargador da Corte de Appellação do 

Estado, foi contractàdo para reger a cadeira de Direito Civil Comparado. 
— O dr. Francisco Morato regeu a cadeira de Direito Publico, em 

substituição ao dr. Vicente Ráo. 
— O dr. Braz de Souza Arruda, regeu a cadeira de Sciencia das Finan

ças, durante o impedimento do dr. Cardoso de Mello Netto, ei a de Direito 
Publico, em substituição ao dr. Francisco Morato. em virtude de indicação 
da Congregação. 

— O dr. Mario Masagão. indicado pelo Conselho Technico-Administra
tivo, regeu a cadeira de Philosophia do Direito, a ser provida por concurso. 

CONCURSO 

A 16 de novembro, perante a respectiva banca examinadora, na qual 
tomaram parte os professores Manoel Cicero Peregrino da Silva, Hahne-
mann Guimarães e Estevam Pinto, das Faculdades de Direito do Rio de 
Janeiro e de Minas Geraes, eleitos pelo Conselho Technico-Administrativo 
e professores Spencer Vampré e Mario Masagão. eleitos pela Congregação. 
realizou-se o concurso para provimento da cadeira de Direito Romano, ao 
qual se apresentou o único candidato inscripto, dr. Alexandre Corrêa que, 
por unanimidade de votos, foi declarado habilitado no dia 19 do mesmo mez, 
depois de realizadas todas as provas do referido concurso. 

NOMEAÇÕES 

O dr. Honorio Fernandes Monteiro, docente livre, para cathedratico de 
Direito Commercial. por decreto de 3 de julho, do Governo Estadual: 

o dr. Ernesto Leme. docente livre, para cathedratico de Direito Com
mercial. por decreto de 19 de fevereiro; 

o dr. Alexandre Corrêa, para cathedratico de Direito Romano, por de
creto de 5 de dezembro: 

o dr. Sebastião Soares de Faria, habilitado em concurso realizado nesta 
Faculdade, em 1933, foi nomeado por portaria de 10 de dezembro, do sr. 
Director da Faculdade, para docente livre de Direito Commercial. 

COMMTSSTOXAMENTOS 

O dr. Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, foi designado para, em commis
são, organizar o projecto de Código do Processo Penal, junto ao Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores; 
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— O dr. A. de Sampaio Doria, por acto do Governo do Estado, de 28 de 
julho, foi posto em commissão junto ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores; 

— O dr. Spencer Vampré, exerceu commissão junto á Directoria Ge
ral de Educação, de 1." de janeiro a 28 de fevereiro. 

CONTRACTOS 

O dr. Sylvio Portugal foi contractàdo para reger a cadeira de Direito 
Civil Comparado, do Curso de Doutorado. 

APOSENTADORIAS 

Por decreto do Chefe do Governo Provisório da Republica foi aposen
tado, a 2 de janeiro, o dr. João Braz de Souza Arruda, cathedratico de Philo
sophia do Direito. 

— Xos termos do artigo 170, n.° 3, da Constituição Federal, foi aposen
tado, a 1." de outubro, o cathedratico de Direito Civil, dr.' Manoel Pacheco 
Prates. 

LICENÇAS 

O dr. Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, gosou 20 dias de licença, a con
tar de 24 de julho. 

SUBSTITUIÇÕES 

O dr. Honorio Fernandes Monteiro, de L" de janeiro a 16 de março, re
geu a cadeira de Direito Commercial, vaga com o fallecimento do respectivo 
cathedratico, dr. Octavio Mendes, e a cadeira de Economia e Legislação 
Social, do 2." anno do Curso de Doutorado, em substituição ao professor efte-
ctivo, dr. Antônio de Sampaio Doria: 

o dr. Antônio Ferreira de Almeida Júnior, docente livre, substituiu ao 
dr. José de Alcântara Machado, na regência da cadeira de Medicina Legal, 
do 4.° anno do Curso de Bacharelado; 

o dr. Xoé de Azevedo, docente livre, substituiu ao dr. Cândido X. No
gueira da Motta, da cadeira de Direito Penal, do 3.° anno do Curso de ba
charelado, de 6 de março a 9 de abril e ao dr. Luiz Barbosa da Gama Cer
queira, cathedratico de Direito Penal, na regência das 1." e 2.a turmas do 
2.° anno do mesmo curso; 

o dr. Manoel Francisco Pinto Pereira, docente livre, regeu a cadeira de 
Economia Politica e Sciencia das Finanças, do 1." anno do Curso de Bacha
relado, em substituição ao dr. José Joaquim Cardoso de Mello Netto; 

o dr. Braz de Souza Arruda, substituiu ao dr. José Joaquim Cardoso de 
Mello Xetto, na regência da cadeira de Sciencia das Finanças, do 2.° anno 

do Curso de Doutorado. 
Ainda, o dr. Braz de Souza Arruda, substituiu ao dr. Francisco Morato, 

na regência da cadeira de Direito Publico, do Curso de Doutorado; 
o dr. Francisco Morato substituiu ao dr. Vicente Ráo, na regência da 

cadeira de Direito Publico, do 1.° anno do Curso de Doutorado; 
o dr. Spencer Vampré substituiu ao dr. Antônio de Sampaio Doria, na 

regência da cadeira de Direito Constitucional. 1." turma, do 2." anno do 

Curso de Bacharelado; 
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o dr. Jorge Americano, substituiu ao dr. Vicente Ráo, na regência da 
cadeira de Direito Civil, do 2.° anno; regeu a de Direito Civil, do 3.° anno, 
vaga com a aposentadoria do dr. Manoel Pacheco Prates, respectivo cathe
dratico; e a turma desdobrada da de Direito Civil, do 4.° anno, todas do 

Curso de Bacharelado; 
o dr. Cândido N. Nogueira da Motta, substituiu ao dr. Luiz Barbosa da 

Gama Cerqueira, na regência da cadeira de Criminologia, do 1.° anno, do 
Curso de Doutorado. 

CORPO DISCENTE 

De 16 de fevereiro a 10 de março, realizaram-se os exames vestibulares. 

Fizeram partej da banca examinadora os drs. Cândido N. Nogueira da 
Motta, Raphael Corrêa de Sampaio, Spencer Vampré, Mario Mazagão, 
Honorio Fernandes Monteiro e Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho. 

Inscreveram-se para os exames vestibulares 325 candidatos, havendo o 
seguinte resultado daquelle exame: 

Approvados 176 
Reprovados 127 
Não compareceram á oral 
Não fizeram prova escripta 7 
Desistiram da oral 6 

325 

Xa segunda quinzena de março, realizaram-se os exames de 2." época 
do Curso de Bacharelado, tendo sido este o resultado do mesmo: 

Inscriptos 6. 

Approvados por média 
Já fizeram esta matéria ... 

Inscriptos 21. 

1." 

2.° 

ANNO 

Introd. 
6 

6 

ANNO 

Econom. 
3 
1 
2 

6 

q 

Approvados 

Reprovados 
Já fizeram esta cadeira 

Civil 

1 
1 
19 

Pena 

4 
1 
16 

Constituc 

14 
2 
5 

21 21 21 



Inscriptos 46. 

Approvados 
Reprovados 
Já fizeram esta cadeira 

Inscriptos 10. 

Approvados 
Reprovados 
Já fizeram esta cadeira 

Inscriptos 12. 

Approvados 
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3.° A N N O 

Civil 
3 
— 

43 

46 

4.° A N N O 

Civil 

— 

10 

10 

5." ANNO 

J. Penal 
12 

12 

Penal 
1 
2 
43 

46 

Comm. 
7 

3 

10 

Comm. 
30 
5 
11 

46 

J. Civil 

5 

5 

10 

CURSO DE BACHARELADO 

Exames ide 1." época 

1.° A N N O 
Inscriptos 345. 

Introd. 

Approvados 121 
Reprovados 25 
Não alcançaram média 47 
Promovidos por médias 77 
Não promovidos 
Não se inscreveram 70 
Não se inscreveram na cadeira 
Não compareceram á oral .... 3 
Com exame feito 
Com dependência de cadeira . . 1 

Econom. 

07 
19 
14 
155 
10 
70 
6 
4 

345 345 



Inscriptos 185. 

Approvados 
Reprovados 
Xão alcançaram média 
Promovidos por médias 
Não promovidos 
XTão se inscreveram 
Não se inscreveram na cadeira 
Matricula cancellada 
F"allecido 
Não compareceram á oral . . . 
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2." ANXO 

Civil 
25 
1 
14 
87 
8 
45 
1 
1 
1 
2 

185 

Penal 
16 

3 
105 
12 
45 
1 
1 
1 
1 

185 

Constituc 
43 

3 
14 
8 
45 
10 
1 
1 

—• 

185 

AXXO 

Civil 
2 
1 

— 

82 
113 
72 

. 

3 
— 

273 

Penal 
23 
6 
5 

145 
15 
72 

3 
2 
2 

273 

Commerc 
48 
3 

101 
37 
2 
72 

8 
1 
1 

273 

Inscriptos 273. 

Approvados 
Reprovados 
Não alcançaram média 
Promovidos por médias 
Xão promovidos 
X*ão se inscreveram 
XTão se inscreveram nesta ca

deira 
Xão fizeram prova escripta . . 
Xão compareceram á oral . . . . 

4." A X X O 
Inscriptos 256. 

Civil Comm. J. Civil Med. Legal 
Approvados 18 34 59 13 
Reprovados 1 — 1 
Xão alcançaram média 2 10 2 14 
Promovidos por médias 8 84 73 119 
Xão promovidos • 7 4 2 5 
Xão se inscreveram 90 90 90 90 
Xão se inscreveram nesta ca

deira 10 34 2X 13 
Xão compareceram á oral .... — 2 1 

256 256 256 256 

Numero dos alumnos matriculados nos diversos anos do Curso 
de Bacharelado . 1.059 
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CURSO DE DOUTORADO 

Matricularam-se neste curso: 
No 1.° anno 26 
No 2.° anno 15 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Registraram-se no decorrer do anno os factos seguintes: 
— o bacharel Júlio Joaquim Gonçalves Maia. esteve em goso de licen

ça, de 10 de janeiro a 24 de julho; 
— por acto de 25 de julho, do Governo do Estado, foi o bacharel Júlio 

Joaquim Gonçalves Maia. posto em commissão junto á Secretaria da Edu
cação e Saúde Publica, sem prejuízo dos seus vencimentos; 

— o bacharel Júlio de Barros, designado por portaria desta Faculdade, 
exerceu as funeções de secretario, interino, de 10 de' janeiro a 28 de maio ; 

— o sr. Flavio Mendes, auxiliar de secretario (chefe de secção), foi 
designado por portaria do sr. Director desta Faculdade para, interinamente, 
exercer as funeções de secretario, a partir de 29 de maio; 

— ao continuo Milton Milfont, foram concedidos seis mezes de licen
ça, a contar de 22 de dezembro, tendo sido indicado para substituil-o o ser
vente Luiz XTazareth, que entrou em exercicio na mesma data. 

APOSENTADORIAS 

Xos termos do art. 170. n." 3. da Constituição Federal, foram aposen
tados, por contarem mais de 68 annos de idade, o bacharel Júlio Joaquim 
Gonçalves Maia, secretario, e o amanuense Antônio José de Freitas. 

— E m virtude do decreto n.° 6.429, de 9 de maio de 1934, o quadro de 
funecionarios da Secretaria da Faculdade foi alterado, ficando constituído 
do seguinte pessoal: 

Auxiliar dof secretario (chefe de secção) : 

Flavio Mendes. 

Chefe de secção: 

Raul Assumpção Sampaio. 

Contador: 

Cassio José de Toledo. 

Chefe technico da Bibliotheca: 

Leonel Vaz de Barros. 

Auxiliar technico da Bibliotheca: 

José Fernandes Moreno. 

Primeiros escripturarios: 

Bacharel Júlio de Barros. 
João de Campos. 

Segundos escripturarios: 

Antônio José de Freitas. 
Frederico Baptista de Souza. 
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Agilulpho Cândido Dias. 
Milton Penteado. 

Terceiros escripturarios: 

Herculano Salgado de Mello. 
Geraldo da Silva Leite. 
João Pedro de Assis Pacheco. 
Bacharel Durval Rebouças. 

Quartos escripturarios: 

Claro Augusto de Miranda. 
Pedro Athanazio da Silva. 
Adolpho Schmidt Júnior. 
Miguel Rogério de Freitas. 

Porteiro: 

Pedro Dias da Silva. 

Bedéis: 

Sebastião Ignacio da Silva. 
Abilio Pereira de Oliveira. 
Argemiro Pontes. 
José Martinho de Moura Baptista. 
Vicente Personal. 
Edgard Sylvestre. 
Elias Appolinario Rodrigues. 
José Epaminondas de Oliveira. 
Jeronymo Teixeira da Silva (interino). 

SECRETARIA 

Papeis entrados — 3.772. 

Papeis protocollados durante o anno 3.772 
Requerimentos diversos 816 
Requerimentos do curso 959 
Outros papeis 1.987 

Papeis sahidos — 450. 

Officios diversos 54 
Officios á Directoria Geral de Educação, remettendo. o histórico da 

vida escolar de bacharéis 246 
Officios á Delegacia Fiscal 38 
Correspondência official com os professores e funecionarios 109 
Correspondência com o Governo do Estado 54 
Editaes, avisos e publicações varias 49 

A Secretaria expediu, durante o anno, 203 cartas de bacharéis, 3 de 
doutores e 856 certidões. 

São Paulo, dezembro de 1934. 

Flavio Mendes, 

Secretario, interino. 
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RELATÓRIO DOS SERVIÇOS, MOVIMENTO E MUDANÇA DA 
BIBLIOTHECA, DURANTE O ANNO DE 1934 

Exmo. Sr. Director da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. 

Dando cumprimento á determinação de V. Excia., tenho a honra de 
submetter-lhe o Relatório da actividade. movimento e modificações apresen
tados no decorrer do anno de 1934. pela Bibliotheca desta Faculdade. 

Os serviços da Bibliotheca fizeram-se normalmente durante o anno de 
1934, até o mez de outubro, em que se iniciou a mudança das suas collecções 
para a nova livraria. A partir desse mez. até meiados de dezembro, foi ne
cessário suspender parte do expediente e a consulta, dada a impossibilidade 
de se manter essa actividade simultaneamente com a retirada, transporte e 
recollocação dos volumes. 

MUDANÇA 

Quasi terminadas as obras (Ia parte do novo edificio da Faculdade, des
tinada á Bibliotheca. iniciou-se, na época acima referida, a mudança dos 
livros. Foram elles distribuídos, por tamanhos, pelas estantes de aço que 
em numero de 13 grupos de 3 andares e 8 de dois andares, guarnecem, res
pectivamente, as paredes e o âmbito central do amplo salão da nova livraria. 

Esses grupos, que comportam, nos lateraes, variado numero de estan
tes cada um, e nos centraes. 16, foram designados, da direita para á esquer
da, pelas lettras maiúsculas, de A a U. As estantes de cada grupo foram, 
em cada grupo, marcadas por algarismos. 1, 2, 3. 4. 5. etc. E as prateleiras 
receberam os números d elO a 19, para as do 1.° andar: 20 a 29, para as do 
2.° e 30 a 39, para as do 3.°. Com esse artificio, o algarismo da dezena do 
numero designativo das prateleiras já' indica também o andar, reduzindo-se 
assim e simplificando as cotas a mencionar nas fichas dos catálogos, para 
indicação da collocação dos volumes. Assim, uma ficha que tenha a cota 
— D. 1 - 2 5 - 1 5 — indica que o volume correspondente está collocado no 
4." grupo de estantes, a partir da esquerda de (piem entra para a livraria, 
pela porta de communicaçâo com a sala de expediente; que nesse 4." grupo, 
o volume deve ser procurado na estante n.° 1 (D. 1); que essa estante se 
acha no 2.° andar (25) e. finalmente, que nessa prateleira n.° 25, o volume 
é o 15.° (15), a partir da esquerda de quem olha para a estante. 

Essa convenção tem-se revelado pratica e efficaz, na busca dos volumes 
pelos funecionarios encarregados desse serviço, os quaes gastam assim o 
minimo tempo no attender aos pedidos. 

Distribuídos os livros da Bibliotheca pelas estantes da nova livraria, ve
rificou-se que a capacidade destas excede largamente ao numero dos volu-
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mes actualmente existentes, que é de cerca de 41 .000; assim, poderão ser 
alojados ainda cerca de 20.000 volumes novos, sem nenhuma modificação 
previa nas actuaes installaçÕes. 

A sala de leitura acha-se installada no local para isso previsto na pro-
jecção do novo edificio, grande aposento fartamente arejado por amplas ja-
nellas em três faces; ha ahi 25 globos electricos. o que tudo faculta per
feita illuminação diurna e nocturna, para que a consulta possa ser distri
buída em vários períodos de dia e de noite. Oito mesas grandes ahi offcre-
cem lugar para 132 leitores commodamente installados, ficando ainda es
paço para uma dezena de mesinhas individuaes para os consulentes que as 
prefiram. Além disso, junto da livraria, foram reservadas 4 celas, bem are-
jadas, cada uma com sua carteira e cadeira para os consultantes que tenham 
algum trabalho de pesquisa nas collecções da Bibliotheca e que para isso 
necessitem absoluto soçego e isolamento. 

U m a pequena sala contígua ao salão de leitura foi occupada com as 
collecções de revista em vias de publicação e serve para a sua consulta 
bem como para a leitura de jornaes. Essa parte da installação resente-se 
da exiguidade do espaço que lhe foi destinado, sendo de recommendar que 
de futuro se lhe destine mais amplo local. 

Idêntica cir.cumstancia occorre com a localização das secções technicas 
e de expediente da Bibliotheca. O aposento que para isso foi reservado, reve
lou-se acanhadíssimo, não offerecendo o espaço necessário para as mesas dos 
funecionarios, estantes, cadeiras, etc, e largueza para os consultantes que 
hajam de manusear os catálogos, cujos ficharios têm necessariamente de 
ser ahi collocados. 

U m a galeria praticada nesse aposento, com o fim de remediar a essa 
exiguidade, mostra-se de minguada serventia, devido á difficuldade do ac-
cesso que lhe dá uma empinada, estreita e incommoda escadínha, e ao es
casso arejamento desse ambiente, onde o trabalho se torna, por isso, mui 

penoso. 

M O V I M E N T O 

O movimento de consultas da Bibliotheca durante o anno de 1934 (ex-
ceptuando os mezes de novembro e dezembro em que estiveram suspensas 
em conseqüência da mudança") foi o seguinte: 

De estudantes da Faculdade 8.127 consultas 
De pessoas extranhas á Faculdade 3.049 
Leitores de jornaes 4.935 
Consultas por correspondência 129 

Num total de 16.240 consultas 

Esses consultantes manusearam um total de 14.072 obras, em 19.870 
volumes, cuja especificação e classificação se deparam no mappa submettido 
á apreciação dessa Directoria a 2 de janeiro corrente. Por esse mesmo mappa 
se verifica que deram entrada na Bibliotheca 2.021 obras, das quaes 305 por 
compra, 1.272 por doação e 444 por permuta com exemplares de duplicatas 
existentes. No mesmo documento se registra a encadernação de 1.349 vo-
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lumes e a reconstituição de 4, num total de 1.765. C o m excepção de 12 vo
lumes, todas, as reconstituições foram feitas na pequena officina annexa á 
Bibliotheca, onde também se executaram 827 das encadernações. 

REMARCAÇAO DOS VOLUMES 

Removidos os livros da Bibliotheca da antiga para a nova livraria, foi 
necessário proceder-se á remarcação quanto á collocação em as novas es
tantes, tanta nas lombadas dos volumes como nas fichas respectivas. Esse 
serviço, que deu azo a uma revisão geral do catalogo, está sendo feito pela 
secção technica, e alguma morosidade (pie acaso apresente se deve á falta de 
um dactylographo para a reconfecção das innumeras fichas deterioradas e 
das que por outros motivos foram julgadas carecedoras de substituição. 

Por não se acharem, pois. todos os volumes e respectivas fichas remar
cadas, a consulta ainda não tem podido ser attendida integralmente. O mes
m o inconveniente se reflecte no movimento das consultas bibliographicas, 
cujo aviamento e escripta á machina distrahiriam o auxiliar technico de 
actividades, no momento, mais urgentes. 

PESSOAL 

Entre as modificações de ordem administrativa introduzidas na Biblio
theca por occasião da passagem da Faculadde, do regimen federal para o 
estadual, poder-se-á enquadrar a nomeação do sr. Sérgio Milliet da Costa 
e Silva para o cargo de. secretario da Reitoria da Universidade de S. Paulo. 
com o que ficou vago o lugar de "chefe technico" desta Bibliotheca. vindo-o 
eu preencher por acto de 5 de julho de 1934 e posse a 10 do mesmo mez 
e anno. Servirá esse registro para justificar a transcripção que ora faço. do 
que, em relatório dessa ultima data, disse o meu antecessor quanto á classi
ficação, attribuições e efficiencia dos funecionarios a cujo cargo se acham 
os serviços da Bibliotheca. 

Diz o citado relatório: 

"Cabe actualmente ao chefe technico": 

1) controlar a classificação e catalogação; 
2) controlar a secção de consulta; 
3) controlar a secção de expediente; 
4) responsabilizar-se pelas permutas de livros; 
5) comprar novas obras; 
6) escolher os volumes a serem encadernados fora; 
7) organizar as estatísticas; 
8) assignar a correspondência; 
9) promover o intercâmbio de publicações com as bibliothecas e 

universidades extrangeiras. 

Além dessas attribuições. como Secretario da Commissão de Redacção 
da Revista, cabe-lhe distribuir a matéria a ser publicada, escolhel-a, sub-
mettendo-a á Commissão, corrigir as provas e velar pela regularidade da 

publicação. 
Muitas dessas attribuições, como e fácil de ver, são de ordem exclusi

vamente technica. U m leigo não poderia cumprir com efficiencia tudo aquillo 
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que ficou affecto ao chefe technico. Entretanto, já prevendo que no futuro 
a organização dada á Bibliotheca viria a soffrer modificações, que seria pos
sível a nomeação de chefes não technicos, insisti, quando da passagem da 
Faculdade para o Governo do Estado, na divisão da Bibliotheca em duas 
secções, entregues a primeiros escripturarios, com a responsabilidade, uma, 
de todo o serviço technico e, outra, de todo o expediente. Assim, o chefe 
se tornaria um simples coordenador e orientador. Não seria mais preciso 
que fosse um technico, porém, apenas um funecionario activo e dedicado. 

CLASSIFICAÇÃO 

O actual auxiliar technico está perfeitamente senhor do systema de 
classificação adoptado. A Bibliotheca tem nelle um funecionario excellente, 
não havendo necessidade de suggestões para a melhoria dos trabalhos a 
seu cargo, porquanto as soluções virão delle mesmo á medida que se torna
rem necessárias. 

EXPEDIENTE 

Todo o serviço de expediente está entregue ao sr. Agilulpho Cândido 
Dias, funecionario também dedicadissimo e activo. XTada ha tão pouco a ob
servar quanto á bôa execução dos serviços a seu cargo. Quanto á distribui
ção de funeções e serviços da Bibliotheca, em relação á actividade que de
mandam, quer na parte technica, quer na administrativa, tive a honra de 
submetter a essa Directoria, em dezembro ultimo, um memorial em que se 
resumem as necessidades que me pareceram dignas de registro, e se suggere 
a reorganização do quadro dos funecionarios. Ainda hoje, essas pondera
ções se me afiguram procedentes, salvo, evidentemente, melhor juizo. 

DESINFECÇAO E REENCADERNAÇÃO 

E' imprescindível manter a desinfecção' como vem sendo feita. O novo 
chefe deverá zelar especialmente pela saúde das obras da Bibliotheca. cuja 
reconstituição paciente vem sendo effectuada methodicamnte. E m hypo-
these alguma se deverá desprezar essa parte obscura do serviço. Seria aban
donar novamente á destruição rápida, e, desta vez, definitiva, grande numero 
de preciosidades. Justificando essas observações do meu antecessor, a Fa
culdade adquiriu e fez installar na officina de encadernação uma estufa 
thermo-chimica, para desinfecção de livros, a cpial se acha em experiências 
sob o controle e responsabilidade dos fabricantes. Provada satisfactoria-
mente a efficacia desse apparelho, o serviço de desinfecção dos livros da 
Bibliotheca poderá ser feito com maior presteza e celeridade do que a mão, 
como até agora se fazia. 

P E R M U T A S 

O serviço de permutas comprehende duas partes distinetas: 

1) a permuta de duplicatas com interessados que vêm á Biblio
theca ; 

2) a permuta com bibliothecas e instituições extrangeiras. 
E' imprescindível continual-o, intensificando-o cada vez mais. Muito 

se conseguiu nestes dois últimos' annos; porém, ainda ha muito por fazer. 
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E' preciso, porém, que o chefe esteja sempre com os olhos voltados para as 

possibilidades, que se movimente e faça tentativas, escrevendo, enviando 
brochuras, inventando expedientes para interessar as instituições extrangei
ras que não mostram em geral grande interesse pelas coisas do Brasil. Como 

exemplo do (pie affirmo, basta dizer (pie a permuta com a "Columbia L a w 
Review" nos custou um anno de correspondência. Idem, com a "Harvard 
Law Review". 

Outras até hoje'se recusam. Outras attenderam immediatamente. Para 

outras instituições somos obrigados a enviar, além da Revista, theses e ou
tras publicações (pie obtemos em duplicata. Para satisfazer a essas crite
riosas ponderações do meu antecessor e attender a determinação da Dire

ctoria da Faculdade, iniciei uma revisão do Catalogo de Duplicatas, já 
muito antiquado e incompleto, afim de se poder informar directa e segura
mente os interessados residentes fora de São Paulo, das obras (pie poderão 

haver permuta. 

R E V I S T A 

Acerca desta parte das attribuições do chefe da Bibliotheca, disse o meu 

antecessor no citado relatório: 

"F' indispensável que a Revista continue a ser publicada trimestral
mente. Sei quanto é diíficil fazel-o. Ao chefe technico competirá obter as 

collaborações e isso lhe custará tempo e expediente. Sem a constante pre-

oecupação da Revista não lhe sbrá possível botal-a na rua nas datas certas. 
E' ainda imprescindível que não descuide da secção bibliographica. A bi-
bliographia publicada tem dado optimos resultados e trazido doações impor

tantes. N e m sempre, porém, os professores ajudam. I'".' preciso que o secre
tario da Revista faça. ás vezes, a critica, submettendo-a apenas aos profes
sores. Xa Revista, as secções de pareceres e trabalhos universitários é que 
devem merecer os maiores carinhos. São a parte da actualidade". 

Sob minha responsabilidade de secretario da redacção da "Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" foram publicados os fasciculos III e 
IV, que completam o volume X X X . correspondente ao armo de 1934. Sahiu 
aquelle em meiados de outubro ultimo e este em meiados do corrente mez. 

São Paulo, dezembro de 1934. 

Leonel Vaz ide Barros, 

Chefe Technico. 





ANNEXO N° 3 
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA THESOURARIA 

E CONTADORIA, EM 1934 





RELATÓRIO DO A N N O DE 1934 

Serviços da Thesouraria e Contadoria 

CONTADORIA 

O anno de 1934 offereceu dois períodos distinctos: um, que se extendeu 
de L° de janeiro a 10 de abril, em que a Faculdade esteve subordinada ex
clusivamente ao Governo Federal; outro, que se extendeu de 10 de abril 
a 31 de dezembro, em cjue, por força da transferencia da Faculdade, operada 
pelo decreto federal n.° 24.102 e conseqüente incorporação á Universidade 
de São Paulo, passou ella a ser regulada pelo regimen estadual. O primeiro 
periodo correspondente até 31 de março de 1934, ao periodo addicional do 
exercício de 1933, exercício este que foi distendido até aquella data pelas dis
posições do decreto federal n.° 23.150, de 15 de setembro de 1933, que esta
beleceu as normas para elaboração e execução do orçamento da Receita e 
Despesa da União. Dessa forma, incorporadas ao exercício de 1933, as occo-
rencias desse periodo fizeram parte do relatório desse anuo. A esse rela
tório foi annexado o balanço geral e demais demonstrações dos serviços 
da Contadoria, relativos a esse exercício, encerrado em 31 de março de 1934. 

De 1.° a 10 de abril, não se verificou nenhuma operação, a não ser o ven
cimento dei uma conta a prazo fixo. 

Transferida a Faculdade em 10 de abril para o Governo do Estado, ini
ciava-se uma phase, cpie vinha sujeitar as operações a cargo da Contadoria, 
á disposições novas, pertinentes ao regimen estadual. Para effeito de apre
sentar ao Governo do Estado J balanço geral da Faculdade, na data da 
transferencia, preliminarmente, teve a Contadoria de dirigir-se ao exmo. sr. 
dr. Cândido Motta, Director em exercício, solicitando esclarecimentos ne
cessários, ao levantamento desse balanço. 

Recebidas as instrucções que se faziam precisas, procedeu-se ao inven
tario geral dos bens existentes e levantou-se o balanço geral que, acompa
nhado do competente relatório e demonstrações a elle referentes, foi apre
sentado ao exmo. sr. dr. Waldemar Ferreira, então Director em exercício. 
para ser encaminhado ao exmo. sr. Secretario de Estado da Educação e Saú
de Publica. Expedido em 9 de maio o decreto estadual n.° 6.429, que appro-
vava o regulamento da Faculdade e dava outras providencias, dispondo que 
as despesas cabíveis ao Estado seriam pagas pelos cofres da Faculdade e a 
estes restituidas posteriormente, teve a Contadoria de attender á organiza
ção dos serviços necessários para dar execução ás disposições desse decreto, 
entre os quaes cumpre destacar a organização do serviço de pagamento de 
funecionarios e professores, articulado com a Thesouraria. O volume e os 
característicos próprios dessa tarefa foram objecto de attenção especial e 
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requereram organização também especial, visto como a Thesouraria e a 
Contadoria não tinham a seu cargo serviço de tal natureza. Assim, pois, 
foi necessário organizal-o. para tanto tendo sido creadas fichas especiaes 
para acompanhar o pagamento de vencimentos e descontos em folha cie cada 
funecionario, bem como traçados os modelos de formulários (pie foram pre
cisos. Tivemos necessidade de entrar em constantes entendimentos com o 
Thesouro do; Estado e Secretaria da Educação, para obtenção das tabellas 
de vencimentos, tabellas de descontos e de mais inforpies relativos a esse 
serviço. E' com grande satisfacção que consignamos aqui a- bôa vontade e 
grande solicitude com que fomos attendidos pelos dignos funecionarios des
sas repartições. XTão podemos deixar de consignar o nosso agradecimento 
particular aos srs. Cesario Coimbra, dr. Sylvio Penteado, Gustavo Arantes, 
Luiz Machado e Sylvio Fontes, do Thesouro do Estado e ao sr. Bressane, 
da Secretaria da Educação, aos quaes repetidamente recorremos e pelos 
cpiaes fomos sempre distinguidos com attenção particular (pie nos dispen
saram, facilitando a nossa tarefa. Esse serviço de pagadoria, é com satis
facção que dizemos, foi levado a cabo com todo rigor e a organização dada 
contribuiu com pleno êxito para a bôa ordem e exactidão do serviço. Nesse 
periodo, ainda a Contadoria forneceu as bases e elementos necessários para 
que o Conselho Technico elaborasse o orçamento da Faculdade para 1935. 
Ao ser o mesmo encaminhado para approvação e attendendo á solicitação 
da Commissão de Orçamento e Regência Patrimonial, endereçada por inter
médio da Reitoria da Universidade, fez a Contadoria uma minuciosa expo
sição de estudo desse orçamento. 

Apresentou também uma demonstração circumstanciada das Obras de 
Reforma, cuja parte (pie já foi paga attingiu até 3-12-1934, á somma de 
1.051:422$075. Elaborou também esta Secção uma demonstração completa 
dos pagamentos e descontos relativos ao titulo Folha de Vencimentos, effe-
ctuados de maio a dezembro. Este trabalho foi encaminhado á Secção de 
AverbaçÕes do Thesouro do Estado, para que esta Secção preparasse em 
tempo opportuno as fichas individuaes e annotasse os descontos effectuados, 
como se fazia necessário para que, a partir de janeiro, o movimento de 
Folha de Vencimentos fosse attendido directamente pelo Thesouro. Foi 
também organizada e remettida ao Rio a tabeliã das gratificações addicio-
naes que cabiam aos professores da Faculdade, attendendo-se á solicitação 
da Directoria de Contabilidade do Ministério de Educação e Saúde Publica. 

Com a aposentadoria do sr. Antônio José de Freitas, que exercia as 
funeções de almoxarife, foi esse cargo attribuido ao sr. Geraldo da Silva 
Leite. Por oceasião da passagem do Almoxarifado daquelle funecionario 
para este, fez-se a verificação do "stock", lavrando-se a seguir o termo de 
entrega. Os demais serviços normaes afíectos á Contadoria desenvolveram-
se em ordem. Ptoi encerrado o Balanço Geral em 31 de dezembro de 1934, 
que, com as demonstrações que lhe dizem respeito, vai em annexo. 

THESOURARIA 

Os serviços da Thesouraria, intimamente ligados com os da Contado
ria, desenvolveram-se com-absoluta regularidade. .. 

> 
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Além dos serviços normaes de arrecadação e pagamento de despesas 
que já fazia, attendeu a Thesouraria, no decorrer do exercício de 1934, a 
todo o serviço extraordinário relativo á Folha de Pessoal, a cargo do Go
verno estadual, que não pouco trabalho augmentou. E m 14-4-935, foi dado 
balanço nos cofres da Thesouraria, para verificação do saldo em 28-3-935. 
Esse saldo foi encontrado exacto, como faz certo o termo da verificação feita 
pelos srs. drs. Antônio de Sampaio Doria e Mario Mazagão. Esse saldo, na 
importância de 35 :623S290, foi o que passou para o 2° periodo do anno de 
1934, ora apreciado. Durante} esse 2." periodo, isto é, de abril a 31-12-34, o 
movimento global de recebimentos attingiu a 690:8758200, parcella esta que 
sommada ao saldo do exercício de 1933 (em 28-3-34), perfaz o total de . .. . 
726:498$490. Donde, tendo o movimento de pagamentos attingido a 
720:912$300, passa para o exercicio de 1935, a importância de 5:5868190, 
como saldo de Caixa. 

Todo esse movimento foi devidamente escripturado nos livros da The
souraria e executado obedecendo todo elle ás formalidades necessárias. 

São Paulo, 31 de dezembro de 1934. 

Cassio José de Toledo, 

Contador. 

Heitor de Souza Lima, 

Thesoureiro. 





BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1934 

A C T I V O 

APÓLICES FEDERAES: 
Valor nominal das existentes 1.056:000S0OO 

CONTAS CORRENTES: 
Saldos devedores ..,'. 231:391$800 

CAIXA: 

Saldo em cofre 5:586$190 1.292:977$990 

OBRAS DE REFORMA: 
Custo das executadas 

de 

RESPONSABILIDADE: 
C/Ex-Thesoureiro dr. Honorio 
Castilhos 

ADIANTAMENTOS: 
P/c. Governo do Estado 

CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOS
TO: 
Saldo desta conta 

VALORES EM CUSTODIA: 

C/"Prêmio Rodrigues Alves" — Va
lor nominal de 13 apólices esta
duaes. cujos juros se destinam a 
constituir aquelle prêmio 

C/"Prêmio Duarte de Azevedo" — 
— Valor nominal de 10 apólices 
estaduaes, cujos juros se desti
nam a constituir aquelle prêmio 

1.051:422S075 

314:946|643 

307 :239$300 

3 :400S00O 

13:000S000 

10:000$000 1.700:008$018 

2.992:986$008 



' 
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PASSIVO 

PATRIMÔNIO: 
Saldo desta conta 

CAUÇÕES P/GARANTIA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE REFORMA: 
Saldo desta conta 

DEPOSITO P/EXPEDICÇAO CERTI
DÃO: 

Idem. idem 

DEPOSITO P/DESPESA DE DIPLOMA: 

Idem. idem 

JUROS DE APÓLICES ESTADUAES 

P/PREMI O: 
Idem. idem 

REXDA COM APPLICAÇÃO ESPE
CIAL: 

Idem. idem 

DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS: 

Idem. idem 

DESPESAS P. C/GOVERNO DO ESTA
DO A LIQUIDAR: 

Idem. idem 

DEPOSITO EM CUSTODIA: 

Pelas 23 apólices estaduaes em custo

dia 

L802:168$873 

85 -.5505235 

75S200 

3 :645$100 

1:380$000 

36:340$000 

22 :014$500 

18:812$100 

23 :000$000 

2.992:986$008 

CASSIO JOSEv DE TOLEDO 

Contador. 
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO 

EXERCÍCIO DE 1934 

D E B I T O 

a DESPESA EFFECTUADA: 

Saldo desta conta que se transfere 

a PATRIMÔNIO: 

Transferencia do saldo do exercício 

167:875§900 

261:118$740 

428:994$640 

C R E D I T O 

de RECEITA ARRECADADA: 

Saldo desta conta que se transfere 428:994$640 

428:994$640 

São Paulo, 31 de dezembro de 1934. 

CASSIO JOSÉ' DE TOLEDO. 

Contador. 





ANNO LECTIVO DE 1935 

Corpo docente 

Horário do Curso de Doutorado 

Programmas do Curso de Doutorado 

Lista dos alumnos do Curso de Doutorado 

Horário do Curso de Bacharelado 

Lista dos Alumnos do Curso de Bacharelado 

Regulamento da Faculdade 

Estatutos do Prêmio Carvalho de Mendonça 

Regulamento do Collegio Universitário 

Professores do Collegio Universitário 

Lista dos alumnos das 1." e 2.a séries da 1.» secção do Collegio Universitário 





DIRECTOR 

DR. FRANCISCO AXTOXIO DE ALMEIDA MORATO 

VTCE-DIRECTOR 

DR. RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO 

CONSELHO TECHNICO-ADMINISTRATIVO 

DR. RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO 
DR. GABRIEL JOSÉ' RODRIGUES DE REZENDE FILHO 

DR. JORGE AMERICANO 
DR. HONORIO FERNANDES MOXTFIRO 

DR. A. DE SAMPAIO DORIA 
DR. MARIO MASAGÃO 

Professores Cathedraticos: 

DR. JOSÉ DE ALCÂNTARA M A C H A D O IVOLIVEIRA. de Medicina 
Legal. 

DR. CÂNDIDO NAZIANZENO NOGUEIRA DA MOTTA. de Direito 
Penal. 

DR. LUIZ BARBOZA DA G A M A CERQUEIRA, de Direito Penal. 
DR. RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO, de Direito Judiciário Penal. 

DR. THFOPTIILO BENEDICTO DE SOUZA CARVALHO, de Direi
to Internacional Privado. 

DR. fOSÉ AUGUSTO CÉSAR, de Direito Civil. 
DR. JOSÉ JOAQUIM CARDOZO DE M E L L O NETTO, de Economia 

Politica e Sciencia das Finanças. 
DR. SPENCER VAMPRÉ, de Introducção á Sciencia do Direito. 
DR. FRANCISCO AXTOXIO DE ALMEIDA MORATO, de Direito 

[udiciario Civil. 
DR. BRAZ DE SOUZA ARRUDA, de Direito Publico Internacional. 
DR. AXTOXIO DE SAMPAIO DORIA, de Direito Publico Constitu

cional. 
DR. VICENTE RÁO, de Direito Civil. 
DR. W A L D E M A R MARTINS FERREIRA, de Direito Commercial. 

DR MARIO MASAGÃO. de Direito Administrativo. 
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DR. GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE FILHO, de Di
reito Judiciário Civil. 

DR. JORGE AMERICANO, de Direito Civil. 

DR. ERNESTO D E M O R A E S LEME. de Direito Commercial. 

DR. H O N O R I O F E R N A N D E S MOXTETRO, de Direito Commercial. 
DR. A L E X A N D R E CORREIA, de Direito Romano. 

Docentes livres: 

DR. ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, de Medicina 
Legal. 

DR. LIXO DE MORAES LEME, de Direito Civil. 
DR. NOÉ AZEVEDO, de Direito Penal. 

DR. MANUEL FRANCISCO PINTO PEREIRA, de Direito Publico 
Constitucional. 

DR. SEBASTIÃO SOARES DE FARIA, de Direito Commercial. 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Secretario: 

FLAVIO MENDES 

Auxiliar de Secretario (Chefe de Secção) : 
RAUL ASSUMPÇÃO SAMPAIO 

Thesoureiro: 

HEITOR DE SOUZA LIMA 

Chefe technico da bibliotheca: 
AXTOXIO CONSTANTINO 

Encarregado do expediente da bibliotheca: 
AGILULPHO CÂNDIDO DIAS 

Contador: 

CASSIO JOSÉ DE TOLEDO 

Chefe de secção: 
BACHAREL JÚLIO DE BARROS 

Primeiros escripturarios: 
FREDERICO BAPTISTA DE SOUZA 
JOÃO DE CAMPOS 

Segundos escripturarios: 
MILTON PENTEADO 
GERALDO DA SILVA LEITE 
BACHAREL DURVAL REBOUÇAS 

Terceiros escripturarios: 

HERCULANO SALGADO DE MELLO 
JOÃO PEDRO DA VEIGA PACHECO 



— 331 — 

PEDRO ATHANAZIO DA SILVA 
ADOLPHO SCHMIDT JÚNIOR 

Quartos escripturarios: 
CLARO AUGUSTO DE MIRANDA 
MIGUEL ROGÉRIO DE FREITAS GUIMARÃES 
MARIA LEITE VEIGA (interina). 
FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO (interino). 

Porteiro: 
PEDRO DIAS DA SILVA 

Bedéis: 

SEBASTIÃO IGNACIO DA SILVA 
ABÍLIO PEREIRA DE OLIVEIRA 
ARGEMIRO PONTES 
JOSÉ M. DE MOURA BAPTISTA 
VICENTE PERSONAL 
OLEGARIO DOS SANTOS 
EDGARD SILVESTRE 
JOSÉ EPAMINOXDAS DE OLIVEIRA 
ELIAS APPOLINARIO RODRIGUES 
PEDRO DE ARRUDA MELLO 
JERONYMO TEIXEIRA DA SILVA (interino). 
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CURSO DE DOUTORADO 

PROGRAMMAS DOS PROFESSORES 

1.° anno: 

DR. A. DE SAMPAIO DORIA — Direito Publico — Theoria gera! do 

Estado e partes especiaes. 

DR. W A L D E M A R FERREIRA — Historia do Direito Xacional, ado

ptado pelo DR. THEOPHILO BENEDICTO DE SOUZA 

CARVALHO. 

DR. BRAZ D E SOUZA A R R U D A — Direito Civil Comparado. 

DR. CÂNDIDO M O T T A - - Criminologia, adoptado pelo DR. MANO

EL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ. 

2.° anno: 

DR. A. DE SAMPAIO DORIA — Economia e Legislação Social. 

DR. BRAZ DE SOUZA A R R U D A — Direito Publico Internacional. 

DR. BRAZ D E SOUZA A R R U D A — Sciencia das Finanças. 

DR. MARIO M A S A G Ã O — Philosophia do Direito, adoptado pelo DR. 

A L E X A X D R E CORREIA. 





PRIMEIRO A N N O 

DIREITO PUBLICO 
(l.« cadeira — PROF. SAMPAIO DORIA) 

THEORIA GERAL DO ESTADO 

1) O methodo das sciencias sociaes. 

2) Concepção do poder político: 
a) doutrinas theacraticas. 
b) doutrinas democráticas; 
c) doutrina realista; 
d) doutrina scientifica. 

3) Concepções do Estado: 
a) theoria da personalidade e do direito subjectivo da soberania; 
b) theoria negativa da personalidade e do direito objectivo da 

soberania ; 
c) theoria do Estado como organização do poder político, di

reito subjectivo e objectivo. 

4) Concepção do suffragio popular: 
a) a suffragio universal inorgânico, absoluto ou restricto; 
li) o suffragio orgânico, universal ou censo alto; 
c) a representação politica; 
d) a representação profissional. 

5) Concepção dos fins do Estado: 
a) a predominância dos fins políticas sobre os fins econômicos; 
b) a predominância dos fins econômicos sobre os fins políticos; 
c) o Estado é o fim, e o homem o meio; 
d) o Estado é o meio, e o homem o fim. 

6) A theoria fascista do Estado. 
7) O Estado corporativo. 
8) O Estado soviético. 
9) O Estado dictatorial. 
10) O Estado democrático. 
11) O Estado theocratico. 
12) O Estado de castas e de olygarchias. 
13) O Estado liberal-democratico. 
14) Racionalização do Estado. 
15) Característicos dos Estados modernos. 
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P A R T E S ESPECIAES 

1) Systemas representativos. Classificação. 
2) Governo directo. Referendos e plebiscito. 
3) Regimen presidencial. 
4) Regimen parlamentar. 
5) Finalidade do listado. Liberdade, autoridade. Governo de leis. 

Supremacia da Justiça. 
6) Regimen coníederativo, unitário e federativo. 
7) Os direitos fundamentaes do homem em face do Estado. 
8) As garantias constitucionaes. 
9) Distribuição da renda entre as autonomias federativas. 
10) Constituintes e Legislaturas ordinárias. 

HISTORIA DO DIREITO NACIONAL 
(a.0 cadeira — PROF. W A M J E M A R 1'ERHHlltA. adoptad*^ pelo PROF. SOUZA 

CARVALHO) 

CAPITULO I 

O direito vigente no Brasil na época da Independência. A organiza" 
ção judiciaria do paiz a esse tempo. As manifestações da cultura juridica 

brasileira. 

CAPITULO II 

A organização politica do Império do Brasil e a. elaboração do seu di
reito constitucional. A Constituição de 1824. O Acto Addicional e a Lei 
de interpretação. A pratica do regimen parlamentar. A proclamação da 
Republica e a Constituição de 1891. O presidencialismo brasileiro. A se
gunda Republica e a Constituição de 1934. 

CAPITULO III 

A elaboração do código criminal de 1830. Os princípios que o infor
maram e as suas linhas características. O código penal de 1890 e â  ten
tativas de sua reforma. A legislação penal subsequente. O código de 
processo criminal. 

C A P I T U L O IV 

A formação do direito commercial brasileiro. A carta regia de 28 de 
janeiro de 1808 e o papel do Visconde de Cayrú. O código commercial 
de 1850 e os seus regulamentos. A legislação commercial posterior. O 
projecto Inglez de Souza. 

C A P I T U L O V 

As Ordenações do Reino e a sua applicação na orbita do direito pri" 
vado. As tentativas de codificação e a obra monumental de Teixeira de 
Freitas. O código civil de 1." de janeiro de 1916. 
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C A P I T U L O VI 

A organização administrativa do Brasil sob o regimen colonial, o mo-
narchico e o republicano. O direito administrativo brasileiro. 

CAPITULO VII 

O direito internacional privado e a contribuição brasileira para o có
digo Bustamante. Os direitos extrangeiros no Brasil. 

CAPITULO VIII 

A reforma do instituto da fallencia e a abertura de novos rumos ao 
direito F̂ allimental brasileiro. 

CAPITULO IX 

A expansão industrial do Brasil e a legislação social do trabalho. 

CAPITULO X 

A intensificação da cultura do café e o apparelhamento de sua defesa 

econômica e juridica. 

C A P I T U L O XI 

A organização bancaria do Brasil. O direito bancário brasileiro. 

CAPITULO XII 

O regimen das sociedades anonymas no Brasil, em sua evolução his

tórica. 

DIREITO CIVIL COMPARADO 
(3.° cadeira — PROF. BRAZ D E SOUZA A R R U D A ) 

I Objecto da Cadeira. Direitos comparáveis e não comparáveis. 
Espécies de comparação. Importância da comparação de Direitos. 

II — Histórico. Os Congressos de Direito Comparado. Denomina

ções. 
III _ Orientações seguidas no estudo do Direito Comparado. Clas

sificação dos diversos grupos jurídicos. 

IV — Direito Romano, Inglez e Mussulmano. 

V — A influencia do Direito Romano nos códigos modernos. Con
fronto entre os Direitos Romano, Inglez, Germânico e Mussulmano. 

VI — Comparação genética dos Direitos dos povos civilizados. Ex
pansão do Direito Romano. Confronto entre a influencia do Direito Ro
mano e do Direito Inglez na legislação dos povos modernos da Europa e 

da America. 
VII -- Os Direitos da Península Ibérica. O Direito Portuguez. 
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VIII — O Direito Brasileiro. Característicos do nosso Código Civil. 
Estudo comparativo entre a orientação do nosso Código e dos outros Có
digos dos paizes civilizados. Influencia do Direito Brasileiro em outros 
systemas jurídicos. 

IX — Defeitos do nosso Código Civil. Aperfeiçoamento do nosso 
Direito. Auxilio que pode prestar o estudo comparativo de Direitos para 
o progresso jurídico Brasileiro. 

CRIMINOLOGIA 
<4.« cadeira — PROF. CÂNDIDO MOTTA. adoptado pelo I)R. M A N O E L CARLOS DE 

FIGIEIHEDO FERRAZ) 

CAPITULO I 

Criminologia, seu objecto, extensão e classificação entre as sciencias 

penaes. 
CAPITULO II 

Os factores do crime: anthropologia. idade, sexo, estado civil, heredi-
tariedade, raça, seu valor real, physicos, clima, temperatura: sociaes, eco
nomia, guerra e militarismo, prostituição, instituição politica, religião. 

CAPITULO III 

Prevenção, instituição preventiva e sua superioridade sobre a repres
são. Repressão, sua origen, caracter e utilidade. 

CAPITULO IV 

A reincidência, importância e significação, causas.. 

CAPITULO V 

Effeitos das prisões. Penas pecuniárias. 

CAPITULO VI 

Condemnação e liberdade condicionaes. 

CAPITULO VII 

Effeitos geraes do crime, da criminalidade e das penas, sua funcção 
social e utilização. 

CAPITULO VIII 

Conseqüências civis das infracções. 



S E G U N D O A N N O 

DIREITO PUBLICO INTERNACIONAL 
(2.» cadeira — PROF. BRAZ D E SOUSA A R R U D A ) 

I — O estudo moderno do Direito Internacional. 

II — Definição. Divisão. Fundamento. 

III — Fontes. Dominio. Codificação. 

IV — Historia do Direito Internacional. 

\ —• Pessoas internacionaes. 

CURSO PRATICO 

I — Guerra Chimica. 

II — Guerra Bacteriológica. 

SCIENCIA DAS FINANÇAS 
(8." cadeira — PROF. BRAZ D E SOUSA A R R U D A ) 

I —• Noção. 

II — Natureza dos phenomenos financeiros. 

III •—• A acção econômica do bastado. 

IV —• A acção do Estado e o augmento da despesa publica. 

V — A medida das variações do valor da moeda e o calculo da ri
queza das Xações. 

VI —• A riqueza privada e o encargo dos contribuintes nos paizes mo
dernos. 

VII —• A repartição da riqueza e as formas de imposição. 

VIII — As despesas e as rendas publicas. 

IX — A despesa publica. A despesa nos antigos e nos modernos or
çamentos. A despesa com a defesa nacional. A despesa com a justiça e 
a segurança interna. A despesa com a instrucção e a educação publicas. 



^ 
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PHILOSOPHIA DO DIREITO 
4.» cadeira — PROF. MARIO MASAGAO, adoptado pelo PROF. A L E X A N D R E 

CORREIA) 

A ESCOLA HISTÓRICA 

1) Antecedentes da Escola Histórica. Burke e a reacção contra a 
Revolução Franceza na Inglaterra. 

2) Joseph de Maistre e a contra-revolução na França. Comte e os 
positivistas. 

3) A contra-revolução na Allemanha. Influencia de Burke. Adam 
Müller. Savigny. Puchta. Stahl. Influencia de Shelling sobre os históricos 
allemães. Hegel e o seu historicismo. 

4) Relação da Escola histórica com o positivismo jurídico. 

5) Critica dos princípios fundamentaes da Escola Histórica. 



LISTA GERAL 

DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO CURSO DE 

BACHARELADO 

1 9 3 5 





CURSO DE DOUTORADO 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
11 — 

12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 

6 
16 
12 
7 
5 
11 
13 
1 
10 
22 
21 
8 
9 

15 
17 
4 
20 
18 
19 
"> 

3 
14 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 1." ANNO 

— Affonso Bertagnoli (*) 

— Aloysio Nunes Ferreira (*) 

— Antônio Avato (*) 

- Antônio Barbosa Tinoco (*) 

— Benedicto Castrucci (*) 

— Carlos de Araújo Pimentel 

— Decio Monteiro Garcia (*) 

— Donato Mascarenhas Filho 

— Euripedes Simões de Paula (*) 

— Francisco Cintra Gordinho 

— Helios Coelho 

- Homero Moraes Penna Firme (*) 

— João Altenfelder Cintra Silva 

- José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos (*) 

— José Ribeiro de Barros 

— Manoel Carlos da Silva (*) 

— Mario Cardoso de Oliveira Filho (*) 

- Nelson Mello (*) 

— Pedro de Alcântara Tocci 

— Rubens Ramos Nogueira 

— Sebastião Silveira (*) 

— Thomaz de Azevedo (*) 

NOTA DA SECKBTARIA Os nomes assignalados são de alumnos do 5.o anno do 

Curso de Bacharelado, matriculados condicionalmente no 1.» de Doutorado. Xão ha 

alumnos matriculados no 2." anno. 
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LISTA GERAL 

DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO CURSO DE 

DOUTORADO 

1 9 3 5 





A L U M N O S MATRICULADOS NO 1." A N N O 

21 —• Abelardo de Almeida Prado 
240 — Adhemar Yillela de Figueiredo 
231 — Adolpho Mazza Júnior (Depende de Economia) 
148 —• Affonso Gutierrez 
252 — Affonso Xavier Porto (Depende de Introducção) 
30 — Alaide Leite Taveiros 
63 —• Alaôr Leite do Amaral 
65 — Albano Brasil Frizzo 
22 •— Alberto Andaló 
339 — Alberto do Amaral Ribeiro de Figueiredo 
127 — Aldo Giannelli 
102 — Aldo Grandinetti 
120 — Aldo Monteiro Paes Leme 
118 — Alexandre Marcondes Machado Netto 
47 — Alfredo Palermo 
218 — Altino de Brito 
244 — Aluysio de Azevedo Barros 
110 —• Álvaro Alves de Lima 
263 — Álvaro Baddini (Depende de Introducção) 
67 — Álvaro Brito 
290 — Álvaro Luiz de Vasconcellos 
138 — Álvaro Schmidt Gallo 
190 — Amadeu Macedo de Carvalho Júnior 
266 — Amaury Couto de Magalhães (Depende de Introducção) 
282 — Ângelo Alóe 
254 — Ângelo Antônio Portugal Cleto 
327 — Ângelo João Taddeo (Depende de Introducção) 
97 — Anis Jorge Aidar 
323 — Annibal Vieira de Barros 
10 — Antônio Ângelo Castro Guimarães 

281 — Antônio Araújo Pacheco Filho 
203 — Antônio Calvo 
45 — Antônio Carlos de Bueno Vidigal 
209 — Antônio José de Carvalho 
167 — Antônio Lázaro 
173 — Antônio Luiz dos Santos 
214 — Antônio Marzagão Barbuto 
234 Antônio Petelinkar da Silva (Depende de Introducção) 
15 — Antônio Romeu Tarsitano 



— 352 — 

40 -
41 — 
42 — 
43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 
49 — 
50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 — 
55 — 
56 — 
57 — 
58 — 
59 — 
60 — 
61 — 
62 — 
63 — 
64 — 
65 — 
60 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 
77 — 
78 — 
79 — 
80 — 
81 — 
82 — 
83 — 
84 — 
85 — 
86 — 
87 — 

162 
201 
1 

300 
264 
224 
182 
312 
294 
144 
235 
188 
153 
285 
200 
286 
122 
115 
197 
204 
161 
211 
213 
313 
16 
129 
73 
257 
14 
337 
4 

331 
169 
82 
340 
180 
253 
181 
140 
296 
55 
126 
42 
101 
51 
50 
219 
56 

- Antônio Ruggcro Júnior 
• Antônio Theodoro Lima 
• Aracy Spinola 
• Arnaldo Casimiro Costa 
• Arnaldo Parisi (Depende de Economia) 
• Arnaldo Sparapani 
• Armando Daniel 
Armando Gonçalves de Oliveira (Depende de Economia) 

• Armando Lara Nogueira , , 
• Arthur Vieira de Moraes 
Ary de Miranda Prado (Depende de Introducção) 
Aryoswaldo Guimarães Nogueira 
Aulio Louzada Veloso 
Aulus de Oliveira Santas (Depende de Introducção) 
Áurea Carneiro Giraldes 
Auro Soares Andrade (Depende de Introducção) 
Aziz Buzaid 
Benedicto Ângelo Tepedino 
Benedicto de Oliveira Bueno 
Benedicto Guilherme Mélega 
Benedicto Junqueira Duarte 
Benedicto Quintino Silva 
Benjamin Salles Arcuri 
Bento Cerqueira César 
Bruno Affonso de André 
Cacildo Arantes Júnior 
Calmette Satyro Bonatelli 
Cantidio Garcia Pereira (Depende de Introducção) 
Carlos Affonso dos Santos 
Carlos Alberto de Oliveira Salles 
Carlos Alberto Gouvêa Kfouri 

Carlos Augusto Ribeiro de Mendonça 
Carlos Casimiro Costa 
Carlos Galvão Vicente de Azevedo 

Carlos Gomes dos Reis (Depende de Introducção) 
Carlos Rocha de Siqueira 

Carlos Ubaldino Bueno de Abreu (Depende de Economia) 
Carmine Daniel 
Carolino Sucupira Mendes Silva 
Cassio de Campas 
Cassio Luiz de Freitas Levy 
Cassio Raposo do Amaral 
Celeste Angela de Souza Andrade 
Celso Augusto de Assumpção 
Celso de Quadros Arruda 
Celso Dias de Moura 
Cicero Civatti Cidade 
Constantino Ianni 



— 353 — 

88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 — 
97 -
98 -
99 — 
100 — 
101 — 
102 -
103 — 
104 — 
105 — 
106 --
107 — 
108 — 
109 — 
110 — 

111 — 
112 — 
113 — 
114 — 

115 — 

116 — 
117 — 
118 — 
119 — 
120 — 
121 — 
122 — 
123 — 
124 — 
125 — 
126 — 
127 — 
128 — 

129 — 
130 — 
131 — 

132 — 
133 — 

- 94 
- 329 
- 32 
- 189 
• 324 
- 238 
• 117 
• 41 
• 328 

2 
248 
268 
175 
75 
19 
9 
77 
87 
62 
212 
227 
222 
322 

239 
333 
119 
133 
17 

229 
295 
131 
70 
183 
172 
315 
145 
154 
216 
215 
319 
123 
76 
143 
274 

196 
280 

— Cyro Matheus 

— Dacio Aranha de Arruda Campos (Depende de Economia) 
— Dacio Franco do Amaral 
-- Daniel Joaquim Pereira 
-— Dante Constantini 
- - Dante de Capua 
— Decio Paes de Barros Júnior 
— Derosse José de Oliveira 
— Dirceu Angrisani Dona (Depende de Economia) 
— Domingos Gaspar 
— Domingos Robilutta (Depende de Economia) 
— Durval Carrera de Castro e Silva (Depende de Introducção) 
— Edmar Porchat de Assis 
— Edmundo Guilherme Hartenstein 
— Egberto Campos Fraga 
— Egberto Renato Paes de Barros 
—• Elcio Silva 
—• Elias Richa Romano 
— Emilio Serpe 
— Enéas Cezar Ferreira Filho 

— Enéas Cunha de Almeida Prado (Depende de Introducção) 
— Enio Soliani 
— Ernani Benedicto de Campos Moraes (Depende de In

troducção) 
— Esio dos Reis (Depende de Introducção) 
— Euclydes Garilli (Depende de Introducção) 
— Fábio Blake Pinheiro 
— P̂ abio Liserre 
— Fábio Montenegro 

— Fábio Uchòa Ralston 
— Fausto Geraldo Barbosa 
— Felix Nobre de Campos 
— Felix Pereira de Moura 
— Felizardo Calil 
— Fernando de Oliveira Coutinho 
— Fernando de Souza Queiroz (Depende de Introducção) 
— Fernando Sandreschi 
— Flavio Barbosa do Amaral 
— Flavio Lemmi 
— Fortunato Bernardes Valentini 
— Francisco de Campos Moraes (Depende de Economia) 
— Francisco Eumene Machado de Oliveira 
— Francisco Luiz Torres de Oliveira 
— Francisco Marcos Junqueira Netto 

— Francisco Martiniano Rodrigues Alves Filho (Depende de 
Economia) 

— Francisco Morato de Oliveira 
— Gabriel Avres Netto 
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134 — 314 •—• Gastão Lacreta 
135 — - 8 9 —• Gilberto Ferreira Ramos 
136 — 112 — Gilberto Ribeiro Gonçalves 
137 —• 83 •—• Gipsy Garcia Ferreira 
138 — 159 — Gualter Godinho 
139 — 139 — Guido Alberto Mario Coaracy 
140 — 74 — Guilherme Frederico Denz 
141 — • 4 o —• Guy de Rezende 
142 — 157 — Hamilcar Turelli 
143 — 255 — Hamilton Oliveira Campos (Depende de Economia) 
144 — 31 —• Haritoff Alexis de Azevedo 
145 — 332 — Hassan Abdalla Mustafá 
146 —• 179 —• Helier Nicolau Quaranta Morrone 
147 — 302 — Hélio Barreto Matheus 
148 —• 306 — Hélio Carvalho Fernandes 
149 — 299 — Hélio da Costa Manso 
150 — 114 — Hélio Junqueira Caldas 
151 — 269 — Hélio Seixas de Sá Pinto (Depende de Introducção) 
152 _ 193 — Hélio Silva Meirelles 
153 — 59 — Henrique Francisco d'A vila Barbosa Gonçalves 
154 — 192 — Herculano Alves do Livramento 
155 •—• 151 — Herminio Cecata Filho 
156 — 5 — Humberto Fagá 
157 — 198 —• Ignacio Penteado da Silva Telles 
158 — 7 —• Ilves José de Miranda Guimarães 
159 — 49 — Irineu Franco Milano 

160 — 111 —• Irineu Penteado Filho 
161 — 310 — Irmã Natalina Dini 
162 — 48 •—• Isaac Rocha Lima 
163 — 39 —• Ismael Ignacio de Moura Negrini 
164 — 106 —• Itá Coelho Queiroz Botelho 

165 — 260 —• Itagiba de Andrade 
166 — 44 — Ivan Baldassari Vergueiro 
167 •— 12 •— Jair Ariodante Pallazi 

168 — 278 — Jânio da Silva Quadras 
169 — 230 — Javert de Andrade 
170 •— 86 —• João Adelino de Almeida Prado Filho 

171 — 217 •— João Baptista Amorim do Amaral Gama 
172 — 124 — João Baptista Cioffi 
173 — 61 — João Baptista Falbo 
174 — 330 —• João Baptista Leme do Prado Filho 
175 •— 226 — João Baptista Medeiros (Depende de Introducção) 
176 _ 80 — João Cardillo 

177 —• 116 —• João Corrêa da Silva 
178 — 220 — João de Azevedo Carneiro Maia Júnior 

179 — 210 — João de Deus Ribeiro 
180 — 298 •— João Domiciano Ferreira 
181 — 176 — João Francisco Cuba dos Santos Filho 
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182 — 297 — João Franco de Camargo Filho 
183 — 188 — João Pereira Guimarães 
184 — 293 — João Pinto Antunes 
185 — 251 — Joaquim Augusto Ribeiro do Valle (Depende de Introducção) 
186 — 318 — Joaquim Machado Reis 
187 — 320 — José Affonso da Veiga Filho 
188 — 258 — José Alipio Furquim Fonseca 
189 — 158 — José Almeida Prado Sampaio 
190 — 25 — José Alves Garcia 
191 — 191 — José Araújo Almeida 
192 — 27 •— José Bento Cardozo Vidal 
193 — 92 — José Camargo Guimarães 
194 — 28 — José Cardoso Margarido 
195 — 35 — José Carlos de Castro Mello 
196 — 250 — José Carlos Ribeiro do Valle (Depende de Economia) 
197 — 308 — José da Silva Carvalho Filho 
198 — 34 — José de Mattos Rebouças 
199 — 2 3 — José Eduardo Cotrim Bento Vidal 
200 — 245 — José Fausto Campolim 
201 — 72 — José Ferdinando Laport 
202 — 95 — José Gigliotti 
203 — 317 — José Granadeiro Guimarães 
204 — 272 — José Gomes Filho 
205 — 130 — José Ignacio Mesquita Sampaio 
206 — 241 — José Kamil 
207 — 221 — José Lúcio Moreira Franca 
208 — 307 — José Luiz de Jorge (Depende de Economia) 
209 — 37 — |asé Luiz Vicente de Azevedo Franceschini 
210 — 199 — José Machado Monteiro 

211 — 273 — José Maria Ribeiro de Barros 
212 — 177 — José Máximo do Valle Arantes 
213 — 18 —• José Newton Ferreira da Rosa 
214 — 146 — José Nogueira Sampaio 
215 —• 165 —• José Osmir França 
216 —• 60 — José Perruci Júnior (Dr.) 
217 — 205 —• José Ribamar Tajra 
218 — 66 — José Rovito Netto 
219 —• 13 —• José Salles de Almeida Leite 
220 — 6 —• José Silveira 
221 — 304 —• José Teixeira da Cunha 

222 — 96 — Klaus Ernst Menge 
223 — 166 — Labib Miguel Haddad 
224 — 128 — Laert de Oliveira Andrade 
225 —• 237 — Lauro Bastos 

226 —• 38 — Lauro de Souza Alves 
227 —• 170 — Lelian de Paula Ferreira 
228 — 256 — Lindolpho Alves (Depende de Introducção) 
229 — 292 — Luciano Barbosa 
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Lucidio Enei 
Licinio Marigiiano 
Lúcio Seabra Leal 
Lucy de Souza 
Luiz Arthur Varella Netto 
Luiz Carlos Galvão Coelho 
Luiz Cirillo Netto 
Luiz Corrêa Fragoso 
Luiz Daumichen 
Luiz de Figueiredo Barretto 
Luiz Geraldo Guimarães Chaves 
Luiz Gonzaga Barbosa Mendes 
Luiz Gonzaga d'Avila (Depende de Economia) 
Luiz Gonzaga de Macedo Vieira Filho 
Luiz Mesquita de Oliveira 
Luiz Pasquale Filho 
Luiz Taliberti Júnior 
Luiz Tolosa Prado 
Luiz Vicente de Azevedo Filho (Depende de Introducção) 
Manoel Bittencourt Rebello Júnior 
Manoel Simões de Souza (Depende de Introducção) 
Marcello Mesquita Corrêa 
Mario de Lorenzo 
Mario de Oliveira Araújo 
Maria Guedes de Souza Pinto (Depende de Introducção) 
Mario Neves Guimarães 
Mario Prado Browne 
Maria Arruda Baccarat 
Maria Farah Chaer 
Maria Lúcia Duarte 
Maria Magdalena Mendes Cajado 
Maurício Loureiro Gama 
Menotti Gragnani 
Menotti Tancredi 
Miguel Ferreira da Silva Netto 
Milton Martins de Lara 
Milton Telles Ribeiro 
Milton Virgílio do Nascimento 
Moacyr Cunha Fonseca 

Moacyr Junqueira Meirelles 
Moacyr Teixeira de Freitas 
Mozart da Silva Fagundes 
Nathanael Ferreira Nobre 
Nelson Bastos de Siqueira 
Nelson Ferreira Leite 
Nelson Monteiro de Abreu Sampaio 
Nelson Pinheiro Franco (Depende de Introducção) 
Neville Riemma 
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Octavio Augusto Machado de Barros 
Odinovardo Ricette 
Olavo de Assis Oliveira 
Olavo Ferreira Prado 
Orlando Ferreira da Cunha 
Oscar de Almeida Bessa 
Osmar Bastos Conceição 
Oswaldo Arantes Nogueira (Depende de Introducção) 
Oswaldo Cruz de Souza Dias (Depende de Economia) 
Otan Orlandini Mattos 
Paschoal Bossi (Depende de Introducção) 
Patrocínio Manoel Vai verde de Moraes 
Taulo Arruda Baccarat 
Paulo Cruz Monteiro 
Paulo Pereira 
Pedro de Alcântara Quadros 
Pedro Serpe (Depende de Introducção) 
Raphael Corrêa de Meira 
Raphael da Costa Giudice (Depende de Introducção) 
Raphael Ferreira de Barros (Depende de Introducção) 
Raul Francisco Gotilla 
Reinaldo Guedes da Silva 
Renato de Toledo e Silva Filho 
Renor Pereira Braga 
Roberto Fernandes Costa 
Roberto Jardim Normanha (Depende de Introducção) 
Roberto Machado de Campos 
Roberto Octavio Dutra Rodrigues (Depende de Intro
ducção) 
Roberto Orlando Pucci 
Roberto Teixeira Pinto Júnior 
Rodolpho Figueiredo Filho 
Roger Jules Mange 
Ruy de Barros Negreiros (Depende de Introducção) 
Ruy Garcia Rosa 

Salvador Liserre Almada (Depende de Introducção) 
Salvador Lo Turco 
Salvio de Sá 

Sebastião Carneiro Giraldes 
Sebastião de Freitas Pires 

Sebastião Velloso 
Silvio Pereira Rodrigues 
Spencer Fernandes Custodio 

Sten Sune Detthow 

Sylvestre Jorge Aidar 
Sylvio Ramalho Fóz 
Teiichi Haga 
Theodorico Leite de Almeida Camargo Filho 
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125 —• Theotonio Negrão 
57 —• Trajano Pupo Netto 

325 —• Ulysses de Paula Eduardo (Depende de Introducção) 
309 — Vicente de Paula Barbosa 
303 — Vicente Mamede de Freitas Netto 
155 — Vicente Paschoal Júnior 
178 —• Victor Sacramento Filho 
79 — Virgílio Morato Martins 
326 — Vitalino Thomaz Corberi (Depende de Introducção) 
249 — Wady Mattar (Depende de Introducção; 
341 —• Waldomiro Gabriel da Silva 
20 — Waldomiro Siqueira Júnior 
207 — Walter Alfredo de Andréa 
68 — Wilfrido Cid Valerio 
103 — Wilson Barbosa Martins 
113 •— Wilson de Souza Campos Batalha 
185 — Yukishique Tamura 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 2." ANNO 

263 •— Adolpho Leonel Petersen 
157 — Adolpho Mazza Júnior 
65 •—• Adoniro Ladeira 
279 — Affonso Caruso 
190 —• Affonso Xavier Porto 
99 — Agenor Alves Muniz 
250 —• Alberto Portugal Gomes 
66 •—• Alberto Soares de Almeida 

206 — Alceu Leite Ulson 
100 — Aldo Sinisgalli 
11 — Alfredo Lichtenstein 

114 — Alfredo Lourenço dos Santos 
219 — Álvaro Baddini 
314 —• Álvaro de Souza 
228 —• Amaury Couto de Magalhães 

168 — André Franco Montoro 
299 — Ângelo João Taddeo 
20 — Antenor Santisi 
15 — Antônio Alcântara Telles 

289 — Antônio Carlos Guimarães (Depende de Civil) (Transferido 
da Faculdade de Direito de Nictheroy em 1934) 

31 — Antônio Ferraz Monteiro 
6 — Antônio Geraldo de Lara Cruz 
24 — Antônio Monteiro da Cruz Júnior 
315 — Antônio Pellegrino 

161 — Antônio Petelinkar da Silva 
25 — Antônio Renato Paes de Barres 
309 — Antônio Rodrigues Porto 
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Antônio Sylvino de Souza 
Argymiro Accayaba de Toledo 
Armando Azevedo Júnior 
Armando Gonçalves de Oliveira 
Arnaldo Parisi 
Arrigo Domingos Falcone 
Arthur Nardy de Moraes Goyano 
Ary de Azevedo Marques 
Ary de Miranda Prado 
Ary Stupello 
Augusto Gracia 
Augusto Meirelles Reis Netto 
Augusto Vianna 
Aulus de Oliveira Santos 
Aureliano Nascimento 

Auro Soares Andrade 
Bemvindo Ayres 
Bento José de Carvalho Júnior 
Camillo Gonçalves Berti 
Cantilio Garcia Pereira 
Carlos de Castro Júnior 
Carlos Eduardo Rodrigues Moreira 
Carlos Gomes dos Reis 
Carlos Jacvntho de Barros 
Carlos Quintella Filho 
Carlos Sampaio Góes 
Carlos Schmidt Corrêa 
Carlos Ubaldino Bueno de Abreu 
Celio da Rocha Mattos 
Celso Moraes Salles Filho 
César Barbosa Filhe 
César Pereira Vianna 
Cesidio Moniz 
Conrado Stefani 
Cyro Rocha Mendes 
Dacio Aranha Arruda Campos 
Dalmo do Valle Nogueira 
Daniel Saraiva 
Dante Rinaldi Ursaia 
Darcy Arruda Miranda 
Dirceu Angrisani Doria 
Domingos Robilotta 
Durval Carrera de Castro e Silva 
Edgard Radesca 
Edmond Acar 
Edmundo Xavier Ribeiro de Mendon 
Edú Brancato 
Eduardo de Barro- Martins 
Eduardo Tose Lyon 
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77 — 248 — Enéas Chrispiniano Barretto 
78 —148 -— Enéas Cunha de Almeida Prado 
79 — 223 — Ennio Monteiro Galembeck 
80 —• 292 — Ernani Benedicto de Campos Moraes 
81 — 272 — Ernesto Damiani 
82 — 52 — Eros Amaral de Souza 
83 —• 175 -- Esio dos Reis 
84 — 152 — Etahyba Gilson Parahyba 
85 —• 74 -— Euclydes Ferreira da Silva 
86 — 307 — Euclydes Garilli 
87 — 282 —• Ezequias Augusto Detalonde Lopes 
88 — 162 — Fausto Couvert Ribeiro 
89 — 42 —• Fausto Faria Pereira 
90 — 72 — Felicio Simão 
91 — 254 — Fernando de Rezende 
92 — 284 — Fernando de Souza Queiroz 
93 — 230 -—• Fernando Penteado Mediei 
94 — 281 — Firmino Orsini Miguez 
95 — 95 — Flavio da Silva Vita 
96 — 33 — Francisco Arouche de Toledo 
97 —• 294 — Francisco de Barros Santiago 
98 — 287 — Francisco de Campos Moraes 
99 — 123 — Francisco Ignacio Quartim Barbosa 
100 •— 304 — Francisco Lascala Di Mônaco 
101 — 26 — Francisco Loffredo Júnior 
102 — - 5 6 — Francisco Lotufo Filho 
103 — 283 — Francisco Luiz de Almeida Salles 
104 — 247 — Francisco Martiniano Rodrigues Alves Filho 
105 — 81 — Francisco Moretzsohn Arruda Camargo 
106 — 104 — Francisco Netto Cabral 
107 — 207 — Francisco Rodrigues de, Siqueira Júnior 
108 — 194 — Francisco Solano Franco 
109 — 12 — Francisco Vaz Porto Júnior 
110 — 32 — Francisco Vieira clé Moraes Barros 
111 —• 13 — Gabriel Alexandre da Silva 
112 — 23 — Galha Carvalho Fernandes 
113 — 83 — Geraldo Campos Moreira 
114 — 67 — Geraldo Gomes Corrêa 
115 — 310 — Geraldo Sebastião Prado 
116 — 222 — Gerson de Oliveira 
117 •— 75 — Gilberto Barreto Fragoso 
118 — 132 — Gilberto Pereira do Valle 
119 — 231 — Gottardo De Cunto 
120 — 203 — Hamilton Oliveira Campos 
121 — 150 •— Hélio de Oliveira Borges 
122 — 7 — Hélio Rezende Paoliello 
123 — 243 — Hélio Seixas de Sá Pinto 
124 — 90 — Hélio Tupynambá Fonseca 
125 — 142 — Henrique Fagundes Netto 
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Henrique Pagnoncelli 
Heraclides Batalha de Camargo 
llerminia Glielmi 
Homero Neubern de Oliveira 
Horacio Donnini 
Hozair Motta Marcondes 
Hugo Caccuri 
Humberto Savoia 
Isolda Moraes Dias 
ítalo Mazzilli 
Iturbides Bolívar de Almeida Serra 
Ivan Lobo Teixeira de Barros 
Jayme Yelez 
Jayr Martins Ferreira 
Jesus Tambellini 
João Assumpção Mofreita 
João Baptista Alves 
João Baptista de Faria 
João Baptista Medeiros 
João Bento de Carvalho 
João Carlos de Siqueira 
João Dalla Vecchia 
João de Noronha Filho 
João Del Nero 
João Dias da Silveira 
João Ferreira Silveira 
foão Gomes da Silva 
João Graeber Júnior 
João Nobrega de Almeida 
João Olympio de Andrade Filho 
[oão Paulo Bittencourt 
João Trezza 
Toaquim Álvaro Pereira Leite Filho 
Joaquim Augusto Ribeiro do Valle Xetto 
Joaquim Carvalho Neves 
Joaquim Salles Leite 
Jorge de Camargo 
Jorge do Espirito Santo Ramos 
Jorge Fonseca Júnior 
José Augusto Pereira de Queiroz Xetto 
José Augusto Ribeiro 
José Benedicto Vianna de Moraes 
José Breno Guimarães 
Tose Bueno de Oliveira Azevedo Filho 
Tose Campanella 
Tose Cândido de Quadros 
José Carlos Ribeiro do Valle 
Tose Casimiro Costa 
Tose Cunha 
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175 — 41 — José Danilo Paiva Carvalho 
176 — 139 — José de Fernandes Teixeira 
177 — 285 — José de Paiva Dutra (Depende de Civil) 
178 — 103 — José Eduardo de Macedo Soares 
179 -— 229 — José Fernando de Souza Campos 
180 — 176 — José Gavotto 
181 — 183 — José João 
182 •— 141 — José Labre de França 
183 •—• 275 — José Luiz de Jorge 
184 — 97 — José Manoel Fontanillas Fragelli 
185 — 50 — José Maria Ramos de Freitas 
186 — 210 — José Martins Pinheiro Netto 
187 — 267 — José Patrocínio da Silveira Caldas (Transferido da Faculda

de de Direito do Pará, em 1933) 
188 — 21 — José Pires do Prado 
189 — 108 — José Ribeiro Sobrinho 
190 — 273 — José Rio Branco Martins Fontes 
191 _ 70 — José Roma 
192 — 264 — José Tessa Netto 
193 — 235 — José Villa do Conde 
194 — 179 — Júlio de Andrade 
195 — 107 — Júlio de Queiroz Filho 
196 — 51 — Júlio José Kardos 
197 — 313 — Júlio Mario Stamato 
198 — 311 —- Laerte de Almeida Moraes 
199 -— 35 — Lauro de Faria Alves 
200 — 182 — Lauro Escorei Rodrigues de Moraes 
201 — 166 — Lauro Pozzi 
202 — 125 — Lelio Piza Filho 
203 — 204 — Lindolpho Alves 
204 — 55 — Lourival Gomes Machado 
205 — 79 — Lúcio Cintra da Silveira 
206 —• 169 — Luiz Bernardo de Godoy e Vasconcellos 
207 — 291 — Luiz Carlos Galvão Coelho 
208 — 5 — Luiz Dariy Gomes de Araújo 
209 — 105 — Luiz Domingues de Castro 
210 — 120 — Luiz Feital cie Lemos 
211 — 187 — Luiz Gonzaga Belluzzo 
212 — 217 — Luiz Gonzaga d'Ávila 
213 — 126 — Luiz Marcondes Rocha 
214 — 163 — Luiz Mélega 
215 — 262 — Luiz Quirino dos Santos 
216 — 172 — Luiz Tolosa Oliveira Costa Filho 
217 — 190 — Luiz Vicente de Azevedo Filho 
218 — 111 — Lupercio Marques Assis 
219 — 234 — Lybio José Martire 
220 •— 22 — Manoel Dias de Aquino Guedes 
221 — 174 — Manoel Garcia Filho 
222 — 211 •— Manoel Joaquim de Albuquerque Lins Netto 
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301 — Manoel Ribeiro Vergueiro (Depende de Civil. Transferido 
da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro 
em 1934) 

149 — Manoel Simões de Souza 
255 — Mario Botelho de Miranda 
84 — Mario da Silva e Oliveira 
86 — Mario Engelberg de Moraes 
121 — Mario Engler Pinto 
212 — Mario Guedes de Souza Pinto 
59 — Mario Lindenberg Monteiro 
198 — Maurício de Oliveira 
293 — Michel Flaifel 
265 — Miguel Gonçalves da Silva 
92 — Moacyr Patrima da Silva 
186 — Murillo Mattos Faria 
10 — Nadyr de Almeida 
134 — Nelson Fortunato Almeida 
252 — Nelson Pinheiro Franco 
266 — XTelson Presoto 
306 — Nelson Sylverio Luiz Minervino Napolitano (Dep. Const.) 
94 — Nelson U"nzer dos Santos 
61 — XTilo Gordo de Vergueiro 
137 — Nilo Porto 
109 — Nilson Balmaceda Mangueira 
113 — Octavio Pereira Crespo 
236 — Octavio Prestes Júnior 
308 — Oscar Jorge Aun (Depende de Constitucional) 
261 — Oswaldo Arantes Nogueira 
156 — Oswaldo Bernardi 
189 — Oswaldo Cruz de Souza Dias 
135 — Oswaldo de Castro Santos 
316 — Oswaldo Gonzaga (Depende de Constitucional) 
288 — Oswaldo Guedes Jordão (Depende de Civil) 
43 — Oswaldo João Campana 
241 — Oswaldo Neves Borba 
60 — Otto Costa 
303 — Otto Leite Carvalhaes 
165 — Paschoal Bocci 
251 -— Paulo Camargo de Macedo Couto 
96 •— Paulo da Silva Ramos 
73 — Paulo de Albuquerque Silveira 
295 — Paulo Ferreira Gandra (Depende de Civil) 
68 — Paulo Garcia Palma 
177 — Paulo Saldanha de Miranda 
160 — Pedro Felippe 
215 — Pedro Serpe 
102 — Pedro Vicente Bueno de Azevedo 
128 — Philippe Gilberto Duchen Auroux 
239 — Plinio Antônio Machado 
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Plinio Carvalhaes 
Plinio de Sampaio Góes 
Raphael da Costa Gíudice 

Raphael de Moura Campos 
Raphael Ferreira de Barros 
Raul Paes de Barros 

Remo Pierri 
Roberto de Rezende Junqueira 

Roberto Gomide Collet e Silva 
Roberto Jardim Xormanha 
Roberto Octavio Dutra Rodrigues 
Roberto Pinto de Souza 

Rolando Teixeira de Aquino 
Ronaldo Octaviano Diniz Junqueira 
Ronoel Carneiro 

Ruben Meyer 
Rubens Padin 
Ruy de Azevedo 
Ruy de Barros Negreiros 
Said Calil 
Salim Gabriel 
Salvador Liserre Almada 

Sebastião Maurício de Souza 
Sebastião Pereira 
Sérgio Franco de Queiroz Ferreira 
Solon Fernandes 
Sylviano Antônio Moreira de Oliveira 
Sylvio da Costa Lima 

Sylvio Ramalho Foz 
Sylvio Schmidt Joas 
Tácito Remi de Macedo van Langendc 
Tarquinio José Barbosa de Oliveira 

Teiiti Suzuki 
Themistocles Siqueira 
Túlio Carlini Rampazzo 
Ulysses Buck 

Ulysses de Paula Eduardo 
Vicente Cômodo 
Vicente de Paula Ribeiro 

Vicente Milton Mastrocolla 
Vicente Paione 
Virgílio Lopes da Silva 
Vitalino Thomaz Corberi 

Wady Mattar 
Waldomiro Galvão de Camargo 
Walter Arantes Aranha 
Walter Campos de Carvalho 
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124 — Abílio Brollo (Depende de Civil) 
203 — Adalberto Salvador Curtu (Depende de Civil) 
42 — Adroaldo Barbosa Lima 
30 — Affonso Antônio Rocco 
216 — Alberto Allegretti 
35 — Alberto Jorge Ferreira 
27 — Alfredo Seraphico de Assis Carvalho 
1 — Álvaro Barbosa 

153 — Álvaro Leme Celidonio (Depende de Commercial) 
36 — Amandio de Moraes 
22 — Ângelo Lombardi 
3 — Anna Isabel de Castro Maia 
81 — Antônio Arantes de Moraes 
171 — Antônio Carlos de Moraes Salles (Depende de Commer

cial) (Transferido da Faculdade de Direito de Nictherov em 
1934) 

140 — Antônio Carlos Guimarães (Transferido da Faculdade de 
Direito de Nictherov, em 1934) 

25 — Antônio de Queiroz Telles Júnior 
71 — Antônio de Salles Oliveira 
17 — Antônio de Souza Pacheco 

225 — Antônio Doria Gonzaga (Depende de Commercial) 
57 — Antônio Gabriel Marão 
58 — Antônio Gonçalves Gonzaga 
55 — Antônio Julião Júnior 
125 — Antônio Salem (Depende de Commercial) (Transferido da 

Faculdade de Direito de Nictherov, em 1934) 
126 — Antônio Trippa 
38 — Armando Cunha Corrêa 
103 — Armando de Oliveira Nogueira 
148 — Armando Rizzoni 
174 — Armando Rocha Souza 
49 — Armillo de Carvalho e Mello 
231 — Arthur Fernandes de Oliveira (Depende de Commercial) 
128 — Ary Fontoura Frota (Transferido da Faculdade de Direito 

de Nictherov. cm 1934) 
232 — Aurélio Roslindo Campos 
83 — Azer de Campos 
156 — Benedicto Lessa (Transferido da Faculdade de Direito de 

Xictheroy, em 1934) 
90 — Benedicto Prado Xegreiros 
162 — Bento Luiz de Queiroz Telles (Depende de Commercial) 
102 — Caetano Pero Netto 
230 — Carlos Augusto Costa 
113 — Carlos Eduardo de Campos 
43 — Carlos de Campos Azevedo 
100 — Carlos X^obrega Duarte 
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Casimiro Pinto Xetto (Depende de Commercial) 
Cassio de Toledo Piza 
Cassio Ribeiro da Silva 
Cassio Ribeiro Porto (Depende de Commercial) 
Celso Florence (Transferido da Faculdade de Direito de Xi-
ctheroy, em 1934) 
Cícero Augusto Vieira 
Cicero FYeitas 
Cid Vassimon 
Cláudio Monteiro Soares Filho (Transferido da Faculdade 
de Direito de Nictheroy, em 1934) 
Clyrio Assumpção 
Constancio R. Vaz Guimarães (Depende de Commercial) 
Dagoberto de Sampaio Góes 
Danilo Botelho Perrone 
Danilo Gomes 
Dari da Silveira Barcellos (Depende de Commercial). (Trans
ferido da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, em 
1934) 
Decio Zomignan de Amorim 
Diamantino Monteiro da Gama 
Diego Pires de Campos 
Domingos Carvalho da Silva 
Durval Mendonça 
Edgard José Cintra Ferreira Carneiro 
Edmundo Dantes Nascimento 
Edmundo Velletri 
Emygdio Álvaro de Britto (Transferido da Faculdade de Di
reito de Nictheroy, em 1934) 
Enéas de Paula Albuquerque 
Enéas Machado de Assis 
Ereudy Novaes Ferreira 
Erico Novaes Ferreira 
Ernesto Chamma (Transferido da Faculdade de Direito de 
Nictheroy, em 1934) 
Eugênio Sodré Borges (Depende de Commercial) 
Euzebio de Arruda Camargo 
Fábio Guimarães Júnior 
P̂ abio Vasconcellos 
Fernando Corrêa 
Fernando Euler Bueno 
Flavio de Aguiar Leme (Depende de Commercial) (Trans
ferido da Faculdade de Direito de Nictheroy, em 1934) 
Flavio Lemos 
Flavio Marcello Nobre de Campos 
Flavio Pinto e Silva 
Francisco Chiaradia Xettq 
Francisco Gomes da Silva Prado 
Francisco Manoel de Souza Oueiroz P>rraz 
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Francisco Ribeiro dos Santos 
Gabriel Maria Castilho de Almeida 
Gasparino de Moraes Rosa 
Gastão de Mesquita 
Gladston Jafet (Transferido da Faculdade de Direito de Ni
ctheroy, em 1934) 
Godofredo Carlos da Silva Telles 
Guilherme Specht 
Hely de Quadros 
lete Bomilcar Ribeiro de Souza 
João Baptista de Mello Peixoto Xetto 
João Baptista de Miranda Prado Júnior 
João Baptista Gonçalves Martins Soares 
João Di Pietro 
João Lelio Peake de Mattos 
João Ranali 
Joaquim de Campos Bicudo 
Jorge de Campos Mesquita (Depende de Commercial) 
José Augusto Mariz de Oliveira 
José Barros do Amaral (Depende de Civil) 
José Benedicto Pacheco Salles 
José Cândido da Silveira Lienert 
José de Paiva Dutra 
José Dino Bueno 
José Ferreira Leite (Transferido da Faculdade de Direito 
de Xictheroy, em 1934; 
José Gandara Mendes 
José Gatti (Depende de Commercial) 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin 
José Guanaes Simões 
José Luiz de Almeida Nogueira Porto 
José Luiz Varella de Almeida 
José Maria Furtado de Albuquerque Cavalcanti (Depende de 
Commercial) 
José Maria Moreira de Moraes 
José Mariano dos Santos 
José Pedro Cardoso de Mello (Transferido da Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
José Penteado Salles 
José Pimentel Pinto 
José Pires Fleury Júnior 
José Reginato 
José René Motta (Depende de Commercial) 

José Soarei Gatti 
José Victor Pedroso Chagas 
Júlio Caio Salles Moreira 
Júlio dos Santos 
Junio de Carvalho 
Laerte de Assiimpçãc Júnior 
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Lauro de Moraes Bonilha 
• Leoncio Cavalheiro Netto (Depende cie Commercial) 
• Libero Lucchese 
Lycinio Vitta da Silva (Depende de Commercial) 
Lotello Giannelli (Transferido da Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz 
Luiz de Campos Gouvêa 
Luiz Dias Alvarenga 
Luiz Francisco Simões 
Luiz Gonzaga Parahyba Campos 
Luiz Pacheco e Silva 
Luiz Roberto de Rezende Puech 
Manoel Carlos da Costa Leite 
Manoel Carvalho Tavares da Silva 
Manoel Machado Maia 
Manoel Ivibeiro Vergueiro (Transferido da Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Mareio Ribeiro Porto 
Maria Magadalena Telles de Mattos 
Mario Adelino de Almeida Prado 
Mario Augusto Bruno 
Mario Barbosa da Silva (Transferido da Faculdade de Di
reito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Mario da Cunha Rangel (Depende de Commercial) 
Mario Lisboa da Costa 
Mario Machado Maia (Depende de Commercial) 
Mauro Brandão Lopes 
Miguel Pennino 
Miguel René da Fonseca Brasil 
Milciades Vallim Fagundes 
Milton Queiroz de Moraes 
Moacyr Cyrino da Silva 
Moacyr Lobo da Costa 
Moacyr Spinola Dias 
Mozart Andreucci 
Xassim Salomão (Depende de Commercial) 
Nelly Souza (Depende de Commercial) 
Nelson Felizzola Barbosa 
Nelson Gonçalves Netto (Depende de Commercial) 
Nelson Silverio Luiz Minervino Napolitano 
Nelson Virgílio do Nascimento 
XTelson Wohlers da Silveira 
Noedy Krâhenbühl Costa 
Nosor Rodrigues da Silva 
Octavio César Junqueira 
Octavio Pereira Lopes (Transferido da Faculdade de Direi
to da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 

173 — 10 — Octavio Stucchi 

129 — 
130 — 
131 — 
132 — 
133 — 

134 — 
135 — 
136 — 
137 — 
138 — 
139 — 
140 — 
141 — 
142 — 
143 — 
144 — 

145 — 
146 — 
147 — 
148 — 
149 — 

150 — 
151 — 
152 — 
153 — 
154 — 
155 — 
156 — 
157 — 
158 — 
159 — 
160 — 
161 — 
162 — 
163 — 
164 — 
165 — 
166 — 
167 — 
168 — 
169 — 
170 — 
171 — 
172 — 

67 
168 
19 
237 
122 

31 
92 
63 
198 
53 
130 
18 
52 
146 
05 
191 

98 
120 
5 
33 
160 

163 
135 
200 
56 
47 
173 
74 
37 
143 
40 
123 
48 
170 
149 
86 
219 
201 
193 
206 
64 
20 
179 
141 
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Odorico X*ilo Menin 
Olavo Helene 
Olesio Villela de Andrade (Depende de Commercial) (Trans
ferido da Faculdade de Direito da Universidade de Minas 
Geraes, em, 1934) 
Oscar Assumpção Fleury 
Oscar Jorge Aun 
Osmar Muniz Pimentel 
Osny Pereira da Silva Pinto 

Oswaldo Corrêa (Transferido da Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Oswaldo de Barros Schmidt 
Oswaldo de Souza Martins 
Oswaldo de Souza Schreiner 
Oswaldo Geraldes 
Oswaldo Gonzaga 
Oswaldo Guedes Jordão 
Oswaldo José Aristides Cotellessa (Depende de Commercial) 
(Transferido da Faculdade de Direito de Nictheroy; em 1934) 
Oswaldo Queiroz Guimarães 
Oswaldo Scatena 
Oswaldo Souza Coelho (Depende de Commercial) 
Othello Tormin 
Paulo Ache 
Paulo Borges Teixeira 
Paulo Cerqueira César 
Paulo Duprat de Lima Pereira 
Paulo Ferreira Gandra 
Paulo Gomes de < Hiveira 
Paulo Pinheiro Borba 
Pérsio Marcondes do Amaral 
Pery Natalino Amorim Santinho 
Plinio Cavalheiro 
Porphirio da Silva Mello Júnior 
Ramiro Martins Silva 
Raymundo de Castro Diniz 
Renato Leite SanPAnna 
René Marques Campão 
René Souza Aranha Lacaze (Depende de Commercial) 
Ricardo Wagner 
Rio Branco Paranhos 
Roberto Barreto Prado 
Roberto Horta Oliveira' (Depende de Commercial) 
Roberto Moreira Filho (Depende de Commercial) 
Roberto Whately (Depende de Commercial) 
Rubens Arantes de Moraes 
Rubens Meirelles 
Saulo Lobo de Moraes 
Sebastião Martins de Macedo 
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219 — 184 — Sérgio de Oliveira Marques (Depende de Commercial) 
220 — 233 — Spencer Machado de Campos 
221 — 180 — Sylvio de Mattos Carvalho 
222 — 194 — Sylvio de Toledo Piza 
223 — 221 — Tercio de Barros Pimentel (Depende de Commercial) 
224 — 145 — Tullio Nelson Canale 
225 — 62 — Ubirajara Dolacio Mendes 
226 — 4 — Vicente Ferreira da Silva Filho 
227 — 89 — Vicente Lo Turco 
228 — 185 — Victor Malheiros de Miranda 
229 — 50 — Victorino da Costa Vianna 
230 — 94 — Waibo Chamma (Transferido da Faculdade de Direito de 

Nictheroy, em 1934) 
231 — 121 — Waldemar Cardoso 
232 — 73 — Waldemar Rodrigues Alves 
233 — 44 — Walther Guedes de Souza Pinto 
234 — 224 — Wilson de Souza Foz (Depende de Commercial) 
235 — 85 — Wilson Villela Horbilon 
236 — 199 — Yolando de Noronha (Depende de Commercial) 
237 — 11 — Yóung da Costa Manso 

ALUMNOS MATRICULADOS NO 4.° ANNO 

Abel Benedicto Baptista 
Abelardo Moreira da Silva 
Abilio Brollo 
Adalardo José de Oliveira 
Adalberto Salvador Curtu 
Adhemar Carvalho Gomes 
Adimir Ramos (Transferido da Faculdade de Direito da Uni
versidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Adolpho Cordeiro da Silva 
Alayr Martins de Aliranda 
Alberto Allegretti 
Alberto Alves Filho 
Alberto Kury 
Alberto Lencastre Júnior (Transferido da Faculdade de Di
reito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
Alcides Tomasetti 
Aldario Tinoco 
Aldo de xAssis Dias 
Aldo de Cresci 
Aloysio Corrêa XTetto 
Álvaro de Assumpção Júnior 
Álvaro Leme Celydonio 
Álvaro Monteiro 
Álvaro Soares de Oliveira (Transferido da Faculdade de Di
reito da Bahia, em 1934) 

23 —• 234 — Amando de Barros Sobrinho 

1 — 
2 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 

8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 

14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 -
22 — 

13 
31 
95 
128 
235 
108 
103 

72 
279 
266 
20 
255 
138 

28 
66 
173 
97 
70 
194 
130 
283 
32 
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24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 
31 — 
32 — 
33 — 
34 — 

35 — 
36 — 
37 -
38 — 
39 — 
40 — 
41 — 
42 — 

43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 
49 — 
50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 — 
55 — 
56 — 
57 — 
58 — 
59 — 
60 -
61 — 
62 — 
63 — 
64 — 
65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 -

174 
243 
84 
85 
213 
98 
135 
39 
81 
16 
167 

44 
23 
276 
150 
19 
17 
73 
101 

24 
219 
160 
87 
148 
46 
240 
288 
41 
131 
282 
30 
53 
106 
280 
49 
96 
141 
139 
74 
295 
143 
11 
55 
75 
38 
247 

- Anesio Augusto do Amaral Filho 
- Ângelo Bourroul Sangirardi 
- Ângelo Raphael Rossi 
- Antenor da Rocha Leite Filho 
- Antônio Augusto Firmo da Silva (Depende de Medicina) 
- Antônio Baldijão Seixas 
- Antônio Barbosa Lima 
— Antônio Barretto de Mendonça 
— Antônio Bocchini Júnior 
- Antônio Campos Rocha 
— Antônio Carlos de Moraes Salles (Transferido da Facul" 

dade de Direito de Nictheroy em 1934) 
— Antônio Christovam Fernandes Júnior 
— Antônio de Quadros Júnior 
— Antônio Doria Gonzaga 
— Antônio Ferreira Gandra 
— Antônio Gomes Xavier Netto 
— Antônio Miguel Leão Bruno (Dr.) 
— Antônio Prestes Franco 
— Antônio Salem (Transferido da Faculdade de Direito de 

Xictheroy. em 1934) 
— Antônio Strini Sobrinho 
— Arioswaldo de Mattos 
— Aristeu Soares 
— Armando Amaral Figueiredo 
— Armando Costa de Abreu Sodré 
— Armando Guida 
— Arnaldo Antônio Serroni 
— Arthur Fernandes de Oliveira 
— Arual Antônio dos Santos 
— Aryemir Mello Marcondes 
— Asdrubal de Moraes Andrade 
— Astrogildo Rodrigues de Mello 
— Augusto Pereira 
— Aurélio Cattani 
— Áureo Marques 
— Atugasmin Mediei Filho 
— Brasilio da Silva Ramos 
— Belisario dos Santos 
— Bento. Luiz de Queiroz Telles 
— Bento Negreiros (Depende de Jud. Civil) 
— Brenno de Oliveira Machado 
— Brenno de Toledo Leite (Depende de Medicina) 
— Carlos Augusto de Rezende Junqueira 
— Carlos Eduardo de Toledo 
— Carlos Masagão 
— Carlos Schmidt de Barros Júnior 
— Casimiro Pinto Netto 
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277 — Cassio Ciampolini 
254 — Cassio José de Toledo 
94 — Cassio Martins da Costa Carvalho 
69 •— Cassio Ribeiro Porto 
86 — Celio Junqueira Varajão 
30 — César Ferrari 
268 — Charles Alexander de Souza Dantas Forbes 
178 — Christovam Pinto Ferraz (Depende de Commercial) 
224 — Clovis Arruda Campos 
137 — Clovis Glycerio Gracie de Freitas 
83 —• Constancio Ricardo Vaz Guimarães 
12 •—• Corintho Goulart 
176 — Cyro Christiano de Souza (Depende de Jud. Civil) 
181 —- Dari da Silveira Barcellos (Transferido da Faculdade Li

vre de Direito de Porto Alegre em 1934) 
205 —- Dyogenes Hugo Dorsa (Depende de Jud, Civil) 
251 —- Divon de Godoy Araújo (Depende de Commercial) 
7 — Domingos Guidetti 

161 — Durval Pacheco de Mattos 
262 —• Edgard de Almeida Victor Rodrigues 
2 — Eduardo d'01iveira França 
51 —• Eduardo Pedro Paulo Salvatore 
192 — Edvard Arcuri 
154 — Elemer Maurício Karman 
67 —• Elza Conceição de Almeida Braga 
65 —- Ernesto Pinto de Aguiar Leme 
287 —• Eugênio Alexandre Barbaur 
296 — Eugênio Sodré Borges 
212 — Eulalio Firmo da Silva (Depende de Commercial) 
281 — Eurico José de Miranda 
112 — Euro do Valle Nogueira 
34 — Fábio de Toledo Barros 
121 —• Fausto de Macedo 
217 — Fernando Guedes Moraes 
56 — Fersio de Lima 
168 — Flavio de Aguiar Leme (Transferido da Faculdade de Di

reito de Nictheroy, em 1934) 
180 — Flavio de Toledo Pacheco 
189 — Flavio Margarido da Silva (Depende de Commercial) 
144 — FTanciscõ Cardamone (Depende de Jud. Civil) 
64 — Francisco Carlos de Castro Neves 
114 — Francisco de Assis Forster Sampaio 
209 — Francisco de Assis Moura 

109 — Francisco de Campos (Depende de Medicina) 
6 — Francisco de Paula e Silva 

80 —• Francisco Monteleone 
93 — Francisco Thomaz de Carvalho Filho 
259 — Furio Antônio Tripoli 
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116 — 
117 — 
118 — 
119 — 
120 — 
121 — 
122 — 
123 — 
124 — 
125 — 
126 — 
127 — 
128 — 
129 — 
130 — 
131 — 
132 — 
133 — 
134 — 
135 — 
136 — 
137 — 
138 — 
139 — 
140 — 

141 --
142 — 

143 — 
144 — 
145 — 
146 — 
147 — 
148 -
149 — 
150 — 
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -

157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -

171 
71 
261 
244 
82 
292 
100 
62 
25 
76 
271 
159 
78 
230 
22 
204 
90 
257 
88 
99 
286 
132 
231 
223 
105 

122 
8 

252 
61 
79 
15 
225 
77 
211 
197 

- 107 
125 

- 9 
- 118 
• 186 
- 250 

- 48 
- 14 
- 267 
- 297 
- 18 
- 33 

— Genoplos Silva 
— Geraldo Amaral Arruda 
— Geraldo de Oliveira Ney 
— Geraldo Xosé 
— Gilberto de Faria 
— Godin Sampaio Vianna 
— Haroldo de Siqueira 
— Heitor Silva Ramos 
— Hélio Centola 
— Henrique Augusto Machado 
— Henrique Pamplona de Menezes Filho 
— Hernani Theodoro Xavier 
— Hildebrando Barbosa e Silva 
— Homero de Souza e Silva 
— Horacio de Carvalho Júnior 
— Humberto D'Alessandro Viggiani 
— Izabel de Campos 
— Jacob da Silva 
— Jayr Junqueira 
— Jamil Miguel 
— João Baptista da Rocha Conceição 
— João Baptista Ribeiro 
— João Buarque de Gusmão 
— João Davys 
— João de Araújo Cintra (Depende de Medicina). (Transferi

do da Faculdade de Direito de Nictheroy, em 1934) 
— João Estevam de Siqueira Júnior 
— João Evangelista Bueno 
— João José Pimenta de Castro (Depende de Civil) 
— João Mendes 
— João Pedro Filho 
— Joaquim Bandeira de Mello 
— Joaquim da Silva Mendes (Depende de Civil) 
— Joaquim Gusmão FTiho 
— Joaquim Ferreira de Lima (Depende de Jud. Civil) 
— Jorge de Campos Mesquita 
— Jorge Elias 
— Jorge Giorgi 
— Jorge Júlio Rossi 
•— Jorge Pacheco e Chaves Filho 
— José Antenor Marcondes Machado 
— José Araújo Cintra Júnior (Transferido da Faculdade de Di

reito cie Nictheroy, em 1934) 
— José Armando de Macedo Soares Affonseca 
— José Arruda Camargo 
— José Barbosa Passos 
— José Barros do Amaral 
— José Carvalho Bruno 
— José Cavalcanti Silva 



1 
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163 — 222 — José da Costa Pinto 
164 •— 26 — José de Camargo Rocha 
165 — 116 — José de Moraes Guimarães 
166 — 89 — José de Moura Lacerda 
167 — 179 — José E. Mindlin 
168 — 29 — José Eduardo Oliveira de Barros 
169 — 183 — José Garcia da Silveira Sobrinho 
170 — 151 — José Gatti 
171 — 245 — José Geraldo de Oliveira Costa 
172 — 158 — José Geraldo Figueira (Depende de Jud. Civil) 
173 — 165 — José Gonzaga de Arruda 
174 — 63 •— José Guerrieri de Rezende 
175 — 175 •— José Guilherme Christiano (Depende de Commercial) 
176 — 177 — José Luiz de Almeida Soares 
177 — 92 — José Manoel Vieira de Moraes 
178 —• 201 — José Maria Furtado de Albuquerque Cavalcanti 
179 — 184 •—• José Mesa Filho (Depende de Commercial) 

180 — 129 —• José Moysés Deiab (Depende de Medicina) 
181 —- 294 —• José Nogueira Soares 
182 — 216 — José Oswaldo Jardim de Azevedo 
183 — 256 •—• José Oswaldo Leme Quartim Barbosa 
184 — 209 •—• José Plinio Pimentel Medawar 
Í85 — 263 — José René Motta 
186 —• 4 •—• José Romeiro Pereira 
187 — 111 — José Roselli 
188 — 35 — José Sebastião de Campos Marques 
189 — 202 — José Varani 
190 —• 102 — Júlio D. Guimarães 

191 — 50 — Júlio Santoro 
192 — 91 — Kenro Shimomoto 
193 — 123 — Leonardo Doneaud 
194 — 152 — Leoncio Cavalheiro Netto 
195 —- 253 — Licinio Vita da Silva 
196 — 228 — Licio Marcondes do Amaral 
197 —-113 — Lincoln Junqueira de Azevedo 

198 — 242 — Lindolpho Coutinho Cedro 
199 — 104 — Lucas de Arruda Serra Filho (Depende de Commercial) 
200 —• 260 —• Luciano Nogueira Filho (Depende de Commercial) 
201{ j— 265 — Luiz Antônio dos Santos Amorim (Transferido da Fac. 

de Direito de Nictheroy em 1933) (Dep. de Civil) 

202 — 157 — Luiz Arouche de Toledo 
203 — 134 —• Luiz Barros de Ulhôa Cintra 

204 — 291 — Luiz Edmur Arantes Barretto 
205 — 214 — Luiz Francisco Simões 

206 — 153 — Luiz Mariutti 
207 — 191 — Lusbelino Bovolenta (Depende de Medicina) 
208 — 140 — Manoel Ferraz de Campos Salles Netto 
209 — 207 — Manbel Gandara Mendes 



- 375 — 

170 — 
232 — 
45 — 
146 — 
258 — 
220 — 
110 — 
120 — 
289 — 
172 — 

190 — 
227 — 
246 — 

115 — 
238 — 
126 — 

52 — 

187 — 
155 — 
68 — 
117 — 
269 — 
164 — 
241 — 
166 — 
188 — 
163 — 
208 — 

169 — 
229 — 
285 — 
210 — 
119 — 
3 — 

195 — 
149 — 
203 — 
264 — 

10 — 
236 — 
127 — 
5 — 

156 — 
272 — 

Mareio Antunes Gruber (Depende de Commercial) 
Mario Amaral Vieira 
Mario Corbioli 
Mario da Cunha Rangel 
Mario Hoeppner Dutra 
Mario Machado Maia 
Mario Mendes dos Santos 
Mario Toledo de Moraes 
Matheus da Silva Chaves Netto 
Miguel René da Fonseca Brasil 
Millo Cammarosano 
Milton Castro Ferreira 
Milton de XToronha Gustavo 

Milton Ferraz de Mendonça 
Milton Ribeiro de Menezes 
Miroel Silveira 
Moacyr Simioni Mascagni (Transferido da Fac. de 
da Universidade do Rio de Janeiro em 1934) 
Mucio de Lima Faria 
Nassim Salomão 

Natalina Bighetti 
Nelly de Souza 
Nelson Gonçalves XTetto 
Nelson Perroud 
Nicolau Pepe 
XTilo Severo de Carvalho 
Octavio César Junqueira 
Odilon Ribeiro de Campos 
Olesio Villela de Andrade (Transferido da Fac. de 
da Universidade de Minas Geraes em 1934) 

Direito 

Direito 

Olvmpio Felix de Araújo Cintra Filho (Dep. Commercial) 

Olympio Rodrigues dos Santos 
Orlando Fernandes 
Oscar José Horta 
Osmar Sampaio Doria 
Osmindo Pereira Lisboa (Transferido da Faculdade 

reito do Paraná, em 1934) 
Osny Pereira da Silva Pinto 
Oswaldo de Souza Schreiner 
Oswaldo Ferreira Gandra 

de Di-

Oswaldo José Aristides Cotelessa (Transferido da Faculda

de de Direito de Nictheroy, em 1933) 
Oswaldo Muller da Silva 
Oswaldo Souza Coelho 
Otto Luiz Ribeiro 
Palmyra Prigioni Gouvêa 
Paulo' Carlos de Oliveira 
Paulo de Azevedo Barros 
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233 —• Paulo de Carvalho (Transferido da Faculdade de Direito de 
Nictheroy, em 1934) 

27 — Paulo de Castro Cotti 
226 — Paulo de Tarso Rodrigues 
57 —- Paulo Frederico Hummel 
37 — Paulo Guimarães da Fonseca 

218 — Paulo Marcondes Pestana (Transferido da Faculdade de Di
reito de Nictheroy, em 1934) 

145 — Paulo Uchôa de Oliveira (Depende de Medicina) 
278 — Pedro Gozzoli de Souza 

40 — Raphael Markman (Transferido da Faculdade de Direito de 
Recife, em 1934) 

58 — Raul Soares de Mello 
124 — Renato Britto (Transferido da Faculdade de Direito de Ni

ctheroy, em 1934) 

182 — René Souza Aranha Lacaze 
54 — Roberto Bastos Thompson 

249 — Roberto de Mesquita Sampaio Júnior 
221 — Roberto Duprat de Lima Pereira 
206 — Roberto Gnecco 

273 — Roberto Horta de Oliveira 
153 — Roberto Moreira Filho 
198 — Roberto Whately 
248 — Roland Cavalcanti de Albuquerque Corbisier 
42 -— Romeu Amaral 

59 — Romulo Cassarsa 
136 — Rosário Benedicto Pellegrini 
239 — Ruy de Arruda Camargo (Depende de Commercial) 

284 — Ruy de Oliveira Camargo Pires 
185 — Ruy Teixeira 

275 — Sebastião Mesquita (Transferido da Faculdade de Direito 
da LTniversidade do Rio de Janeiro, em 1934) 

162 — Secundino Domingues Filho 
199 — Sérgio de Oliveira Marques 
298 - - Sizenando de Camargo (Depende de Commercial) 

293 — Solon de Farias e Silva 
193 — Sylvio de Mattos Carvalho 

270 — Tercio de Barros Pimentel 
21 — Theophilo Siqueira Filho 

60 — Ticiano Pimentel 
1 — Ulysses Fernandes Nunes 

142 -— Vergniaud Calazans Gonçalves 
200 — Victor Malheiros de Miranda 

43 — Victor Tollendal Pacheco 
196 — Virgílio Bergami Filho 
147 — Waldemar Paulo Pastore 
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47 — Walther Medeiros Mauro 
237 — Walther Moreira Salles 
274 — Wilson de Souza Foz 
215 — Yolando de Noronha 

A L U M N O S MATRICULADOS N O 5.° A N N O 

149 — 
55 — 
68 — 
174 — 
219 — 
34 — 

10 — 
198 — 
166 — 
80 — 
35 — 
92 — 
91 — 
204 — 
181 — 
141 — 
215 — 

89 — 
132 — 

182 — 
15 — 
148 — 
16 — 

201 — 
31 — 

192 — 
7 — 

109 — 
217 — 
95 — 
203 — 
94 — 
145 — 
73 — 
199 — 
113 — 
161 — 
190 — 

Adalberto Garcia Filho 
Affonso Bertagnoli 
Affonso Bossi 
Affonso Vergueiro Lobo 
Afranio Zuccolotto 
Alberto Riccardi (Transferido da Faculdade de Direito de 
Nictheroy, em 1934) 
Alcebiades Galvão César 
Alcebiades Luiz Bianco 
Alcides Chagas da Costa 
Alcides Freitas Leitão 
Alcindo Bueno Assis 
Aldo Lupo 
Alfredo Buzaid 
Aloysio Nunes Ferreira 
Altair Martins 
Altino Corrêa 
Aluysio Lopes de Oliveira (Transferido da Faculdade de Di
reito de XTictheroy, em 1934) 
Álvaro Augusto de Bueno Vidigal 
Álvaro Blumenthal (Transferido da Faculdade de Direito 
de Nictheroy, em 1934) 
Álvaro de Assumpção Júnior 
Álvaro Gandra Penteado de Castro 
Américo Luiz Petraroli 
Anis Camillo Saad 
Antônio Augusto Firmo da Silva 
Antônio Avato (Transferido da Faculdade de Direito de Ni
ctheroy, em 1934) 
Antônio Barbosa de Oliveira 
Antônio Barbosa Tinoco 
Antônio de Paula Assis 
Antônio Fritelli 
Antônio Mello Silva 
Apparicio Corrêa Pontedeiro 

Armando Cardarelli 
Armando Costa de Abreu Sodré 
Attilio Ognibene 
Augusto de Oliveira Filho 
Aulus Flautins Coelho Pereira 
Bartholomeu Bueno de Miranda 
Belmiro Porto 
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39 — 49 — Benedicto Castrucci 
40 -— 2 — Benedicto dd Lima Franco Lapin 
41 — 38 — Benedicto Pereira Porto 
42 — 191 — Benedicto Vaz 
43 — 88 — Bento Negreiros 
44 — 184 — Bernardino Arantes de Almeida 
45 — 58 — Bettino de Deo 
46 — 107 — Brasilio da Silva Ramos 
47 — 47 — Brasilio Gnecco 
48 — 143 -— Brenno de Toledo Leite 
49 — 14 — Brenno Leme Asprino 
50 — 67 — Cândido Bittencourt Porto 
51 — 101 — Carlos Garcia de Queiroz 
52 — 205 — Carlos Lencastre (Transferido da Faculdade de Direito da 

Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
53 — 193 — Cassio Marinho de Azevedo 
54 •— 74 — Celso Galdino Fraga 
55 — 4 — César Maluf 
56 — 167 — Christovam Pinto Ferraz 
57 —• 164 — Cyro Christiniano de Souza 
58 — 122 — Cyro Scartezini 
59 — 102 — Darcio Moreira Alves Ferreira 
60 — 208 — Decio de Toledo Leite> 
61 — 33 — Decio Monteiro Garcia (Transferido da Faculdade de Direi

to da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
62 — 119 — Demosthenes Mario Ouintanilha 
63 — 188 — Dyogenes Hugo Dorsa 
64 — 108 — Diogenes Rolim de Albuquerque 
65 — 214 —- Divon de Godoy Araújo 
66 — 121 —• Edesio Pestana Franco 
67 — 165 -— Edmur de Castro Cotti 
68 —• 44 — Eduardo da Silva Chaves Sobrinho 
69 — 3 —- Elias Pires Fleury 
70 — 146 — Estevam Faraone 
71 — 96 — Estevam Marinho Pinto Moreira 
72 — 86 — Euclydes Cardoso Castilho 
73 — 200 — Eulalio Firmo da Silva 
74 — 1 — Euripedes Simões de Paula 
75 — 24 — Ewaldo Nogueira da Silva 
76 — 111 — Ezequiel Freire 
77 — 62 — Fausto de Oliveira Ferreira 
78 — 20 — Fausto Floriano de Toledo 
79 — 117 — Fernando de Oliveira Simões 
80 — 104 — Fernando Henrique Mendes de Almeida 
81 — 78 — Fernando Marrey 
82 — 176 — Flavio Margarido da Silva 
83 — 72 —• Francisco Ary Junqueira 
84 — 26 — Francisco Berrettini 
85 — 142 — Francisco Cardamone 
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1 3 4 — Francisco da Cunha Ribeiro 
114 — Francisco de Campos 
42 — Francisco de Toledo Piza 
60 — Francisco Emygdio Pereira Xetto 
147 — Francisco Falleiros 
57 — Francisco Gottardi 
97 — Frederico de Azevedo Antunes 
41 — Gabriel da Silveira Faro (Transferido da Faculdade de Di

reito de Nictheroy, em 1934) 
29 — Geraldo Mendonça de Barros 
100 — Hamilton Dragomirofí FTanco 
87 — Helcio Pimentel de Mello 
37 — Henrique Olavo Costa 
23 — Henrique Paulo de Azevedo Marques 
50 — Hernani Camargo Vianna; 
45 — Homero Ferreira Lopes 
61 — Homero Moraes Penna Firme 
93 — Honorio de Sylos (Transferido da Faculdade de Direito de 

Nictheroy, em 1934) 
30 — Hovanir Alcântara Silveira 
129 — Hugo Barbieri 
11 — Humberto de Andrade Junqueira 
12 — Humberto Lacreta 

130 — Jacob Rauedi (Transferido da Faculdade de Direito de Ni
ctheroy, em 1934) 

128 — Jayr Delphino da Silveira 
153 — Jatyr Gonçalves (Transferido da Faculdade de Direito de 

Nictheroy, em 1934) 
40 — Jeronymo Ponzio Hyppolito 
48 — João Alberto Salles Moreira 
99 — João Baptista Almeida Barbosa 
90 — João Baptista Ramos 
11? — João de Araújo Cintra (Transferido da Faculdade de Direito 

Nictheroy, em 1934) 
120 - João Dias de Arruda Filho 
183 — João Edyson de Mello 
216 — João José Pimenta de Castro 
159 — João Passos de Campos Maia 

226 — João Paulo Arruda 
206 — Joaquim da Silva Mendes 
186 — Joaquim Duarte Alves Feitosa 
196 — Joaquim Ferreira Lima 
98 — Jonas- Coelho Vilhena 
172 — Jorge Nogueira de Lima 
69 — José Álvaro Pereira Leite 
13 — José Aristides Silva 
77 José Ben-Hur de Escobar Ferraz 
82 — José Bento Pereira de Souza 
103 — José Bonifácio Corrêa de Sampaio 
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José Bruschini Filho 
José Carlos de Oliveira Fernandes (Transferido da Faculda
de de Direito de Nictheroy, em 1934) 
José Carlos Ferreira de Oliveira 
José Cretelli Taliberti 
José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos 
José de Campos' Camargo 
José Eduardo Coelho de Paula 
José Estefno 
José Fernandes Moreno 
José Geraldo Figueiredo 
José Gonçalves Machado 
José Guilherme Christiano 
José Loureiro Júnior 
José Luiz de Almeida Nogueira Chaves 
José Machado de Assis Moura 
José Martins da Silva 
José Mesa Filho 
José Moraes Aguiar (Transferido da Faculdade de Direito 
de Nictheroy, em 1933) 
José Moysés Deiab 
José Nogueira 
José Odylon de Araújo 
José Perricelli 
Júlio Dalloz 
Júlio Tavares Pimenta de Padua 
Laerte Simões de Arruda 
Lamartine de Albuquerque Passarella 
Lauro Malheiros 
Lucas de Arruda Serra Filho 
Luciano Nogueira Filho 
Luiz Adolpho Nardy 
Luiz Alves de Carvalho Pinto» 
Luiz Antônio dos Santos Amorim (Transferido da Faculda
de de Direito de Nictheroy, em 1933) 
Luiz de Ulhôa, Cintra 
Luiz Gonzaga de Camargo Aranha 
Luiz Gonzaga Paes de Barros (Transferido da Faculdade de 
Direito de Nictheroy, em 1934) 
Luiz Leite 
Luiz Martins de Andrade 
Luiz Oscar de Mello Nobrega 
Luiz Soares Leite 
Luiz Tavares Júnior 
Lusbelino Bovolenta 
Manoel Carlos da Silva 
Manoel Mendes de Almeida França 
Manoel Vieira 
Marcello Barbosa do Amaral 
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175 — 133 — Marcello Nogueira de Lima 
176 — 157 — Mareio Antunes Gruber 

177 — 131 — Mario Cardoso de Oliveira Filho (Transferido da Faculdade 
de Direito de Nictheroy, em 1934) 

178 — 207 — Mario Clapier Urbinati 
179 — 222 — Mario Renato Mazzei Guimarães 

180 — 179 — Mario Vieira da Cunha 
181 — 225 •— Maximiliano Ximenes 

182 — 175 — Menelick de Mattos 
183 — 152 — Miguel Francchini Xetto 
184 — 124 — Mirabeau Prado 
185 — 169 — Nelson Mello 

186 — 178 — Odylon da Costa Manso 
187 — 139 — Odylon Foot Guimarães 
188 — 150 — Olavo de Siqueira Ferreira 

189 — 156 — Olympio Felix de Araújo Cintra Filho 
190 — 211 — Onofre Sant'Anna Ferreira 

191 — 59 — Orestes de Moraes Alves Filho 
192 — 64 — Orlando Bonilha de Toledo 
193 — 138 — Orlando Fausto Alcide 
194 — 56 — Oscar Mélega 

195 — 39 — Oswaldo de Almeida Prado (Transferido da Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 

196 — 155 — Paulo Bastos Cruz 
197 — 53 — Paulo da Silva Azevedo 

198 — 154 — Paulo de Campos Carneiro 
199 — 52 — Paulo de Lara Cruz 

200 — 65 — Paulo Leite de Freitas 
201 — 135 — Paulo Leme Fonseca 
202 — 144 — Paulo Uchôa de Oliveira 
203 — 21 — Paulo Vidigal Vicente de Azevedo 

204 — 83 — Pedro Poppini Mascarenhas (Transferido da Faculdade de 
Direito de XTictheroy. em 1934) 

205 — 137 — Pérsio Eduardo Pereira Bueno 
206 — 118 — Raphael Leme Coelho de Carvalho 
207 — 9 — Raul da Rocha Medeiros Júnior 

208 — 197 — Raul de Andrade e Silva 
209 — 29 — Renato Marques Silveira 
210 — 5 — Roberto Grassi 

211 — 180 — Rone de Amorim 
212 —- 212 — Ruy de \rruda Camargo 

213 — 126 — Ruy Ferreira de Barros 
214 — 209 — Ruy Fonseca 

215 — S4 — Sabino de Barros Portugal 
216 — 81 — Sebastião Fonseca 
217 — 127 — Sebastião Nogueira Leite 
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218 — 8 —• Sebastião Silveira 
219 — 210 — Sizenando de Camargo 
220 — 75 - Thomaz de Azevedo (Transferido da Faculdade de Direito 

dada Universidade do Rio de Janeiro, em 1934) 
221 — 224 — Vicente de Paulo Xetto 
222 — 140 — Victor Dias da Silveira 
223 — 66 — Vinícius Ramos de Freitas 
224 — 185 — Waldemar Álvaro Pinheiro 
225 — 63 — Waldemar de Souza Foz 
226 — 195 — Ziegler de Paula Bueno 



REGULAMENTO 
DA 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

1935 





DECRETO N. 7.068, - DE 6 DE ABRIL D E 1935 

Approva o Regulamento da Faculdade de Direito, da Universidade 
de São Paulo 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, Interventor Fe
deral no Estado de São Paulo, usando das attribuições que lhe confere o 
decreto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 

Decreta: 

Art. 1." — Fica approvado o Regulamento da Faculdade de Direito, da 
Universidade de São Paulo, que com este baixa, assignado pelo Secretario 
da Educação e da Saúde Publica. 

Art. 2.° — O presente decreto entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 6 de abril de 1935. 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 

Mareio Munhoz. 

Publicado na Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Publica, 
aos 13 de abril de 1935. 

A. Meirelles Reis Filho, 

Director Geral. 

REGULAMENTO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO 

CAPITULO I 

Da Faculdade 

Art. 1.° — A Faculdade de Direito de São Paulo, Instituto Federal 
criado pela lei de 11 de agosto de 1827, transferida pelo Governo da Repu" 
blica ao Estado de São Paulo, nos termos e condicções do decreto federal 
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n.° 24.102, de 10 de abril de 1934, e incorporada á Universidade de São 
Paulo pelo decreto n.° 6.429, de 9 de maio de 1934, rege-se pelo presente 
Regulamento. 

C A P I T U L O II 

Da organização dos cursos 

SECÇÃO I 

Dos cursos em geral 

Art. 2° — Ha, na Faculdade, os seguintes cursos: 

a) Cursos normaes, um de bacharelado, em cinco annos, e um de 
doutorado, em dois annos; 

b) cursos equiparados, com programmas approvados pelo Con
selho Technico-Administrativo, e com os mesmos effeitos dos 
cursos normaes; 

c) cursos de aperfeiçoamento, para estudo aprofundado de qual
quer disciplina juridica ou social; 

d) cursos de especialização, destinados a aprofundar em ensino 
intensivo e systematico, conhecimentos attineutes á finalida" 
des profissionaes ou scientificas; 

e) cursos livres, com programmas approvados pelo Conselho Te
chnico-Administrativo sobre assumptos de interesse geral, re
lacionados com as disciplinas ensinadas nos cursos normaes; 

f; cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em 
beneficio collectivo, a actividade scientifica da Faculdade, com 
estudo de problemas e propaganda de idéas e princípios. 

§ 1.° — Os cursos normaes serão realizados pelos professores cathe" 
draticos, ou contractados, com a collaboração dos docentes livres que aquel-
les, quando entendam necessário designarem. 

§ 2° — Os cursos equiparados, serão realizados pelos docentes livres, 
com o numero cie estudantes que, de accôrdo com os recursos didacticos 
disponíveis, o Conselho Technico fixar. 

§ 3.° — Os cursos de aperfeiçoamento e de especialização poderão ser 
organizados e realizados por professores cathedraticos ou por docentes li
vres, mediante autorização do Conselho Technico-Administrativo, que lhes 
approvará os programmas. 

§ 4.° — Os cursos livres podem ser realizados por professores da Fa
culdade, ou professores extranhos a ella, de reconhecido saber e competen" 
cia, com programmas approvados pelo Conselho Technico-Administrativa. 

§ 5.° — Os cursos de extensão universitária constarão de conferências, 
de caracter educativo ou utilitário, promovidas pelo Conselho Technico 
Administrativo e approvadas pela Congregação. 

§ 6.° — Com excepção dos cursos normaes, sujeitos aos períodos lecti-
vos fixados em lei, terão os cursos alludidos neste artigo o funccionamento 
regulado em instrucções do Conselho Technico-Administrativo. 
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§ 7-° — A realização das conferências do curso de extensão universitá
ria ficará a cargo do professor da Faculdade, designado annualmente pela 
Congregação, ou de professores extranhos, por ella convidados. 

Art. 3." — Poderá a Congregação escolher alumnos que se tenham dis-
tinguido nos estudos, para realizarem, sob a direcção de um professor para 
isso designado, palestras bibliographicas, na Bibliotheca da Faculdade. 

Art. 4.° — Nos cursos normaes, e sempre que houver grande numero de 
estudantes, serão estes, pelo Conselho Technico-Administrativo, divididos 
em turmas. 

§ 1." — Cada turma não terá mais de cento e trinta alumnos, salvo quan
do em casos especiaes entender o Conselho não haver inconveniente em 
augmentar-lhes o numero. 

§ 2." — É vedada a transferencia de estudantes de uma turma para a 
outra, salvo casos de alumnos dependentes de cadeiras, cujos horários coin
cidam, a juizo do Director. 

§ 3.° — O professor cathedratico que leccionar a mais de uma turma 
perceberá pelo trabalho relativo a cada uma das excedentes, durante o pe
riodo de aula. remuneração correspondente a dois terços (2/3) dos venci
mentos do seu cargo. 

S E C Ç Ã O II 

Do curso de bacharelado 

Art. 5.' — O curso de bacharelado comprehende o ensino da seguintes 
disciplinas: 

Introducção á Sciencia do Direito; 
Economia Politica e Sciencia das Finanças; 

Direito Civil; 
Direito Romano; 
Direito Penal; 

Direito Publico Constitucional; 
Direito Commercial; 
Direito Judiciário Civil; 
Direito Judiciário Penal; 

Direito Privado Internacional; 
Direito Administrativo e Sciencia da Administração; 

Medicina Legal. 

Art. 6.° O ensino de Direito Civil, será feito em quatro cadeiras; o 
de Direito Commercial e o de Direito Judiciário Civil, em três; o de Direito 
Penal, em duas; e o de cada uma das outras disciplinas, em uma. 

Art. 7." — São as seguintes as cadeiras do curso de bacharelado: 

1." Anno: 

1/' cadeira — Introducção á Sciencia do Direito. 

2.a cadeira — Economia Politica e Sciencia das Finanças. 

3.a cadeira —• Direito Romano. 
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4.a cadeira —• Direito Civil (Parte Geral e Theoria Geral das Obri
gações) . 

2.° Anno: 

L' cadeira —• Direito Civil (Obrigações em espécie e contractos). 
2.* cadeira —• Direito Penal (Parte Geral). 
3.a cadeira •— Direito Publico Constitucional. 
4.a cadeira —• Direito Commercial (Parte Geral •— Actos de Commer

cio. O commerciante. As Sociedades). 

3.c Anno: 

l.a cadeira —• Direito Civil (Direito das Coisas). 
2.'' cadeira —• Direito Penal (Os crimes em espécie e Regimen Peni

tenciário). 
3.a cadeira — Direito Commercial (O estabelecimento commercial. 

Contractos e Obrigações. Titulos de Credito). 
4." cadeira —- Direito Judiciário Civil. 

4." Anno: 

1.* cadeira — Direito Civil (Familia e Successões). 
2.a cadeira —• Direito Commercial (Maritimo e Fallencias). 
3.a cadeira — Direito Judiciário Civil. 
4.'1 cadera — Medicina Legal. 

5. Anno: 

1." cadeira — Direito Judiciário Civil. 
2.a cadeira — Direito Judiciário Penal. 
3.'' cadeira — Direito Privado Internacional. 
4.11 cadeira —• Direito Administrativo e Sciencia da Administração. 

Art. 8." -— Cada professor acompanhará, nas matérias leccionadas em 
dois ou mais annos, a turma que, sob sua direcção, tiver iniciado o respec
tivo estudo. 

Art. 9." — O estudo de Direito Judiciário Civil será feito segundo pio-
gramma integral, do terceiro ao quinto anno. 

SECÇÃO III 

Do curso de Doutorado 

Art. 10 — O curso de doutorado constará das seguintes cadeiras: 

1.° Anno: 

l.a cadeira — Direito Publico (Theoria Geral do Estado e partes es
peciaes). 

2.a cadeira •—• Historia do Direito Nacional. 
3.a cadeira — Direito Civil Comparado. 
4.a cadeira —• Criminologia. 

2.° Anno: 

1." cadeira — Economia e Legislação Social. 
2.a cadeira —• Direito Publico Internacional. 
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5.a cadeira —• Sciencias das Finanças. 
4." cadeira — Philosophia do Direito. 

Art. 11 — Os professores do curso de doutorado tem a mais ampla li
berdade na organização dos respectivos programmas annuaes, sujeitando-
os, todavia, ao conhecimento do Conselho Technico-Administrativo. 

Art. 12 — De cada matéria do curso de doutorado se darão duas aulas 
por semana, uma de exposição doutrinaria e outra para exercícios práticos, 
discussão e critica de trabalhos originaes cios alumnos. 

Art. 13 — Pela regência de cadeira no curso de doutorado competem 
ao professor, que seja cathedratico no de bacharelado, vencimentos corres
pondentes a dois terços dos que lhe cabem nesta ultima qualidade. 

Art. 14 — O anno lectivo, o regimen de freqüência, a taxa de matricula, 
as inscripções para exame, a fôrma de provimento das cadeiras, e, salvo 
o disposto no artigo anterior, os vencimentos são, no curso de doutorado, 
eguaes aos do curso de bacharelado. 

Art. 15 — A verificação do aproveitamento se fará da seguinte forma: 

a) sobre cada matéria do anno que freqüenta, apresentará o alum
no duas monographias originaes, uma em cada semestre; 

b) a prova oral constará de arguição, durante meia hora, pela 
banca, composta pelos professores que tenham leccionado as 
matérias do exame, sobre as monographias apresentadas e os 
pontos explicados no correr do anno; 

c) será approvado o examinando que obtiver, nas notas attri-
buidas pelos examinadores, media minima de sete. 

§ 1." —• Só serão admittidos á matricula no primeiro anno do curso de 
doutorado: 

a) o estudante que houver obtido, pelo menos, a media seis nas 
provas das cadeiras dos quatro annos do curso de bacharelado 
e matricular-se, ao mesmo tempo, no quinto anno do mesmo 
curso; 

b) o bacharel em direito que tiver obtido, pelo menos, a mesma 
media nas provas das cadeiras do mesmo curso; 

c) o bacharel em direito que apresentar trabalho impresso repu
tado, para esse fim, de valor pela Congregação. 

§ 2." — O estudante, matriculado nos termos da letra a), somente po
derá inscrever-se para exame final do curso de doutorado, depois de receber 
o grau de bacharel em sciencias juridicas e sociaes. 

Art. 16 — Para obter o grau de doutor em direito deverá o candidato 

approvado nas matérias do curso: 

a) apresentar uma dissertação impressa, sobre assumpto de sua 
escolha, pertinente a uma das ditas matérias; 

b) ser approvado. nos termos do artigo seguinte, na defesa da 
these ou theses contidas na dissertação. 

Art. 17 — Inativamente a cada candidato, elegerá a Congregação uma 
commissão examinadora, composta de três dos seus membros. 
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§ 1.° — A commissão apresentará, dentro em dez dias, á Congregação, 
parecer, opinando: 

a) pela admissão do candidato á defesa de these ou, 
b) pela sua exclusão quando o trabalho apresentado conste de 

simples compilação, ou tenha valor insignificante. 

§ 2° — O candidato admittido pela Congregação será, perante esta, ar-
guido pela commissão examinadora, por tempo de meia hora para cada um 
dos seus membros. 

§ 3.° — Finda a arguição, cada membro da Congregação, inclusive os 
arguidores, attribuirá ao candidato uma nota, de zero a dez. Considera-se 
approvado o candidato que obtiver, nas notas dadas, media minima de sete. 

§ 4.° — Para os effeitos dos paragraphos 2.° e 3.° deste artigo, a Con
gregação poderá funccionar com a presença minima de seis membros, in
clusive os. da commissão examinadora. 

CAPITULO III 

Da administração da Faculdade 

Art. 18 — São órgãos administrativos da Faculdade: 

a) o Director; 
b) o Conselho Technico-Administrativo; 
c) a Congregação. 

S E C Ç Ã O I 

Do Director 

Art. 19 — O Director será nomeado, por três annos, pelo Governo do 
Estado, entre professores cathedraticos da Faculdade, brasileiros natos. 

Art. 20 — O Director tomará posse e assumirá o exercicio do cargo em 
sessão solenne da Congregação, especialmente convocada para esse fim. 

Paragrapho único — O regimento interno da Faculdade regulará a 
solennidade da posse. 

Art. 21 — O Director será substituído, em suas ausências ou impedi
mentos, pelo Vice"Director, membro do Conselho Technico-Administrativa, 

por este eleito. 
Paragrapho único — O Vice-Director será substituído, em suas ausên

cias ou impedimentos, pelo membro do Conselho Technico-Administrativo 

mais antigo em exercicio. 

Art. 22 — São attribuições do Director: 

a) representar a Faculdade perante qualquer autoridade ou re
partição e em todos os actos ou solennidades a que ella deva 
comparecer; 

b) assignar com o Reitor, os diplomas dos cursos de bacharelado 
e com o secretario os certificados dos cursos de aperfeiçoa
mento e de especialização; 
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c) designar, interinamente, professores, nos termos deste regula
mento ; 

d) convocar a Congregação e o Conselho Technico-Administra
tivo e presidir as respectivas sessões; 

e) executar e fazer executar as resoluções da Congregação e do 
Conselho Technico-Administrativo; 

f) fazer arrecadar a receita, effectuar a despesa e fiscalizar a appli
cação de verbas; 

g) exigir a fiel execução do regimen didactico. especialmente 
quanto á observância dos horários e programmas, podendo 
abonar, mensalmente, até três faltas a cada professor; 

h) manter a ordem e a disciplina; 
i) propor ao Governo, depois de approvados pelo Conselho Te

chnico-Administrativo, os nomes para a nomeação do pessoal 
administrativo; 

j) nomear e dispensar os serventes; 
k) designar e modificar o serviço dos funecionarios nos termos 

do regimento; 
1) conceder feras regulamentares aos funecionarios; 
m) dar posse aos funecionarios docentes e administrativos; 
n) nomear os docentes livres; 
o) informar o Conselho Technico-Administrativo sobre qualquer 

assumpto do interesse da administração ou do ensino; 
p) apresentar annualmente ao Governo o relatório dos trabalhos 

da Faculdade; 
q) applicar as penalidades regulamentares de sua competência; 
r) exercer as demais attribuições que lhe competirem por lei, re

gulamento ou regimento interno. 

SECÇÃO 11 

Do Conselho Technico-Administrativo 

Art. 23 Compor-se-á o Conselho Technico-Administrativo de seis 
professores cathedraticos em exercicio nomeados pelo Secretario da Edu
cação e da Saúde Publica, dentre os nomes indicados pela Congregação, em 
numero duplo ao dos logares a preencher. 

R l.o Q Conselho renovar-se-á annualmente de um terço, terminando 
o mandato de cada turma em trinta de junho de cada anno. 

§ 2.° — A lista, com a indicação de que trata este artigo, será organi-
zadana primeira quinzena de maio de cada anno, da seguinte forma. 

aj cada professor votará numa cédula de quatro nomes; 

b) considera-se em cada cédula, votado em primeiro turno, o nome 
escripto em primeiro lugar e em segundo os demais; 

c) constarão da lista os nomes votados em primeiro turno que 
alcançarem o quociente eleitoral, desprezadas as fracções; 

d) se não houver quatro nomes assim escolhidos em primeiro tur
no, completarão a lista os mais votados em segundo turno. 
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Art. 24 — São attribuições do Conselho Technico-Administrativo: 

a) emittir parecer sobre qualquer assumpto didactico, que haja 
de ser submettido á Congregação; 

b) opinar nos casos' em que seu parecer é exigido por este regula
mento ; 

c) verificar si os programmas de ensino do curso de bacharelado 
obedecem as normas regulamentares; 

d) emittir parecer sobre a classificação de alumnos com direito a 
prêmios escolares; 

e) approvar os horários dos cursos, organizados pelo Director; 
f) autorizar a realização dos cursos nos termos do artigo 5.° deste 

regulamento; 
g) fixar annualmente, para os cursos seriados, e para cada turma, 

ouvido o professor, o numero de alumnos admittidos á ma
tricula; 

h) organizar as commissões examinadoras para admissão e pro
moção de estudantes; 

i) designar três nomes para a constituição das commissões exa
minadoras nos concursos para professores, nos termos do artigo 
64, § 1.°, deste regulamento; 

j) propor á Congregação os nomes dos professores que devam ser 
contractados; 

k) organizar, ouvida a Congregação, o regimento interno da Fa
culdade; 

1) elaborar, com o Director, a proposta do orçamento annual da 
Faculdade; 

tn) encaminhar á Congregação, devidamente informadas, represen
tações de alumnos; 

n) deliberar sobre qualquer assumpto que interesse á Faculdade e 
não seja da competência privativa do Director ou da Congre
gação ; 

o) exercer as demais attribuições que lhe forem conferidas por 
lei, regulamento ou regimento interno. 

Art. 25 — Reunir-se-ão os membros do Conselho Technico-Adminis
trativo em sessão, ordinariamente, uma vez por mez, e, extraordinariamente, 
por convocação do Director ou de dois ou mais de seus membros. 

Paragrapho único — As sessões do Conselho Technico-Administrativo 
serão presididas pelo Director, e reguladas no que lhes fôr applicavel, pelas 
normas estabelecidas para as da Congregação. 

SECÇÃO 11 I 

Da Congregação 

Art. 26 — A Congregação, órgão superior na direcção didactica da 
Faculdade, é constituída: 

a) pelos professores cathedraticos effectivos; 
b) pelos docentes livres em exercicio na substituição de cathedra

ticos ; 
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c) por um representante dos docentes livres, eleito annualmente 
pelos seus pares; 

d) pelos professores cathedraticos em disponibilidade: 
e) pelos professores contractados. em regência de cadeiras, sem 

direito a voto em qualquer concurso. 

Paragrapho único — Os docentes livres, quando membros da Congre
gação, não podem votar em concurso para cathedratico. 

Art. 27 — São attribuições da Congregação: 

a) verificar, em sua primeira reunião annual, ordinária, a presença 
dos professores, indicando substitutos aos cathedraticos au
sentes ou impedidos e eleger a commissão de redacção da Re
vista da Faculdade: 

b) conhecer dos recursos interpostos das decisões do director ou 
do Conselho Technico-Administrativo; 

c) organizar, na primeira quinzena de maio de cada anno, a lista 
para escolha do terço, renovável annualmente, do Conselho 
Technico-Administrativo; 

d) eleger dois professores cathedraticos para cada commissão 
examinadora dos concursos, nos termos do artigo 64: 

e) deliberar sobre a realização de concursos e approvar ou rejei
tar o parecer a que se refere o artigo 73; 

f) approvar os programmas do curso de bacharelado; 
g) deliberar sobre as propostas do Conselho Technico-Adminis

trativo. para contractos de professores; 
h) eleger o representante da Faculdade no Conselho Universitário: 
i) exercer as demais attribuições que lhe competirem por lei, re

gulamento ou regimento interno. 

Art. 28 — A Congregação funccionará e deliberará normalmente com 
a presença minima de mais de metade de seus membros, embora alguns dei
xem de votar, por impedimento ou outra causa. 

Art. 29 — Funccionará a Congregação, ordinariamente, no primeiro dia 
útil de fevereiro, na primeira quinzena de maio. e no décimo dia útil após 
o encerramento dos cursos : e. extraordinariamente, quando convocada pelo 
Director ou a requerimento, no minimo. de um terço dos seus membros. 

§1.° — Salvo força maior, as convocações para sessão extraordinária 
da Congregação se farão por officio, com antecedência mínima de vinte e 
quatro horas e declaração dos respectivos fins. 

§ 2.° — Realizar-se-á por editaes a convocação quando, feita por duas 
vezes na forma do paragrapho anterior, não se realizar a sessão por falta de 

"quorum". 

§ 3.0 A~erificacla. trinta minutos depois da hora marcada para a ses
são, a falta de numero, immediatamente lavrará o Secretario um termo que 

será assignado pelos professores presentes. 

§ 4.0 _ ^a hypothese do paragrapho segundo deste artigo, a Congre

gação funccionará e deliberará com qualquer numero. 

Art. 30 Será esta a ordem dos trabalhos nas sessões da Congre

gação : 
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a) leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior; 
b) leitura do expediente; 
c) exposição, pelo Director, dos motivos e fins da reunião; 
d) exposição ou proposta, por qualquer professor, de assumpto da 

competência da Congregação; 

e) discussão e votação dos assumptos expostos ou propostos. 

Art. 31 — Nenhum professor poderá falar mais de duas vezes sobre o 
mesmo assumpto, nem mais de dez minutos cada vez. 

Art. 32 — A votação será, em regra, symbolica, constando da acta ape
nas o numero de votos favoráveis ou contrários. 

Paragrapho único — Qualquer professor poderá, entretanto, fazer con
signar seu voto, expressamente, na acta. 

Art. 33 — Além dos casos expressos em lei, será feita por escrutínio 
secreto, obrigatoriamente, a votação que interesse a qualquer professor. 

Art. 34 •—- Salvo nos casos do artigo anterior, a requerimento de qual
quer professor, será nominal a votação. Neste caso, votará em primeiro lu
gar, o professor de posse mais recente, até o da mais antiga, e, por ultimo, 
o Director. 

Art. 35 — Além de seú voto de professor, tem o Director o de quali
dade, nos casos de empate. 

Art. 36 — Os trabalhos da Congregação preferem a qualquer outro. 

Art. 37 — De tudo quanto se passar nas sessões, lavrará o Secretario 
acta circumstanciada, fazendo delia constar: 

a) quanto possível, o resumo da discussão havida; 
b) por extenso, todas as propostas; 
c) na integra, todas as declarações de votos. 

Paragrapho único — A' margem de cada acta será feita summaria in
dicação dos assumptos nella tratados. 

Art. 38 — Nenhum professor desimpedido poderá excusar-se de dar 
o seu voto. 

Art. 39 — Consignar-se-á em acta especial, em folha avulsa, qualquer 
assumpto que a Congregação considerar secreto. 

Paragrapho único — Na sobrecarta, que encerrar esta acta. fechada 
com o sello da Faculdade, o Secretario lançará declaração naquelle sentido. 
datada e assignada por elle e pelo Director. 

Art. 40 — As faltas dos professores ás sessões da Congregação somente 
poderão ser abonadas pelo Director em caso de força maior ou de moléstia 
devidamente comprovada. 

CAPITULO IV 

Do corpo docente 

Art. 41 —-O corpo docente compôr-se-á de professores cathedraticos c 
docentes livres, e, eventualmente, de professores contractados e de pro
fessores honorários. 
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SECÇÃO I 

Dos professores cathedraticos 

Art. 42 — Os professores cathedraticos são nomeados pelo Governo 
por proposta da Congregação: 

a) por transferencia de professor cathedratico de igual discipli
na de outra Faculdade de Direito Official; 

b) por transferencia de professor da Faculdade de uma para ou
tra cadeira; 

c) mediante concurso de titulos e de provas. 

Art. 43 •— A transferencia alludida na lettra a) do artigo anterior po
derá realizar-se mediante solicitação do interessado, parecer favorável da 
commissão prevista no artigo 64 e approvação do parecer, em votação se
creta, por, no mínimo, dois terços do numero de professores cathedratico? 
em exercício. 

Art. 44 — A transferencia alludida na lettra b) do artigo anterior será 
feita mediante requerimento do interessado, approvado pela Congregação, 
por dois terços de votos. 

Art. 45 — O concurso se processará nos termos dos artigos 57 e se
guintes. 

Art. 46 — Os professores cathedraticos são vitalícios e inamoviv ci< na 
fôrma da Constituição Federal. 

Art. 47 — Compete ao professor cathedratico: 

a) leccíonar com efficiencia as matérias que constituem o pro
gramma de sua cadeira: 

b) apresentar, todos os annos. antes da abertura das aulas, o seu 
programma e dez theses, estas para effeito do artigo 140. 

c) tomar parte nas commissões de exames, defesa de theses e 
concursos; 

d) comparecer e tomar parte nas sessões da Congregação: 
e) submetter, durante o anno lectivo, os alumnos a exercícios da 

matéria explicada: 
f) satisfazei- ás requisições do Director, no interesse do ensino; 
g) fiscalizar a freqüência dos alumnos ás suas aulas; 
h) indicar, de preferencia entre os da cadeira, o docente livre que 

o substituirá em caso de licença: 
i) exercer as attribuições e gosar das vantagens que lhe caibam 

por lei, regulamento ou regimento interno. 

Paragrapho único — Os vencimentos de professor cathedratico da Fa
culdade de Direito são de 19:200$000 por anno. 

Art. 48 — O professor cathedratico que compuzer tratado, compêndio 
ou memória scientifica de importância, acerca de matéria ensinada na Fa
culdade, terá direito a impressão do seu trabalho, até três, mil exemplares, 
á custa da Faculdade, e a u m prêmio de cinco a dez contos de réis. 

§ 1.° — Para o professor adquirir o direito de impressão acima refe
rido é indispensável que a Congregação approve, em votação secreta, pelo 
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minimo de dois terços (2/3) de votos de seus membros, proposta sua nesse 
sentido, feita ao Conselho Technico-Administrativo e por este também ap
provada. 

§ 2.° — Para que o professor faça jús também ao prêmio acima indi
cado, além da proposta e approvação referidas no paragrapho anterior, de
verá a Congregação reconhecer ao trabalho valor excepcional. 

Art. 49 — Os professores usarão, obrigatoriamente, as vestes talares e 
as insignias doutoraes: 

a) nas sessões solennes da Congregação; 
b) na collação solenne de grau; 
c) na posse do Director e professores; 
d) nas provas publicas de concurso; e 
e) nas defesas de theses. 

Art. 50 — Os professores aposentados poderão tomar parte nas sessões 
da Congregação, em que conservarão os seus lugares de antigüidade, sem 
direito de voto, mas com todas as honras e dignidade do cargo. 

SECÇÃO II 
i 

Dos docentes livres 

Art. 51 — Os docentes livres serão nomeados pelo Director da Facul
dade, mediante habilitação em concurso, para um periodo de dez annos. 

§ 1.° — - A Congregação fará, de cinco em cinco annos, revisão do quadro 
dos docentes livres, afim de excluir aquelles qud não houverem executado. 
no ultimo quinquennio, actividade efficiente de ensino, ou não tiverem pu
blicado qualquer trabalho de valor doutrinário ou de observação pessoal, 
sobre a matéria de sua cadeira. 

§ 2.° — Independentemente da revisão acima, poderão os docentes li
vres ser destituídos pela Congregação nos mesmos casos de destituição dos 
professores cathedraticos. 

§ 3.° — XTenhuma cadeira poderá ter mais de três docentes livres. . 

Art. 52 — Incumbe ao docente livre: 

a) realizar cursos equiparados; 

b) substituir o professor cathedratico da disciplina, nos seus im
pedimentos prolongados; 

c) collaborar com o professor cathedratico na realização dos cur
sos normaes, encarregando-se especialmente da parte pratica; 

d) reger o ensino de turmas, que o cathedratico lhe confiar; 

e) organizar e realizar cursos de aperfeiçoamento e de especiali

zação relativos á disciplina de sua cadeira. 

Paragrapho único — O ensino ministrado por docente livre, em cursos 

equiparados, obedecerá ás linhas fundamentaes dos cursos normaes e seguirá 
o programma que fôr approvado pelo Conselho Technico-Administrativo. 

Art. 53 — O docente livre perceberá: 

a) o que perder o professor cathedratico que substituir; 
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b) a remuneração fixada no artigo 7°. § 3.°, quando na regência 
de turmas desdobradas ou substituindo o cathedratico afastado 
sem prejuízo de vencimentos; 

c) os vencimentos integraes cie cadeira vaga. que esteja regendo. 

Paragrapho único — Nenhuma retribuição lhe é devida pela collabora-
ção que prestar ao professor cathedratico na realização dos cursos normaes. 

Art. 54 — Oá cursos equiparados, ministrados por docente livre, são 
complementares do curso official, não importando em ônus para a Facul
dade, nem desonerando o alumno da freqüência ao curso official. 

Art. 55 — N o segundo dia útil de fevereiro de cada anno, os docentes 
livres, sob a presidência do Director, escolherão, em votação secreta, o seu 
representante junto á Congregação da Faculdade. 

§ 1.° — O mandato desse representante é de um anno. não podendo 
ser reeleito sinão dois annos depois. 

§ 2.° — Afagando, por qualquer motivo, o lugar de representante, pro
ceder-se-á, dentro de três dias. á eleição de outro pelo tempo que faltar ao 
substituído 

§ 3.° -— Perderá a representação o que, sem motivo justificado, faltar 
a três sessões da Congregação. 

Art. 56 — O docente livre, que mantiver curso na Faculdade, não pôde 
ausentar-se da Capital sem prévia licença concedida pelo Director, sol» pena 
de suspensão por oito a trinta dias, applicada pelo Conselho Technico-Ad
ministrativo. 

S E C Ç Ã O TII 

Do concurso para cathedratico 

Art. 57 — Trinta dias depois de vagar qualquer cadeira, mandará o 
Director publicar nas folhas officiaes do Estado e da União, edital de ins
cripção no concurso, pelo prazo de quatro mezes. 

§ 1.° — A publicação será renovada durante o prazo, e repetida cm 
cada u m dos seus quatro últimos dias. 

§ 2.° — O prazo de inscripção que terminar durante férias ficará pro-
rogado pelos três primeiros dias a ella seguintes. 

Art. 58 — Havendo duas ou mais vagas, as inscripções referentes á 
segunda, e a cada uma das seguintes, se abrirão trinta dias depois da aber

tura da anterior. 
Paragrapho único — A Congregação predeterminará a ordem em que 

se hajam de abrir as inscripções, para cada concurso, attendendo, de prefe
rencia, á ordem chronologica em que as vagas se tenham verificado. 

Art. 59 — O candidato apresentará, com a petição: 

a) prova de cidadania brasileira; 
b) diploma de bacharel, ou doutor em direito, ou em se tratando 

de Medicina Legal, diploma de doutor em medicina, conferido 
por Faculdade brasileira, official ou equiparada; 

c) folha corrida; 
d) attestado de que não tem defeito physico que prejudique o en

sino, nem soffre de moléstia contagiosa ou incurável; 
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e) prova de actividade profissional ou scientifica relacionada com 
a disciplina em concurso; 

f) cem exemplares impressos da monographia alludida no art. 65, 

Art. 60 — A inscripção pôde ser feita por mandatário com poderes es
peciaes. 

Art. 61 — Findo o prazo para a inscripção. nenhum candidato será a 
ella admittido. 

Art. 62 — No dia seguinte ao do encerramento da inscripção, a Con
gregação, em sessão especial: 

a) decidirá sobre a idoneidade moral dos; candidatos; 
b) verificará se estão formalmente preenchidas as condições do 

art. 59. 
§ 1." — Resolvidas pela affirmativa as questões supra, em votação se

parada para cada concorrente, será a sua inscripção approvada. 
§ 2.° — Das decisões tomadas pela Congregação será lavrado, em segui

da ao do encerramento das inscripções, e immediatamente, termo assignado 
pelo secretario e pelo Director. 

§ 3.° — O Director fará extrahir pelo Secretario duas listas dos candi
datos, cuja inscripção foi approvada, uma das quaes mandará publicar, e 

outra remetterá ao Governo. 

Art. 63 •— Se terminado o prazo, nenhum candidato se houver inscri-
pto, a Congregação o espaçará por igual tempo. e. se terminado o novo prazo. 
ninguém se apresentar á inscripção contractar-se-á um professor. 

Art. 64 Encerrada a inscripção para o concurso, será nomeada uma com
missão de cinco membros, á qual incumbirá: 

a) o estudo dos titulos e obras scientificas apresentadas pelos can
didatos : 

b) acompanhar a realização em todas as provas do concurso; 
c) habilitar ou inhabilitar cada um dos candidatos, e classificar os 

habilitados, pela ordem de merecimento; 
d) indicar á Congregação o nome do candidato que deve ser pro

vido no cargo. 
§ 1.° — Dos membros da commissão acima, dois serão designados pela 

Congregação dentre os seus membros, e três pelo Conselho Technico-Admi

nistrativo. 
§ 2° — Os três membros designados pelo Conselho Technico-Adminis

trativo deverão ser professores de outros institutos de ensino superior, ou pro-
fissionaes especializados, de notória competência. 

Art. 65 — São provas do concurso • 
a) uma monographia original, ainda não publicada, com cincoenta 

paginas, no minimo, sobre assumpto de livre escolha do candidato, 
e pertinente á matéria em concurso; 

b) prova escripta; 
c) arguição sobre a monographia apresentada; 
d) prova didactica. 

Paragrapho único — Ao inscrever-se, o candidato entregará ao Secre
tario cem exemplares impressos da monographia acima referida. 
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Art. 66 •— Antes do inicio da prova, a commissão examinadora proporá 
á Congregação sejam excluídos dos concursos os candidatos que hajam apre
sentado monographias de insignificante valor jurídico. 

Art. 67 — A prova escripta obedecerá ao seguinte: 

a) a Congregação organizará dez dias antes do designado para a 
prova, uma lista de vinte e cinco themas relativos á matéria em 
concurso; 

b) essa lista ficará, desde logo, na Secretaria, durante o expedien
te, á disposição dos candidatos; 

c) a prova para a qual os candidatos terão prazo de quatro ho
ras, versará sobre um dos themas da lista sorteado no mo
mento, perante a Commissão Examinadora; 

d) a prova será realizada em presença da Commissão Examina
dora, cujos membros rubricarão os papeis a ella destinados; 

e) durante a prova escripta poderão os candidatos consultar ape
nas, legislação não commentada; 

f) as provas escriptas serão, pela Commissão Examinadora, la
cradas e encerradas em urna, onde permanecerão até a occasião 
da leitura. 

Art. 68 — A prova da arguição será feita assim : 
a) serão arguidos sobre as monographias apresentadas, um a um, 

os concorrentes, na ordem em que se inscreverem ; 
b) cada examinador apresentará suas objecções no prazo máximo 

de trinta minutos; 
c) para compensar as interrupções que se venham a dar nos de

bates, o Director prorogará o tempo concedido aos examinan
dos para as suas respostas. 

Art. 69 —• A prova didactica. que começará dois dias depois de con-
cluidas as provas de arguição, obedecerá ao seguinte: 

a) cada candidato fará uma prelecção, com que mostrará suas qua
lidades de professor, durante cincoenta minutos, sobre um pon
to de uma lista de quarenta, organizada pela commissão exami
nadora, em face da matéria do programma; 

b) o ponto, sobre que o candidato preleccionará, será sorteado 
com vinte e quatro horas de antecedência; 

c) no sorteio do ponto para a prelecção, os papeis numerados se
rão postos na urna. em presença dos candidatos, que verifica
rão si foi incluído todo o programma da cadeira; 

d) quando o numero dos concorrentes á mesma cadeira fôr superior 
a três, serão elles divididos em turmas, e cada um preleccio
nará sobre matéria diversa; 

e) nenhum candidato da mesma turma poderá assistir á prelecção 
do antecedente, ficando na presença de funecionario de cate
goria, indicado pelo Director, afastado da sala onde se reali
zam as provas. 

§ 1.° — Tratando-se de cadeira para a qual não exista programma em 
vigor, o Conselho Technico-Administrativo organizará um. para effeito, do 
concurso, com trinta pontos no minimo, e oitenta no máximo. 
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§ 2.° — O programma organizado nos termos do paragrapho anterior 
ficará na Secretaria, á disposição dos candidatos pelo menos durante o ultimo 
mez do prazo para inscripção. 

Art. 70 — Finda a prova didactica, serão lidas, pelos candidatos, as 
respectivas provas escriptas, mediante fiscalização reciproca. 

Paragrapho único -- Havendo apenas u m candidato, a fiscalização da 
leitura será feita por um dos membros da Commissão Examinadora. 

Art. 71 — F' facultado ao candidato que provar moléstia com attes
tado de três médicos, nomeados a seu pedido, pelo Director, requerer o 
adiamento dos trabalhos do concurso, por oito dias no máximo, salvo si já 
houver sido sorteado o ponto sobre que tiver de escrever ou preleccionar. 

Art. 72 — Todos os actos do concurso, exceptuada a feitura da prova 
escripta, serão públicos e sob a presidência do Director, com a presença da 
Congregação. 

Art. 73 — Assim se julgará o concurso: 
a) concluída cada prova pelo ultimo concorrente a ella chamado, 

cada examinador attribuirá a cada candidato, em cédulas collo-
cadas em envoltório opaco, uma nota de zero a dez; 

b) os envoltórios das cédulas relativas a cada candidato, em cada 
prova, serão reunidos em outro, e ahi permanecerão fechados 
até o momento da apuração; 

c) terminada a ultima prova, e antes da apuração, a Commissão, 
por maioria de votos, em escrutínio rigorosamente secreto, ha
bilitará ou inhabilitará cada um dos candidatos; 

d) apurar-se-á em seguida, para cada examinador, a classificação 
dos candidatos habilitados, de accôrdo com as notas que houver 
dado. Não se apurarão as notas dos inhabilitados; 

e) será classificado em primeiro lugar no concurso o candidato 
que tiver tido maioria de classificações parciaes em primeiro 
lugar; 

f) si houver empate de classificações parciaes entre dois ou mais 
candidatos, será classificado em primeiro lugar o que houver 
obtido média geral mais elevada; 

g) o candidato classificado em primeiro lugar pela Commissão. 
será por esta indicado á Congregação, para ser provido na ca
deira em concurso; 

h) deverá assignar o parecer, com declaração de que foi voto ven
cido, o membro da commissão que houver attribuido aos can
didatos notas, segundo as quaes differente seria a conclusão 
final; 

i) em seguida será o parecer da commissão submettido ao voto 
cia Congregação, que se conservará em sessão permanente em
quanto aquelle fôr lavrado; 

j) si o parecer tiver, no minimo, quatro assignaturas concordes, a 
Congregação só poderá rejeital-o por dois terços de todos os 
seus membros effectivos em exercicio; 

k) si o parecer tiver apenas três assignaturas concordes, poderá 
a Congregação rejeital-o por maioria de seus membros effecti
vos em exercicio; 
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1) não podem votar na Congregação os professores cathedraticos 
que fizerem parte da commissão examinadora; 

m) só poderão votar os membros da Congregação que tiverem 
assistido integralmente ás provas do concurso; 

n) a acta da sessão em que se julgar o parecer da commissão exa
minadora, será immediatamente assignada. 

Paragrapho único — Os candidatos, que forem habilitados e não clas
sificados em primeiro logar, serão nomeados docentes livres. 

Art. 74 — Dentro em dez dias da votação do parecer poderá qualquer 
candidato recorrer do julgamento do concurso. 

§ 1-° ~ O recurso será processado e instruído pelo Conselho Univer
sitário, ouvida a Congregação, e decidido pelo Secretario da Educação e da 
Saúde Publica. 

§ 2-° — A matéria do recurso somente poderá consistir em allegação de 
nullidade. 

§ 3.° — Não sendo interposto, em tempo, qualquer recurso, o Director 
communicará ao Governo, para effeito de nomeação, o nome do classificado 
em primeiro logar. 

Art. 75 — Terminado o concurso por inhabilitação de todos os candi
datos, ou rejeitado o parecer da commissão examinadora, abrir-se-á novo 
concurso, dentro de 30 dias improrogaveis. 

Art. 76 — Os candidatos que renovarem a inscripção ficam dispensados 
de apresentar, no caso do artigo anterior, novos trabalhos impressos, se os 
primeiros tiverem sido acceitos. 

Art. 77 — Os candidatos habilitados receberão o grau de doutor em 
direito. 

SECÇÃO IV 

Do concurso para docente livre 

Art. 78 — Os concursos para docentes livres se realizarão todos os an
nos, na primeira quinzena de outubro, sem prejuízo das aulas dos cursos 
normaes. 

Art. 79 — - A inscripção para o concurso de docente livre se effèctuará 
na segunda quinzena de setembro de cada anno, independentemente da pu
blicação de editaes. 

Art. 80 —: Applicanrse ao concurso para docente livre as normas re
lativas ao de cathedratico, com as seguintes modificações: 

a) findas as provas, apurar-se-á a media geral de cada candidato, 
considerando-se habilitado o que não a tiver inferior a sete (7) ; 

b) serão nomeados docentes livres todos os candidatos habilita
dos, se o parecer da Commissão fôr approvado pela Congre
gação ; 

c) a Commissão Examinadora do concurso para docente livre 
será composta de cinco professores cathedraticos eleitos pela 
Congregação. 

Art. 81 — Antes de entrar em exercicio, receberá o docente livre grau 
de doutor em direito. 
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S E C Ç Ã O V 

Dos professores contractados 

Art. 82 — Por necessidade do ensino, poderão ser contractados pro-
fissionaes: 

a) para a regência de qualquer disciplina do curso; 
b) para cooperar com o professor cathedratico do ensino normal 

da cadeira; 
c) para a realização de cursos de aperfeiçoamento ou de espe

cialização. 
Art. 83 — O contracto de professores será proposto pelo Conselho Te

chnico-Administrativo ao Conselho LIniversitario, ouvida a Congregação. 
§ l.° — O contracto, que depende de approvação do Governo, não po

derá ter prazo maior que o de três annos, mas poderá ser renovado, medi
ante proposta da Congregação e approvação do Conselho Universitário. 

§ 2.° — As attribuições e vantagens dos professores contractados serão 
as constantes dos respectivos contractos. 

Art. 84 —- Poderão ser contractados professores somente para cadeiras 
novas, ou quando, mediante concurso, na forma da lei, não tenha sido indi
cado candidato para effeito de nomeação. 

SECÇÃO VI 

Dos professores e doutores honorários 

Art. 85 — Serão professores honorários as pessoas de notável saber 
jurídico e relevantes serviços á causa do ensino, eleitas pelo voto minimo 
de dois terços (2/3) da Congregação. 

§ L" — A proposta para professor honorário, assignada no minimo por 
três professores cathedraticos, será submettida ao parecer do Conselho 
rechnico-Administrativo e encaminhada, com este parecer, á Congregação. 

§ 2.° —• Quando da iniciativa do Conselho Technico-Administrativo, 
será a proposta submettida á Congregação por intermédio do Director. 

§ 3.° — Nas mesmas condições supra poderá a Congregação conferir a 
brasileiros e extrangeiros o grau de doutor "honoris causa". 

§ 4." — Aos professores cathedraticos resignatarios ou aposentados, 
cujos serviços no magistério forem considerados de excepcional relevância, 
será conferido pela Congregação o titulo de "Professor emérito", cabendo-
lhe o direito de realizar cursos livres, comparecer ás reuniões da Congre
gação, sem direito de voto activo ou passivo, e fazer parte de commissões 
universitárias. A proposta será apresentada por escripto e justificada, no 
minimo, com a assignatura de três professores cathedraticos. 

SECÇÃO VII 

Da posse, falta e substituição dos cathedraticos 

Art. 86 — A posse dos professores cathedraticos será dada pelo Di
rector da Faculdade, perante a Congregação em sessão solemne. 
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§ L° — Reunida a Congregação, o Secretario, depois de convidado o 
novo professor a tomar lugar á direita do Director, lera o decreto de no
meação e o termo de compromisso, que será assignado pelo Director, pelo 
empossado e pelo.s professores presentes. 

§ 2." — Antes da posse, será conferido ao nomeado o grau de doutor 
em direito, si já o não tiver recebido. 

Art. 87 — Na falta ou impedimento dos professores cathedraticos, 
serão chamados, successivamente, a reger suas cadeiras do curso de ba
charelado os respectivos docentes livres, os cathedraticos de outras disci
plinas e, finalmente, os docentes livres destas. 

§ 1." — Nenhum cathedratico poderá ser chamado a reger, no curso de 
bacharelado, mais de uma cadeira de matéria extranha á sua, salvo o caso 
de recusa de todos os outros. 

§ 2.° —• Não poderá o docente livre ser incumbido de reger mais de 
uma cadeira, de matérias diversas. 

CAPITULO V 

Do pessoal administrativo 

Art. 88 — Os serviços administrativos da Faculdade de Direito com-
prehendem : 

1) —• uma secretaria; 
2) — uma bibliotheca; 
3) —• uma thesouraria. 
Art. 89 — A secretaria abrange: 
A portaria: 
uma secção de Protocollo e Expediente; 
uma secção de Registros e Archivo. 

Art. 90 — Os serviços da Bibliotheca comprehendem o do expediente, 
o da catalogação e fichario e remessa da Revista da Faculdade. 

Art. 91 — E' este o pessoal administrativo: 

LTm secretario: 
u m thesoureiro; 
um chefe technico da bibliotheca; 
um auxiliar do secretario (chefe de secção) ; 
u m contador; 
u m auxiliar technico da bibliotheca; 

u m chefe de secção; 
dois primeiros escripturarios: 
quatro segundos escripturarios ; 
quatro terceiros escripturarios: 
quatro quartos escripturarios; 
u m porteiro; 
dez bedéis; 
quatro contínuos; 
dez serventes; 
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um ascensorista; 
dois encadernadores (contractados). 

§ 1.°-—• A posse do thesoureiro depende da prestação da fiança a que 
estiver sujeito.. 

§ 2.° — As attribuições do pessoal administrativo serão reguladas no 
Regimento Interno. 

CAPITULO VI 

Dos trabalhos 

SECÇÃO I 

Do anno lectivo 

Art. 92 •— O anno lectivo da T^aculdade vae do primeiro dia útil de 
março a 14 de novembro. 

J^iragrapho único — O periodo de vinte e um de junho a quinze de 
julho é de férias. 

S E C Ç Ã O II 

Dos trabalhos preparatórios 

Art. 93 —• Até o dia 20 de janeiro, os professores enviarão ao Director, 
e este os submetterá ao Conselho Technico, dentro de dez dias, os program
mas de suas cadeiras, para o anno lectivo entrante. 

§ 1.° — Se até 20 de janeiro algum professor não tiver enviado seu 
programma, nem houver communicado ao JOirector que adopta o do an
terior, o Conselho Technico-Administrativo determinará esta adopção ou 
a de outro programma, por elle redigido. 

§ 2.° — Approvados os programmas pelo Conselho Technico-Adminis
trativo, nos termos deste Regulamento, o Director providenciará a sua im
pressão no Annuario da Faculdade, ou em folhetos avulsos de modo que 
sejam entregues á Secretaria até 25 de fevereiro. 

Art. 94 —• XTo primeiro dia útil de fevereiro de cada anno haverá sessão 
da Congiegação, para: 

a) verificar a presença dos professores e indicar substitutos aos 
que se acharem ausentes ou impedidos; 

b) eleger a Commissão de Revista da Faculdade. 

Paragrapho único — As resoluções tomadas nesta sessão, serão publi
cadas, em edital, em dois jornaes de grande circulação da Capital do Estado. 

SECÇÃO III 

Do regimen das aulas 

Art. 95 — Xo curso de bacharelado, cada professor dará aulas três 
vezes por semana. 
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§ L° — E' facultado ao professor, sem augmento de remuneração, dar, 
á mesma turma, maior numero de aulas semanaes, ou determinar que as 
excedentes a três sejam dadas, sob sua direcção, pelo livre docente que 
escolher. 

§ 2." — Cada aula durará quarenta e cinco minutos. 
§ 3.° — Iniciada a aula, o bedel irá apresentando aos estudantes o livro 

de presença no qual cada u m assignará. indicando o numero de sua ma
tricula. 

§ 4.° -— Finda a aula, o professor encerrará o ponto. 
§ 5.' — Depois da entrada do professor, não será admittida a de estu

dantes na sala, qualquer que seja o pretexto ou fundamento invocado 
para o retardamento. 

§ 6." — Retirando-se algum alumno da sala. depois de assignado o 
ponto, sem ordem do professor, ser-lhe-ão marcadas faltas em dobro e 
applicadas ao bedel que o tiver consentido, as penas do artigo 146 deste 
Regulamento. 

Art. 96 — Os livros de comparecimento de alumnos, alludidos no 
§ 3." do artigo anterior, serão tantos quantas as cadeiras do anno lectivo, 
com termo de abertura escripto e assignado pelo Secretario, onde se de
signará o escripturario (pie, mediante rubrica, authentique todas as respe
ctivas folhas. 

Paragrapho único — Havendo desdobramento de turmas, cada uma 
das desdobradas terá, em cada cadeira, livro especial de comparecimento. 

Art. 97 —• O numero de aulas dadas pelo professor, será para todos 
os effeitos, o que constar no livro de comparecimento dos alumnos. 

Paragrapho único — O Secretario entregará, diariamente, ao Dire
ctor, relação dos professores cpie deram aula, e dos faltantes. 

SECÇÃO IV 

Da matricula 

Art. 98 — Serão alumnos da Faculdade somente os que se tiverem 
matriculado na época regulamentar. 

Art. 99 — A matricula no primeiro anno será requerida, pelo candi
dato, ao Director, no prazo constante do respectivo edital, em petição 
devidamente sellada e acompanhada dos seguintes documentos: 

a) certidão de idade, comprovando o minimo de 17 annos com
pletos ; 

b) prova de identidade de pessoa; 
c) attestado de bom comportamento; 

d) attestado de vaccina anti-variolica e de que não soffre de 
moléstia contagiosa; 

e) certificado do curso fundamental de cinco annos, e do curso 
complementar feito na primeira secção do Collegio Universi
tário, ou instituição equivalente, official ou reconhecida offi-
cialmente; 

f) quitação da taxa de matricula. 
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Art. 100 — A matricula nos demais annos será requerida, pelo can
didato, ao Director, no prazo competente, em petição devidamente sellada, 
instruída com os seguintes documentos: 

a) certidão de que foi approvado nas matérias do anno anterior; 
b) quitação da taxa de matricula. 

Art. 101 — Será permittida aos cpie dependerem de uma só matéria 
do anno, matricula simultânea nessa matéria e no anno seguinte, juntan
do-se ao requerimento: 

a) certidão de que o candidato depende de uma só matéria; 
b) quitação da taxa de matricula relativamente á matéria da 

dependência e ao anno seguinte. 

Art. 102 •— A matricula se fará do seguinte modo: 

a) deferido pelo Director o requerimento, o Secretario lavrará 
ou fará lavrar termo de matricula, e, si se tratar da primeira 
que o candidato faz na Faculdade, organizará a respeito ficha, 
na qual se mencionem edade, filiação e naturalidade do ma
triculando ; 

b) ps termos de matricula serão lavrados seguidamente, sem 
linhas em branco, de permeio; 

c) a matricula se fará na ordem em que forem os requerimentos 
recebidos pelo Secretario, e, se dois ou mais candidatos se 
apresentarem ao mesmo tempo, na ordem alphabetica de 
seus nomes; 

d) a matricula poderá ser feita por procurador do matriculando, 
com poderes especiaes. 

Art. 103 •— N o dia fixado para o encerramento das matrículas, escre
verá o Secretario, em seguida ao ultimo termo lavrado, o do encerramento, 
assignando-o juntamente com o Director. 

§ l.° —• Encerrada a matricula, nenhum estudante será a ella admit-
tido, qualquei que seja o pretexto invocado. 

§ 2." — Encerrada a matricula, o Secretario fará tirar, immediata
mente, uma lista geral dos matriculados em cada u m dos annos, para que 
seja publicado no Annuario da Faculdade. 

Art. 104 — A taxa da matricula não será restituida em caso algum, 
salvo, e com desconto de vinte por cento ( 2 0 % ) , em favor do patrimônio 
da F'aculdade, na hypothese de o candidato deixar de se matricular. 

Art. 105 — E' nulla a matricula obtida/ com documentos falsos, assim 
como nullos são, de pleno direito, os effeitos a qualquer tempo delia decor
rentes ou conseqüentes. 

Paragrapho único —• Considera-se também falso, para effeito deste 
artigo, o documento obtido ou subrepticiamente, ou por meio de acto, 
que o interessado, por lei ou regulamento, estivesse impedido de praticar. 

Art. 106 — Aquelle que, por meios illegitimos, tentar ou lograr ma
tricular-se, ficará impedido de o fazer por dois annos, e de, durante esse 
tempo, prestar qualquer exame, além das penas de caracter criminal no 
caso cabíveis. 
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Art. 107 — O alumno matriculado receberá da Secretaria um cartão 
de identidade. 

§ 1." — Para ser collado no cartão, cada aulmno fornecerá á Secre
taria, dentro em quinze dias de sua matricula, o respectivo retrato, em 
tamanho de três por quatro centímetros. 

§ 2.c — O cartão de identidade será impresso, assignado pelo Director, 
e conterá o nome do alumno e a designgação do anno ou cadeira em que 
houver sido matriculado. Sobre a photographia, será impresso o carimbo 
da Faculdade. 

Art. 108 —• A transferencia de alumnos de institutos officiaes congê
neres, nacionaes ou extrangeiros, só se effctuará na época das matrículas, 
depois de approvada pelo Conselho Technico-Administrativo e se houver 
vagas. ' • •• 

§ Io —• Se provier de instituto brasileiro, o candidato á transferencia 
apresentará: 

a) guia de transferencia; 
b) histórico da vida escolar, inclusive do curso gymnasial. 

§ 2.° — Se provier de instituto extrangeiro, apresentará o candidato, 
além dos documentos referidos no § 1.°: 

a) certificado de approvação nos exames de portuguez, historia 
do Brasil e geographia do Brasil em estabelecimento de en
sino secundário, official ou equiparado; 

b) prova de acceitar o instituto de onde provem, transferencia 
de alumnos da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. 

SECÇÃO V 

Da freqüência 

Art. 109 — Não poderá prestar exame final o alumno que não tiver 
comparecido a dois terços, no minimo, das aulas dadas em cada cadeira. 
cujo exame pretenda fazer. 

SECÇÃO VI 

Das provas de habilitação 

Art. 110 — A habilitação do alumno, para o effeito de promoções e 
de formatura será verificada por provas parciaes e provas finaes. 

Paragrapho único — As provas parciaes são escriptas e as provas 
finaes são oraes. 

Art. 111 — As provas parciaes independem de inscripção e freqüência. 
realizando-se de 10 a 20 de junho e de 20 a 30 de setembro. 

Art. 112 — As provas finaes dependem de inscripção e são effectuadas 
a partir do primeiro dia útil de dezembro. 

Paragrapho único — Poderão inscrever-se para provas finaes somente 
os alumnos que tenham freqüência minima de dois terços das aulas dadas, 
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da respectiva cadeira, e obtido, no minimo, nota quatro (4) na média das 
provas parciaes. 

Art. 113 — C) alumno que obtiver média igual ou superior a seis (6) 
nos exames parciaes, ficará dispensado, na referida cadeira, de exame final 
para promoção ao anno seguinte ou approvação final. 

Paragrapho único —• A nota final em cada cadeira será a média arith-
metica das provas parciaes. 

Art. 114 — A inscripção para provas finaes faz-se de 21 a 30 de no
vembro, juntando o candidato ao requerimento, dirigido ao Director: 

a) certidão de freqüência e de média, fornecida pela Secretaria; 
b) quitação das taxas. 

Art. 115 — Para apurar a freqüência necessária ao exame de primeira 
época, organizará a Secretaria até o dia dez de cada mez, o quadro de 
comparecimentos e faltas dos alumnos, o qual, visado pelo Director, será 
affixado para sciencia dos interessados. 

§ 1." —• Dentro de dez dias, contados da affixação do quadro, poderão 
os alumnos reclamar contra erros nelle contidos resolvendo o professor, de 
plano, em decisão da qual não cabe recurso. 

§ 2." — De quinze a vinte de' novembro será feita a apuração final da 
freqüência, inclusive a relativa á primeira quinzena daquelle mez. 

§ 3.° — A apuração é feita pelos escripturarios, sob direcção, vigilân
cia e responsabilidade do Secretario. 

Art. 116 —• As inscripções para exames são lançadas em livros pró
prios, para cada anno, separadamente, com termos de abertura e de en
cerramento lavrados e assignados pelo Secretario. 

Art. 117 — Haverá uma segunda época de provas, na primeira quin
zena de março, para os alumnos: 

a) que, satisfeitas as exigências dos arts. 109 e 112 paragra
pho único, não tenham comparecido á 1." época; 

b) que, na primeira época, tenham sido approvados em todas as 
cadeiras do anno, menos uma. 

Art. 118 — A inscripção para exames de segunda época far-se-á na 
segunda quinzena de fevereiro. 

Art. 119 — O exame, em segunda época, consistirá em uma prova 
escripta e prova oral, para cada cadeira, obedecidas as disposições da lei 
n. 9-A, de 12-12-34. 

Paragrapho único —• As notas das provas parciaes porventura reali
zadas pelo alumno no anno anterior, não serão computadas no julgamento. 

SECÇÃO VII 

Das commissões examinadoras 

Art. 120 — A commissão examinadora de cada anno será composta 
dos professores que tiverem leccionado, no curso normal, as respectivas 
matérias. 

Art. 121 — As taxas de inscripção de exames vestibulares serão attri 
buidas 75 /í aos membros da commissão julgadora que nelles funeciona-
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rem, 15 % aos cofres da Faculdade e 10 c/c aos funecionarios que servirem 
nos exames, proporcionalmente aos seus vencimentos. 

Art. 122 — Para provas escriptas e oraes, os examinandos serão, pela 
commissão examinadora, divididos em turmas, cada uma das quaes não 
poderá conter maior numero que o fixado pelo Conselho Technico-Adminis
trativo ao estabelecer a ordem dos exames. 

Art. 123 — E' presidente de cada commissão, o examinador mais antigo, 
competindo-lhe decidir as questões de ordem e communicar ao Director 
qualquer irregularidade observadas nos exames. 

SECÇÃO IJI 

Dos exames 

Art. 124 — As provas escriptas são realizadas a portas fechadas, da 
seguinte fôrma: 

a) no dia e hora designados, perante a commissão examinadora, 
será sorteado um ponto dentre os da parte explicada no pro
gramma ; 

b) sobre o ponto sorteado a commissão formulará no acto, duas 
questões: 

c) em papel rubricado por um dos membros da commissão escre
verão os examinandos sobre as questões formuladas, e, em meia 
folha separada, também rubricada, lançarão data e assignatura; 

d) em cada papel, de prova escripta. e na respectiva meia folha, 
lançará o Secretario o mesmo numero de ordem, e depois de 
encerrar em envolucró todas as meias folhas, enviará á com
missão as provas, para julgamento, sem que ncllas haja signal 
que lhes revele a auetoria; 

e) cada examinador attribuirá, a cada prova, uma nota de zero 
(0) a dez (10), e a respectiva média será a nota da prova; 

f) somente depois de julgadas as provas escriptas de setembro 
serão ellas e as de junho, juntadas ás respectivas meias folhas 
até então conservadas em envolucró fechado; 

g) lavrar-se-á. na Secretaria, em seguida, em livro próprio, um 
termo relativamente a cada anno, constando delle o nome dos 
examinandos, as notas de cada prova em cada cadeira, e a mé
dia de ambas. 

Art. 125 — Os examinandos não podem, durante a prova escripta: 

a) ter comsigo papeis ou livros, salvo os de legislação não com-
mentada e aquelles que a commissão permittir: 

b) communicar-se entre si. 
§ 1,<> — A infracção de qualquer destas prohibições importará em an-

nullação da prova, declarada immediatamente pelo professor no respectivo 
papel, com indicação do motivo, data, nome do alumno e seu numero de 
matricula. 

§ 2." — Nenhum examinando poderá, antes de dar por finda a prova, 
e sem licença da commissão examinadora, sahir da sala. 
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§ 3.° — Obtida, em caso de força maior, licença para sabida, a com
missão examinadora fará acompanhar o examinando por pessoa de con
fiança, para impedir sua conimunicação seja com (piem fôr. 

Art. 126 — E' nulla a prova escripta feita sem a presença ininterrupta 
de um membro, pelo menos, da commissão examinadora. 

Art. 127 — O candidato que faltar á chamada de qualquer das provas 
somente poderá ser de novo chamado, na mesma época, si justificar perante 
o Conselho Technico-Administrativo, ouvida a commissão examinadora, o 
motivo de sua falta. 

Paragrapho único —• Para calculo da média das provas escriptas de 
junho a setembro, entende-se que é zero a nota da prova que o candidato 
deixe de realizar. 

Art. 128 — A prova oral será de arguição sobre um ponto, tirado á 
sorte, dentre os do programma official da cadeira. 

§ L° — Si a prova oral fôr de primeira época, somente entrarão em 
sorteio os pontos que tiverem sido explicados durante o anno. 

§ 2° — Sorteado o ponto pelo próprio examinando, passará a com
missão a arguil-o, por tempo de dez a vinte minutos. 

Art. 129 -r- Os alumnos serão chamados a provas oraes, na ordem rigo
rosamente alphabetica de seus nomes. 

Art. 130 — Terminados os exames oraes de cada turma, a commissão 
examinadora, presentes asJ provas escriptas, procederá ao julgamento, da 
seguinte fôrma: 

a) cada examinador attribuirá á prova oral nota de zero (0) a dez 
(10), apurando-se a respectiva média; 

b) em seguida será tirada a média final das notas das provas es
criptas e oraes: 

c) considera-se reprovado o alumno que tirar média final inferior 
a cinco (5); 

d) considera-se approvado, simplesmente, o alumno que obtiver 
média final cie cinco (5) até seis (6) ; plenamente, o que obti
ver média final de mais de seis (6) até nove (9) ; e com dis
tincção, o que obtiver média final de mais de nove (9). 

§ 1.° — Para obtenção da média final, nos exames de primeira época. 
serão computadas três notas: a da oral e as das duas provas escriptas. 

§ 2." — Para obtenção da média finaL nos exames de segunda época, 
serão computadas duas notas: a da prova escripta e a da prova oral. 

§ 3.° —• Apurada a média final do exame de cada matéria, poderá o 
professor á vista do resultado da prova oral e tendo em consideração a assi
duidade ás aulas, ás licçÕes nellas ciadas pelo examinando e mais trabalhos 
deste, propor á banca examinadora que se melhore a média final com o 
acerescimo de, no máximo, três pontos 

§ 4.° — A nota do julgamento final será, em seguida lançada em livro 
competente, em termo assignado por todos os membros da commissão, e, 
exharada no papel da ultima prova escripta do candidato, pelo presidente da 
commissão, com assignatura deste. 

Art. 131 — Ao estudante approvado simplesmente em primeira época 
é permittido repetir o exame oral na segunda época, prevalecendo a nota 
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que obtiver neste ultimo, com todas as suas conseqüências, inclusive a da 

possível reprovação. 

Art. 132 — Considera-se inexistente a prova escripta si o seu aucjtor 
deixar de prestar, na mesma época, a respectiva prova oral. 

SECÇÃO IX 

Da collação de grau 

Art. 133 — A collação de grau se fará em sessão solenne da Congre
gação, ou somente perante o Director e dois professores. 

§1.° — A sessão solenne da Congregação, annunciada pela imprensa 
e para a qual serão convidados todos os professores da Universidade, in

clusive os em disponibilidade ou aposentados, honorários- contractados e 
docentes livres, as auetoridades superiores federaes. estaduaes. municipaes, 

cônsules ,e representantes de paizes extrangeiros, associações scientificas e 
litterarias, pessoas de elevada posição social, obedecerá ás seguintes pres-

cripções: 

a) a solennidade começará com a leitura cios nomes dos alumnos 

(pie houverem requerido o grau solenne;, 
IA pronunciará, em seguida, o orador da turma discurso, allusivo 

ao acto, tendo-o submettido á censura do Director no minimo 

cinco dias antes: 

c) proceder-se-á, findo esse discurso, á chamada dos graduandos 

para lhes ser conferido o grau; 
d) o primeiro da chamada fará a seguinte promessa: "Ego... 

promitto-me, semper principiis honestatis inhoerentem, mei 

gradus muneribus perfuneturum atque operam meam in jure 

patrocinando, justitia exequenda et bonis moribus proecipiendis, 
m m q u a m causae humanitatis defuturum". 

e) os (pie se lhe seguirem ratificarão esta promessa com as pala

vras: "Idem spondeo"; 
f) fechará o Director a promessa com as palavras: "F.ti igitur. 

munera rui gradus exercere liceat. Sit tibi volutas infensa maio. 

intellectus errori. Sustine pro justitia certamina, custodi legem 
atque in ea exequenda, semper rationem et publicum bônus 

perspecta habeas"; 
g) em seguida, pondo sobre a cabeça do candidato a borla da Fa

culdade, recitará a formula seguinte: " E m nome do Governo 

da Republica, eu Director da Faculdade de Direito 

de São Paulo, confiro ao sr o grau de 
em Sciencias Juridicas e Sociaes. na fôrma das 

leis em vigor": 
h) terminada esta cerimonia, que será por todos presenciada de 

pé, responderá ao orador da turma o paranympho eleito pela 

maioria dos graduados. 
§ 2:> — A collação simples de grau será dada, no gabinete do Director 

cm dias posteriores á collação solenne. só podendo ser antes por motivo de 

força maior a juizo do Director. 

I 
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Art. 134 — Na collação de grau de doutor se observarão as mesmas 
formalidades. 

Art. 135 — O acto da investidura de grau consistirá na imposição de 
borla aos bacharéis e de borla e capello aos doutores. 

Art. 136 —• De todos os actos referentes á collação de grau será pelo 
Secretario lavrado em livro competente, um termo assignado pelo Director 
e pelos professores presentes, depois de subscripto pelo Secretario. 

Art. 137 — O distinctivo dos bacharéis em direito é um annel de rubi, 
ladeado de brilhantes, gravadas cie um lado, a balança e a espada, e de 
outro lado, as taboas da lei. 

Paragrapho único — Os bacharéis podem usar beca e os doutores 
além cia beca, borla e capello. 

Art. 138 — Aos bacharéis e doutores em direito será conferido um 
diploma em papel pergaminho com os dizeres do modelo annexo. 

Paragrapho único — O uso das prerogativas decorrentes do grau de
pende da expedição do diploma. 

Art. 139 —• Antes de requerer collação de grau pagará o graduando, 
na Thesouraria da Faculdade, as taxas da tabeliã annexa, devidas pela 
expedição do diploma. 

CAPITULO VII 

Dos Prêmios Escolares 

Art. 140 — A Faculdade poderá conceder, em cada anno, aos alum
nos classificados pela Congregação, em primeiro, segundo e terceiro logares, 
que tiverem freqüentado as suas aulas do primeiro ao quinto anno, três 
prêmios de cinco e três de dois contos de réis. destinados á compra de livros. 

Art. 141 — Xão poderá obter prêmio o alumno: 
a) que haja soffrido pena disciplinar; 
b) que tenha tido nota simples; e 
c) que tiver feito o curso com interrupção. 

Art. 142 — No orçamento da Faculdade será incluída a verba neces
sária ao pagamento destes prêmios. 

CAPITULO VIII 

Do regimen disciplinar 

Art. 143 — Caberá ao Conselho Technico-Administrativo e ao Dire
ctor a responsabilidade de manter a fiel observância de todos os preceitos 
compatíveis com a boa ordem e dignidade da Faculdade. 

Art. 144 — Ficarão sujeitos ás penalidades abaixo indicadas os mem
bros do corpo docente: 

a) que não apresentarem seus programmas em tempo regula
mentar; 

b) que faltarem ás sessões da Congregação sem motivo justifi
cado; 

t 
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c) que, sem motivo justificado, deixarem de comparecer durante 
oito dias, para o desempenho de seus deveres; 

d) que deixarem de explicar duas terças partes pelo menos do 
programma de sua cadeira; 

e) que faltarem com o respeito ao Director ou aos seus collegas 
ou á própria dignidade do corpo docente; 

f) que demonstrarem incompetência scientifica, incapacidade di
dactica. desidia inveterada no desempenho de suas funeções. 
ou praticarem actos incompatíveis com a dignidade do magis
tério : 

g) que. sem motivo justificado, abandonarem suas funeções ou 
dellas se afastarem para exercer, salvo caso de eleição popular, 
cargos estranhos ao magistério. 

Paragrapho único —• Para os casos das alíneas a), b) e c). a penali
dade será o desconto em folha ; para os da alinea d) a perda de u m terço dos 
vencimentos durante as férias, salvo justificação acceita pelo Conselho 
Technico-Administrativo: para os da alinea e) suspensão por oito a trinta 
dias, imposta pelo Conselho Technico-Administrativo: para os das alíneas f) 
e g), a destituição das funeções, nos termos do artigo 97 dos Estatutos da 
Universidade. 

Art. 145 — Sendo cathedratico o professor destituído das funeções e 
não havendo sentença judicial que lhe imponha perda do cargo, será pro
posta ao Governo sua aposentadoria compulsória, com vencimentos propor-
cionaes ao tempo de exercicio. 

Art. 146 — Ficam sujeitos ás penalidades abaixo indicadas os fune
cionarios que incorrerem nas seguintes faltas: 

a) negligencia no cumprimento de seus deveres: 
b) desrespeito ás ordens de seus superiores hierarchícos; 
cA ausência ao serviço sem causa justificada; 
d) revelação de assumptos não publicados; 
e) infracção a dispositivo deste regulamento ou do regimento 

interno. 
§ 1." —• São penalidades applicaveís a esses funecionarios: 

a) advertência: 
b) reprehensão por escripto; 
c) suspensão entre trinta dias e u m anno; 
d) demissão. 

§ 2." —• As duas primeiras penas serão impostas em caso de faltas le
ves e as duas ultimas no caso de desidia inveterada, ou quebra habitual de 
deveres, ou actos incompatíveis com a dignidade da Faculdade. 

§ 3.° —• A suspensão privará o funecionario de todas as vantagens que 
lhe caberiam, se estivesse em effectivo exercicio. 

§ 4." — Tratando-se de funecionario em goso de estabilidade, a pena de 
perda do cargo só poderá ser imposta mediante processo administrativo, 
dirigido por uma commissão de três professores cathedraticos, nomeados 
pelo Secretario da Educação e da Saúde Publica. 

§ 5." —• A competência para a imposição das penas de advertência c 
reprehensão por escripto é do Director. da de suspensão é do Conselho 
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Technico-Administrativo e a de perda do cargo é da Congregação em vota
ção minima de dois terços de seus membros presentes. 

Art. 147 — Ficam sujeitos ás penalidades abaixo indicadas os alumnos 
(pie incorrerem nas seguintes faltas: 

a) desrespeitar o Director ou qualquer professor ou desobedecer 
ás suas prescripções; 

b) perturbar o silencio ou proceder incorrectamente nas aulas; 
c) offender a honra de seus collegas; 
d) perturbar a ordem dos trabalhos de exame, ou proceder com 

deshonestidade no recinto da escola; 
e) escrever, sejo o que fôr, nas paredes do edificio da Faculdade, 

ou destruir editaes ou avisos nella affixados; 
f) damnificar moveis ou qualquer material; 
g) injuriar funecionarios; 

h) injuriar ou ameaçar o Director ou qualquer professor; 
i) aggredir o Director ou qualquer professor. 

§ 1.° —• São penalidades: 

I) —• advertência particular aos que incidirem nas faltas referidas nas 
alíneas a), b), c), d), e), e g); 

IT) —• advertência na presença de dois professores em caso de reinci
dência nas faltas mencionadas na lettra anterior; 

III) — chamada á ordem, ou retirada da sala de aulas sem prejuízo 
da advertência, particular ou publica, aos epie incidirem na falta referida na 
alinea b) ; 

IV) —• suspensão por um a dois annos, em casos de maoir gravidade, 
a critério de quem incumbir applical-a nas faltas acima indicadas e na re
ferida na alinea h) ; 

V) —• expulsão da Faculdade aos que praticarem a falta mencionada 
na alinea i) : 

§ 2." — Compete a applicação das penas: nos casos das lettras "a" e 
"c" ao Director: nos casos da lettra "h" ao professor; nos casos das lettras 

d << ~ >> e", "f". "g", ao Conselho Technico-Administrativo; nos casos da 
e em reincidência nos casos das lettras "h" e "i", á Congre

gação, mediante processo regular, promovido pelo Director. 
§ 3." — E m casos de advertência publica, será lavrado termo assigna

do pelo Director, por dois professores e pelo Secretario. 
§ 4.° —• As penalidades acima indicadas não excluem as que forem 

applicaveis segundo as leis penaes. 

CAPITULO IX 

Da revalidação de diplomas 

Art. 148 -- Os diplomados em direito por faculdades extrangeiras po
dem revalidar seus diplomas. 

§ 1." — A revalidação só pôde ser dada: 
a) si o diploma ou titulo gosar, no paiz onde fôr conferido, dos 

mesmos direitos dos diplomas desta Faculdade. 
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b) si houver reciprocidade. 
§ 2." — São documentos esenciaes para que seja concedido o exame 

revalidação: 
a) prova de ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) prova de sanidade, de identidade e idoneidade moral; 
c) diploma ou titulo authenticado pelo consulado brasileiro na 

capital do paiz onde estiver localizado o instituto que haja 
expedido o titulo ou diploma; 

d) histórico da vida escolar, inclusive do curso secundário; 
e) certificados dos exames de portuguez, historia do Brasil, geo

graphia do Brasil, prestados em estabelecimento de ensino se
cundário ou equiparado; 

í) prova de haver pago a taxa de revalidação. 

§ 3." — A inscripção para o exame será na primeira quinzena de agosto 
cada anno. 
Art. 149 — Será este o processo do exame de revalidação: 

a.) no dia seguinte ao da inscripção, á hora designada pelo Dire
ctor, em presença deste e do Secretario, serão sorteadas três 
cadeiras de direito positivo pátrio; 

b) dentre as dez questões formuladas no começo do anno lectivo 
em cada cadeira para defesa de theses, escolherá o candidato 
de unia das cadeiras sorteadas, uma these para a dissertação 
escripta e, sobre as de cada uma das cadeiras, três theses para 
sustentação oral; 

c) convocará o Director em seguida o Conselho Technico-Admi
nistrativo, para sortear a commissão examinadora composta 
de cinco membros, u m de cada anno, e mais dois supplentes, e 
para nomear uma commissão de três professores que, no prazo 
de três dias, apresentará sobre as theses a sua opinião escripta; 

d) approvadas as theses e dentro de trinta dias, entregará o can
didato ao Secretario trinta exemplares de sua dissertação im
pressa, em cujo frontispicio somente poderão constar o objecto, 
o fim e o nome do auctor; 

e) recebidas as theses impressas, marcará o Director dia e hora 
para a arguição e sustentação oral; 

f) cada examinador arguirá pelo espaço de meia hora, a começar 
pelo mais recente; 

g) findas as arguições pelos cinco professores e a sustentação das 
theses pelo candidato, será este submettido ás provas praticas 
de processo civil e commercial, sobre pontos propostos no 
momento, não podendo estas provas durar mais de meia hora 
para cada examinador; 

h) terminadas as provas a commissão examinadora, em sessão 
secreta, approvará ou reprovará o candidato, lançando o Se
cretario o resultado no respectivo livro, em termo que será 
por todos subscripto; 

i) approvado o candidato, o Director marcará dia e hora para re
ceber delle promessa igual á fórmula latina indicada no art. 
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133, letra "d", deste Regulamento, e mandará apostillar seu 
titulo ou diploma. 

CAPITULO X 

Da revista acadêmica 

Art. 150 — A Faculdade manterá uma revista que publique: 
a) memórias originaes, de auctoria dos professores; 
b) summario das principaes resoluções da Congregação e do Con

selho Technico-Administrativo, bem como das resoluções do 
Governo no que interesse á Faculdade; 

c) outros trabalhos a juizo da commissão da revista. 
Art. 151 —• A Revista será dirigida por três professores eleitos pela 

Congregação na sua primeira reunião animal ordinária. 
§ 1.° — A Revista será secretariada por um dos funecionarios da Fa

culdade designado pelo Director. 
§ 2° •—• A Revista poderá ser vendida na Bibliotheca, recolhido o pro

ducto dessa venda mensalmente, á Thesouraria da Faculdade. 

CAPITULO XI 

Das taxas 

Art. 152 — A Faculdade cobrará as taxas da tabeliã annexa a este 
Regulamento. 

Art. 153 — Ao estudante que não puder satisfazer as taxas escolares, 
poderá ser auetorizada a matricula sob a condição de indemnização posterior. 

§ 1.° — Os estudantes beneficiados por esta providencia não poderão 
exceder a dez por cento (10 °/o) dos matriculados no respectivo anno. 

§ 2° — A divida contrahida será escripturada na Thesouraria da Facul
dade. 

C A P I T U L O XII 

Disposições Geraes 

Art. 154 —• Não se passará segundo diploma, sinão provada a perda do 
primeiro, nem se dará certidão de grau cie bacharel a quem não tenha tirado 
a sua carta. 

Art. 155 — Os diplomas serão assignados pelo Director e, em sua pre
sença, pelo interessado. 

Paragrapho único —• Quando o diplomado estiver fora do Estado, ser-
lhe-á remettido o diploma por intermédio do Director de uma faculdade of
ficial, ou por intermédio do presidente do mais alto tribunal de justiça local, 
ou ainda si residir no extrangeiro, por1 intermédio do consulado brasileiro, 
para que o director, presidente ou cônsul o faça assignar em sua presença. 

Art. 156 —• A matricula e inscripção para exames poderão ser feitas e 
recebido o grau, por procurador especialmente constituído. 
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Art. 157 — A Faculdade continuará a usar. nos documentos que expe
dir, de sello próprio, nas condições da legislação anterior. 

Art. 158 — Ficam revogadas as disposições constantes do art. 55 a 5^> 
do regulamento que baixou com o decreto n.° 6.429, de 9 de maio de 1934, 
regendo-se as nomeações, vencimentos1, aposentadorias, jubilações. licenças, 
etc, dos funecionarios docentes e administrativos nomeados sob o regimen 
estadual pela legislação do Estado, relativa ao assumpto. 

Art. 159 — Nenhuma gratificação extraordinária poderá ser concedida 
aos funecionarios, sinão as que lhes competirem por substituição, para as 
quaes tiverem sido designados pelo Director. 

Art. 160 — Será esta a formula para a posse do Director e dos profes
sores : 

"Prometto observar e fazer observar o Regulamento e o Regimento In
terno da Faculdade e cumprir com dedicação, os deveres do cargo de Di
rector". 

"Prometto observar e fazer observar o Regulamento e o Regimento In
terno da Faculdade e cumprir, com dedicação, os deveres de professor". 

Art, 161 - - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Technico-Administrativo. 

CAPITULO XIII 

Disposições transitórias 

Art. 162 — Para renovação do Conselho Technico-Administrativo 
actual, continuará em applicação o disposto no artigo 168 do Regulamento 
anterior, lavrado com o decreto n.° 6.429. de 1934. 

Art. 163 — O Conselho Technico-Administrativo providenciará a fei
tura do Regimento Interno da lAaculdade, o qual deverá ser posto em vigor 
no prazo de noventa dias. 

Secretaria de listado da Educação e da Saúde Publica, aos 6 de abril de 
1935. 

A R M A X D O DE SALLES OLIVEIRA. 
Mareio P. Munhoz. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Xegocios da Educação e da 
Saúde Publica, aos 6 de abril de 1935. 

Meirelles Reis Filho, 

Director Geral. 

A N X E X O X.° 1 

Modelo do diploma ou, carta de doutor 
•• - * > 

i - — ' -

Republica dos Estados Unidos do Brasil, LJniversidade de São Paulo. 
Faculdade de Direito. E m nome do Governo da Republica dos Estados Uni
dos do Brasil, eu, doutor , Director da Fa-
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culdade de Direito de São Paulo, tendo presente o termo de collação do grau 
de Doutor em Sciencias Juridicas e Sociaes, conferido no dia .... de 
de . . . ., ao Bacharel , filho de , nascido a , 
de de ex-vi da sua approvação em e 
usando da autoridade cpie me confere o Regimento desta Faculdade, mandei 
passar-lhe o presente Diploma de Doutor em Sciencias Juridicas e Sociaes, 
para que possa gosar de todos os direitos e prerogativas concedidos a este 
titulo pelas leis da Republica. 

Secretaria da Faculdade de Direito de São Paulo de 
de.... 

O Reitor 

O Director 

O Doutor 

O Secretario 

(O Diploma terá pendente o sello da Faculdade). 

Modelo do diploma ou carta de bacharel 

O Diploma de bacharel será passado nos mesmos termos do de Doutor, 
mutatis mutandis, supprimidas as palavras "ex-vi da sua approvação em. . 

A N N E X O X.° 2 

Tabellas de taxas 

1 — Taxa de matricula por anno 300S000 
2 — Taxa de certidão de freqüência, por cad 5$000 
3 — Taxa de certificado de exame, por cad 5S000 
4 — Taxa de guia de transferencia para outra Faculdade .... 200$000 
5 — Taxas de admissão por transferencia de outras Faculdades 500S000 
6 — Taxa de inscripção para defesa de theses 300S000 
7 — Taxa de certidão de approvação em defesa de theses .... 50SOO0 
8 —• Taxa de diploma ou carta de bacharel 300^000 
9 —• Taxa de diploma ou carta de doutor 600$000 
10 — Taxa de inscripção para revalidação de diploma expedido 

por Faculdade extrangeira 1 :000$Ü00 
11 — Taxa de certidão ou apostilla de approvação em exame cie 

revalidação de diploma expedido por Faculdade extrangeira 2:000|000 
12 — Taxa de inscripção para concurso de livre docente 100̂ 000 
13 — Taxa de titulo de livre docente 300$000 
14 — Taxa de inscripção em concurso para cathedratico 300$000 
15 — Taxa de inscripção ao exame vestibular 120$000 
16 — Taxa de certidão de approvação em exame vestibular . . 20$00Ü 
17 — Aviamento de diploma de bacharel 3Ü$000 



— 419 — 

18 — Taxa de certidão de matrículas, verbum ad verbum ou em 
relatorio 5$000 

19 — Preço de cada numero da Revista: 

a) para alumno matriculado 5$000 

b) para pessoa extranha 10$000 

20 — Preço do Annuario da Faculdade 2$000 

21 — Preço de exemplar do Regimento Interno 5$000 
As taxas são pagas, além do sello devido ao Thesouro Estadual. 

Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Publica. São Paulo, 6 
de abril de 1935. 

Mareio P. Munhoz. 
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"PRÊMIO CARVALHO Dü MENDONÇA" 





E S T A T U T O S 

I 

Denominação, instituição e fins 

Art. 1." — O "Prêmio Carvalho de Mendonça" é uma fundação, insti
tuída por escnptura publica de 22 de maio de 1929. das notas (livro n. 238, 
fls. 10-v) do terceiro tabellião desta Capital, na qual tem sede, domicilio 
e foro. 

Art. 2." - Creada pela commissão especial, constituída pelos represen
tantes de associações e institutos dos advogados, dosf commerciantes. dos 
corretores de fundos públicos, dos industriaes, do ensino commercial e ou
tros, afim de commemorar a terminação do Tratado de Direito Commercial 
Brasileiro, da auctoria do dr. José Xavier Carvalho de Mendonça, tem a fun
dação por fim : 

a) cultuar o nome e a obra deste grande commercialista e juris-
consjulto brasileiro ; 

b) conferir, como consagração e estimulo, annualmente, um prê
mio em dinheiro: o "Prêmio Carvalho de Mendonça", ao me
lhor estudante do curso de Direito Commercial da Faculdade 
de l̂ ireito de São Paulo. 

I I 

Patrimônio 

Art. 3° — Constituem o patrimônio da fundação as vinte apólices da 
Divida Publica Federal, de diversas emissões, valor nominal de um conto 
de réis (Rs. 1 :000§000). cada uma. que lhe foram doadas pelos instituidores, 
as quaes serão convertidas em apólices nominativas inalienáveis e com esta 
cláusula, averbadas em nome da fundação, nas repartições competentes. 

Art. 4.'1 - A fundação poderá receber, incorporando-se ao seu patri
mônio inalienável, dotações de bens livres, de qualquer natureza, para a rea
lização de seus fins. 

Art. 5." - Os rendimentos, dividendos ou juros dos bens que constituí
rem o patrimônio da fundação, (pie. por qualquer motivo, não forem applica-
dos na fôrma do art. 2.". em u m ou mais annos. constituirão fundos espe
ciaes, que serão applicados na accpiisição de novas apólices nominativas da 
Divida Publica FAderal, também inalienáveis. 
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II I 

Administração 

Art. 6.° — A fundação, será administrada por uma Directoria, compos
ta dos dois professores cathedraticos de Direito Commercial da Faculdade 
de Direito de São Paulo. 

Paragrapho único —, No caso de renuncia, de impedimento, de ausência 
ou de falta de qualquer ou de ambos os professores cathedraticos de Direito 
Commercial, outros professores cathedraticos serão nomeados, por portaria 
do Director da Faculdade de Direito de São Paulo, para os substituir. 

Art. 7." — Os directores; exercerão os seus cargos gratuitamente e re
presentarão a fundação, "in solidum". em juizo e nas suas relações com 
terceiros. 

Paragrapho único — Entre os seus poderes se incluem os necessários 
para receber rendimentos, juros, dividendos, assignar os documentos ne
cessários ; acceitar e receber doações; promover a conversão das apólices 
ao portador ou titulos de outra natureza em apólices nominativas federaes 
e adquiril-as com os rendimentos retidos na forma do art. 5.°, ou para a ap
plicação de quaesquer titulos ou valores que, de^futuro, lhe advierem, os 
quaes serão, também e sempre, inalienáveis. 

Art. 8.° — Se as circumstancias o exigirem, a Directoria poderá man
ter empregados para a conservação e guarda de seus bens, e manterá uma 
escripturacão em livros apropriados e por ella authenticados, contractando 
os auxiliares necessários, mediante módica remuneração. 

Art. 9.° — Elaborará, a Directoria. triennalmente, um relatório cir-

cumstanciado de sua administração, submettendo-o á approvação da Con
gregação dos Professores da Faculdade de Direito de São Paulo e dando-lhe 
ampla publicidade. 

TV 

Concessão de prêmio 

Art. 10 —• Concederá a Directoria, annualmente. o "Prêmio Carvalho 
de Mendonça", em dinheiro, com o rendimento, no minimo, das vinte apó
lices federaes que ora constituem o patrimônio inalienável da fundação, ao 
melhor estudante do curso de Direito Oommercial da Faculdade de Direito 
de São Paulo, nos dois annos em que esta disciplina fôr professorada. 

Art. 11 — No começo de cada anno lectivo, os professbres cathedrati
cos de Dire;to Commercial. ou os que se acharem no exercicio das duas ca

deiras, apresentarão um parecer indicando o melhor estudante entre os (pie 
houverem : 

a) cursado, com assiduidade e integridade moral, os dois annos 
de ensino da matéria: 

b) obtido, nos exames dos dois annos, distincção. 
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§ 1." — Existindo dois ou mais estudantes, em igualdade de condições 
será posto entre elles em concurso, afim de ser conferido ao que apresentar 
melhor trabalho escripto sobre assumpto ou these sorteada entre os de uma 
lista organizada pelos professores em exercicio nas cadeiras de Direito Com
mercial c approvada pela Congregação d„s Professores da Faculdade de 
Direito de São Paulo. 

§ 2." - Poderá a Directoria. com assentimento da Congregação de
terminar que seja aberto o concurso, para a concessão annuaí do "Prêmio 

Carvalho de Mendonça", entre os estudantes que se acharem nas condições 
do art. 11. s 

Art. 12 — Quando os rendimentos da fundação o permittirem, a Di
rectoria creará <a "Bibliotheca Carvalho de Mendonça", publicando á sua 
custa, os trabalhos jurídicos dos estudantes que obtiverem o "Prêmio Car

valho de Mendonça", dos quaes se reservará a metade, para distribuição 
gratuita e permuta, entregando a outra metade ao premiado, que poderá ex-
pôl-a á venda, se quizer. 

Art. 13 -- O "Prêmio Carvalho de Mendonça" será entregue ao que o 
alcançar, em sessão da Congregação dos Professores da Faculdade de Di
reito de São Paulo, para esse fim convocada. 

V 

Disposição especial 

Art. 14 - - Estes estatutos somente poderão ser alterados por proposta 
da Directoria. approvada pela Congregação da Faculdade de Direito de São 
Paulo. 

São Paulo. 2 de janeiro de 1930. 

Octavio Mendes. 

Waldemar Ferreira. 





R E G U L A M E N T O 
DO COLLEGIO UNIVERSITÁRIO 





D E C R E T O N. 6.829 — D E 30 D E N O V E M B R O DE- 1934 

Dispõe sobre o Collegio Universlitario e lhe dá regulamento 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA. Interventor Fe
deral no Estado de São Paulo, usando das attribuições que lhe confere o 
decreto federal n.° 19.398. de 11 de novembro de 1930, 

Decreta: 

CAPITULO I 

Dos fins do Collegio Universitário 

or AATt l° ~ ° ColIe£io Universitário, creado pelo decreto n.° 6.283 de 
-ó de janeiro de 1934, tem por fim completar a educação secundaria dos can
didatos aos institutos universitários e oriental-os na direcção das escolas a 
que se destinam. 

C A P I T U L O I I 

Da constituição do Collegio Universitário 

Art. 2." — Compõe-se o Collegio Universitário de 5 secções: 

}*) — a primeira sessão, de philosophia. sciencias sociaes e auxiliares, 
destinada á preparação para a Faculdade de Direito e para as secções de 
philosophia, de sciencias sociaes e politicas e de geographia e historia da 
Faculdade de IJhilosophia, Sciencias e Lettras ; 

2.") — aa segunda secção, de sciencias chimicas e naturaes. para prepara
ção ás Faculdades de Medicina, de Medicina Veterinária e de Pharmacia e 
Odontologia, á Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", bem 
como á Secção de Sciencias Naturaes cia Faculdade de Philosophia, Sciencias 
e Lettras; 

3.*) - - a terceira secção, de sciencias physicas e naturaes, para prepa
ração á Escola Polytechnica e ás secções de sciencias mathematicas e de 
sciencias physicas e chimicas da Faculdade de Philosophia, Sciencias e 
Lettras ; 

4.*) — a quarta secção, de sciencias e educação, destinada á preparação 
para o Instituto de Educação: 

5.a) — a quinta secção, de lettras, de preparo para a secção de lettras 
da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras. 

Art. 3.° — As differentes secções do Collegio Universitário, que func-
cionarão annexas aos institutos universitários, comprehenclem dois annos de 
estudos, e terão as matérias discriminadas' nas secções abaixo. 
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SECÇÃO I 

Da Primeira Secção 

Art. 4.° — A primeira secção tem a seguinte distribuição de matérias: 

Aulas 
l.a Série por 

semana 

Latim 3 

Historia da Litteratura 3 
Biologia Geral 2 
Psychologia 3 

Historia da Civilização 3 
Economia e Estatística 3 

2.a SÉRIE 

Aulas 
por 

semana 

Latim 3 

Historia da Litteratura 3 
Lógica 3 

Historia da Philosophia 3 

Geographia e Cosmographia , 2 
Hygiene 3 

Sociologia 3 

SECÇÃO II 

Da Segunda Secção 

Art. 5.° — A segunda secção comprehende as disciplinas seguintes: 

l.a SÉRIE 

Aulas 
por 

semana 

Allemão ou inglez 3 

Mathematica (1.°) 3 

Physica 4 

Chimica (inorgânica) 4 

Historia Natural (botânica) .... 5 
Psychologia 3 

Desenho 2 
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2." SÉRIE 

' Aulas 
por 

semana 

Allemão ou inglez » 
* Physica > 

Chimica (orgânica) 4 
Biologia geral g 
Lógica 9 
Mathematica -> 
Historia Natural (zoologia) 5 

Paragrapho único -- No curso da 2.a Secção, que funccionar annexo á 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", haverá a mais. a cadeira 
de Geologia e Mineralogia, com duas aulas por semana. 

SECÇÃO I I I 

Da Terceira Secção 

Art. 6." — A Terceira Secção comprehende as seguintes matérias: 

1." SÉRIE 

Aulas 
por 

semana 

Mathematica 4 
Physica 4 

Chimica 4 
Historia Xatural (introducção) 3 
Psychologia 3 
Geographia e Cosmographia 3 
Desenho 3 

2.a SÉRIE 

Auljas 
por 

semana 

Mathematica (inclusive elementos de Geometria descriptiva). . . . 2 
Complementos de Mathematica elementar, Álgebra superior. Ele

mentos de Geometria analytica. plana e no espaço 5 
Physica 4 
Chimica 4 
Historia Xatural (Mineralogia e Geologia) 2 
Lógica 2 
Sociologia 2 
Desenho 3 
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SECÇÃO IV 

Da Quarta Secção 

Art. 7.° — Na Quarta Secção será esta a distribuição de matérias: 

l.a SÉRIE 

Aulas 
por 

semana 

Inglez ^ 
Mathematica -> 
Biologia humana ? 
Psychologia •> 
Desenho . -, 

2." SÉRIE 

Inglez :> 
Biologia geral ^ 
Hygiene ^ 
Psychologia ? 
Lógica 9 
Sociologia -> 
Desenho 9 

SECÇÃO V 

Da Quinta Secção 

Art. 8.° — A Quinta Secção comprehende o seguinte: 

1." SÉRIE 

Aulas 
por 

semana 

Italiano ? 
Francez 3 
Inglez ou Allemão 3 
Latim 3 
Litteratura 3 
Historia da Lingua Portugueza 5 
Grego 3 

2.a SÉRIE 

Italiano ou Francez 3 
Inglez ou Allemão 5 
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Latim 
Litteratura ^ 

Sociologia (Lingüística ou Esthetica) ......... \ 
Grego 

3 

CAPITULO I J J 

Da administração dos cursos 

Art. 9» - - Cada Secção do Collegio Universitário, directamente subor-

mTntraTãor̂ *0 L l ~ ^ de *« « ̂nnexa, tem como órgão d^Z-

a) o director do estabelecimento universitário 
b) um conselho technico. 

SECÇÃO I 

Do Director 

Art- 10 " ° dire.Çt°r, que superintende o ensino e a administração da 
secção, tem como attribuições: K 

1) velar pela fiel execução do regulamento e regimento interno-
2) convocar e presidir as reuniões do Conselho Technico-
3) indicar ao Governo professores para serem nomeados interinamente 
4) dar posse aos professores e auxiliares do ensino; 
5) exercer o poder disciplinar; 

6) exigir a fiel execução do regimen didactico, especialmente quanto á 
observação dos horários e programmas; 

7) levar ao conhecimento do Conselho Universitário a falta de execução 
do programma de qualquer disciplina do curso, nos termos do art 36-

8) justificar faltas dos professores e auxiliares do ensino, até duas por 
mez e, no máximo, 15 por annc 

9) submetter, no inicio de cada anno lectivo. os programmas da secção 
elaoorados pelos respectivos professores, a uma commissão por elle esco
lhida, entre os membros da Congregação do instituto universitário; 

10) exercer as demais attribuições que lhe competirem por lei, regu
lamento ou regimento interno. 

S E C Ç Ã O II 

Do Conselho Technico 

Art. 11 — O Conselho Technico de cada secção do Collegio Univer
sitário é órgão consultivo sobre assumptos disciplinares e, didacticos com-
pondo-se de todos os professores em exercici :io. 

Art. 12 — O Conselho Technico se reunirá sempre que o convocar o 
director, funccionando com a presença de mais de metade de seus membros, 
um dos quaes será designado, em cada sessão, para servir de secretario. 
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Paragrapho único — As faltas de professores a cada sessão do conselho 
technico eqüivalem á perda de um dia de aula. 

CAPITULO I V 

Do Corpo Docente 

Art. 13 — O corpo docente de cada secção do Collegio Universitário 
se compõe de: 

a) professores cathedraticos; 
b) professores contractados, 
c) auxiliares' de ensino. 

SECÇÃO I 

Dos professores cathedraticos 

Art. 14 — Os professores cathedraticos. um para cada cadeira da sec
ção, são nomeados pelo Governo: 

a) por transferencia de professor cathedratico de igual disciplina 
cie outra secção; 

b) mediante concurso de titulos e provas. 

Art. 15 — Para a inscripção ao concurso de professor cathedratico, o 
candidato deverá apresentar: 

1) diploma profissional ou scientifico de instituto officialmente reco
nhecido, onde se ministre ensino da disciplina a cujo concurso se propõe; 

2) prova de que é brasileiro nato ou naturalizado; 
3) prova de sanidade, fornecida pelo Serviço Sanitário; 
4 prova de idoneidade moral, subscripta por três professores da Uni

versidade ; 
5) prova de idade inferior a 50 annos. 

Art. 16 — O candidato juntará aos documentos dei inscripção o relato 
de suas actividades cultural e docente, bem como exemplares dos trabalhos 
que haja publicado. 

Art. 17 — O concurso de provas constará de: 
1) prova escripta; 
2) prova pratica; 
3) prova didactica. 
§ 1." — A prova escripta constará de uma dissertação, feita no prazo 

máximo de três horas, sobre assumpto sorteado no momento, de uma lista 
de 30 pontos, organizada e affixada três dias antes. 

§ 2.° — A prova pratica, effectuada no prazo de 4 horas, constará: 
3.) de trabalhos de laboratório, sorteados na oceasião, para as ma

térias que o comportem; 
b) de problemas, para a mathematica ou estatística; 
c) de.trabalhos de redacção, para, línguas; 
d) de solução de duas questões praticas, para as demais matérias. 

§ 3.° — A prova didactica consistirá em prelecção de cincoenta minu
tos, sobre assumpto sorteado com 24 horas de antecedência, do programma 



— 435 — 

Art. 18 — O concurso será julgado por uma commissão de cinco mem
bros, nomeados pelo Secretario da Educação e da Saúde Publica, entre espe
cialistas da matéria, dois dos quaes, pelo menos, pertencerão ao corpo do
cente da Universidade. 

Paragrapho único - - Presidirá a banca o director ou o vice-director do 
Instituto universitário. 

Art. 19 — Assim se julgará o concurso: 

1) os titulos, em conjuncto, terão de cada examinador, uma nota rigo
rosamente secreta, antes de iniciadas as provas; 

2) o mesmo se dará com cada prova, logo que tenha sido concluída 
pelo ultimo candidato a ella chamado; 

3) as notas se graduam de zero a dez; 

4) terminada a ultima prova, se apurará para cada examinador, a clas-
silicaçao dos candidatos, de accôrdo com as notas que houver dado • 

_ 5) será classificado em primeiro lugar do concurso, o candidato que 
tiver maioria de classificações parciaes em primeiro lugar; 

6) si houver empate de classificações em primeiro lugar, entre dois ou 
mais candidatos, será classificado em primeiro lugar o que houver obtido 
média geral mais elevada; 

_ 7) havendo, também, empate de média geral, a commissão, por escru
tínio secreto, decidirá, entre os empatados, quem deve ser o nomeado. 

§ 1-° — Terminada a ultima prova, e antes da apuração acima referida 
a commissão, por maioria de votos, em escrutínio secreto, habilitará ou inha-
bilitará cada um dos candidatos. 

§ 2." — O candidato habilitado e classificado em 1." lugar pela Com
missão será indicado ao Governo para ser provido na cadeira em concurso. 

Art. 20 — Do julgamento do concurso, caberá recurso exclusivamente 
de nullidade, para o Conselho Universitário, que, ouvida a Congregação do 
respectivo instituto, instruirá o Secretario da Educação, o qual decidirá em 
definitivo. 

_ Art. 21 — O professor cathedratico. depois de effectivado gosará de 
vitalicieclade e mamovibilidade. 

Art. 22 - - O professor cathedratico é obrigado a dar 12 aulas sema-
naes pelos vencimentos do cargo, e mais seis por semana, as quaes serão 
consideradas como extraordinárias, tão somente para effeito de remuneração. 

Paragrapho único — As horas de trabalho acima referidas podem, ser 
completadas por aulas da mesma matéria, em outras secções do Collegio 

Universitário, mediante entendimento dos respectivos directores e designa
ção do Governo. 

Art. 23 — Os professores cathedraticos gosam dos direitos á justifi
cação de faltas, licenças e aposentadorias, assegurados pela legislação em 
vigor. 

Paragrapho único — N o periodo de férias do semestre e do fim do anno, 
ate 28 de fevereiro, o professor receberá somente a remuneração correspon
dente ás aulas ordinárias. 

Art- 24 - - O professor cathedratico é responsável pela efficiencia do 
ensmo da disciplina, devendo pôr em pratica methodos idôneos para o apro
veitamento por parte dos alumnos. 
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Art. 25 — O professor poderá ser destituído das respectivas funeções 
pelo voto de dois terços dos professores cathedraticos do Instituto e saneção 
do Conselho Universitário, nos seguintes casos : 

a ) incapacidade didactica ; 
b) desidia inveterada no desempenho das attribuições; 
c) actos incompatíveis com a moralidade. 

§ 1." — A destituição de que trata este artigo só poderá ser effectivada 
mediante processo administrativo, perante commissão de professores eleita 
pela Congregação do Instituto Universitário e presidida por u m membro do 
Conselho Universitário, por este designado. 

§ 2.° — Quando o professor destituído das funeções já se achar no goso 
da vitaliciedade, será proposta ao Governo a sua aposentadoria compulsória 
nos termos da lei. 

_ Art. 26 — Xos casos das lettras "b" e "c" do artigo anterior, o Secre
tario da Educação e Saúde Publica poderá ter a iniciativa do inquérito admi
nistrativo, nomeando a commissão. que poderá ser composta de professores, 
ou de pessoas de reconhecida idoneidade. 

SECÇÃO I I 

Dos professores contractados 

Art. 27 — O Governo poderá contractar professores por tempo certo, 
para leccionar no Collegio Universitário, nos seguintes casos: 

a; quando, preenchidas as dezoito horas a que é obrigado o pro
fessor cathedratico de qualquer matéria, houver ainda aulas, 
cujo numero, por ser inferior a doze, não justifique a creação 
de mais uma cadeira; 

b) quando não se apresentaram candidatos a concurso; 
c) quando do concurso não resultar a indicação de qualquer can

didato ; 
d) ([liando o Conselho Universitário, por dois terços de votos, re

conhecer vantagem no contracto de um especialista de notória 
competência. 

Art. 28 — O Governo poderá solicitar, por intermédio da Reitoria da 
Universidade, parecer do Conselho Universitário, que verificará si o candi
dato, pelos seus titulos profissionaes e culturaes. offerece garantias de bom' 
desempenho das funeções para que vai ser contractàdo. 

Paragrapho único — E m qualquer tempo poderão ser revogados os con
tractos, mediante proposta do director do instituto e parecer do Conselho 
Universitário, ou a juizo do Governo. 

SECÇÃO I I I 

Dos auxiliares do ensino 

Art. 29 — Haverá preparadores para Physica, para Chimica. para Zoolo
gia, para Botânica, para Biologia e para Mineralogia, todos contractados por 
proposta do professor e demissiveis por proposta fundamentada deste. 

Art. 3 0 — Haverá dois technicos, um para Historia Natural e outro 
para Biologia, contractados e demissiveis como os preparadores. 
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Art. 31 — Preparadores e technicos auxiliarão os professores a que 
estiverem subordinados, nos estabelecimentos do Collegio em que leccio-
narem. 

SECÇÃO IV 

Dos vencimentos, licenças e substituições 

Art. 32 — Os vencimentos do pessoal do Collegio Universitário são 
os constantes da tabeliã annexa, respeitada a situação dos funecionarios apro
veitados de outras repartições. 

Art. 33 — No caso de licença ou commissão de professores, o director 
indicará ao Governo os substitutos, obedecendo ao seguinte: 

a) sendo a licença ou commissão até 3 mezes. a indicação é inde
pendente do Conselho Universitário; 

b) sendo a licença superior a 3 mezes, ou por tempo indeterminado 
será o substituto indicado pelo Conselho Universitário. 

Art. 34 --Os professores contractados, interinos, e em commissão, 
terão os seguintes honorários: 

a) os que oecuparem cadeiras vagas os vencimentos de cathe
draticos ; 

b) os que substituírem professores licenciados, tudo quanto per
derem os substituídos ; 

c) os que substituírem em goso de licença com todos os venci
mentos, ou em commissão, os vencimentos integraes, salvo si o 
substituto fôr professor cathedratico ou contractàdo, caso em 
que perceberá metade do que competia ao substituído; 

d) os que derem aulas extraordinárias. 15$000 por aula. 

CAPITULO V 

Dos programmas 

Art. 35 — Cada professor organizará, para cada série da secção em que 
ieccionar, o programma da sua matéria, obedecendo ao seguinte : 

a; o programma deve ser distribuído em cerca de 75 licções para 
as matérias de três aulas por semana, e cerca de 50 licções para 
as de duas aulas; 

b) deverão ser contemplados, nos programmas, os assumptos ca
pitães da matéria, visando-se sempre o caracter cultural e pre-
profissional do curso; 

c) haverá, no programma, indicações bibliographicas summarias, 
de livros accessiveis aos alumnos. 

Art. 36 — Reunidos na primeira quinzena de fevereiro, serão os pro
grammas submettidos pelo director a uma commissão por elle designada 
de professores do Instituto Universitário, a qual acceitará ou recusará a pro
posta, indicando, neste caso. as modificações que lhe parecerem conve
nientes. 

Paragrapho único — Se. passados oito dias após o conhecimento do pa
recer da commissão que recusou o programma. o professor não apresentar 
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nova proposta, ou esta fôr ainda rejeitada, o director mandará executar o 
programma que a commissão elaborar. 

Art. 37 — O professor é obrigado a dar pelo menos dois terços do pro
gramma approvado. 

Paragrapho único — Será considerado desidia inveterada o facto de não 
dar o professor, sem justificação, perante o Conselho Universitário, em dois 
annos consecutivos ou em três não consecutivos, o minimo do programma 
exigido neste artigo. 

CAPITULO VI 

Dos alumnos e da vida escolar 

SECÇÃO I 

Da Admissão de Alumnos : 

Art. 38 — A matricula inicial aos cursos do Collegio Universitário se 
faz nas Secretarias de cada instituto de 10 a 20 de fevereiro de cada anno, 
devendo os candidatos apresentar; 

1) —• requerimento ao director do instituto; 
2) —• certificado de approvação no curso gymnasial official ou oíficia-

lizado, de cinco annos; 
3) —• carteira de identidade; 
4) —• prova de sanidade; 
5) — prova de idoneidade moral, assignada por professor da Universi

dade ou do Collegio Universitário, pelo director da escola cie onde procede; 
6) —• recibo do pagamento da taxa de matricula. 

Art. 39 — A lotação de cada secção do Collegio Universitário será fi
xada pela Congregação do Instituto em que funccione, approvada pelo Go
verno. 

Art. 40 —• Havendo pedidos de matricula á l.a série em numero superior 
ao de vagas, proceder-se-á a concurso entre os candidatos. 

§ L° — O concurso constará de prova escripta de três matérias do 5." 
anno gymnasial, fixadas pela Congregação do Instituto. 

§ 2." —• Cada prova será effectuada perante u m a commissão de três 
professores do curso, designados pelo director, divididos os alumnos em 
turmas de no máximo vinte (20). 

§ 3.° — Serão nullas as provas, quando não permanecer na sala ao menos 
u m dos examinadores. 

§ 4.° —• Terminadas as provas, as commissões examinadoras se reunirão 
e classificarão os candidatos na ordem de merecimento, para o effeito de 
matricula. 

Art. 41 — A matricula no 2." anno se faz mediante requerimento, na 
época fixada pelo art. 38, juntando o candidato: 

1) — certificado de approvação na l.a série; 
2) — recibo do pagamento da taxa. 

Art. 42 —• Havendo vaga, acceitar-se-ão transferencias dos alumnos 
approvados no 1.° anno dos cursos complementares equivalentes, dos gym-
nasios officiaes ou officializados. 
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Paragrapho único — As transferencias se fazem antes do inicio do anno 
lectivo, e, se o numero de pedidos fôr superior ao de vagas, haverá concurso 
entre os candidatos, na forma prescripta pelo art. 40. versando as provas 
sobre três matérias da primeira série do curso. 

SECÇÃO II 

Do anno lectivo e do regimen das aulas 

Art. 43 — O anno lectivo do Collegio Universitário inicia-se a 1." cL 
março e encerra-se a 14 de novembro, com férias de 21 de junho a 15 de 
julho. 

Art. 44 — As aulas theoricas serão de 50 minutos e as praticas terão 
duração fixada pelo professor, mas nunca inferior a uma hora. 

Art. 45 — Os professores deverão arguir freqüentemente os alumnos. 
submettendo-os ainda a trabalhos práticos, de accôrdo com a natureza da 
matéria. 

Art. 46 — Cada professor manterá, para cada classe, u m diário de lições. 
em que registrará, dia por dia, a matéria leccionada. 

Paragrapho único — O diário de licções será presente ao director sempre 
que solicitado, e ficará, no fim do anno. archivaclo no estabelecimento. 

Art. 47 — A freqüência ás aulas é obrigatória, perdendo o direito de 
prestar exames finaes o alumno que, em qualquer matéria, deixar de com
parecer a u m terço do total das aulas theoricas ou praticas. 

SECÇÃO TTT 

Dos exames e promoções 

Art. 48 — Cada alumno terá. por anno e por matéria, quatro notas: 

a) duas de exames parciaes, semestraes. escriptos com ponto sor
teado na hora. da matéria leccionada; 

b) uma appliacção. dada á vista da assiduidade, arguiçÕes e tra
balhos práticos dos alumnos, e entregue á Secretaria até o dia 
10 de novembro: 

c) uma de exame final, oral. 
§ 1-° — As notas se graduam de zero a dez. 
§ 2.° — O alumno (pie obtiver média igual ou inferior a três. será con

siderado reprovado na matéria, não podendo prestar exame oral. 
§ 3." — Somente para o caso de moléstia devidamente provada no dia 

da l.a chamada ou nos três dias subsequentes, poderá haver 2.a chamada 
para os exames parciaes. 

Art. 49 — O exame oral será prestado perante commissão de professo
res da série, sob a presidência do mais antigo no magistério. 

§ 1.°— N a urna correspondente a cada matéria, entrarão pontos que re
presentem pelo menos dois terços do programma. 

§ 2.° — Cada ponto conterá três questões diversas. 
§3.° — O alumno será arguido pelo examinador em cada matéria, du

rante dez a vinte minutos. 
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Art, 50 — Sommada a nota de prova oral com os pontos obtidos durante 
o anno. e dividida a somma por quatro, ter-se-á a média final para a matéria. 

Paragrapho único — Será considerado approvado o alumno (pie alcan
çar média igual ou superior a cinco. 

Art. 51 — O alumno reprovado em mais de duas matérias deverá repetir 
o anno, obrigado apenas áquellas em que não logrou approvação. 

§ L" — O alumno que, havendo prestado exame oral, fôr reprovado em 
uma ou duas matérias, poderá prestar exame de 2,a época, na primeira quin
zena de fevereiro. 

§ 2.° — O exame de 2.a épocha constará de prova escripta e prova oral, 
sobre toda a matéria do programma. 

§ 3." —• As notas das duas provas se sommarão ás três notas do anno. 
considerando-se approvado o alumno que obtiver média igual ou superior 
a cinco. 

§ 4.° — Serão eliminados os alumnos que perderem o anno por faltas 
ou reprovação em dois annos succesivos. 

Art. 52 — Reprovado em qualquer matéria, não poderá o alumno ma
tricular-se na série seguinte. 

Art. 53 — Os alumnos que obtiverem approvação na segunda série de 
qualquer secção, podem matricular-se independentemente de exame no 
1.° anno do instituto universitário a que o curso corresponde. 

Paragrapho único — Si o numero de candidatos á matricula fôr superior 
ao numero de vagas, haverá concurso a que serão admittidos todos os ins
criptos, quer provenientes do Collegio Universitário, quer dos cursos com
plementares equivalentes existentes nos Gymnasios officiaes ou ofi
cializados. 

C A P I T U L O VII 

Do regimen disciplinar 

Art. 54 — Os professores e auxiliares do ensino, pertencentes ao Colle 
gio Universitário, ficam sujeitos ás seguintes penas: 

a) advertência; 
b) suspensão, por oito dias a dois mezes; 
c) demissão. 
Art. 55 — A pena de advertência é applicada pelo Director, nos casos 

de impontualidade. desidia no cumprimento dos deveres, desinteresse pela 
efficiencia do ensino e outras faltas, a juizo daquella autoridade. 

Art. 56 — - A pena de suspensão será proposta pelo director, á Congre
gação do Instituto, nos casos de desrespeito ao director ou ao seu auxiliar. 
ou nos actos que attentem á moralidade ou disciplina. 

Paragrapho único — D a decisão da Congregação do Instituto haverá re
curso para o Conselho Universitário, que resolve em ultima instância. 

Art. 57 —• A pena de demissão se applica nos casos e na forma prevista 
pelos arts. 25 e 26 deste regulamento. 

Art. 58 — Os alumnos do Collegio Universitário ficam sujeitos ao mes
m o regimen disciplinar em vigor para o corpo discente do instituto universi
tário a que estiver annexa a Secção. 
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CAPITULO VIII 

Disposições transitórias 

Art. 59 — Em 1935. para matricula na segunda série das 2a e 3 a 

secções do Collegio Universitário, os alumnos approvados na primeira série 
concorrerão com as notas ou médias já obtidas, com os candidatos appro
vados no 5- anno do curso gymnasial, havendo, para esse fim, somente para 
estes últimos prova escripta e oral de cada uma das matérias da 1 a série 
da secção respectiva. 

. ,! L> ~ Sefã0 Presta<1(,?- Perante as mesmas bancas, os exames finaes 
da 1. serie, assim como os de admissão á 2.a série pelos candidatos que con
cluírem o curso gymnasial. 

§ 2.o — Os alumnos que. approvados na 1 .a série, em 1934 o forem 
também na 2.a. em 1935. ficam dispensados de concurso para matricula ao 
J. anno do instituto universitário. 

Art. 60 — No corrente anno far-se-ão por esta forma os exames e as 
promoções em cada série do Collegio Universitário: 

a) para cada matéria, exame escripto e oral, a iniciar-se na pri
meira quinzena de dezembro; 

b) serão considerados approvados, os alumnos que obtiverem no 
mínimo nota cinco como média em cada matéria; 

c) quanto ao mais, adoptar-se-ão os dispositivos constantes do 
art. 48, deste regulamento: 

d) nos exames referidos na letra "a" deste artigo, entrarão obri
gatoriamente, para o sorteio, pelo menos 20 pontos do pro
gramma. 

Art. 61 — Até 1937. assim se fará a matricula no 1.° anno dos institutos 
universitários: 

1) si se inscreverem candidatos em numero inferior ao de vagas, os 
approvados na 2.a série cio Collegio Universitário serão matriculados! inde
pendentemente de exames, ficando sujeitos a estes apenas os demais can
didatos ; 

2) si o numero de inscriptos fôr superior ao de vagas, haverá con
curso entre todos, sobre as matérias do exame de admissão, resalvado o 
disposto no § 2.", do art. 59; 

3) —• as Congregações dos institutos universitários organizarão até 1." 
de novembro, os programmas de exames de admissão ao 1." anno constando 
esses programmas de matérias das duas séries do Collegio Universitário; 

4) —• as bancas de admissão, composta- de professores especialistas das 
matérias em exame, serão organizadas pela Congregação de cada instituto; 

5) — os alumnos approvados, em 1934, na segunda série das 2." e 3.» 
secções do Collegio Universitário, matricular-se-ão sem mais exames, res
pectivamente, no 1." anno da Faculdade de Medicina e da Escola Polvte-
chnica; 

°) ~ aos candidatos que já houverem sido approvados em exames par-
cellados perante a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", fica 
assegurado o direito de concluírem esses exames até 1937, e de se inscreve-
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rem no exame de admissão de accôrdo com o que está estabelecido no 
artigo 61. 

Art. 62 — Para a 2.a Secção do Collegio Universitário, que funccjonar 
annexa á Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", poderão ser 
contractados, por tempo certo, professores ou auxiliares do ensino desse 
Instituto ou das escolas secundarias estaduaes de Piracicaba, os quaes lec-
cionarão no Collegio mediante remuneração que não poderá exceder de dois 
terços do ordenado de professor do Collegio Universitário. 

Art. 63 — Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 30 de novembro 
de 1934. 

ARA1AXDO DE SALLES OLIVEIRA, 
Mareio Pereira Munhoz. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

Mensaes 
Professor Cathedratico — Até 12 aulas semanaes 1 :4003000 
Professor de Desenho — Até 12 aulas semanaes 1 :000$000 
Aula extraordinária dada por professor cathedratico ou con

tractàdo 153000 
Preparador 6003000 
Technico 4003000 

TABELLA DE TAXAS 

Taxa annual em duas prestações 2503000 
Taxas de exames 203000 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 30 de novembro 
de 1934. 

A R M A N D O DE SALLES OLIVEIRA, 
Mareio Pereira Munhoz. 

Publicado na Secretaria da Educação e da Saúde Publica, aos 30 de 
novembro de 1934. 

A. Meirelles Reis Filho. 



PROFESSORES DO COLLEGIO UNIVERSITÁRIO 

Latim 

Dr. Manoel Francisco Pinto Pereira. 
Dr. Zulmiro Ferraz de Campos. 

Hygiene 

Dr. Vicente de Paulo Mellilo. 

Lógica 

Dr. José Domingos Ruiz (interino). 

Litteratura 

Dr. Antônio de Salles Campos. 

Philosophia 

Padre Dr. José de Castro Xery. 

Biologia 

Dr. Zeferino Vaz. 

Sociologia 

Dr. Antenor Romano Barretto. 

Geographia 

Dr. Haroldo de Azevedo (interino). 

Historia da Civilização 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira. 

Psychologia 

Professor João Baptista Damasco Penna. 

Economia 

Dr. Octavio Paranaguá (interino). 
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LISTA GERAL DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 

COLLEGIO UNIVERSITÁRIO 

19 3 5 





h 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 — 
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 
23 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 
31 — 
32 — 
33 — 
34 — 
35 — 
36 — 
37 — 
38 — 
39 — 
40 — 

11 
61 

- 58 
- 25 
- 13 

46 -
- 139 -
- 106 -

23 -
16 -
123 -
117 -
15-1 -
40 -
85 -
109 -
118 -
44 -
55 -
153 -
52 -
140 -
7 -

135 -
143 -
78 -
105 -
9 -
95 -
4 -
59 -
12 -
86 -
65 -
50 -
101 -
130 -
124 -
89 -
116 -

A L U M N O S M A T R I C U L A D O S X A l.a SÉRIE 

— Abilio Loyolla 
— Adib Yazbek 
— Affonso Alvares Rubião 
— Alaôr de Lima 
— Alaôr Guimarães Bueno 
- Alberto Penteado Cardoso 
Alcides Eugênio de Paula Assis 

- Alcides Prudente Pavan 
- Alcyr de Toledo Leite 
Alfred Darcv Addison 

- Álvaro Andrade Margotto 
Álvaro Barra 
Álvaro Gil Calazans Gonçalves 
Álvaro Graner 
Alvaro Grellet 
Ah aro Pestana Barreto 
Antenor de Castro Lellis 
Antônio de Baptista 
Antônio de Souza Nogueira Filho 
Antônio Francisco Leonel Costa 
Antônio Gamaro 
Antônio Garcia Filho 
Antônio Sylvio da Cunha Bueno 
Armando Mattar 
Aristides Carvalho Soares 
Arnaldo Setti 
Augusto Affonso Júnior 
Augusto Machado Costa [unior 
Ary Ferreira de Abreu 
Beatriz Stella Nogueira Prado 
Brenno Machado Gomes 
Carlos Camargo Vergueiro 
Carlos Collini Xetto 
Carlos de Arruda Penteado Júnior 
Carlos de Barros Monteiro Júnior 
Carlos França Rodrigues 
Carlos Mendes Coelho 
Cid Silva 
Clovis Rodrigues 
Constantino Mazza 
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Custodio Tavares Dias 
Dalton de Toledo Ferraz 
Domingos Luiz de Faria 
Edgard Garrafa 
Edgard Mattos 
Eduardo Gama Freitas Martins 
Hlias Salum João 
Emilio Jaffet 
Enéas Cordeiro Fernandes 
Fábio Luiz Alves Lima 
Felisberto Barone 
Francisco Rodrigues Palma 
Francisco Soares Franco Camargo 
Frederico José da Silva Ramos 
Geraldo Antônio Plastino 
Geraldo Araújo Guimarães 
Geraldo Olavo Gonçalves de Araújo 
Gilberto Magliocca 
Glauco Baldassari Mandadori 
Guilherme José Cossermelli 
Guilherme Paschoal Rodrigues Alves 
Heinz Franco do Amaral 
Heitor Maurício de Oliveira 
Hélio de Quadros Arruda 
Hélio Motta 
Henrique Garcia 
Hideo Suguiyama 
Horacio José Guerra 
ítalo Ferrigno 
Ivo Franco do Amaral 
Yvonne Botti Cartolano 
João Baptista Pereira de Almeida 
João Castanho Filho 
João Evangelista Guimarães 
João José de Faria Cardoso 
Jether Sottano 
Joaquim Aranha 
Jorge Diab Maluf 
José Abramvetz 
José Ayres Cabral de Yasconcellos 
José Cuenca Filho 
José de Toledo 
José Eduardo Vergueiro 
José Lessa 
José Malanga 
José Meirelles Reis 
José Oliva Júnior 
José Pires Gandolpho 
José Ricardo de Athayde Marcondes 
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90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 — 
108 -
109 — 
110 -
111 — 
112 — 
113 — 
114 -
115 -
116 — 
117 — 
118 — 
119 — 
120 — 
121 — 
122 — 
123 — 
124 — 
125 — 
126 — 
127 — 
128 — 
129 — 
130 — 
131 — 
132 — 
133 — 
134 — 
135 — 
136 — 
137 — 
138 — 

- 31 
- 76 
- 24 
- 4i 
- 42 
- ò 
- 136 
- 70 
- 91 
- 120 
- 148 
- 88 
- 104 
34 

- 30 
- 113 
119 
115 
97 
33 
48 
127 
129 
79 
128 
156 
99 
84 
56 
19 
68 
134 
20 
26 -
49 -
90 -
100 -
82 -
81 -
108 -
107 -
14 -
62 -
2 -

133 -
3 -

92 -
51 -
137 -

— José Sylvio Vianna Coutinho 
— Laercio Brandão Teixeira 
— Laercio Dias de Moura 
— Lauro de Moraes Andrade 
— Lynneu Alvim Coelho 
— Luiz Botelho Macedo Costa 
— Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos 
— Luiz Maiani de Almeida 
— Manoel da Costa Santos 
— Marcello Flaminio de Camargo 
— Marcial Ablas Caropreso 
— Mario Romeu de Lucca 
-*— Mauricio Finocchi 
— Moary de Paula Ferraz 
— Nelson Bueno Rosa 
— X'elson Coutinho 
— Newton Caldeira Ferraz 
— Xodgi Olympio Pestana Catão 
— Olavo Bomfim Pontes 
— Olavo Pires de Camargo 
— Olyntho Soares Amaral Porto 
— Orlando Maia 
— Orlando Rizzo 
— Oscar Izzo 
— Oscar Marques de Souza 
— Oscar Teixeira Rocha 
— Oswaldo Pinheiro Doria 
— Oswaldo Silva 
— Oswaldo Siqueira Cintra 
— Ovidio Robiola 
— Paulo Botelho de Almeida Prado 
— Paulo Carlos Botelho 
— Paulo Martins 
— Pedro Deodoro Martins Fontes 
— Plinio de Quadros Moraes Leme 
— Plinio Rodrigues 
— Raphael Paulo Souto Mayor 
- Raulino Meirelles França Silveira 
— Renato de Barros Camargo 
— Renato de Menezes 
— Renato Imparato 
- Renato Lopes Corrêa 
- Roberto Helladio Rodrigues Sodré 
- Roberto Ratto de Siqueira 
- Roberto Tobias Mortari 
- Romeu Orio 
- Rubens Benedicto Minguzzi 
- Rubens Lessa Vergueiro 
- Rubens Ribeiro Marx 
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151 — 
73 — 
5 — 

110 — 
93 — 
17 — 
122 
94 — 
28 — 
66 — 
125 —-
36 — 
98 — 
111 — 
38 — 
131 — 
39 -
18 — 

Ruy Caldeira Ferraz 
Sebastião Camargo Garcia 
Seme Jabur 
Sergio Amorim Filho 
Sérgio Martorelli 
Sylvio Marcondes Calazans 
Sylvio Bueno Perruche 
Thomaz Francisco de Madureira Pará Filho 
Thyrso Borba Vitta 
Ulysses Albertini 
Victor Corrêa de Mello 
Victorino Garcia da Fonseca 
Waldemar Di Migueli 
Waldemar Lapietra 
Waldomiro Araújo Pacheco 
Waldomiro Taubkin 
Walter Sandoval 
Wilson Figueiredo 

ALUMNOS MATRICULADOS NA 2.a SÉRIE 

22 -
68 -
30 — 
37 — 
4 — 
41 — 
42 — 
49 — 
50 — 
7 — 
62 — 
20 — 
5 — 
21 — 
52 — 
67 — 
58 — 
71 — 
16 — 
28 — 
11 — 
55 — 
44 — 
45 — 
46 — 
15 -
36 — 
31 — 

Agrícola Brandão Serra 
Albano Pereira 
Alberto Clementino de Azevedo 
Aldo Galiano 
Álvaro Luiz dos Santos Pereira 
Anatolio Pinheiro Guimarães 
Antônio Camillo de Faria 
Antônio da Fonseca Rosa 
Arthur Alonso 
Bento Collaço Bayrão 
Carlos Dias 
Carlos Damondes de Macedo 
Clibas de Toledo Dantas 
Cyro Procopio de Araújo Ferraz 
Delcy Azevedo 
Edgard Buff 
Edmundo Ayrosa de Assis 
Edno Oliveira 
Eduardo Lessa 
Francisco Nogueira de Lima Julho 
Geraldo Rodrigues Duarte 
Guilherme Rellwig 
Heitor Borelli Freire 
Hélio de Andrade Reis 
Hélio Gomes Gouvêa 
Hélio Helene 
Hugo João Negro 
Tayr Rocha Batalha 
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1 — João Anzaloni Netto 
64 — João Baptista 
54 —• João Baptista Cascaldi 
23 —• João Define Sangirardi 
25 — João Ribeiro de Barros Xetto 
17 — José Amaro 
9 — José Augusto Padua de Araújo 
6 — José da Silva 
56 — José Mansur Sadeck 
8 — José Radamés Ranoya 

63 — Júlio Cezar Jabur 
26 - - Kiyoshi Takabatake 
29 —• Luciano Silveira 
61 — Luiz Alvarenga Júnior 
53 — Luiz Gagliardi 
^7 — Marcial Elug 
72 — Mario Carvalho de Souza Aranha 
66 — Mario De Lucca 
3 - - Mario Prado Spinelli 

43 — Mauro Wamondes Macedo 
18 — Moacyr XTarcle11i 
13 — Xatal José 
39 - - Nelson da Costa Torres 
40 -- Octavio Augusto Caiuby Salles 
38 — Olavo Nogueira 

- Osmar Gonzaga de Oliveira 
59 — Paulo Birolli Xetto 
65 — Paulo Goulart Tormin 
34 - - Pedro Eduardo Godoy Pereira 
24 — Pedro Reis Costa 
60 — Renato Napolitano 
10 — Roberto Opico 
70 — Rubens Vandoni 
48 — Salim Árida 
19 — Salomão Izar Filho 
32 — Salvador Arruda 
14 — Sylvio Fernando Paes de Barros 
27 — Ubirajara Rocha 
12 — Vasco Alvim Coelho 
47 — Victor Carrieri 
35 — Vidal Moreira 
51 — Walter Brasil Martins 
33 — Walter Faria Pereira de Queiroz 
69 — Wilson de Assis Pereira 





DR. RAPHAEL CORRÊA DE SAMPAIO 

Nasceu na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo, a 21 de de
zembro de 1873. do consórcio dos honrados lavradores e distinctos paulis
tas, Geraldo Augusto de Sampaio e dona Isabel Maria de Azevedo Sam-
p 3.10. 

Ej descendente de alta e nobre linhagem paulistana, figurando os seus 
ascendentes nos volumes 6°, pag. 59, e 8.°, pag. 219 da notável obra de Silva 
l.eme — A Genealogia Paulista". 

Xos seus primeiros annos, dedicou-se ao commercio, e, depois aos es
tudos concluindo os seus preparatórios no Curso Annexo á Faculdade de 
Direito de Sao Paulo. 

Quando estudante, exerceu as funeções de professor no Collegio Pau
lista dirigido pelos padres Hyppolito e Fergo de Camargo Dauntre 

Redigiu, com alguns de seus collegas de turma, o jornal acadêmico 
A Republica . 

„art,vr<Lí aC
p
ad,emÍC°; ef rceU> P°/ concurso, o cargo de Archivista da Re-

partição da Policia, tendo prestado nessa oceasião inestimáveis serviços á 

rJf8"' ?T° ? l>7; ""^ °S 6mbateS da revoIta de 6 d^ setembro 
f?J ch-ellÍ"la l)e,os Almirantes Custodio José de Mello e Luiz FeliPpe 

de Saldanha da Gama. F1 

FacnRlTrnVSCrrm-íCÍVCÍ--S -,Urulicas c Socia«, após curso brilhante, pela 
F^uldade de Direito de Sao Paulo, recebendo o grau a 3 de dezembro de 

Uma vez formado exonerou-se do cargo publico que oecupava e dedi
cou-se a advocacia, indo redigir a "Gazeta Juridica". ao lado de Duarte de 
Azevedo, João Monteiro. Raphael Corrêa, Souza Lima, então presidente 
do Tribunal de Justiça. Antônio Carlos, Aureliano Coutinho, Pedro Lessa, 
joao Mendes Júnior. Brasilio Machado, Ferreira Alves, Manoel de Alva
renga e Campos Toledo. 

Mais tarde tornou-se proprietário dessa revista, escrevendo innume-
ros artigos jurídicos e commentando as decisões dos Tribunaes do Paiz 

Exerceu o cargo de promotor publico da Capital, tendo por largo es
paço de tempo oecupado as duas promotorias existentes, dundo as maí« 
brilhantes provas do seu talento e preparo jurídico em pleitos importantes 
lenclos na tribuna judiciaria. 

E m 1901, fez brilhante concurso na Faculdade de São Paulo para o 
lugar de lente de Direito Commercial, vago com a morte de Brasilio dos 
Santos, nao tendo sido, comtudo, nomeado, por ter o governo federal an-
nullado o concurso. 



I 

i 

\ 
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A 19 de abril de 1911 foi nomeado lente substituto da l.a Secção (Phi
losophia de Direito e Direito Constitucional), c mais tarde, a seu pedido, 
e por votação unanime da Congregação, transferido para a 4.a Secção (Di
reito Penal e Theorica e Pratica de Processo Penal). 

Recebeu o grau de Doutor em Sciencias Juridicas e Sociaes a 24 de 
outubro de 1911. 

Foi membro effectivo do velho Instituto dos Advogados, occupando 
por eleição o lugar de 1.° Secretario nas presidências dos doutores Con
selheiro Barão de Ramalho, João Monteiro e João Mendes de Almeida; 
foi eleito e reeleito orador do Instituto Histórico e Geographico de São 
Paulo, do qual é sócio remido, e na vaga dos oradores Eduardo Prado, João 
Monteiro e Theodoro Sampaio: os seus discursos correm improvisos; foi 
sócio correspondente do Centro de Sciencias e Lettras de Campinas; re-
dactor correspondente da "Revista Universal" e da "Legislação Hespa-
nhola", de Madrid. 

Exerceu, por espaço de quatro annos. o cargo de Presidente do Con
selho da Caixa Econômica Federal. 

Fez parte da direcção politica do P. R. O, tendo como companheiros 
cie directorio IA-ancisco Glycerio, Rodolpho Miranda. Pedro de Toledo. 
Manuel Villaboim e Bento Bicudo. 

Pleiteou, como opposicionista, varias eleições federaes e estaduaes. ob
tendo victorias lirilhantes. 

No jornalismo, demonstrou a sua qualidade de exímio polemista, redi
gindo, em phase memorável, o jornal diário "O São Paulo", órgão do P ir-
tido Republicano Conservador. 

Foi eleito deputado pelo 10.° districto estadual a 24 de setembro cie 
1916 e reeleito até 1924. 

Fez parte da Commissão de Revisão Constitucional de 1921. 
Convidado pelo presidente Washington Luís, acceitou o encargo de 

organizar, com outros jurisconsultos. o Código do Ĵ rocesso Civil e Com
mercial do ILstado de S. Paulo, que vem de ser approvado pelo Congresso 
paulista. 

Foi autor da lei (pie deu organização á Penitenciaria do Estado, um 
dos justos orgulhos do povo paulista, e collaborou em sua regulamentação. 

E' membro do Conselho Penitenciário, do Conselho Universitário, re
presentando a Congregação da Î aculdade de Direito, onde exercia o cargo, 
também como seu Director; e exerce, também, o cargo de membro do Con
selho Technico e Administrativo dessa mesma Ĵ aculdade. 

Foi eleito senador estadual em 28 de fevereiro de 1926, por 72.152 vo
tos, na vaga do dr. Reynaido Porchat e faz parte da Commissão de Cons
tituição, Legislação e Poderes. 



JOSÉ' J O A Q U I M C A R D O S O DE M E L L O N E T O 

Nasceu na cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 1883. 
Filho do dr. José Joaquim Cardoso de Mello Júnior, antigo magistra

do, decano dos advogados no foro paulistano, ex-presidente do Banco do 
Estado e do Conselho Consultivo, e de D. Adalgiza Pinto Cardoso de Mello. 
esta fallecida. 

Fez todo seu curso de humanidades, com distincção. na IAscola Comple
mentar annexa á Escola Normal, donde sahiu professor primário, aos 16 
annos. Exerceu o magistério no grupo escolar da Bella Vista, na Capital. 

Solicitador por concurso, no foro da Capital, emquanto estudante. 
Formado em 1905. na Faculdade de Direito de S. Paulo, com maioria 

de distincção, no curso, passou a exercer a advocacia, onde permanece. 
Em 1917 fez concurso para professor substituto da 5.a secção (Econo

mia Politica. Sciencia das Finanças, Direito Administrativo e Sciencia de 
Administração), tendo sido classificado em 1." lugar. Nomeado, passou a lec-
cicnar ambas as cadeiras, na ausência dos respectivos cathedraticos drs. Vil-
laboim e Dario Ribeira E m 1920 foi promovido a professor cathedratico de 
Economia Politica e Sciencia das Finanças, pela aposentadoria do dr. Da. 

í io Ribeiro. 

Em 1933 foi nomeado professor cathedratico de Legislação Social, no 
curso de doutorado. 

E m 1934 foi nomeado professor cathedratico de Sciencia das Finan
ças, no curso de doutorado. 

Em 1930 fez parte do 1.° governo provisório de S. Paulo, como pre
feito da Capital. 

Em 1933 tomou parte, como deputado pela "Chapa Única Por São 
Paulo Unido", nos trabalhos da Assembléa Xacional Constituinte de 1933 
Sub-leader da bancada paulista na mesma Assembléa. Eleito deputado fe
deral para a l.a legislatura ordinária (1935 a 1937) pelo Partido Constitu-
cionalista, exerceu as funeções de leader de sua bancada. E' mebro da 
Commissão de Finanças e relator do Orçamento da f̂ eceita da União. 

LTm dos fundadores do Partido Democrático, onde exerceu as fune
ções de vice-presidente e presidente do respectivo directorio central. 

Trabalhos — Theses e dissertações de concurso: 

"Discriminação de Rendas entre a União e os Estados" — 1917. 
"Acção Social do Estado" -- 1917. 
Orações proferidas na Faculdade de Direito: 
"Discurso a Vitorio E. Orlando" — 1920. 
"Discurso aos estudantes de Coimbra" — 1925. 
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"Discurso na commemoração a José Bonifácio, o moço" — 1928. 
"Discurso de paranympho da turma de bacharéis de 1928". 
"Discurso na entrega do prêmio "Rodrigues Alves" — 1932. 

Fora da Faculdade: 

Commemoração de Luiz Gama (no Theatro Municipal de S Paulo — 
1931). 

"O fascismo e a Economia Politica" (no Instituto da Ordem dos Ad
vogados Brasileiros) — 1930. 

Discursos na Assembléa Constituinte: 

— Sobre a necessidade de uma nova discriminação de rendas entre a 
União e os Estados. 

— E m defesa do Ensino Religioso nas Escolas. 

Na Câmara Federal (1935) : 

— Sobre a necessidade e legitimidade da lei de segurança nacional. 
-—Definindo a attitude da bancada do P. Constitucionalista em face 

da politica nacional. 

— E m defesa do tratado cie commercio do Brasil com os Estados Uni
dos da America do XTorte. 

— E m defesa do projecto, de sua auctoria, da "lei orgânica do Tribu
nal de Contas". 



DR. GABRIEL JOSÉ' R O D R I G U E S D E R E Z E N D E FILHO 

(Professor cathedratico de Direito Judiciário Civil) 

Nasceu na Capital de São Paulo, aos 23 de junho de 1893. 

Filho do dr. Gabriel José Rodrigues de Rezende, professor cathedra
tico da Faculdade de Direito de São Paulo, já fallecido. e de d. Maria Cons-
tança Benevides de Rezende. 

Bacharel em sciencias e lettras pelo Gvmnasio de São Bento desta 
Capital, em 1908. 

Bacharel em sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade de Direito 
de São Paulo, em 1913. 

Obteve distincção em todo o curso jurídico, sendo-lhe conferido o 
prêmio "Rodrigues Alves". 

Em 1917, prestou concurso para o prehenchimento da vaga de profes
sor substituto de Theoria e Pratica de Processo Civil e Commercial, colo
cando-se em segundo logar. 

Em 1919, por voto unanime da Congressão, obteve o titulo de livre 
docente da referida disciplina. 

Em 1925, foidhe conferido o grau de doutor em direito. 

E m 1926, por motivo do fallecimento do professor dr. Estevão de Al
meida, assumiu a regência da cadeira de Theoria e Pratica do Processo Ci
vil e Commercial. 

Substituiu, também, em 1927. 1928 e 1929. na regência da mesma ma
téria, o professor dr. Francisco Morato. 

Substituiu, ainda, em 1931. e parte de 1932. 

Representou a classe dos livre docentes da Faculdade no Conselho 
Xacional de Ensino, no Rio de Janeiro, ininterruptamente, de 1927 a 1930. 

E m 1926, 1928 e 1931. fez parte de bancas examinadoras em vários con
cursos para livre docentes, tendo ainda examinado dois candidatos que 
pretendiam a revalidação de seus diplomas, outorgados por Faculdades 
extrangeiras. 

Em outubro de 1933, prestou concurso para o cargo de professor ca
thedratico de Direito Judiciário e Civil, nesta Faculdade, sendo classifi
cado, unanimemente, em 1.° logar. 

Nomeado por decreto do Governo Provisório em 3 de janeiro de 1934. 
tomou posse de seu cargo em 23 do mesmo mez. 

Membro do Conselho Technico da Faculdade, desde 5 de outubro de 
1934. 
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E m outubro de 1935, fez parte de bancas examinadoras nos concursos 
para livre docência das seguintes matérias: Direito Publico e Constitu
cional, Economia Politica e Sciencia das Finanças c Historia do Direito 

Nacional, 

OBRAS PUBLICADAS: 

Para que se dê a competência do foro do contracto é essencial que as 
partes tenham feito renuncia expresso do foro do domicilio? (Dissertação 
para concurso). São Paulo, Casa Espíndola, 1917. 
Por que princípios se rege a appellação de terceiros? (Disertação para 
concurso). São Paulo, Casa Espíndola, 1917. 

Modificações objectivas e subjectivas da acção. (Dissertação para 
concurso). São Paulo, Saraiva & Cia., 1933. 



E S C O L A P O L I T É C N I C A 





DADOS HISTÓRICOS DA ESCOLA POLYTECHNICA 

A Escola Polytechnica de São Paulo foi creada pela lei n.° 191, de 2 + 
de agosto de 1893, e inaugurada a 15 de fevereiro de 1894. 

O decreto n.« 270-A. de 20 de novembro de 1894. deu novo regulamento 
a escola. Na vigência deste segundo regulamento receberam grau de "En
genheiros Geographos" dezoito alumnos, que desistiram de completar os 
três últimos annos dos cursos especiaes. 

A organização scientifica da escola foi successivamente modificada pe
los decretos n. 485, de 30 de setembro de 1897, 924-A, de 19 de julho de 
1901, e 1992, de 27 de janeiro de 1911. Por este ultimo regulamento foi crea-
do o curso de "Engenheiros Mecânicos e Electricistas", modificado, no regu
lamento seguinte para "Engenheiros Electricistas". 

XTovas organizações scientificas foram dadas á Escola pelo decreto n 
2.931, de 12 de julho de 1918, lei n. 2.128, de 31 de dezembro de 1925 e de
creto n. 5.064. de 13 de junho de 1931. 

Pelo decreto n. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, foi incorporada á Uni
versidade de São Paulo, cujos estatutos foram approvados pelo decreto n 
6.533, de 4 de junho de 1934. 

Os diplomas conferidos pela Escola Polytechnica de São Paulo são re
conhecidos como de caracter official em todo o território da UJnião, em face 
do decreto federal n. 727, de 8 de dezembro de 1900 e n. 21 .303 de 18 de 
abril de 1932. 

Actualmente ha na Escola quatro cursos: de engenheiros civis, de en
genheiros architectos, de engenheiros electricistas e de engenheiros chi
micos. 

São Paulo, 7 de dezembro de 1934. 

F. E. da Fonseca Telles, 

Director. 

Transcorreram normalmente os cursos da Escola Polytechnica e os da 
3.a Secção do Collegio Universitário, a ella annexos. 

Novo regulamento 

Entrou em vigor, a 6V de abril do anno corrente, o novo Regulamento 
da Escola, approvado pelo decreto n. 7.071, da mesma data. 
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Matricula 

Inscreveram-se nos diversos cursos da Escola 397 alumnos e 170 na 
3.a Secção do Collegio Universitário. 

O numero sempre crescente de alumnos da Escola reflecte o interesse 
pelo ensino nella ministrado e o prestigio mconteste de que, agora como pelo 
passado, gosa este instituto universitário. 

^Este crescimento constante do numero de estudantes veiu exigir a limi
tação das matrículas, conforme prevê o artigo 34 do Regulamento. 

_ Por decisão da Congregação, em sessão de 28 de novembro p. p.. foi 
limitado a 80 o numero de matrículas no 1." anno em 1936, a 70 em 1937 e 
a 60 de 1938 em diante, emquanto se. mantiverem as actuaes condições ma-
tenaes da Escola. Deliberou, também, a Congregação, só permittir trans
ferencias quando o numero de alumnos, no anno da escola para o qual é 
pedida a transferencia, fôr inferior a 60. 

Exames 

Realizaram-se normalmente todos os exames parciaes durante o anno, 
como os finaes, na época regulamentar, para os que não alcançaram média 
6 entre os exames parciaes e exercícios escolares, de accôrdo com o Regula
mento de 6 de abril de 1935. 

Exame de selecção á 2,a série do Collegio Universitário 

Realizaram-se. de 27 de fevereiro a 2 de março, os exames de selecção 
para admissão á l.a série do Collegio Universitário, tendo se inscripto 126 
candidatos, dos quaes foram approvados 61. 

Exame de admissão á 2.;1 série do Collegio Universitário 

Realizaram-se, de 7 a 23 de fevereiro, os exames de admissão á 2.a série 
do Collegio Universitário, para os candidatos extranhos, tendo se inscripto 
80 candidatos, dos quaes foram approvados 27. 

Exame |de 2.a época 

De 20 de fevereiro a 2 de março, houve exame de 2.:' época para os 
alumnos da Fscola. reprovados em l.a época. 

Creação de cadeira nova 

Foi approvado pelo Conselho Universitário, em sessão de 20 de feve
reiro de 1935, a proposta da creação de uma cadeira nova no Curso de En
genheiros Electricistas, denominada Electrotechnica 4.» parte (Telecommu-
nicação). 

Essa cadeira abrangerá o estudo da Telegraphia e da Telephonia, assim 
como o da Radiotechnica, cujo desenvolvimento cada vez maior estava re
clamando a sua inclusão nos programmas da Escola. 

Prêmios de viagem 

E m janeiro do anno corrente, seguiu para a Europa, em goso de prêmio 
de viagem concedido por esta Escola, o engenheiro Luiz Cintra do Prado, 
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com um programma de estudos relativo ás modernas questões de Physica 
Geral. 0 engenheiro Cintra do Prado está actualmente trabalhando no "Ins
tituí du Radium", em Paris, sob a direcção do prof. Debierne. 

A Congregação da Escola, em sessão de 16 de outubro de 1935, delibe
rou conferir ao engenheiro Caio Dias Baptista, (pie concluiu o curso em 1934, 
o prêmio de viagem ao extrangeiro. 

Tempo integral 

Continuaram sujeitos ao regimen de tempo integral o Director do Ins
tituto de Pesquisas Technologicas, o chefe do Gabinete de Electrotechnica, 
4 preparadores, 2 ajudante.- de laboratório e o dr. Francisco João Maffei. 
nomeado preparador este anno. 

Fallecimento 

A 5 de dezembro de 1935 íalleeeu. na Capital Federal, o dr. Theodoro 
Augusto Ramos, professor cathedratico de -Calculo Vectorial. Mecânica Ra
cional", desta Escola. 

Lente substituto da 1.» secção por concurso realizado em março de 1919, 

passou em 1926 a professor da cadeira "Vectores, Geometria Analytica, Geo
metria Projectiva e suas applicações á Nomographia", que foi a primeira 
cadeira dè Calculo Vectorial em escolas de engenharia no Brasil, e mais 
tarde, pelo Regulamento de 1931, tomou a regência da cadeira "Calculo Ve
ctorial. Mecânica Racional". 

A extraordinária projecção, que o seu talento e a sua cultura souberam 
imprimir á cathedra, assim como as suas brilhantes qualidades de educador, 
manifestadas em particular na creação e organização da Universidade de S. 
Paulo, são do conhecimento de todo>. 

Figura de raro destaque, "primus inter pares" dos mathematicos de 
nosso paiz, era o dr. Theodoro Ramos um vulto inconfundível em nosso 
meio scientifico. e o seu desapparecimento, em plena maturidade, é uma 

perda irreparável para a Escola Polytechnica e para a Universidade de São 
Paulo. 

F. E. da Fonseca Telles, 

Director. 





FACULDADE DE MEDICINA 





DADOS RELATIVOS A' ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MEDICO 
EM S. PAULO 

A primeira lei que cria uma Academia de Medicina, Cirurgia e Pharma
cia na Capital do listado de São Paulo é a de numero 19, de 24 de novembro 
de 1891. Esta lei, que não tem execução immediata. é sanccionada pelo 
T residente do Estado, dr. Américo Brasiliense de Almeida Mello e refe
rendada pelo seu Secretario do Interior, dr. Carlos Augusto de Freitas Vil-
lalva. 

Cerca de vinte annos depois, em 19 de dezembro de 1912, o Presidente 
do Estado, dr Francisco de Paula Rodrigues Alves, sancciona a lei numero 
357, que estabelece o curso da Escola de Medicina e Cirurgia de São Pau
lo, determinando, no seu artigo LA o seguinte: "A Academia de Medici
na, Cirurgia e Pharmacia, creada pela lei n. 19. de 24 de novembro de 1891 
e que passara a denominar-se Faculdade de Medicina e Cirurgia de Sao' 
J aulo , etc. Esta lei é referendada pelo Secretario do Interior, dr. Altino 
Arantes. O regulamento referente á mesma baixa com o decreto 2344, de 
31 de janeiro de 1913. 

O capitulo VII deste Regulamento e (pie se refere "ao provimento dos 
cargos de lentes e seus auxiliares", sendo omisso na parte que diz respeito á 
maneira porque devem ser feitos os concursos, visto como as primeiras no
meações de professores são de livre escolha do Governo, dá motivo ao de
creto n. 3032, de,27 de fevereiro de 1919, que "approva o Regulamento para 
os concursos da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Estado de S. Paulo", 
assignado pelo dr. Altino Arantes, Presidente cio Estada, e referendado' 
pelo dr. Oscar Rodrigues Alves, Secretario do Interior. 

Estas leis e o 1.° Regulamento ficam em vigor até 31 de dezembro de 
1925. E m 1.° de janeiro de 1926, entra em execução o decreto n. 3.874. de 
11 de julho de 1925, Que "reorganiza a Faculdade de Medicina e Cirurgia 
cie São Paulo e dá outras providencias". Esse decreto baixa de confoimi-
dade com a auctorização dada pelas leis do Estado n. 1.999, de 19 de dezem
bro de 1924, que "auctoriza o Poder Executivo a reorganizar o quadro do 
funccionalismo das Secretarias de Estado, repartições dependentes e servi
ços annexos"; 2.016. de 26 de dezembro de 1924, que "modifica a lei e Re
gulamento da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo"; e 2.028. de 
30 de dezembro de 1924. que "estabelece medidas de caracter financeiro": 
e de accôrdo ainda com o decreto federal n. 16.782-A. de 13 de janeiro de 
1925. Por sua vez, este mesmo decreto 3.874. é referendado pelo Congres
so do Estado pela lei n. 2.128, de 31 de dezembro de 1925, que "approva, 
com modificações, os decretos do Poder Executivo ns. 3.868, 3.869 3 8/0 
3.871, 3.874, 3.875. 3.876. 3.877, 3.H78. 3.878-A. 3.878-B, datados os quatro pri-



— 468 — 

meiros de 3 de julho e os demais de 11 de julho de 1925, que reorganiza
ram repartições publicas do Estado". Por determinação do decreto acima 
referido é organizado o 1.° Regimento Interno da Faculdade, approvado 
pela Congregação em sessão de 31 de outubro de 1925, e pelo Secretario 
do interior, dr. José Manoel Lobo, por acto de 17 de abril de 1926. 

Além destas leis e Regulamentos referentes á organização do ensino 
medico official em São Paulo, existem ainda a de n. 1.504, de 17 de outubro 
de 1916, sanccionada pelo dr. Altino Arantes (Presidente do Estado') e re
ferendada pelo dr. Oscar Rodrigues Alves (Secretario do Interior) que 
''auctoriza o Governo a mandar construir nesta Capital um edificio para a 
F"aculdade de Medicina e Cirurgia e dá outras providencias", e a de ti. 
2124, de 30 de dezembro de 1925, que "auctoriza a abertura de um credito 
especial de 2.000:000$000 para a construcção cie um hospital para o en
sino clinico", referindo-se esse credito ao exercicio de 1926, devendo serre. 
novado, em quantia egual, nos exercícios de 1927 e 1928, nos termos da 
mensagem presidencial (pie trata sobre o assumpto. 

OFFICIALIZAÇAO DOS TÍTULOS EXPEDIDOS PELA 

F A C U L D A D E 

Desde que se diploma a l.a turma de médicos da Faculdade, em 28 de 
fevereiro de 1919. é a maior aspiração de todos os seus alumnos, o reconhe
cimento dos titulos pelo Governo Federal, afim de que no exercicio da 
profissão fiquem em pé de igualdade com os médicos formados pelas esco
las officiaes. permittindo-lhes principalmente a actividade clinica em qual
quer Estado da União. 

Vindo de encontro a esta aspiração justíssima e já cogitada pelas di
recionas anteriores, o deputado Azevedo Sodré. em 1921.solicitado pelo di
rector de então, dr. Edmundo Xavier, redige e fundamenta um projecto 
de lei, que, adoptado, pela Commissão de Instrucção Publica da Câmara Fe
deral, é por esta apresentado em plenário, a 5 de agosto de 1921, tomando o 
n. 226. E' elle assim redigido: 

"O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° — São reconhecidos como cie caracter official, em todo o ter
ritório da União, para todos os effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

§ único. — Nos estabelecimentos federaes de ensino superior são vali
dos os exames prestados naquella Faculdade. 

Art. 2.° — Revogam-se as disposiçãões em contrario. 

Sala das Commissões, 3 de agosto de 1921. Barros Penteado, como 
presidente, Azevedo Sodré, Tavares Cavalcanti, Azevedo Lima, Xavier 
Marques e A. Austregesilo".. 

Como o. presidente do Conselho Superior do Ensino, dr. Ramiz Gal-
vão, se oppõe a que essa regalia seja concedida em taes termos, por en
tender que constituem medida de excepção injustificável na vigência do 
Conselho, o projecto soffre encalhe depois da segunda discussão. 
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co "Oswa do Cr da,.Facu!dade- e m ã 0 representados pelo Centro Acadêmi
co Oswaldo Cruz , enviam, por intermédio do dr. Edmundo Xavier um 
«tenso memorial ao Presidente da Republica, dr. Epitacio Pessoa mem ' 

" Sridtrea156f° ^ ^ *** e ^ '~^ se SSS 
a regularidade e a efficiencia de regimen da nossa escola medica 

Ouvido o presidente do Conselho Superior, ainda uma vez se ooooe 
ele as pretensões dos alumnos. desde que o Conselho Superior fique impe-

TJllTSZ^^^ " FaC"Klade' ' — L ** " daZi 
seu direcuir1!!? ÍT" ^^^^ da Es<^ desta vez subscripta pelo 
1 zàcãô Fsta l'l T"11 XaV'er' declarand<> »*> se oppór á mesma fisca-
eiado deuois t Ti P ° S S l b Í 1 Í d a d e ' c* ProÍ«to obtém o transeat cie-
sejado, depois de emendado nesse sentido, indo para o Senado onde cons 
titue a proposição da Câmara n 77 A» 1099 c-

m o s :
 a mamara n. a, de 1922, que se fixa nos seguintes ter-

"O Congresso Xacional resolve: 
U '^^i 1TT~ Sã° rec°nhecid°S como de caracter official em todo o ter 

F cuTdadae^laMedicra T*V ^T **"' °* ^^ ™^ p Ia 
cacuiciacle de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

§ L" - Nos estabelecimentos federaes de Ensino Superior são validos 
os exames prestados naquella Faculdade. 

e n!urir,V'T T7 n° g°S° de tees favores, a Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de Sao Paulo entrará em relações com o Conselho Superior de 
Ensino, submettendo-se á mesma vigilância e fiscalização por ede' xerc, 
sobre os institutos officiaes de ensino superior, subordinados á sua esphera 

Art. 2." — Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões. 30 de dezembro de 1921, Leonidas Galvão pre
sidente, José Alves, Durval Porto. ' ' 

Nesta oceasião, manifesta-se a respeito o presidente Epitacio Pessoa 
em nota ao presidente de São Paulo, dr. Washington Luis, achando elle es
sencial a nomeação do director pelo Presidente da Republica Ouvida • 
propósito a Faculdade de Medicina, envia o dr. Celestino Bourroul direc
tor, ao Presidente do Estado, uma carta encarando as desvantagens dessa 
exigência. 

Approvado. o projecto pelas duas casas do Congresso Xacional é elle 
finalmente sanecionado em 7 de dezembro de 1922, tomando a lei o n 4615 
sendo Presidente da Republica o dr. Arthur Bernardes, Ministro da Justiça' 
o dr. João Luiz Alves e director da Faculdade, o dr. Celestino Bourroul. 

Como, apezar do respectivo texto, surgem de novo duvidas na execu
ção da lei, principalmente quanto a fiscalização e ás relações com o Conse
lho Superior do Ensino intervém o dr. Washingtor Luis, Presidente do Es
tado, que, depois da troca de correspondência com o dr. Carlos de Campos, 
leader da bancada paulista na Câmara Federal, consegue que o Ministro 
João Luiz Alves baixe o aviso n. 380, de 28 de fevereiro de 1923. ao Presi
dente do Conselho, firmando finalmente doutrina a respeito do assumpto. 
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E' do teor seguinte o referido officio: 

"Ministério da Justiça e XTegocios Interiores. Directoria 
do Interior. N. 380. 2." Secção. Rio cie Janeiro, 26 de feve
reiro de 1923. Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior do 
Ensino. E m resposta ao officio de A7. Excia. sob n. 6, de 1.5 de 
janeiro deste anno. relativo á Faculdade de Medicina e Cirur
gia de São Paulo e á interpretação a dar ao decreto Legislativo 
n. 4615, de 7 de dezembro ultimo, cabe-me declarar que, excluí
da a hypothese de fiscalização por meio de funecionario nomea
do, sob proposta do Conselho Superior do Ensino, ou por meio 
de nomeação do director da referida Faculdade pelo Governo 
Federal, porque uma e outra não se enquadram na lettra e rio 
espirito do citado decreto, é bem de ver que as relações entre o 
Conselho do Ensino, e a Faculdade se estabelecerão por inter
médio do presidente daquelle e o director desta, que são os res
pectivos órgãos de relações. Por esse meio, pode o Conselho 
conhecer da regularidade do ensino e da sua efficiencia na men
cionada Faculdade obtendo as informações que lhe parecerem 
necessárias para o desempenho de suas altas funeções. Xão ha 
outra forma de interpretar o § 1.° cio citado decreto n. 4615. 
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de 
minha alta estima e consideração. —• (a) João Luiz Alves. Con
fere com o original. Rio de Janeiro, 1.° de março de 1923. — 
(a) Fernando Guilherme Kauffmann. Visto —• (a) Paranhos da 
Silva. Secretario do Conselho". 

Desse aviso é enviada copia authentica ao dr. Adolpho Lindenberg, 
então director da Faculdade, em officio h .8, de 1.° de março de 1925 do dr. 
Ramiz Galvão, presidente do Conselho Superior de Ensino, e em que se 
estabelecem as condições a preencher por esta Faculdade em relação ao 
Conselho Superior. Î eza o officio acima referido que a Faculdade deve 
enviar ao Conselho o seguinte: 

a) u m mappa com a relação nominal dos alumnos que prestaram 
exames em cada u m dos annos do curso, e o resultado obti
do, quer quanto aos exames de dezembro, quer quanto aos 
de segunda época; 

b) uma relação especificada das guias de transferencias que fo
ram expedidas com a indicação do instituto a que as mesmas se 
destinaram; 

c) uma relação nominal de todos os diplomados por esse estabe
lecimento, especificando-se em relação a cada u m a data da 
sua matricula, a approvação obtida em cada uma das matérias 
de cada anno do curso, e a data da collação do respectivo 
gráo. 

Cutrosim, tornar-se egualmente necessário que m e envie, logo após 
ao encerramento das matrículas, a relação nominal dos alumnos com a es
pecificação do anno e do curso em cpie estão matriculados". 

Essas condições estabelecidas pelo Conselho Superior de Ensino vem 
sendo rigorosamente cumpridas. 
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INSTALLAÇÃO D O S CURSOS D A F A C U L D A D E - ORGAXJ-

Z A Ç Ã O D O SEU C O R P O D O C E N T E 

(Os prédios que tem occüpado — 1913-1918) 

O primeiro acto do Governo para põr em execução a lei n. 1.357 de 19 
de dezembro de 1912, que estabelece o curso da Escola de Medicina é a ex
pedição do seguinte decreto: 

"O Governo do Estado de São Paulo nomeia o dr. Arnal
do Vieira de Carvalho, para o cargo de director da Faculdade 
de Medicina e Cirurgia de São Paulo, nos termos da lei n 1 357 
de 19 de dezembro de 1912. Palácio do Governo do Estado de 
Sao Paulo, aos 7 de janeiro de 1913. — (a) Francisco de Paula 
Rodrigues Alves, Altino Arantes". 

E m vista de estar exercendo o dr. Arnaldo, effectivamente. 
o cargo de director do Instituto Vaccinogenico, o seu titulo de 
nomieação é apostillado nestes termos: 

"O Secretario de Estado dos Xegocios do Interior declara 
que o dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, director do Instituto Vac
cinogenico. de quem se trata no presente titulo, foi nomeado 
director em commissão da Faculdade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo. Secretaria do Interior. São Paulo, 5 de março 
de 1913. — (a) Altino Arantes". 

O dr. Arnaldo presta compromisso perante o Secretario do Interior. 
em 9 de janeiro e entra em exercicio na mesma data. 

Uma vez empossado das suas funeções o dr. Arnaldo, dentro em pouco, 
propõe ao Governo a nomeação dos primeiros funecionarios administrati
vos da Faculdade, dr. João) Egydio de Carvalho, secretario-bibliotheca-
rio, nomeado por decreto de 12 de fevereiro de 1913 e Benjamin Reis, ama-
nuense, José Fernandes de Souza Cantinho. porteiro, Basilio de Moraes 
Cavalheiro, continuo e José Thpmaz, bedel, todos nomeados por actos de 
12 de fevereiro do mesmo anno. 

Na mesma oceasião, propõe para membros do corpo docente os drs. 
Edmundo Xavier, lente cathedratico de Physica Medica: Celestino Bur-
roul, substituto da í.a Secção (Physíça Medica e Historia Xatural Medi
ca) ; Raphael Penteado de Barros, preparador de Physica Medica; Léo 
Lopes de Oliveira, preparador de Historia Xatural Medica, que são no
meados por decretos de 12 de fevereiro de 1913. 

A l.a sede provisória da Faculdade é installada na Escola de Commer
cio "Alvares Penteado" cedida pela sua directoria. Ahi, teem logar as 
primeiras inscripções para exames de admissão, de 14 a 21 de fevereiro. 

Os referidos exames se processam a partir de 17 de fevereiro, tendo 
sido indicados para examinadores os srs. Felippe de Lorenzi, facob Jta-
pura de Miranda, João vou Atzingen, Alfredo Paulino, Henrique Geenen 
e Augusto Barjona. 

Inscrevem-se 160 candidatos, conseguindo approvação 72. 

Após esses exames ficam abertas as matrículas de 26 cie fevereiro a 
11 de março. Matriculanrse 180 alumnos (com exames de admissão de 
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todas as séries, 9; bacharéis em direito, 20; diplomados em sciencias e let
tras pelo Gymnasio do listado, 16; diplomados em sciencias e lettras por 
Gymnasios equiparados, 103; diplomados pela Escola Normal da Capita! 
22; transferidos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 8; diploma
dos pela Escola Polytechnica, 2). 

O inicio dos cursos dá-se na Escola Polytechnica onde se installam, 
por offerecimento do seu director, dr. Antônio Francisco de Paula Souza, 
as cadeiras de Physica e Chimica Médicas, ambas a cargo do dr. Edmun
do Xavier, por estar este professor interinamente também na regência des
ta cadeira. No dia 2 de abril, ás 9 1|2 horas da manhã, no amphitheatro 
de Physica daquelle estabelecimento, com a presença dos srs. drs. Altino 
Arantes, Secretario do Interior, Oscar Rodrigues Alves, Secretario da 
Presidência, Paula Souza, director da Escola Polytechnica e Arnaldo 
Vieira de Carvalho, entre outros, são abertos os cursos da Faculdade com 
a aula inaugural de Physica Medica. N o dia seguinte, na F2scola de Com
mercio "Alvares Penteado", o dr. Celestino Bourroul inicia o curso de His
toria Natural Medica, investido, como substituto, da regência da cadei
ra, para que é contractàdo o prof. Emilio Brumpt, da Faculdade de Medi
cina de Paris, e que só vem a assumir o cargo a 21 de julho. 

Xío decurso deste anno são nomeados ainda membros do corpo docen
te o dr. João de Aguiar Pupo, preparador de Chimica Medica, por decreto 
de 14 de abril e o dr. Guilherme Bastos Milward, lente cathedratico de 
Chimica Medica, por decreto de 1.° de setembro. 

E m 1913 funcciona apenas o anno único do curso preliminar. Dos 180 
alumnos matriculados se mateem na Escola até o fim do anno 70; 58 per
dem o anno por faltas e 52 por serem suspensos por indisciplina. Dos 70 
alumnos que se apresentam a exames finaes, 34 são approvados, e 36 re
provados. 

Xo relatório dirigido pelo director ao Secretario do Interior, explica 
elle do seguinte modo este resultado: "Como V. Excia. vê foi enorme a 
porcentagem de alumnos fracos. E' isso devido ao péssimo preparo se
cundário dos mesmos e, é duro dizer, alguns têm mesmo máu preparo pri
mário, como attestam as provas parciaes archivadas". 

A 23 de março de 1914, a Faculdade passa a funccionar no prédio da 
Rua Brigadeiro Tobias, 42, "casa velha e grande, a única a disposição em 
São Paulo", que soffre grandes reformas para se adaptar ao ensino. Esta 
casa é arrendada de d. Victoria Pinto de Almeida Lima, pelo prazo de 4 
annos; sendo que este contracto vem se reformando de então para cá. 

Xeste anno de 1914, começa a funccionar o 1.° anno do curso geral, 
tendo sido nomeados para esse fim os seguintes membros do corpo do
cente: dr. João de Aguiar Pupo, substituto da 2.a secção (Chimica Medi
ca, Pharmacologia e Matéria Medica, Therapeutica Iíxperimental e Clini
ca e Arte de Formular), dr. Sérgio de Paiva Meira Filho, substituto da 3.* 
secção (Anatomia Descriptiva, Anatomia Medicoi Cirúrgica, Operações 
e Apparelhos), dr. Ovidio Pires de Campos, substituto de 6.a secção (Phy
siologia e Pathologia Geral), dr. Geraldo de Paula Souza, preparador de 
Chimica Medica, dr. Aristides Galvão Guimarães, preparador de Historia 
Xatural Medica, em substituição ao dr. Léo Lopes de Oliveira, que falle-
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ceu em 15 de setembro, dr. Benedicto Montenegro, preparador de anato

mia Descriptiva. dr. Etheocles de Alcântara Gomes, preparador de Phy
siologia (1/ Parte), dr. Filinto Haberbeck Brandão, preparador de Pliar" 

macologia e Matéria Medica, todos por decreto de 2 de fevereiro; dr. As-

cendino Ângelo dos Reis, lente cathedratico de Pharmacologia e' Matéria 
Medica, por decreto de 5 de fevereiro. 

São neste mesmo anno contractados dois professores extrangeiros: o 
dr, Alfonso Bovero, da Universidade de Turim, para reger a cadeira de 

Anatomia Descriptiva e o dr. Lambert Maver. da Faculdade de Nancy, 
paia a cadeira de Physiologia. 

O professor Bovero assume o curso de Anatomia a 25 de abril, o qual 

vinha sendo professado pelo substituto da secção, e o prof. Lambert Mayer 

em meiados de abril, tendo ,, curso ficado, até essa época, a cargo do res
pectivo substituto. 

E m 5 de agosto cie 1914. em virtude da conflagração europea. deixam 
os seus cargos os profs. contractados F:milio Brumpt e Lambert Mayer, 
sendo proseguidos os cursos pelos respectivos substitutos. 

Matriculam-se em 1914, no anno único do curso preliminar. 101 alum

nos, e, no 1.° anno do curso geral, 43 (34 promovidos anteriormente e 9 
transferidos de outras escolas). Desses, são promovidos, respectivamen
te, para o L.° anno do curso geral 52 e, para o 2." anno. 32. 

E m 1915 entra a funccionar o 2." anno do curso geral, sendo nomea
dos para esse fim os seguinte> membros do corpo docente: dr. Adolpho 
Corrêa Dias, preparador de Anatomia Descriptiva (2.* Parte), dr. Tose 

Garcia Braga, preparador de Physiologia (2." Parte), dr. João Maria Ay-

rosa Galvão, preparador de Histologia, todos por decreto de 9 de feverei
ro; dr. Celestino Bourroul, cathedratico de Historia Xatural .Medica, dr. 

Ovidio Pires de Campos, cathedratico de Physiologia, dr. Raphael Pen
teado de Barros, substituto da 1 .a secção; dr. Etheocles de Alcântara Go

mes, substituto da 6." secção; dr. Oswaldo Pimentel Portugal, preparador 
de Physica Medica e dr. Cantidio de Moura Campos, preparador de Phy
siologia (l.a Parte), todos por decretos de 24 de maio. 

Nesse anno é contractàdo, a contar de 1." de fevereiro, o prof. Alfon

so Bovero, para, juntamente com a cadeira de Anatomia Docriptiva. re
ger a de Histologia. 

Matriculam-se em 1915. no Curso, Preliminar, 62 alumnos, no 1." Ge

ral. 58 e no 2." Geral, 32. Destes, são promovidos, respectivamente, para 
o 1.° Geral, 39; para o 2." Geral, 40: para o 3.° Geral. 31. 

E m fins de 1915. por não comportar mais o prédio da rua Brigadeiro 
Tobias, 42, a installação de novas cadeiras, resolve o Governo arrendar 

também o prédio n. 1, da mesma rua Brigadeiro Tobias, de propriedade 
do sr. dr. Raphael de Aguiar. Neste prédio, depois cie convenientemente 

adaptado, são installadas. no começo do anno seguinte, as cadeiras de His-
tologia, Anatomia e Histologia Pathologicas e Microbiologia. 

E m 1916. funcciona mais o 3." anno do Curso Geral. Além dos dois 

prédios com que já conta a Faculdade, para os laboratórios, nasce nesse 

anno a necessidade da installação das clinicas, para o que se estabelece um 
accôrdo com a Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de São 
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Paulo, em virtude do qual esta cede para o ensino varias enfermarias do 
seu Hospital Central, á rua Cesario Motta, n. 2. 

São nomeados, neste anno, os seguintes membros do corpo docente: 
dr. Sérgio de Paiva Meira Filho, cathedratico de Anatomia Medico-Cirur-
gica, Operações e Apparelhos, dr. Domingos Rubião Alves Meira, cathe
dratico de Clinica Medica (1.* cadeira). Propedêutica, dr. Antônio Cân
dido de Camargo, cathedratico de Clinica Cirúrgica (1* cadeira), Prope
dêutica, dr. João Paulo da Cruz Britto. cathedratico de Clinica Ophthal-
mologia, dr. Adolpho Carlos Lindenberg, cathedratico de Clinica Der
matológica e Syphiligraphica, dr. Henrique Lindenberg, cathedratico de 
Clinica Oto-Rhino-Laryngologica, dr. Benedicto Montenegro, substituto 
da 3.a secção, dr. João Maria Ayrosa Galvão, substituto da 4.a secção (His
tologia, Microbiologia, Anatomia e Histologia Pathologicas), dr. Antônio 
de Almeida Prado, substituto da 8.a secção (Clinica Medica, l.a, 2." e 3.* 
cadeiras), dr. Affonso Regulo de Oliveira Fausto, substituto da 7." secção 
(Clinica Cirúrgica, l.a e 2.a cadeiras), dr. Álvaro de Lemos Torres, assis
tente de Clinica Medica (1." cadeira), dr. Zephirino Alves do Amaral, as
sistente de Clinica Cirúrgica, 1." cadeira, dr. José Pereira Gomes, assisten
te de Clinica Ophthalmologica, dr. José Ataliba Ferraz de Sampaio, assis
tente de Clinica Domatologica e Syphiligraphica, Dr. Adolpho Schmidt 
Sarmento, assistente de Clinica Oto-rhino-laryngilogica, dr. Toaquim Pires 
Fleury, preparador de Microbiologia, dr. Adolpho Corrêa Dias Filhai, pre
parador de Anatomia Medico Cirúrgica, Operações e Apparelhos, dr. Lud-
gero da Cunha Motta, preparador de Anatomia e Histologia Pathologicas, 
dr. Luciano Gualberto, preparador de Anatomia Descriptiva, (2.a parte) to
dos por decretos de 10 de fevereiro: dr. João Moreira da Rocha, preparador 
de Anatomia Descriptiva (l.a Parte), dr. Diaulas de Souza e Silva, prepa
rador de Histologia, ambos por decretos de 14 de março. 

Para regerem as cadeiras de Anatomia e Histologia Pathologicas e 
Microbiologia, são contractados. respectivamente, os drs. Walter Ha-
berfeld e Antônio Carini, em 1." de janeiro de 1918. 

Matriculam-se em 1916: no curso preliminar, 30 alumnos; no 1." Ge
ral, 51, no 2.° Geral, 39; no 3.° Geral, 32. Desses, são promovidos, respecti
vamente, para o l.° Geral, 28; para o 2.° Geral, 44; para o 3.° Geral, 35; para 
o 4." Geral, 30. 

No anno de 1917, funcciona também no 4.° anno do Curso Geral, sen
do nomeados membros do corpo docente os srs. drs. Ovidio Pires de Cam
pos, cathedratico de Clinica Medica (2.a cadeira), Pathologia Interna, João 
Alves de Lima, cathedratico de Clinica Cirúrgica (2.a cadeira), Pathologia 
Externa, Sylvio Azambuja de Oliva Mava, cathedratico de Clinica Obste-
tnca, Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra, cathedratico de Clinica Pediatri-
ca, Puericultura, Etheocles de Alcântara Gomes, cathedratico de Phvsiolo" 
gia. Cantidio de Moura Campos, substituto da 6." secção, Tarcísio Leopol
do e Silva, assistente de Clinica Medica (2.a cadeira), Raul Carlos Briquet, 
assistente de Clinica Obstetrica, Luiz M. de Rezende Puech, assistente de 
Clinica Pediatrica, Mario Egydio de Souza Aranha, preparador de Patho
logia Geral e Experimental,, Raul Margarido da Silva, preparador de The-
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ràpeutica Experimental e Clinica, Arte de Formular. Antônio de Paula 
Santos, preparador de Physiologia (l.a cadeira), todos por decretos de 17 

de janeiro; e Oscar Cintra Gordinho, assistente de Clinica Ciruro-ica f2* 
cadeira), por decreto de 21 de fevereiro. 

Para reger a cadeira de Pathologia Geral e Experimental e contractà
do na Itaha o dr. Alexandre Donati, de Turim, em data de 21 de agosto 
O curso e miciado, antes, a 12 de março, pelo prof. Antônio Carini, qué dá 

as respectivas aulas no prédio da rua Brigadeiro Tobias, n. 1. Bértdo (pie a 
17 de setembro assume a regência da mesma o prof. Donati. 

Xeste anno, por funccionar o curso de Clinica Obstetrica. entra a Fa

culdade em accôrdo com a Directoria da Maternidade, sendo ahi instala
da a cadeira. 

Km 1917, matriculam-se no Curso Preliminar, 52 alumnos- no Io Ge
ral, 33; no 2.° Geral, 48; no 3." Geral, 38; no 4." Geral. 28. Desses são pro

movidos, respectivamente, para o 1.° Geral 41 ; para o 2." Geral, 31 ; para o 3 ° 
Geral, 44; para o 4." Geral, 32: e para o 5.° Geral. 28. 

E m 1918, é installado, finalmente, o 5." anno do Curso Geral, sendo 

nomeados os seguintes membros do corpo docente: drs. Arnaldo Vieira de 
Carvalho, cathedratico de Clinica Gynecologica, por decreto de 14 de ja

neiro, drs. Francisco Borges Vieira, preparador de Hvgiene. Geraldo de 
Paula Souza, substituto da 5.a secção (Hvgiene e Medicina Legal). Raul 

Vargas Cavalheiro, preparador cie Chimica Medica. José Ayres Xetto as

sistente de Clinica Gynecologica. Pedro Dias da Silva, preparador de Me
dicina Legal, todos por decretos de 27 de fevereiro; Francisco Vieira de 

MeráCs, assistente de Clinica Psychiatrica e de Moléstias \er\osas. por 
decreto de 24 de abril. 

Para o funccionamento da cadeira de Hvgiene é estabelecido um ac
côrdo, datado de 9 de fevereiro, entre o Governo e a Junta Internacional 
de Saúde (International Health Board) para a organização de um depar

tamento de Hvgiene, sendo indicado para ̂ esse fim. pela mesma íunta, o 

dr. Samuel T. Darling. O curso de Hvgiene tem inicio a n de abril no 

prédio 45 da rua Brigadeiro Tobias, pertencente á Baroueza de Piracicaba, 
(pie cr cede mediante arrendamento firmado com a Faculdade. 

A cadeira de Medicina Legal é entregue ao prof. Oscar Freire de Car
valho, cathedratico desta disciplina na Faculdade de Medicina da Bahia, e 

que mediante auctorização do Ministro do Interior, é posto á disposição do 
Governo do Listado, com o qual firma contracto, por 2 annos, em data de 

10 de abril. A aula inaugural da cadeira realiza-se, por este professor, a 
18 de abril, no salão de conferências do Instituto de Hvgiene, onde ainda 
teem logar mais algumas aulas, até a transferencia da cadeira para depen
dências do Laboratório Anatomo-Pathologico da Santa Casa. 

E' contractàdo em data de 10 de abril, para, por tempo indeterminado, 
reger a cadeira de Clinica Psychiatrica e de Moléstias Nervosas, o dr. Fran
cisco Franco da I^ocha, director do Hospício de Alienados de luquerv. 

Parte do curso realiza-se no Hospício de Juquery, por algum tempo no Re

colhimento de Dementes das Perdizes, no Largo das Perdizes, e parte no 
Laboratório Anatomo-Pathologico da Santa Casa. 

file:///er/osas
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Neste anno funcciona, ademais, na Santa Casa. a Cadeira de Clinica 
Pediatrica, cujo curso não se realiza em 1917. por ter sido a mesma trans
ferida, por decreto de 6 de março de 1918, do quarto para o quinto anno 
geral. 

Matriculam-se em 1918, no curso Preliminar, 60 alumnos; no 1.° Ge
ral, 41 ; no 2.° Geral, 33; no 3.° Geral, 49; no 4.° Geral, 32; no 5." Geral, 28. 

Desses, são promovidos., respectivamente, para o 1." Geral, 43; para 
o 2." Geral, 36; para o 3° Geral, 23; para o 4.° Geral, 36; para o 5.° Geral, 32-
Concluem o curso, 27. 

Assim fica organizada a Faculdade de Medicina, com a installação de 
todos os seus cursos. 

LEI X. 19 — DE 24 DE NOVEMBRO DE 1891 

Crêa uma Academia de Medicina, Cirurgia e Pharmacia na Capital 

do Estado 

O Presidente do Estado de São Paulo: 

Faço saber que o Congresso do Estado decretou e eu promulgo a lei 
seguinte: 

Art. 1.° — F"ica creada uma Academia de Medicina, Cirurgia e Pharma
cia nesta Capital, fazendo parte do plano geral de organização do ensino 
superior do Estado. 

Art. 2." — A primeira organização do programma do ensino será regu
lada pelo Presidente do Estado, approvada pela Congregação e definitiva
mente pelo Congresso do Estado. 

§ único. — O pessoal docente será contractàdo, na proporção de um 
terço pelo menos, dentre vultos scientificos e professores de nomeada das 
Universidades extrangeiras. 

Perante estes e três delegados, do Governo, se procedera ao concurso 
para o preenchimento cias outras cadeiras. 

Art. 3.° — Fica o Presidente do Estado auctorizado a despender até a 
quantia de quinhentos contos de réis (500:000$000) para executar esta lei, 
com acquisição do material necessário ao ensino e mais misteres. 

Art. 4." — Ficam revogadas as disposições em conarario. 
Mando, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 
inteiramente como nella se contém. 

O Secretario de listado a faça publicar, imprimir e correr. 
São Paulo, vinte e quatro de novembro de mil oitoceritos e noventa e 

um, terceiro da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

AMÉRICO BRAZILIENSE DE ALMEIDA 
MELLO 

Carlos Augusto de Freitas Villalva 

Publicada na Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, aos vin
te e quatro dias do mez de novembro de- mil oitocentos e noventa e um. — 
João de Souza Amaral Gurgel. 
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LEI X. 1.357 — DE 19 DE DEZEMBRO DE 1912 

Estabelece o curso da Escola de Medicina e Cirurgia de São Paulo creado 
pela lei n. 19, de 12 de novembro de 1891 e dá outras providencias 

DECRETO X. 3.032 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 1919 
Approva o Regulamento para os concursos da Faculdade de Me

dicina e Cirurgia do Estado de São Paulo 

LEI X. 2.016 — DE 26 DE DEZEMBRO DF 1924 

Modifica a lei e Regulamento da Faculdade de Medicina e Cirurgia de 
Sao Paulo. (Por esta lei, fica instituído o regimen do tempo 

integral) 

DECRETO X. 3.874 - DE 11 DF JULHO DE 1925 

Reorganiza a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e dá ou
tras providencias, approvado pela lei n. 2.128, de 31 de dezembro 

de 1925 

LEI N. 2.355 — DE 31 DF DEZEMBRO DF 1928 

Modifica a organização da Faculdade de Medicina de São Paulo 

DECRETO N. 4.554-A - DE 21 DF FEVEREIRO DF 1929 

Dá Regulamento á Faculdade de Medicina de São Paulo 

DECRETO X. 5.351 - DE 16 DF JANEIRO DF 1932 

Reorganiza o ensino da Faculdade de Medicina de São Paulo 

DECRETO X. 6.283 - - DF 25 DE JANEIRO DL 1934 

Crêa a Universidade de São Paulo e dá outras providencias 

DECRETOS FEDERAES 

DECRETO X. 4.615 — DE 7 DE DEZEMBRO DE 1922 

Reconhece como de caracter official, em todo o território da União, para 
todos os effeitos legaes, os diplomas conferidos pela Faculdade 
de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 
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O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso XTacional decretou e eu sancciono a reso

lução seguinte: 

Art. l.° — São reconhecidos como de caracter official, em todo o terri
tório da União, para todos os effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

§ 1." — Xos estabelecimentos federaes de ensino superior são validos 
os exames prestados naquella Faculdade. 

§ 2." — Para entrar no gozo de taes favores, a Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo entrará em relações com o Conselho Superior do 
Ensino, submettendo-se á mesma vigilância e fiscalização, por elle exer
cida sobre os institutos officiaes de ensino superior, subordinados á sua es-
phera de acção. 

Art. 2.° —• Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1922, 101.° da Independência e 34." 
da Republica. 

A R T H U R DA SILVA BERXARDES 
João Luiz Alves 

DECRETO N. 20.179 — DE 6 DE JULHO D E 1931 

Dispõe sobre a equiparação de institutos de ensino superior mantidos 
pelos Governos dos Estados e sobre a inspecção de institutos 
livres, para os effeitos do reconhecimento official dos diplomas 
por elles expedidos. 

DECRETO X. 20.955 — DE 18 D E JANEIRO DE 1932 

Concede á Faculdade de Medicina de São Paulo as prerogativas da 
equiparação e revigora o reconhecimento official dos diplomas 
por ella expedidos. 

O Chefe de Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, usando das attribuições que lhe confere o artigo 1.° do decreto n.... 
19.398, de 11 de novembro de 1930; e. 

Considerando que a actual Faculdade de Medicina de São Paulo, com 
sede na Capital do Estado de São Paulo, creada pela lei estadual n. 19, de 
24 de novembro de 1891, e estabelecida pela lei estadual n. 1.357, de 19 de 
dezembro de 1912, tem tido funccionamento regular e efectivo e dispõe de 
mstallações apropriadas á efficiencia cio ensino; e, por outro lado, 

Attendendo a que o decreto n. 5.351, de 16 do mez corrente, expedido 
pelo Interventor Federal no Estado de São Paulo, adapta o ensino da re
ferida Faculdade ao regimen instituído pelo decreto federal n 20 179 de 
6 de julho de 1931; 

Resolve: 

Art. l.u — A' Faculdade de Medicina de São Paulo, creada, e mantida 
pelo Governo do Estado de São Paulo, ficam concedidas prerogativas 
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da equiparação, nos termos do decreto n. 20.179, de 6 de julho de 1931 re
vigorando o reconhecimento dos diplomas por ella expedidos na vigência 
do decreto n. 4.615, de 7 de dezembro de 1922. 

Art. 2.° — O presente decreto entrara em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1932. 111.- da Independência, e 44" da 
Republica. 

GETULIO VARGAS 
Francisco de Campos 

DECRETO X. 39 - DL 3 DE SETEMBRO DE 1934 

Approva os estatutos da Universidade de São Paulo 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da 
attnbuição que lhe confere a Constituição, artigo 56. n. l.°. 

Considerando o que dispõe o artigo 13. do decreto n. 24.279, de 22 de 
maio de 1934, que deu regulamentação ao artigo 3:\ do decreto'n 19851 
de 11 de abril de 1931 ; 

attendendo ao que propõe o Conselho Xacional de Educação, decreta: 
Art- L" ~ Ficam approvados os estatutos da Universidade de São 

Paulo, que baixam com este decreto, assignados pelo Ministro da Educa
ção e Saúde Publica. 

Art. 2.u — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1934, 113.° da independência e 46." 
da Republica. 

GETULIO VARGAS 
Gustavo Capanema 

* 





DIRECTORES 

Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho 
Director 
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RELAÇÃO DAS CADEIRAS DO CURSO DA FACULDADE DE ME-

* DICINA COM A DENOMINAÇÃO ACTUAL (DECRETO N. 7.065 

DE 6 DE ABRIL DE 1935) COM OS NOMES DOS RESPECTIVOS 
PROFESSORES E ASSISTENTES 

1." cadeira — Anatomia (Descriptiva e topographica) 

TEMPO INTEGRAL 

Professor contractàdo Dr. Alfonso Bovero 
1." Assistente Dr. Renato Locchi . 
1." Assistente Dr. Max de Barros Erhart 
2.° Assistente \)r. Guarany Sampaio 
2." Assistente Dr. Odorico Machado de Souza 
3." Assistente Dr. Olavo M. Calazans 

2." cadeira — Histologia e Embriologia 

TEMPO INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Carmo Lordy 
1.° Assistente Dr. José Oria 

2." Assistente Dr. João Thomaz de Aquino 

3.a cadeira — Chimica Physiologica 

T E M P O INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Jayme A. de A. Cavalcanti 
1." Assistente Dr. Milton Estanislau do Amaral 
2." Assistente Dr. Henrique Tastaldi 

4.a cadeira — Physiologia 

TEMPO INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Franklin A. de Moura Campos 
1.° Assistente Dr. José Dutra de Oliveira 
1." Assistente Dr. Octavio de Paula Santos 
2." Assistente Dr. Tito Arcoverde de A. Cavalcanti 

5.*> cadeira — Parasitologia 

T E M P O INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Samuel Barnsley Pessoa 
1.° Assistente Dr. Augusto L. Ayrosa Galvão 
Assistente adjuncto Dr. João Alves Meira 
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6.a cadeira — Microbiologia e Immunologia 

T E M P O IXTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Ernesto de Souza Campos 
l.° Assistente Dr. Floriano Paulo de Almeida 
L° Assistente Dr. José de Toledo Mello 
2.° Assistente Dr. José S. de Macedo Leme 

7.a cadeira — Pharmacologia 

T E M P O INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Jayme Regallo Pereira 
1.° Assistente Dr. Alberto Pereira de Moraes 
2.° Assistente Dr. Antonino Aranha Pereira 

8.a cadeira — Physica Biológica e Applicada — (Physiodiagnostico 
e physiotherapia) 

T E M P O IXTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Raphael Penteado de Barros 
l.° Assistente Dr. Antônio Livramento Barretto 
2.° Assistente Dr. Eduardo Cotrim 

9.a cadeira — Anatomia Pathologica — (Pathologia Geral e Especial; 

T E M P O INTEGRAL 

Professor cathedratico Dr. Ludgero da Cunha Motta 
1-° Assistente Dr. Moacyr de Freitas Amorim 
1.° Assistente Dr. Paulo de Oueiroz T. Tibiriçá 
1.° Assistente Dr. Constantino Mignone 
1.° Assistente Dr. Mario E. de Souza Aranha 
2-° Assistente Dr. Walter Edgard Maffei 
2'° Assistente Dr. Xorberto Araújo Coelho 

10.a cadeira — Technica Cirúrgica e Cirurgia Experimental 

Professor cathedratico ]jr. Edmundo Vasconcellos 
1 ° Assistente Dr. José Maria de Freitas 
2 Assistente Dr. Orlando Souza Nazareth 
3. Assistente Dr. Sebastião Hermeto Júnior 

ll.a caldeira — Hygiene 

TEMPO IXTEGRAL 
Professor cathedratico Dr. Geraldo H. de Paula Souza 
1. Assistente Dr. Francisco Borges Vieira 
2" Ass,stente Dr. Mario Pereira de Mesquita 

12." cadeira — Medicina Legal 

TEMPO IXTEGRAL 
Professor cathedratico Dr. Flaminio Favero 
li Ass!stente Dr. Arnaldo Amado Ferreira 
2- Assistente Dr. Hilário Veiga de Carvalho 
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13.a cadeira — Clinica Medica — (4.° anno) - - Propedêutica, La

boratório Clinico e Pathologia Medica 

Professor cathedratico Dr. Antônio de Almeida Prado 
1." Assistente Dr. Tácito Silveira 

1." Assistente Dr. Gastão Fleury da Silveira 
2" Assistente D r . j o s é A . de Mesquita Sampaio 
3.° Assistente Dr. Samuel Leite Ribeiro 

14.» cadeira — Clinica Medica — (5." anno) — Medicina Geral e 

Pathologia Medica 

Professor cathedratico l)r. Ovidio Pires de Campos 

1.° Assistente Dr. Tarcísio Leopoldo e Silva 
2." Assistente Dr. Alcides M. da Silva Ayrosa 
3° Assistente Dr. Armando Valente Júnior 

15.a cadeira — Clinica Medica — (6." anno) — Medicina Geral e 

Pathologia Medica 

Professor cathedratico Dr. Domingos Rubião Alves Meira 
1." Assistente Dr. Álvaro Lemos Torres 
2." Assistente Dr. José Barbosa Corrêa 

3.» Assistente Dr. Jairo de Almeida Ramos 

16.' cadeira — Clinica Cirúrgica — (4." anno) — Propedêutica, 

Pathologia Cirúrgica 

Professor cathedratico Dr. Alipio Corrêa Xetto 
1.° Assistente Dr. Zeferino Alves do Amaral 
2." Assistente [)r. José Avelino Chave< 
3." Assistente Dr. Raphael Parisi 

17.' cadeira — Clinica Cirúrgica — (5." anno) -- Cirurgia Geral e 

Pathologia Cirúrgica 

Professor cathedratico Dr. Benedicto Montenegro 
1." Assistente J )r. João Montenegro 

2." Assistente Dr. José Martins Costa 
3." Assistente Dr. Eduardo Etzel 

18.a caieira — Clinica Cirúrgica — (õ." anno) — Cirurgia Geral e 

Pathologia Cirúrgica 

Professor cathedratico Dr. Sérgio de Paiva Meira Filho 
1.° Assistente Dr. Adolpho Corrêa Dias 
2." Assistente Dr. Antônio Bahia 

19." cadeira — Clinica Obstetrica 

Professor cathedratico Dr. Raul Carlos Briquet 

L.° Assistente Dr. Benedicto Pinheiro M. Tolosa 
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2." Assistente I )r. Joaquim Onofre cie Araújo 
3." Assistente 1 >r. José de Paula Dias 

20.• cadeira — Clinica Pediatrica 

Professor cathedratico Dr. Delphino P. de Ulbôa Cintra 
1.° Assistente Dr. Jayme Rosemburg 
2.° Assistente Dr. Joaquim Leme da Fonseca 
3." Assistente Dr. Sylvio Ribeiro de Souza 

21." cadeira — Therapeutica Clinica 

Professor cathedratico Dr. Cantidio de Moura Campos 
l.° Assistente Dr. José de Almeida Camargo 
2.° Assistente Dr. Òrestes Rossetto 
3.° Assistente Dr. Bento de Lima Britto 

22.a cadeira — Clinica de Doenças Tropicaes e Infectuosas 

Professor cathedratico Dr. Celestino Bourroul 
1.° Assistente Dr. Oscar Monteiro de Barros 
2.° Assistente Dr. Cícero Borges de Moraes 
3." Assistente Dr. Cesario Mathias 

23." cadeira — Clinica Dermathologica e Syphiligraphica 

Professor cathedratico Dr. João de Aguiar Pupo 
1.° Assistente Dr. José Moacyr de A. Madeira 
2.° Assistente Dr. Domingos de Oliveira R. Netto 
3.° Assistente Dr. Humberto Cerrutti 

24.a cadeira — Clinica Psychiatrica 

Professor cathedratico (con

tractàdo Dr. Antônio Carlos l'acheco e Silva 
1.° Assistente (contractàdo) Dr. Pedro Augusto da Silva 

25.a cadeira — Clinica Ophthalmol°gica 

Professor cathedratico Dr. João Paulo da Cruz Britto 
l.° Assistente Dr. José Pereira Gomes 
2-° Assistente Dr. Rogério Marcos da Silva 
3.° Assistente Dr. Moacyr Eyk Álvaro 

26.a cadeira — Clinica Oto-Rhino-Laryngologica 

Professor cathedratico Dr. Antônio de Paula Santos 
1.° Assistente Dr. Raphael da Nova 
2." Assistente Dr. Jayme de Campos 

3° Assistente Dr. José Freire de Mattos Barretto 

27.a cadeira — Clinica Urologica 

Professor cathedratico Dr. Luciano Gualberto 

1." Assistente Dr. Octacilio Gualberto de Oliveira 
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2." Assistente | )r, P e d r o E d e S o u z a A r a n h a 

3." Assistente Dr. Eduardo Browne Júnior 

28.• cadeira — Clinica Gynecologica 

Professor cathedratico Dr. Xicolau de Moraes Barros 
1.» Assistente Dr. José Bonifácio Medina 
2." Assistente Dr. Vicente Felix de Queiroz 
3'° Assistente D r. Paulo de Godoy M . e Costa 

29.' cadeira — Clinica Orthopedica e Cirurgia Infantil 

Professor cathedratico Dr. Luiz M . de Rezende Puech 
1.° Assistente Dr. Domingos Define 
2." Assistente I),-. Bernardo Itapema Alves 
3.° Assistente I),-. Domingos Pereira de Rezende 

30." cadeira — Clinica Neurológica 

Professor cathedratico Dr. Fhijolras Vampré 
1." Assistente Dr. Adherbal P. Machado Tolosa 
2.° Assistente Dr. Paulino Watt Longo 
3.° Assistente Dr. Oswaldo Lange 

Professor catedratico em disponibilidade 

Dr. Pedro Dias da Silva Pathologia Medica 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 1." ANNO EM 193 

1 —• Ruy Escorei Ferreira Santos 
2 — Lauro Americano SanRAnna 
3 —r Antônio Carlos de Souza 
4 — Roberto Franco do Amaral 
5 — Antônio Cerqueira César Júnior 
6 — Miguel Abul Jamra 
7 — Paulo Giovanni Bressan 
8 — Hélio Lourenço de Oliveira 
9 — Arsenio Oswaldo Sevá 
10 —• José Alfio Piason 
11 — Abduhader José Abduhader 
12 —• Luiz Kencis 
13 — Henrique Melega 
14 — Walther Bomfim Pontes 
15 — José Fernandes Pontes 
16 — Marcus Raphael Alves de Lima 
17 — Nelson da Silva Carvalho 
18 — Júlio C. Kieffer 
19 — Octavio Arminio Germek 
20 — Salvio Olyntho de Camargo Arruda 
21 — Anysio Costa Toledo 
22 —• Anthero Barradas Barata 
23 — Alberto Carvalho da Silva 
24 — Yvone Panadés D'Andréa 
25 — Maçahiro Samesima 
26 — Renato Aloe 
27 — João Raphael Libonati 
28 — Oswaldo Mellone 
29 — Ephraim de Campos 
30 — Plinio Reys Junior 
31 —- João Procopio Fortes 
32 — Plinio Ribeiro Cardoso 
33 — José Augusto Arruda Botelho 
34 — Álvaro Dino de Almeida 
35 — Carlos da Silva Lacaz 
36 — Luiz Gustavo Wertheimer 
37 — Fuad Chammas 
38 — Domingos Facciolla Lerario 
39 — Roldão Consoni 
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40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 — 
55 — 
56 — 
57 — 
58 — 
59 — 
60 — 
61 — 
62 — 
63 — 
64 — 
65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 

77 — 
78 — 
79 — 
80 — 

- Luiz dos Santos Fortes 
- Jacob Cherkassky 
- Rubens Amaral Britto 
- Eduardo Carlos da Costa e Silva 
- Antônio Solimene 
- Marcello Oswaldo Alvares Corrêa 
- Mozart Tavares de Lima Filho 
- Carlos Pereira Ortal 
- Luiz Augusto Ribeiro do Valle 
- João Carlos Celeste 
Felippe Campana 
Ernesto Gomes 
Ângelo Branco Reina 
Luiz Ayres 
Mario Lazzareschi 
Octavio Peres Velasco 
Guilherme Villela Curban 
Luiz de Castro Serra 
Odilon Martins 
Rosa Abdalla 

Eduardo Guedes Casimiro 
Nelson da Silva Oliveira 
Mario Francisco Napolitano 
José Maria Ferreira 
Hassib Ashcar 
Gastão Arruda Pacheco 
Aida Bortolai 
João Baptista Marcos dos Santos 
Oscar Rocha vou Pfuhl 
Fernando Lovanio 
Ennio Botelho Perronc 
Carlos Vetere de Oliveira 
Luiz Carvalho da Silva 
Moacyr Hoelz 
Milton Dufles de Andrade 
Paulo Alberto Hoelz 

Geraldo de Siqueira Helhneister 
Carlos Mesquita de Oliveira 
Orlando Campos 

Dacio Almeida Christovam 
Shizuo Hosoe 

RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 2." ANNO EM 1935 

1 — Roberto Moreira Lima 
2 — Álvaro de Almeida Lisboa 
3 — Thomaz de A. Collet e Silva Filho 
4 —• Amadeu Caparelli 
5 — Waldyr da Silva Prado 
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6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 -
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 
31 — 
32 — 
33 — 
34 — 
35 — 
36 — 
37 — 
38 — 
39 — 
40 — 
41 — 
42 — 
43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 
49 — 
50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 — 

Domingos Machado 
Armando Kronpriz Cordeiro 
Jayme Abovsky 
Generoso Concilio 
David Rosemberg 
Massaki Udihara 
Edmundo Xavajas 
Júlio Gouvêa 
Domingos Andreucci 
Ruy de Souza Ramos . . 
Jamil Daud 
Alfredo Rocco 
Jorge Fairbanks Barbosa 
Antônio Corrêa 
Jorge Ferreira 
Orestes Barini 
Armando Caiubv Novaes 
Evandro Pimenta de Campos 
Maria Luiza Mercadante 
José Pareja Revelles 
João Baptista Parolari 
Aniz Azem 
Celio Eduardo Costa Galvão 
Luiz Augusto Monteiro de Toledo 
Lineu Marques de Assis 
Enéas Assis Sáes 
Waldemar Cardoso 
Erico Pimentel Dias 
Ewaldo Mario Russo 
Daher E. Cutait 
I-íenato Cocito 
XTelson Albano 
Máximo Otto Cerri 
Ary Lex 
Tarciso Leonce Pinheiro Cintra 
Joaquim Clemente de Almeida Moura 
Luiz Oriente 
José Miguel Beraidi 
José Monteiro Garcia 
Walter Amaral 
Pedro Jannini 
Augusto Mascarenhas Junqueira 
Floriano Basaglia Netto 
Adail Freitas Julião 
Kiyoci Kawahara 
Eurico Joppert de Freitas 
Paulo Carvalhaes 
José Zaitz 
Milton Castanho de Andrade 
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55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 — 
61 -
62 — 
63 — 
64 — 
65 — 
66 — 
67 — 
68 — 
69 — 
70 — 
71 — 
72 — 
73 — 
74 — 
75 — 
76 — 
77 — 

- Rubens Cunha Nobrega 
Aristides Azevedo Pacheco Leão 

- Paulino Lazzarini 
- Floresmundo Plastino Zaragoza 
Erico Cardeal 
Nabuco Victor Martins Fontes 

- Sylvio Marone 
Emílio Mattar 
Francisco C. da Silva Telles 
Augusto Marques Lima 
Romeu Del Negro 
Ernesto José Mayer Filho 
Renato Alberto Pierri 
Pedro Alberto Serpe 
Romeu Sebastião Neves 
Augusto José Fernandes 
Alberto Chapchap 
Luiz Carlos Borba 
Luiz Antônio de Sampaio Doria 
Francisco La Scala 
Raphael de Mello Alvarenga 
Jorge Tibiriçá Netto 
Octavio Mendes Cajado 

RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 3.° ANNO EM 1935 

1 -

2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 

11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 

• Mario Leopolard Antunes 
- Paulo Francisco Cafalli 
• Narcisa de Almeida 
Eduardo Cordeiro Filho 
João Ruggiero 
José Finocchiaro 
Roque Figliolia 
Pedro Taufik Camasmie 
Sylvio Alves de Barros 
Orlando Jorge Aidar 
José Américo Soares Baptista 
Álvaro de Freitas Armbrust 
Luiz Geraldo da Rocha Azeved 
José Taliberti 

Sylvio F. de Queiroz Ferreira 
Ary Rocha Silveira 
Miguel Lupi Martins 
Ewaldo Azambuja Neves 
Luiz Álvaro de Menezes 
Oscar Motta Mello Júnior 
Luiz Cezar Lessa 
Sylvio Godoy Alcântara 
João Amorim 



— 495 — 

24 — Dario Tracanella 
25 — Edmundo Barros Leite 
26 — José Elias Arra 
27 — Francisco Galucci 
28 — Luiz Fortes Baptista 
29 — Miguel Roggero 
30 — Francisco Labate 
31 — Joaquim Rossini 
32 — Aymoré Samuel da Costa 
33 — Oscar Bueno Nestarez 
34 — Antônio Cillo Netto 
35 — Roberto Brandi 
36 — Rodolfo Crosato 
37 — Rubens Dal Molin 
38 — João Carvalha] Ribas 
39 — Clara Peduti 
40 — Umberto Marassá 
41 — Jamil Haddad 
42 — Renato Scavone 
43 — Oswaldo Pasqualin 
44 — Jefferson Gonçalves Gonzaga 
45 — Sylvio Soares de Almeida 
46 — Eugênio Mariz de Oliveira Xetto 
47 — José Gomes 
48 — Álvaro José Oliveira Penna 
49 — Manoel Lopes 
50 — Mario Tacpies Bittencourt 

RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 4." ANNO LM 1935 

1 — Dante Giorgi 
2 — Américo Nasser 
3 — Octavio Lemmi 
4 — Mario Degni 
5 — Moacyr Tavolaro 
6 — Jorge dos Santos 
7 — Cláudio Oscar Bellio 
8 — Fmclydes Frugoli 
9 — Benjamin Mario FAagale 
10 — Cyro de Camargo Xogueira 
11 — Renato Fairbanks Barbosa 
12 — Nelson Cruz 
13 — José Barros Magaldi 
14 — Cicero Christiano de Souza 
15 — Carlos Piza de Souza Hartmann 
16 — Renato de Toledo 
17 — Victor Araújo Homem de Mello 
18 — Naleo Pereira Guilherme Christiano 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 

Venturini Venturi 
Ozilde Albuquerque Passarella 
Manuel Domingues de Castro 
Antônio Monteiro Cardoso de Almeida 
José Pedro Leite Cordeiro 
Charles Edward Corbett 
Paulo Braga de Magalhães 
José Lamartine de Assis 
José Papaterra Limongi 
Orlando Gaiarsa 
Antônio Elias de Moraes 
Leopoldo Raímo 
Plinio de Toledo Piza 
Feliciano Penido Burnier 
Mauro Cândido de Souza Dias 
Miguel Mario Ceutola 
José Penha Godoy cFAlambert 
Cyro de Lauro Júnior 
Mario Gomes Xavier 
Luiz Concilio 
José Diniz Moreira 
Octaviano Armando Gaiarsa 
Affonso Sette Júnior 
Flavio de Arruda Macedo 
José Primavera 
Oswaldo Cambiaghi 
Cyriaco Amaral Filho 
Homero Pastore 
Pedro Badra 
Francisco Prudente de Aquino Filho 
Luiz Monteiro de Barros 

RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS XO 5.° ANNO EM 1935 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 
10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
14 — 
15 — 

Camillo Gaspar de Almeida 
Emile Zolá Pereira. Mendes 
Gino Luiz Barrettini 
Paulo Cunha Cintra 
Carlos Virgílio Savoy 
Moysés Barmak 
Jeronymo Geraldo de Campos Freire 
Wladimir Masé de Freitas Valle 
Marcello Brant de Carvalho Nogueira 
Enos Costa França Mondadori 
Armando Costa França Mondadori 
Dario Pacheco Pedroso 
Augusto Escragnolle Taunay 
Paulo Rath de Souza 
Mauro Pereira Barretto 
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16 — Francisco Antônio Cardoso 
17 — Lauro Barros de Abreu 
18 — Demosthenes Orsini 
19 — Joy Arruda 
20 — João Pereira Júnior 
21 — Carlos Pimenta de Campos 
22 — Eduardo Williams de Souza Aranha 
23 — Edmundo de Souza Campos Batalha 
24 — Antônio Jarbas Veiga de Barros 
25 — Sebastião Rodrigues Machado 
26 — Gilberto Acar 
~27 — Bernardino Tranchesi 
28 — Carlos Comenale Júnior 
29 — Mario Lotufo 
30 — Lycinio Hoeppner Dutra 
31 — Domingos Delascio 
32 -- José Ramos de Oliveira Júnior 
33 — Ignacio Loyola Alves Corrêa 
34 — Felippe Fanganiello 
35 — Arrigo Raia 
36 — Luiz Ferreira de Oliveira 
37 — Marcos Vinicio Moreira 
38 — Carlos Mendes de Paula 
39 — Nelson Vieira de Barros 
40 - - Oswaldo Freitas Julião 
41 - - Luiz Rosin Calgaro 
42 — Manoel Calvo Guttierrcz Dúran 
43 — Abílio Francisco Martins de Castro 
44 — Fernando Onofre Lecheren Alayon 
45 — Octavio cie Oliveira Almeida 
46 — Felix Neme 
47 — Hélio Werneck de Souza e Silva 
48 — Francisco de Almeida Rosa 
49 — Horacio Martins Ribeiro 
50 — Alfredo Forster 
51 — Paulo Lentino 





RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 6." ANNO, EM 1935 

NATURALIDADE I D A D E 

Dia-Mêz-Anno 

1- III-191I 

5-XTI -1910 

N O M E DO A L U M N O FILIAÇÃO Cidade-Estado 

4 _ IT,"!° Minervini ' L«iz Mlnervtoi S. Paulo-S. Paulo .... 27-VI -1910 
2 — Aldo Bruno de Fi-

„ "IS, "i: Dr- Ital° °- d e Fil>is Assumpção-Paiaguay . 6-IV -1911 
« —• Pedro Affonso Gri-

"la!di . J o s é Grimaidi S. Paulo-S. Paulo .... 2-VH-1910 
4 — Antônio James 

B r a n d i Luiz Brandi S. Paulo-S i Paulo ... 
5 —. João B. Pereira 

Bicudo Gaídino A. Pereira Bi-

. T.
 c u d o Caqap.iva-S. Paulo .. 

6—Llndoro Credldlo Luiz Credidio Si Pauio-S. Paulo .... 1S- HI-1911 
7 — José Eugênio de 

Rezende Barbosa . Dr. Eugênio de Bar
bosa Rezende S. Simão-S. Paulo ... 21-XI -1912 

8 — Paulo Pederneiras 
Vampré Dr. Enjolras Vampré S. Paulo-S. Paulo G-1X -1911 

8 — Ney Penteado de 
Castro Álvaro Penteado de 

Castro Jundiahy-s. Paulo ... 16-XI -1910 
10 — Rubens Malta de 

Souza Campos . . . Dr. Cândido de Souza 
Campos S. Paulo-S. p; ulo 21-XII -1910 

11 — Keynaldo Chiave-
rini Rodolpho Chiaverlni . S. Paulo-S. Paulo 6-X -1910 

12 —. Mario Ramos No-
breffa Dr. Theophilo Nobrega S. Paulo-S. Ps ulo .... 25-VH 1-1911 

13 — Aloysio de Mattos 
Pimenta Dr. Luiz de Mattos Pi

menta R. Janeiro-R. Janeiro 1..-XII -1912 
14 — Henrique SoriaJaso Geraldo Soria Hernan-

dez Campinàs-S. Paulo ... 21-XII -1909 
15 — Gerson Novah ... Justo Novah Baurú-S. Paula 22-VII -1908 
16 — Paulo de Camargo João Baptista de Ca

margo S. Paulo-S. Paulo .... 13- 1-1909 
1" — Caio de Moura 

Rangel José Godofredo de 
Moura Rangel .... Machado-M. Geraes .. 3- V-1911 

1S — Abdias Ferreira . . Dr. Abdias Bailão Fer
reira Januaria-M. Geraes . 1-XI -1913 

19 — Luiz Venere De-
c o u r t Paulo Luiz Decourt .. Campinas-S. Paulo ... 7-XII -1911 

20 — José de Castro . . Alfredo Teixeira de 
Castro Queluz-S. Paulo 20-IX -1907 

21 — Paulo de Tarso de 
Barros Monteiro . . Olavo de Barros Mon

teiro Botucatú-S. P.iulo ... 16-X -1909 
2% — Fernando Bomfim 

Pontes Júlio Pedro Pontes ... Cravinhos-S. Paulo .. 17-VIII-1910 
Bi! — Olavo Pazzanes» . Pasehoal Pazzan..-zze . Barbacena-M. Geraes. 25- II -1907 
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N O M E D O A L U M N O 

24 — Zwinglio Maran-
nense T h e m u d o 
Lessa 

25 — Ruy de Azevedo 
Marques 

26 — Tito Ribeiro de 
Almeida 

27 — Edgard Pinto de 
Souza 

28 —• Nicolau de Moraes 
Barros Filho .... 

29 — Jorge Zaidan .... 
30 — Euryclides de Je

sus Zerbini 
31 — Aluisio Câmara Sil

veira 

32 — Decio Pacheco Pe-
droso 

33 —• Diderot Pompeu de 
Toledo 

34 —• José Verlangiéri . 
35 — Mario Fang-aniello 
36 — Cazem Chaddad . . 
37 —• João Marques de 

Castro 

38 —i Francisco Xaxier 
Pinto Lima 

39 —- José Sayeg-
40 — Nascippe Calixto . 
41 —i João Yasbek .... 

42 — Eduardo Mossi . . . 
43 — João S u p pa Sa-

pienza 
44 — Dilurdina Rodri

gues 
45 — Moacyr Porto . . . 
46 — José Maria Moretz-

sohn de Castro . . 

47 — Nelson de Toledo 
Piza 

48 —• Antenor Consoni . 
49 — Augusto Amelio da 

Motta Pacheco . . . 

50 — Nelson Macchia-
verni 

N A T U R A L I D A D E 
FILIAÇÃO 

Vicente do Rego The-
mudo Lessa São Luiz-Maranhao . . . 

João Baptista de Aze
vedo Marques Filho Tieté-S. Paulo 

Dr. Joaquim Ribeiro de 
Almeida S. Paulo-S. Paulo 

Dr. José Ulpiano Pinto 
de Souza S. Paulo-S. Paulo .... 

Dr. Nicolau de Moraes 
Barros S. Paulo-S. Paulo .... 

Elian Zaidan S. Paulo-S. Paulo 

Eugênio Zerbini Guaratinguetá-S. Paulo 

Octacilio Camará Sil
veira S. Paulo-S. Paulo .... 

Alexandrino de Moraes 
Pedroso 8. Paulo-S. Paulo .... 

Virgílio Pompeu de 
Campos Toledo .... Piracicaba-S. Paulo .. 

Vicente Verlangiéri .. S. Paulo-S. Paulo .... 
Belardino F\anganiello S. Paulo-S. Paulo .... 
Salim Chaddad Avaré-S. Paulo 

João Marques de Cas

tro Filho Santos-S. Paulo 

Dr. Arthur Pinto Lima Amparo-S. Paulo .... 
Nagib Sayeg Jundiahy-S. Paulo ... 
Jorge Calixto SanfAnna-Paraná . . . 

Mansur Yasbek Araraquara-S. Paulo . 

Jacob Mossi s. Paulo-S. Paulo .... 

Pasquale Sapienza ... S. Paulo-S. Paulo .... 

Nuno Rodrigues s. paulo-S. Paulo 
Dr. .Maurilio Porto ... Santos-S. Paulo 

Dr. Luiz Porto Moretz-

sohn de Castro .... g, pauio-S. Paulo 

Dr. Juvenal de Toledo 
Pi za Cachoeira-S. Paulo . . 

Carlos Consoni s. Joaqulm-S. Paulo . 

Luiz José da Motta 

Pacheco R Í 0 Janeiro-R. Janeiro 

Luiz Maochiaverni ... S. Paulo-S. Paulo 

I D A D E 
Dia-MSz-Anno 

27-IV -1909 

2-VIII-1910 

15-VII -1913 

21- III-1912 

6-IV -1911 

10-XII -1911 

10-V -1912 

28-IX -1911 

24-XI -1908 

2S-VII -1912 

6-X -1910 

16-VIII-1911 

29-VI1I-1909 

11- III-1914 

21-av -1911 

30-IX -1911 

1- III-1910 

19-XI -1911 

23- IV-1913 

15-XI -1911 

2-VI -1905 

20-VIII-1911 

2S-VIII-191Ü 

21-V1I -1912 

13-X -1909 

7-VIII-1912 

22-XI -1910 



RELATÓRIO DOS PRINCIPAES FACTOS OCCORRIDOS NA 
FACULDADE DE MEDICINA DE S. PAULO DURANTE 

O ANNO DE 1935 

Dos cursos 

O curso normal de sciencias médicas funccionou regularmente no cor 
rente anno. estando terminados os exames finaes dos al.imnos 

E m fevereiro, por solicitação de médicos do Rio e de São Paulo, o prof. 

nPTnT-n •" r C a i Z 0 U U m C U r S ° dc: aPerfeiçoamento de Embryologia, que 
pelo brilhante exito evidenciou o alto prestigio scientifico daquelle professor 
e a eificiencia da organização de seu departamento sciertifico e de ensino 

Durante o anno lectivo o prof. Flaminio Favero realizou u m curso de 
aperfeiçoamento de Medicina Legal, freqüentado com assiduidade por fi-m 
ras de destaque no foro da Capital, sendo os certificados regulamentares de 
freqüência, entregues solennemente por esta Directoria em reunião especial 
de 15 de novembro p. p., que se realizou no Instituto Oscar Freire. 

A Segunda Sec ;ão do Collegio Universitário adstricta á Faculdade 
preencheu as suas fina,idades do pi nto de vista da adaptação vocacional do* 
estudos complementares de instrucção secundaria. 

Do intercâmbio universitário e re'ações scientificas — Prêmios 

e congressos scientificos 

Dentro do espirito que orientou a organização da Universidade de São 
Paulo, esta Faculdade correspondendo a alta orientação expressa na lettra 
de seus estatutos, tem mantido as mais intimas e cordeaes relações com as 
Directorias dos diversos institutos universitários, de São Paulo e de outros 
centros scientificos do paiz. 

_ Comprehendendo as altas finalidades da Faculdade de Philosophia, 
Sciencias e Lettras, cujas secções em grande parte funecionam no edificio' 
da Faculdade, o que constitue para nós insigne honra, a Faculdade tem apro
veitado essa opportunidade para estreitar as relações scientificas com o notá
vel corpo docente daquelle Instituto. 

N o edificio da Faculdade funecionaram no corrente a m o o Congresso 
Medico Pan-Americano e o 1.» Congresso Brasileiro de Hydrologia e Clima 
tologia Médicas, sendo o 1.» sob o patrocínio da Associação Medica Pan-
Amencana e o 2° por iniciativa da Sociedade de Mediei.ia e Cirurgia de São 
Paulo. 

A Faculdade de Medicina da Bahia, por decisão do seu Conselho Tech
nico-Administrativo, convidou o prof. Rezende Puech, vice-director de^ta 
Faculdade, para, em visita especial á Bahia, onde será hospede da mesma Fa-
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ctildade, realizar conferências scientificas e dar parecer sobre o plano de 
construcção de seu hospital de clinicas, prestigiando assim a grande autori
dade do illustre professor em assumptos da moderna technica hospitalar. 

A Faculdade de Medicina recebeu a visita dos professores Raul Leitão 
da Cunha, Director da Faculdade de Medicina e Reitor da Universidade do 
Rio de Janeiro. A. Austregesilo e Policard, que realizaram conferências scien
tificas e mais ainda a do sábio inventor Guglielmo Marconi, em sua recente 
viagem ao Brasil. 

E m commissão scientifica do Governo do Estado estiveram no extran
geiro o prof. Cunha Motta, junto ás Universidades portuguezas, dr. Moacyr 
Álvaro, junto ao Congresso de Ophthalmologia de Londres e o dr. Oswaldo 
Lange, junto ao Congresso Internacional de Neurologia, recentemente reali
zado em Londres. 

O Governo do listado do Paraná nos honrou com o convite especial, no 
sentido da cathedra cie Anatomia Pathologica da Faculdade de Medicina de 
Curytiba ficar sob a regência do dr. Paulo Tibiriçá, 1.° Assistente do Depar
tamento de Anatomia Pathologica da Faculdade, assignando-se para esse 
fim um contracto entre as duas Faculdades. 

O prof. Ernesto cie Souza Campos pela sua reconhecida autoridade em 
assumptos referentes ás organizações universitárias se acha commissionado 
no Rio de Janeiro, por indicação cio Governo do Estado e decisão do Minis
tro da Educação, com a alta missão de collaborar na Commissão de Estu
dos da Cidade Universitária, da Universidade do Rio de Janeiro. 

Concorreram aos prêmios annuaes da Academia Nacional de Medicina, 
sendo contemplados com medalhas e diplomas de mérito- scientifico, confe
ridos em 1935, os seguintes membros do corpo docente desta Faculdade: 

Prof. Franklin de Moura Campos — Prêmio "Miguel Couto"; 
Dr. José Dutra de Oliveira — Prêmio "Official da Academia";' 
Dr. Álvaro Lemos Torres — Prêmio "Mme. Durocher"; 
Dr. Jairo de Almeida Ramos — Prêmio "Mme. Durocher". 

O dr. Octavio de Paula Santos pelos estudos realizados sobre; os ali
mentos brasileiros, obteve o Prêmio "Baptista de Andrade", conferido em 
1935 pela Sociedade de Pharmacia e Chimica de São Paulo. 

Para os Estados do Rio Grande do Sul e Districto Federal, foram envia
das delegações acadêmicas sob os auspícios do. Governo do Estado e diri
gidas por professores da Faculdade. 

A publicação dos "Annaes da Faculdade de Medicina" mantem-se em 
dia e se acham impressos 3 fasciculos do seu volume XI, correspondente ao 
anno de 1935. attestando pelo valor dos trabalhos publicados o grande desen
volvimento do nosso progresso scientifico no campo das disciplinas do curso 
básico e do curso clinico. 

O Governo do Estado nomeando Secretario de Educação e da Saúde 
Publica, o prof. Cantidio de Moura Campos e attendendo ao valor scientifico 
e á collaboração diligente demonstrada no exercicio do cargo de Director 
desta Faculdade e de Vice-Reitor da Universidade, além do acto de confiança 
pessoal e esclarecida orientação administrativa, testemunhou a sua alta con
sideração pelo magistério desta Faculdade. 

Com a promoção cio prof. Cantidio de Moura Campos, abriu-se vaga na 
directoria desta Faculdade, tendo sido nomeado para prover o cargo, o prof. 
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J. de A Pupo. em data de 8 de maio de 1935. sendo na mesma occasião re
conduzido o prof. Rezende Puech nas funeções de Yice-Director, cargo que 
vinha exercendo tão devotadamente desde 1931. 

Na forma regulamentar, realizaram-se os concursos para professor ca-

ÍtTÀTe £ ^ d e i r a V d C T e c h m C a C Í r U r- k a e C Í r u r S i a Experimental (10.» 
cadeira e de Clinica Cirúrgica (4.- anno) (Propedêutica e Pathologia Ci
rúrgica) sendo classificados em 1." lugar e nomeados por proposta da Con
gregação os professores Edmundo Vasconcellos e Alipio Corrêa Netto 

A convite do Conselho Technico-Administrativo da Faculdade, partici
param das commissões julgadoras desses concursos, os professores Ignacio 
de Menezes da Faculdade de Medicina da Bahia e Alfredo Monteiro e Fi
gueiredo Baena, da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Ta-
neiro; Fernando Luz. da Faculdade de Medicina da Bahia e Ernani Faria 
Alves da Faculdade Fluminense de Medicina. 

Foi encerrada a inscripção do concurso para professor cathedratico de 
Clinica Neurológica (30." cadeira) , continua aberta a inscripção do con
curso para professor cathedratico de Clinica Psychiatrica (24.° cadeira) 
CUJOS trabalhos deverão ser realizados, respectivamente, em dezembro cor
rente e no mez de fevereiro p. f„ na forma e época, estabelecidas pelo regu-
lamento em vigor. h 

A convite dos Conselhos Technicos-Administrativos dos respectivos 
Institutos Superiores, participaram dos trabalhos de concursos para cathe
draticos os seguintes professores desta Faculdade: Raul Briquet, no con
curso de Clinica Gynecologica da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Rio de Jane.ro; Rubião Meira.e Almeida Prado, no concurso de Clinica 
Medica da Faculdade de Medicina de Porto Alegre; Celestino Bourroul no 
de Clinica de Doenças Tropicaes da Faculdade de .Medicina da Universidade 
do Rio de Janeiro; Flaminio Favero, no concurso da .Medicina I ega] da 
Faculdade de Medicina de Bello Horizonte; Aguiar Pupo, no concurso de 
Clinica Dermatológica e Syphiligraphica da Faculdade de Medicina d< Re
cife. O prot. Samuel Pessoa acaba de ser convidado para examinador do con
curso de Parasitologia a realizar-se proximamente na Faculdade de Medicina 
da Bahia. 

São Paulo, 5 de dezembro de 1935. 

Dr. João de Aguiar Pupo, 

Director. 

http://Jane.ro
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D E C R E T O N. 6.512 — D E 22 D E J U N H O D E 1934 

estabelece condições para mscnpçao em concurso para provimento de ca
deiras tundamentaes ae cursos secundário ou superior do î stano ae-
pois que houver licenciados pela Faculdade de f miosophia, Sciencias 
e .Lettras da Universidade de 6ao ir-aulo. 

deral0nofFUtT?R1
A^IAíU,0 DE SALLES OLIVEIRA, Interventor Fe

deral no Estado de Sao Paulo, usando das attribuições que lhe confere o 
decreto federal n. 19.398. de 11 de novembro de 1930: e " 

considerando a necessidade de instituir o professorado de carreira no 
ensino secundário ou superior, e de aproveitar as vantagens dd aperfeiçoa
mento offerecida pela Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, 

Decreta: 

n • Art L°~ Quando houver licenciados pela Faculdade de Philosophia 
Sciencias e Lettras. da Universidade de São Paulo, que hajam feito o curso 
de formação pedagógica no Instituto de Educação, da mesma Universidade 
os candidatos ao professorado de disciplinas fundamentaes nos institutos de 
ensino .secundário ou superior do Estado deverão, para se inscreverem nos 
respectivos concursos, apresentar certificados de freqüência e de aproveita
mento nos cursos da mesma disciplina, da Faculdade de Philosophia, Scien
cias e Lettras, bem como no de formação pedagógica do Instituto de Edu
cação. 

Art. 2." — Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 22 de junho de 1934. 

ARMANDO DF SALLES OLIVEIRA. 
Christiano Altenfelder Silva. 

Publicado na Secretaria da Educação e da Saúde Publica, em 22 de 
junho de 1934. 

A. Meirelles Reis Filho, 

Director Geral. 





FACULDADE DE PHILOSOPHIA, SCIENCIAS E LETTRAS 

Funccionamento dos cursos 

Em 1934. anno da fundação da Faculdade de Philosophia, Sciencias e 
Lettras, haviam funccionado apenas algumas secções: as de Philosophia, 
Sciencias Sociaes e Políticas, Mathematica e a Secção de Lettras. Emquanto 
isso, entretanto, completavam-se as installaçÕes destinadas ás demais sec
ções, de Sciencias Naturaes e de Chimica, em salas cedidas pela Faculdade 
de Medicina. O anno lectivo de 1935 já encontrou installados os laborató
rios necessários a cada uma das cadeiras dessas secções, e assim no anno 
corrente entrou a funccionar todo o conjuncto da Faculdade de Philoso
phia, Sciencias e Lettras, composto de nove secções ou sub-secções autô
nomas, embora intimamente ligadas entre si, e que são as seguintes: Phi
losophia, Sciencias Mathematicas, Sciencias Physicas, Sciencias Chimicas, 
Sciencias Naturaes, Geographia e Flistoria, Sciencias Sociaes e Políticas, 
Lettras Clássicas e Portuguez, e Línguas Extrangeiras. 

Matrículas 

O numero de matrículas, no anno corrente, veiu demonstrar o interesse 
despertado em São Paulo pelos cursos da nova Faculdade. Inscreveram-se, 
com effeito, 38 alumnos na Secção de Philosophia: 23 em Sciencias Mathe
maticas; 5 em Sciencias Physicas; 40 em Sciencias Chimicas; 31 em Scien
cias Naturaes; 35 em Sciencias Sociaes e Políticas; 40 em Geographia e 
Flistoria; 16 em Lettras Clássicas e Portuguez e 26 em Línguas Extran
geiras. Desse total de 255 alumnos, 38 pertencem ao 2." anno. Entre elles, 
contam-se igualmente 80 professores públicos, commissionados pela Secre
taria da Educação, depois de concurso, para que possam vir a ser, de 
futuro, professores de ensino secundário. 

Installação dos cursos 

A 11 de março, realizou-se. na Sala de Conferências da Faculdade de 
Medicina, a sessão solenne de installação dos cursos universitários, a que 
compareceram o dr. Armando de Salles Oliveira, então Interventor Fede
ral, o dr. Mareio Munhoz, Secretario da Educação, os directores dos vários 
institutos universitários e membros dos respectivos corpos docentes. Pre
sidiu á solennidade o dr. Reynaldo Porchat, Reitor da Universidade, que, 
depois de expor os motivos da mesma, passou a presidência ao dr. Armando 
de Salles Oliveira. A aula inaugural foi dada pelo dr. A. de Almeida Prado, 
Director da Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, que tratou do 
problema universitário. Falou ainda, durante a solennidade. o dr. Mareio 
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Munhoz, Secretario da Educação, li assim se declararam solennemente ins
tallados os cursos da Universidade de São Paulo em 1935. 

Professores 

Quando da fundação da Faculdade, haviam sido contractados na Eu
ropa, pelo dr. Theodoro Ramos, seu primeiro Director, expressamente com-
missionado para esse fim pelo Governo do Estado, os seguintes professores 
extrangeiros: Ernst Bresslau, Felix Rawitscher e Heinrich Rheinboldt, na 
Allemanha, para as cadeiras de Zoologia. Botânica e Chimica; Pierre Def
fontaines, Robert Garric, Etienne Borne, Émil Coornaert, Paul Arbousse-
Bastide e Michel Berveiller, na França, para as cadeiras de Geographia, 
Litteratura Franceza, Philosophia, Historia da Civilização, Sociologia e 
Litteratura Greco-latina; Luigi Fantappiè, Gleb Wataghin, Ettore Onorato 
e Francesco Piccolo, na Itália, para as cadeiras de Analyse Mathematica, 
Physica Geral e Experimental, Mineralogia e Geologia, e Litteratura Ita
liana. Além desses professores, foram contractados pelo Governo de São 
Paulo, os professores brasileiros* drs. André Dreyfus, para Biologia Geral, 
Luiz Cintra do Prado, para a cadeira de Physica correspondente á sub-secção 
de Sciencias Naturaes; Plinio Ayròsa, para a de Ethnographia Brasileira e 
Lingua Tupy-Guarany. 

N o anno corrente, tendo deixado de renovar os respectivos contractos 
os professores francezes srs. Etienne Borne, Émil Coornaert, Robert Garric 
e Pierre Deffontaines, foram substituídos pelos professores Jean Maugué, 
F^ernand Braudel, Pierre Hourcade e Pierre Monbeig, respectivamente, 
tendo sido ainda contractàdo mais um professor de Sociologia, o sr. Claude 
Levi-Strauss. Para a regência de outras cadeiras foram também contracta-
dosos professores: Affonso cie Escragnole Taunay, para a de Historia da 
Civilização Brasileira; Edgard Otto Gothsch, professor da Escola Livre 
de Sociologia e Politica. para a de Economia Politica; Francisco Rebello 
Gonçalves, cathedratico da Universidade de Lisboa, para a de Philologia 
Portugueza; e Heinrich Hauptmann, assistente scientifico da cadeira de 
Chimica, para a cadeira de Chimica correspondente ao curso de Sciencias 
Naturaes. Tendo seguido para a Europa, em viagem de estudos, o dr. Luiz 
Cintra do Prado, foi contractàdo, para substituil-o na cadeira de Physica 
correspondente á mesma sub-secção, o prof. dr. Antônio Soares Romeu. 

Professores fallecidos 

Por dois rudes golpes passou a Faculdade de Philosophia, no anno cor
rente. O primeiro verificou-se logo no inicio dos' seus cursos, com a morte 
do prol. Ernst Bresslau. Notável educador e scientista de renome mundial. 
fora buscal-o o dr. Theodoro Ramos, na Universidade de Colônia, na Alle
manha, da qual fora Reitor e era então Director do Instituto de Zoologia, 
para vir installar, em São Paulo, a cadeira de Zoologia da nova Faculdade 
pertencente á Universidade Paulista. Velho amigo do Brasil, onde já estí-
vera per varias vezes, o prof. Bresslau accedeu, pressuroso, ao convite. E 
desde a sua chegada a S. Paulo, em meiados de 1934, dedicou-se á installação 
de sua cadeira, cuidando dos menores detalhes: desde a sub-divisão das salas 
que lhe foram cedidas pela Faculdade de .Medicina até a acquisição dos ap-



- 511 — 

parelhos necessários e L organização do material indispensável aos curso. 
(Juando se iniciaram as aulas, em março de 1935. já o laboratório de Zoolo
gia se achava apparelhado de tudo quanto era de momento necessário para 
um ensino efficiente e vivo. Dois mezes depois, entretanto, a 9 de maio de
pois de um dia de intensa actividade no seu laboratório, cáe o prof Ernst 
Bresslau victimado por uma syncope cardíaca, que assim roubava á Facul
dade de Philosophia, Sciencias e Lettra, um dos seus elementos mais- effi-
cientes. Nao se interrompeu, porém, o ensino da matéria. Foi encarregado 
do curso de Zoologia, emquanto não é contractàdo um professor para subs
tituir o dr. Ernst Bresslau. o seu assistente e -eu discípulo, dr. Paulo Sawaya. 

O segundo golpe deu-se ha poucos dias, com a morte do dr Theodoro 
Ramos, cathedratico de Mecânica Raciona! precedida de Calculo Vectorial 
cadeira c o m m u m á Faculdade de Philosophia e á Escola Polytechnica São 
incontáveis os serviços que a Universidade de São Paulo e, particularmente 
a Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras devem ao grande educador 
ha poucos dias desapparecido. Foi elle. com effeito. um dos principaes ani
madores da creação ,1a Faculdade de Philosophia, tendo para isso desenvol
vido uma actividade prodigiosa. Creada esta Faculdade, foi nomeado seu 
primeiro Director e encarregado pelo Governo do Estado de contractar na 
Europa, professores para as primeiras cadeiras a serem leccionada- Per
correu, então, os vários centros scientificos da Europa e com um tacto notá
vel se desempenhou da importante missão que lhe fora confiada Pouco 
depois de seu regresso, deixou a direcção da Faculdade de Philosophia Scien
cias e Lettras para occupar o cargo de Director Geral de Educação para o 
qual fora convidado pelo Governo Federal. A Mia morte cobriu de luto a 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettra.. não só por -cr elle no mo

mento, o seu único professor cathedratico. como sobretudo porque foi. gra
ças aos seus esforços, que o novo instituto de ensino universitário iniciou 
victoriosamente as suas actividades em São Paulo. 

Conferências publicas 

Como já o fizera em 1934. a Faculdade de Philosophia, Sciencias e 
Lettras organizou no corrente anno, parallelamente aos seus curso,, uma 
série de conferências publicas a cargo dos seus professores. Todas ellas se 

realizaram nas Salas "João Mendes Júnior" e "Barão de Ramalho". do 
novo edificio da Faculdade de Direito, gentilmente cedidas pelo director 
desse tradicional estabelecimento de ensino, prof. dr. Francisco Morato. O 
numero total de conferências realizadas foi de 62, e o de conferencistas de 
17. Com a presença, sempre, de grande publico, versaram essas conferências 

sobre os mais variados assumptos: Historia do Brasil, Litteratura Fran
ceza, Litteratura Italiana, Geographia moderna, Sociologia, Litteratura 
greco-latina, Botânica, Philologia Portugueza, Mineralogia. Biologia, His

toria da Civilização, Problemas educacionaes, Ethnographia Brasileira, Phi
losophia, Physica e Historia da Medicina. 

Além desse curso de conferências publicas, duas outras iniciativas se
melhantes foram tomadas pela Faculdade de Philosophia: a primeira foi a 
creação cio "Seminário de Mathematica". dirigido pelos professores Luigi 
Fautappiè e Gleb Wataghin, e que promoveu, no Instituto de Engenharia. 
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a realização de numerosas palestras scientificas em torno de Mathematica 
e de Physica Superior. A segunda foi' a instituição dos "G~loquips Chimi
cos", por iniciativa do prof. dr. Heinrich Rheimboldt, professor da cadeira 
de Chimica, nos quaes se iniciou a approximação dos chimicos de São Paulo 
para a discussão dos problemas scientificos de interesse commum. 

Realizou ainda a Faculdade de Philosophia, Sciencias e Lettras, por 
iniciativa do prof. Rebello Gonçalves, ̂ ente de Philologia Portugueza, uma 
"Festa camoneana", dedicada a Camões e á Lingua Portugueza. Nessa 
solennidade, além do prof. Rebello Gonçalves, falaram o dr. Reynaldo Por-
chat, Reitor da Universidade, o poeta Guilherme de Almeida, que leu um 
poema inédito de louvor á lingua, e o dr. J. Barbosa Corrêa, alumno da 
Sub-Secção de Lettras Clássicas. 

Bibliotheca 

No anno corrente, iniciou a Faculdade de Philosophia, Sciencias e Let
tras a organização da sua bibliotheca que, dada a variedade dos seus cursos, 
se destina a ser uma das mais importantes do Brasil. Os governos da França. 
da Itália, de Portugal e da Allemanha fizeram importantes offertas de livros 
para inicio dessa Bibliotheca. o mesmo acontecendo com varias livrarias 
de São Paulo, tendo ainda a Faculdade adquirido outros volumes, dentro 
da verba orçamentaria a ella consignada para esse fim. Autorizada pelo sr. 
Secretario da Educação, adquiriu também a valiosa bibliotheca especializada 
em Zoologia, que pertenceu ao prof. Ernst Bresslau e que, além de grandes 
tratados e outras obras de valor, conta com cerca de 40.000 "separatas". 

A bibliotheca especializada em Mathematica, que está sendo organizada 
annexa- á cadeira respectiva, pôde ser também, desde já. considerada uma 
das mais completas existentes no paiz. 

Por outro lado, a Universidade de São Paulo adquiriu para a Facul
dade de Philosophia, Sciencias e Lettras a importantíssima bibliotheca 
pertencente ao erudito historiador Alberto Lamego, Essa valiosissima col-
lecção de livros e documentos refere-se exclusivamente á Historia do Bra
sil e é. pelos eruditos, considerada uma das mais, completas. A sua catalo
gação, para que depois seja permittida a consulta aos interessados, está 
sendo iniciada. 

Para supprir a deficiência de livros verificada em algumas cadeiras, 
entrou ainda a Faculdade de Philosophia em accôrdo com a, Escola Livre 
de Sociologia e Politica. Conta esta, já, com uma boa bibliotheca especiali
zada em Sociologia e composta, em sua maior parte, de livros inglezes e 
norte-americanos. A Faculdade de Philosophia adquiriu u m numero regu
lar de livros francezes referentes á especialidade e entrou em entendimentos 
com aquella escola, de modo a ser permittida aos alumnos da Faculdade de 
Philosophia a consulta aos seus livros, mediante reciprocidade. E o s livros 
francezes adquiridos ficaram sob a guarda cia bibliotheca daquella Escola, 
para maior facilidade dos consulentes, visto como se acha a mesma ins-
tallada no centro da cidade. Desse modo. sem que isso acarretasse despesa 
considerável, suppriram-se quanto possível as deficiências de ambas as 
bibliothecas, ficando os interessados pelas questões sociológicas, entre os 
quaes os alumnos de algumas secções desta Faculdade, com uma bôa col-
lecção de livros á sua disposição. 
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Encerramento do anno lectivo 

Ao fim do anno lectivo. verificou-se que. entre os alumnos cuja fre
qüência lhes perm.ttiu submetter-se ás provas. 70 foram, nas varias secções 
approvados, no 1.- anno. e 24 no 2, anno; dependem de exames de 2> éPoca 

1 ° zZTs c,o 2o a n n ° 6 ' d ° 2° a n n ° : C f ° r a m -provados 35 alumnos do 
í. anno e 3 do 2.° anno. 

Cadeiras a installar 

inst^0/'0™10 ann°' d<> aCCÒrdü COm as necessidades do ensino, serão 
nstalladas as seguintes cadeiras novas, nos vários cursos: Historia da Civ ° 

ÍTrlZeiZ^"' ,rdt,° ?0lÍtÍC°- EstatÍStÍCa C Litterat"ra L^taS-
letra devendo ser provavelmente contractados mais alguns professores para 
£Í2 outra^ras. W "" —^ '^ ^"^ "*« - ^ 
Bolsas de estudos 

|imj
0
nf;

nfh<! Universitário approvou, numa de suas ultimas reuniões 
uma proposta do prol. Almeida Júnior, no sentido de serem instituídas' 
conforme determinam os Estatutos da Universidade, bolsas de estudeis ara 
çs alumnos da Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras. A concessão 
dessas bolsas de estudos será subordinada a um concurso, a que também 
concorrerão os professores primários, com cadeira no magistério do Estado 
que o desejarem. Pelo Regimento desse concurso, approvado pelo Conselho 
Universitário e pela Secretaria da Educação, haverá no próximo anno 20 
bolsas de estudos, do valor de 250f000 mensaes, e 33 vagas para professores 
commissionados, limitado o numero de cada qual por secção ou sub-secção 
de accôrdo com o seguinte quadro: 

Numero de Numero de 
becçao bolsas commissionarios 

Philosophia e Sciencias Sociaes 4 5 
Mathematica 2 3 
Physica 2 3 
Chimica 2 í 
Sciencias Naturaes 4 g 
Geographia e Historia 3 5 
Lettras clássicas e línguas extrangeiras 3 7 
Para obtenção da bolsa de estudo ou do commissionamento, os candida
tos deverão obter média minima de 7, dentro da limitação de cada secção, 
nos exames vestibulares, e nota minima de 6 em cada matéria, durante o 
curso, sob pena de perder direito a essa vantagem. 
São Paulo, 7 de dezembro de 1935. 





LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS EM 1935 

SECÇÃO DE PHYLOSOPHIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
\2 
\3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

— 
— 
• — 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Walter Medeiros Mauro 
Milton Ferraz de Mendonça 
Antenor Romano Barreto 
Adalberto Pereira da Fonseca 
Elcio Silva 
Joaquim Corrêa Porta 
Aderbal Pinheiro Machado Tolosa 
Victor Dias da Silveira 
David Vaie 
Paulino Longo 
Homero Silveira 
Ita Coelho Queiroz Botelho 
Clementina Cataldi 
Egon Schaden 
Zenaide Villalva de Araújo 
Nelda Chais Haydée Defílippi 
Serafica Marcondes Pereira 
Elza cie Moraes Barros 
Olga D. Cataldi 
Leonor Cataldi Moura 
Raphael Grisi 
Raul de Moraes 
Corina de Castilho e Marcondes Cabral 
Olga Leite Pinto 
Mathilde Brasiliense 
Maria Levy Kuntz 
Cecília de Campos Pereira Vampré 

2." A N N O 

1 — Nicanor Teixeira de Miranda 
2 — Haroldo de Barros Cardoso 
3 —• Adelia Dranger 
4 — J. B. Souza Aranha 
5 —• Francisco Rodrigues Leite 
6 —Livio Teixeira _• 
7 — Raul Ferraz de Mesquita 
8 — Amelio Guariento 
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9 — Decio Ferraz Alvim 
10 — João Cruz Costa 
11 — Oswaldo Ferraz Alvim 
12 — James Ferraz Alvim 

SECÇÃO DE SCIENCIAS — 1/ Sub-secção: Sciencias Mathematicas 

1 — Yolanda Monteux 
2 — Carlos de Oliveira Penteado 
3 — Maria Izabel Arruda Camargo 
4 —• Ermenio de Oliveira Penteado 
5 — Pedro Basile 
6 —• Renato de Souza Nogueira 
7 — José Miguel Lauand 
8 —• Benedicto Castrucci 
9 — Floriano Freitas 
10 — Herminio Lorenz Kerr 
11 — Simão Luiz Maiorana 
12 — Antônio Ponzio Ippolito 
13 — Lúcio M. Rodrigues Filho 
14 — Hilda Mello Teixeira 
15 — Alipio Leme de Oliveira 
16 —• Miguel Ângelo de Souza Aguiar 

2.» ANNO 

1 —• Carmelo Damato 
2 —• João Baptista Aranha 
3 — Mario Schemberg4 

4 — Francisco Antônio Lacaz Xeto 
5 — Júlio Rabin 
6 -- Cândido Lima Silva Dias 
7 —• Fernando Furquim de Almeida 

2." Sub-secção:. .Sciencias Physicas 

1 — Abrahão Yazigi Neto 
2 — Nagib Nami Chaib 
3 — Lauro Monteiro da Cruz 
4 — Xabor de Lima Monteiro 
5 — Manoel de SanfAnna Mello 

3." Sub-secção: Sciencias Chimicas 

1 — Henrique Tastaldi 
2 — Walter Leser 
3 — Milton Estanislau do Amaral 
4 — Manoel Domingues Fernandes 
5 —• Jair do Amaral Gurgel 
6 — Álvaro Rodrigues Paula Campos 
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7 — Maria Taglianetti 
8 •— Simão Mathias 
9 — Pasquale Ernesto Américo Senise 
10 — Luciano Barzaghi 
11 — Jandyra França 
12 — Oswaldo FrugoJi 
13 •— Rolando Humberto Barsotti 
14 — Henrique Max Gaetcke 
15 — Pietro Alfredo Falzoni 
16 — Olivio Dinelli Junior 
17 —• Victor Wanschel 
18 — Mario Salles Bueno Penteado 
19 — José Ignacio Lobo 
20 — Adail Freitas Julião 
21 —- Xavier Graziani 
22 — Trajano Pupo Júnior 
23 —• Arnaldo Pereira Braça 

o 

24 — Paulo Guimarães da Fonseca 
25 — Aldo Penteado Miranda 
26 — Leovigildo Mendonça de Barros 

Antônio Maria Furtado de Albuquerque Cavalcanti 
28 — Carlos Pasquale 
29 — Oswaldo Lange 
30 — Lais Helena de Paiva Azevedo 
31 — Adolpho Martins Penha 
32 —• José Reis 
33 — Marcial Cvrillo CasabcJna 
34 — Olga Ferreira de Barros 
35 —- Silvio Dias da Silveira 
36 — Fernando Bomfim Pontes 
37 — Plinio Martins Rodrigues 
38 — Paulo de Toledo Artigas 
39 — Aristides Paula Eduardo 
40 — Eduardo Vaz 

4,' Sub-secção: Sciencias Naturaes 

i — Herophilo Sampaio de Toledo Piza 
2 — Benedicto Carneiro de Camargo 
3 — Antonia Amaral Campos 
4 — Nívea Arruap 
5 —• Maria de Luurdes Canto 
6 — João Baptista Piovesan 
7 —- Rosina de Barros 
8 — Lauro Pereira Travassos Filho 
9 —• Waldomiro de Padilha 
10 — Luiz Ancillon de Alencar Barros 
11 — Carlos Amadeu Camargo Andrade 
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12 —- Oliverio Mario de Oliveira Pinto 
13 •— Isidoro Taddeo 
14 —- João Baptista Gomes Carneiro 
15 — José de Quadros 
16 —• Carlos Wrright 
17 — Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão 
18 — Olyntho Alves Rodrigues 
19 — J°rge Bloem Nogueira 
20 — João Fraissat 
21 —• Oswaldo Freitas Julião 
22 —• Aniz Azem 
23 — Zeferino Vaz 

24 —• Clemente Pereira 
25 — Moacyr Monteiro 
26 — Raul Franco de Mello 
27 — Olavo Marcondes Calazans 
28 — Flavio Oliveira Ribeiro da Fonseca 
29 —• Thales César Martins 

30 — Antônio B. C. Nogueira Martins 
31 — Michel Pedro Sawaya 

5." Sub-secção: Geographia e Historia 

1 — José Egydio Bandeira de Mello 
2 —• Ubaldo da Costa Leite 
3 —• Eduardo de Oliveira França 
4 — Antonietta de Paula Souza 
5 —• Maria Celestina Teixeira Mendes 
6 —• Clarice Pupo Nogeira 
7 —• José Alves de Almeida Feo 
8 — Maria cie Lourdes Duarte Gonçalves 
9 —• Luiz Gonzaga Marcondes Nitsch 
10 — Olga Rosa 

11 —• Epaphras Gonçalves Ennes 
12 — Dulce Diva Leite 
13 — Christina Lacerda Santos 
14 — Hilda Leite 
15 —• Waldomiro de Padilha 

16 — Branca da Cunha Caldeira 
17 — Alice Piffer Cannabrava 
18 —• Salvio de Figueiredo 
19 —• Abel de Faria Sodré 

20 — Eunyce de Almeida Pinto 
21 — Aurelia Marino 
22 — Maria Ferrante 
23 — Auralita de Oliveira Penteado 
24 —• Catharina Lefcadito 
25 — Risoleta Pereira 
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Benedicto Quintino da Silva 

Roberto Sérgio de Paiva Meira 
Marcellino Ritter 

Lauro de Araújo Grellet 

2." AXXO 

1 — José Orlandi 

2 — Antônio de Paula Assis 
3 — João Dias da Silveira 

4 - - Astrogildo Rodrigues de Mello 
5 — Rozendo Sampaio Garcia 
6 — Affonso Antônio Rocco 

7 — Eddy de Freitas Crissiuma 
<S — Euripedes Simões de Paula 
9 — Caio Prado Júnior 

10 — Nelson Camargo 
1! —• Alfredo Mesquita 

6," Sub-secção: Sciencias Sociaes e Políticas 

1 — Achilles Archêro Júnior 
2 — Teiiti Suzuki 

3 — Mario Wagner Vieira da Cunha 
4 — Milton Lourenço de Oliveira 
5 — Azér de Campos 

6 — Lavinia Costa Villela 
/ — Latira Nunes de Souza 
8 —• Rita de Freitas 

9 — tzabel Botelho de Camargo 
10 —• Gioconda Mussolini 
11 — Seraphina de Falco 
12 —• Mario de Falco 

13 — Benedicto Ferreira de Albuquerque 
14 — Euclydes Pinto da Rocha 
15 — Carlos Corrêa .Mascaro 

16 — Geraldo Boaventura da Silva 
17 — Ondina Garrido 

18 — Elisa Sandoval Peixoto 
19 — Jair Conti 

20 — Lucila Hermann 

21 — Francisco Borja de Almeida 

22 — Odilon Araújo Grellet 

23 — Nelson Tabajara de Oliveira 
24 — Gasparino de Moraes Rosa 
25 —• Alcyr Porchat 
26 — Ruy Bloem 

27 — Nelson Motta Mello 
28 — Francisco Glycerio Neto 

29 — Edgard Mello Mattos de Castro 

26 — 
27 — 
28 — 

29 — 
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31 —• Francisco Martiniano Kuchembuck 
30 — Celina Ferreira Kuchembuck 
31 —• Francisco Martiniano Rodrigues Alves Filho 
32 — Alberto de Toledo Barros 
33 —• Dorival Teixeira Vieira 

2.° ANNO 

1 —• Ophelia Ferraz do Amaral 
2 — Brenno Ferraz do Amaral 

SECÇÃO DE LETTRAS — l.a Sub-secção: .Lettras Clássicas 
e Portuguez 

1 —• ítalo Bomfim Bettarello 
2 —• Eugenia Moraes de Andrade 
3 —• Maria Antonietta Casella 
4 —• Nestor Moreira da Costa 
5 —• Jtilieta Rosa 
6 — Alice Almeida Oliveira 
7 — Dina Cecconi 
8 —• Maria de Lourdes Almeida Martins 
9 —• Anna de Alencar 
10 —• Noemia Cardoso de Siqueira 
11 — Nicolau Angelino 
12 — Nestor Piovesan 
13 — José Paulino Neto 

2° ANNO 

1 — José Barbosa Correia 
2 — Octacilio Silveira de Barros 
3 — Antônio Henriques Pinto 

2.a Sub-secção: Línguas Extrangeiras 

1 — Maria Rosa de Souza Pinheiro 
2 — Marina Flavia Briquet 
3 — Mélida Padin 
4 —• Irmã de Souza Pinheiro 
5 — Neyde Carvalho de Arruda 
6 — Zilda de Mello Lacreta 
7 — Maria Leny Carvalho de Arruda 
8 — Amalia Neves Guimarães 
9 —• Thereza Marzola 
10 -— Lucila Medea 
11 —• Orsina Rangel Posada 
12 — Lina Pia Clarita Defilippi 
13 —• Yolanda Leite 
14 — Xenophonte Strabão de Castro 



r 

— 521 — 

15 — Júlio Soares Diehl 
16 — Francisca de Barros 
17 —- Dulce Ribeiro 
18 — Maria José Ribeiro de Menezes 
19 — Odulia cie Souza Gabbi 
20 — Ercilio Ângelo 
21 — Iracema Rosa dos Santos 
22 — ítalo Bomfim Bettarello 
23 — Benedicto Toiosa 
24 — Cleyde Alves de Freitas 

2." AXXO 

1 —• Adriana Raia 
2 — Ada Raia 
3 — Maria Helena de Moura Campos 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

dade^ S" ST n°rmD
eS' estabe,eeiclos nos Estatutos da Universi

dade de Sao Paulo e no Regulamento do Instituto de Educação, func
ionaram o curso de formação do professor primário e o curso de admi
nistração escolar, inaugurados este anno, aquelle com uma classe de 30 
alumnos, este, com uma classe de 46. faltando por installar o curso de 
formação pedagógica do professor secundário, cuja primeira turma será 
constituída no próximo anno de 1936. pelos alumnos da Faculdade de Phi-
osophia, Sciencias e Lettras, que. estando já no 3." anno. naquelle insti
tuto universitário, queiram simultaneamente terminar o seu curso cultu
ral na Faculdade e fazer o curso de u m anno de formação pedagógica 
secundaria, no Instituto. D o , cursos extraordinários, funccionou o curso 
de aperfeiçoamento, em dois annos. com duas classes cada anno e U m 
numero total de 129 alumnos, professores primários. 

Foram postas em concurso 5 cadeiras vagas, e. realizados 4 concur
sos, foram providas 2 cadeiras: a de estatística e educação comparada 
com a nomeação do prof. dr. Milton da Silva Rodrigues, único candidato 
inscripto, e a de methodologia do ensino primário, com a nomeação do 
prof Onofre Penteado Júnior, classificado em 1.» logar. Continuam varas 
a cadeira de administração e legislação escolar e a de methodologia do 
ensino secundário, que serão providas por professor contractàdo por um 
a dois annos. para serem postas novamente em concurso, e a de psycholo
gia educacional, já posta em concurso, devendo encerrar-se o prazo para 
inscripções a 3 de fevereiro de 1936. 

Durante o anno de 1935, realizaram-se no Instituto de Educação con
ferências, entre as quaes duas sobre psychologia e os novos methodos de 
educação pelo prof. Henri Wallon, do Instituto de Psvchologia da Uni
versidade de Paris; duas sobre philosophia de educação, pelo prof. Jean 
Mogüé, da Faculdade de Philosophia. Sciencias e Lettras da Universi
dade de S. Paulo; uma, do prof. C M . Nobrega da Cunha, superinten
dente geral do ensino secundário, no Brasil, que falou sobre o sentido da 
nova politica educacional no Brasil, e uma. da prof. Cecilia Meirelles, 
directora do Serviço de Cultura Infantil e professora da Faculdade de 
Philosophia e Lettras, da Universidade do Districto Federal, que fez uma 
communicação sobre as preferencias litterarias das crianças, baseada em 
inquérito recente realizado sobre a litteratura infantil, no Rio de Janeiro. 

Os esforços desenvolvidos, não só no Instituto de Educação, como 
nas escolas annexas para imprimir ao ensino u m caracter experimental, e 
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voltar da exposição ao methodo inductivo, tendem dentro do novo regi
men, segundo já affirmamos na introducção aos "Archivos do Instituto 
de Educação", a levar dos laboratórios ao próprio ensino, ainda sem re
cursos e locaes apropriados, essa forte corrente experimental de curiosi
dade, de observação directa e de pesquisa, que nos transmittem o espirito 
e os methodos, scientificos. Foi Michel Faraday, o grande physico inglez, 
que affirmou nunca ter podido comprehender a descripção de uma expe
riência que não tivesse visto realmente ou mesmo que não tivesse ef-
fectuado pessoalmente. E', porem, nos laboratórios das diversas cadeiras, 
no de Psychologia Applicada, em franco desenvolvimento, e nos que ainda 
estão por installar convenientemente, de biologia e de pesquisas sociaes e 
educacionaes que se tem de apoiar o Instituto de Educação para se orga
nizar como u m foco intenso de actividade scientificas e elevar-se, por esta 
forma, á altura da missão que tem, de u m centro de irradiação do novo 
pensamento educacional brasileiro". 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA EDUCACIONAL 

O laboratório de Biologia Educacional destina-se a offerecer um cam
po de experimentação e objectivação ás aulas theoricas dadas na cadeira 
de Biologia Educacional, e a orientar estudos, pesquisas e inquéritos de 
assumptos relacionados com essa matéria. 

A — SERVIÇOS SUBORDINADOS A ESTE LABORATÓRIO 

1 — Centro de Puericultura. 

O Centro de Puericultura, organização que tem por finalidade 
offerecer u m campo de experiências educacionaes, no terreno da 
Puericultura, e por finalidade secundaria dar assistência sanitária 
e educativa a lactantes e a mães operárias, annexou ás secções já 
existentes — matricula, consultório, medico, confecções, visitas do-
miciliarias, lactario e escola de mãesinhas, mais as seguintes: — 
raios ultra-violeta, bibliotheca e testes de l.a infância, esta ulti
m a em collaboração com o laboratório de Psychologia. 

Augmcntou, ainda, suas installaçoes, adaptando duas salas da 
ala direita, do porão, aos seus serviços. 

A Escola de Mãesinhas funccionou, este anno, num curto pe
riodo — de setembro a novembro — tendo apresentado, entretanto, 
optimos resultados, como provam os exames feitos, e as collecções, 
enxovaes, cadernos de puericultura, etc, apresentados pelas alum-
nas que a freqüentaram. C o m o os 4.os annos da Escola Primaria 
estivessem já muito sobrecarregados com aulas extraordinárias, as 
aulas da Escola de Mãesinhas foram dadas nos 3.os annos desse 
curso. 

Fizeram estagio no Centro de Puericultura, este anno, as alum-
nas do 1.° anno do Curso de Formação do Professor Primário e as 
do 1,° anno do Curso de Aperfeiçoamento. 
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Alguns dados numéricos apresentados pelo movimento do 
Centro de Puericultura, em 1935: 

Crianças matriculadas 876 

Aulas collectivas (ás mães) 142 
Exames médicos 2.752 

Frascos de leite fornecidos 14.631 
Demonstrações praticas no lactario. . 514 

Peças de roupa distribuídas 2.499 
\ isitas domiciliarias 3.018 

Serviço de Lanche Sadio 

L^te serviço foi organizado este anno pelo Laboratório de 
Biologia Educacional, afim de supprir uma lacuna que se notava 
na merenda do escolar primário, no Instituto de Educação. 

Assistido pelo medico, pela educadora sanitária e pelo dentista, 
o escolar não tinha a sua alimentação, durante o período escolar', 
tratada de um ponto de vista hygienico. 

Dessa ultima parte encarregou-se .» Serviço de Lanche Sadio, 
depois de sua organização. 

A parte technica ficou sob a direcção deste Laboratório, en-
carregando-se dos serviços práticos as alumnas do 1." anno do Cur
so de Formação do Professor Primário. 

Devido á.s difficuldades financeiras encontradas, „ lanche sadio 
limitou-se a leite, café com leite, mingáu de maizena e coalhada. 

De seu movimento destacamos estes ciados: 

Mezes de setembro e outubro — Periodo da manhã. 

Copos de leite 10ò 

Café com leite 1 .696 

Mingaus 805 
Coalhadas 545 

ESTUDOS REALIZADOS SOB A DIRECÇÃO DESTE LABO
R A T Ó R I O 

o uo 1) — Pelos alumnos dos 2.os annos do Curso de Aperfeiçoamento 

Professor Primário, foi feito o estudo dos prédios escolares 
da Capital, sob o ponto de s ista da hvgiene escolar. 

2) Os trabalhos apresentados, criteriosos e completos, foram jul

gados pelos technicos da Directoria do Ensino, quando a elles 

apresentados — "a melhor contribuição existente para o es
tudo do prédio escolar da cidade de São Paulo". 

3) Por meio de inquéritos e observações, também feitos pelos 

alumnos dos 2.os annos do Curso de .Aperfeiçoamento, foi or
ganizado o diário alimentar cia criança paulistana, tendo sido 

salientado nesse estudo, o que existe e o que deveria existir. 

4) Afim de chegar a conclusões próprias, os alumnos dos 2.os 

annos do Curso de Aperfeiçoamento mediram pré-escolares 
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e escolares das escolas maternaes e grupos escolares da Capital. 
5) Os alumnos do Curso de Administradores Escolares realizaram 

estudos sobre assumptos de administração escolar relaciona
dos com a hygienè, apresentados depois, em forma de mono
graphia. 

LABORATÓRIO DE PSYCHOLOGIA APPLICADA 

SECÇÃO DE MEDIDAS 

a) Homogeneização de classes: — Classificaram-se os alumnos 
da Escola Primaria annexa ao Instituto de Educação, os do 
1.° grau da Escola Primaria da Escola Normal "Padre An-
chieta", e do Jardim da Infância annexo ao Instituto de Edu

cação, segundo o nível de desenvolvimento mental, distribuin-
do-os por classes seleccionadas. 

b) Estudo de casos-problema: — Para fins de diagnostico de 
anomalias mentaes, applicaram-se testes mentaes e de coorde
nação motora em vários alumnos julgados pelos professores 
como casos-problema. 

c) Pratica de medidas mentaes e de escolaridade: — A's profes
soras da Casa cia Infância, aos alumnos do Curso de Adminis
tradores Escolares do Instituto de Educação, fizeram-se cur
sos sobre medidas mentaes e de escolaridade com pratica 
de testes. 

d) Estudo de testes para aferição: — Em virtude de solicitação 
do Centro de Puericultura do Instituto de Educação, tradu
ziram-se, para aferição, os testes para o 1." anno de vida de 
Charlotte Bühler. Preparam-se, as provas A e B dos testes de 
Dearborn para uma segunda aferição. 

e) Applicação de testes de escolaridade: — Foram feitos, por 
meio de testes de escolaridade, os exames da Escola Primaria 
annexa ao Instituto de Educação e do Grupo Escolar São José, 
do Ipiranga. 

f) Publicações: — A chefe desta secção está a publicar uma sé
rie de artigos em I D O R T sobre a medida objectiva do traba
lho escolar. Já foram publicados cinco artigos. Os "Archivos do 
Instituto de Educação" publicaram a aferição do teste Dear-

bon, forma A, realizada por esta secção e pelas de estatística 
e de desenho, em 1933 e 1934. 

g) Cooperação: — Dada a solicitação do sr. dr. Chefe do Serviço 

de Selecção de Ferroviários, esta secção deu informações so

bre testes de escolaridade a u m funecionario daquelle depar
tamento. Egual cooperação foi prestada a outros funecionarios 
de varias escolas. 
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c) 

d) 

SECÇÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

^ cnirt^n^V^ ^ntaÇÍ° Profissional e educacional, deram-se 

TnTcZ ? , ^r' amieXa a° In<tÍtllto de Educação 
e no Curso Fundamental do mesmo Instituto, durante o cor
rente anno. Dada a necessidade de conhecimento individual 
dos alumnos, t,zeram-se: auto-biographias, questionários, pa
lestras mdividuaes. observações dos alumnos em classe no re
creio, pechndo-se dados complementares aos professores e pães 
Realizaram-se provas de escolaridade communs e objectivas 
para verificação e comparação do ensino e do apprendizado 

b) Aconselhamento: - Innumeros foram os alumnos que solici
taram informações sobre a escolha da carreira futura do cur
so fundamental, annexo ao Instituto de Educação e de outras 
escolas secundarias. Na medida do possível, fez-se a orienta
ção e aconselhamento desses alumnos. 
Estudo dos casos-problema: - Sempre que, nas aulas de orien
tação profissional, manifestaram-se alumnos como casos-pro
blema, esta secção incumbiu-se de reajustal-os por meio de oc-
cupaçoes extracurriculares na própria secção. Poude, assim 
prestar seria collaboração á administração do Curso Funda
mental, annexo ao Instituto. 

Actividades extra-curriculares: - - Comprehendendo a alta fi
nalidade disciplinar das actividades extra-curriculares esta sec
ção deu novo impulso ao jornal dos alumnos, publicado sob sua 
orientação, e Jornal Paulista de Orientação Profissional de 
que sah.ram cinco números. Fundou-se o Clube de pesquisas 
referentes as opportunidades profissionaes de S. Paulo 1 anca 
ram-se os primeiros fundamentos de uma associação de pães 
com as informações prestadas aos pães sobre as profissões e 
as escolas accessiveis aos alumnos do Instituto, sejam da Es
cola 1 rimaria ou do Curso Fundamental. 

e) Cooperação: — Além da cooperação prestada á solução dos 
casos-problema no Curso Fundamental annexo ao Instituto 
cie Educação esta secção se incumbiu da realização do "DIA 
D A C R I A N Ç A Q U E T R A B A L H A " , da Cruzada Pró-Infan-
cia, em collaboração com a secção de medidas e de estudo do 
programma e de problemas escolares. Para esse fim, realizou 
u m questionário que loi applicado nos 3.os e 4.os annos da Es
cola Primaria de S. Paulo, com o intuito de verificar o nível 
da mentalidade dos alumnos referente ás possibilidades pro
fissionaes e educacionaes do meio e á escolha da carreira fu
tura. Far-se-á no próximo anno a apuração das respostas. 

l) Intercâmbio: — Além do intercâmbio realizado pelo jornal 
cie Orientação Profissional, têm-se respondido todas as infor-
ções solicitadas sobre orientação profissional. E m agradeci
mento á mensagem enviada por alumnos do Rio de Janeiro, 
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realizaram-se festas e escreveram-se cartas e officios em 
resposta. 

g) Estudos e publicações: — Afim de orientarem-se os alumnos 
do Curso Fundamental que ora concluem o curso, realizaram-
se estudos para elaboração de monographias referentes ás op-
portunidades offerecidas pelas escolas superiores de S. Paulo. 
Promptas essas monographias, estão na dependência da critica 
dos directores desses estabelecimentos, para publicação e dis
tribuição. Publicou-se, para os alumnos dos cursos primários, 
uma monographia sobre o gymnasio e opportunidades que 
offerece. 

A pedido do sr. dr. Director do Instituto de Educação, 
esta secção investigou e organizou os dados referentes aos pro-
íissionaes e á população do Estado de S. Paulo, ao Brasil e a 
outros paizes. bem como estudo dos alumnos diplomados por 
escolas profissionaes, secundarias e superiores no Estado. 

bLCÇÃO DE ESTUDO DO PROGRAMMA E DE PROBLEMAS 
ESCOLARES 

a) Fichas de registro dos alumnos classificados pelos testes. — 
Todos os alumnos da Escola Primaria do Instituto de Educação, 
foram registradas em fichas especialmente elaboradas para 
esse fim, onde se encontram dados sociaes, pedagógicos, psy-
chologicos. Os alumnos do Instituto de Educação, do curso 
de administradores, fizeram estagio durante o anno nas clas
ses para, apprendendo a observar a criança, colher os dados 
necessários ao preenchimento dessas fichas. Os professores 
das classes da escola primaria muito auxiliaram este trabalho 
pela critica feita a respeito das annotações registradas. A qual
quer momento, esta secção está apparelhada a dar qualquer 
informação relativa a cada alumno da escola primaria. 

b) Estudo dos casos-problema e organização de uma classe es
pecial P A R A O S D E F I C I E N T E S : — C o m o era de prever-se, 
essa observação rigorosa revelou a existência de casos-pro
blema na escola primaria, n u m total de 58. Estudados esses 
casos e feito o diagnostico da anomalia apresentada, seja de 
deficiência mental, de emocionabilidade, de caracter ou de tem
peramento, essas crianças ingressaram em uma classe especial, 
a cargo de alumnos do Curso de Administradores Escolares, 
sob orientação da chefe da secção. Esta observação mais lon
ga desses casos, revelou o acerto ou erro do diagnostico, de 
forma que só permaneceram nessa classe os alumnos que real
mente mantiveram os symptomas da sua deficiência. A orga
nização desta classe foi medida de largo alcance, seja para 
os professores da escola primaria, seja para os alumnos do 
curso de administração, sem que haja necessidade de referir-
m e aos benefícios trazidos ás crianças que nella ingressaram. 
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c) Palestras mdividuaes: - C o m o parte do methodo de solução 
dos casos-problema, levaram-se a effeito palestras individuaes 
com os professores, pães e com os alumnos apontados como 
aeticientes. Muitas vezes, apenas essa palestra bastou para 
que as causas da deficiência desapparecessem. uma vez que 
reveladas, puderam ser immediatamente afastadas 

*Fstudo do programma: _ Por solicitação da senhora directora 
da escola primaria, os funecionarios desta secção collaboraram 
nos estudos do programma feitos pelas professoras dessa esco
la 1 ara isso, organizaram a bibliographia necessária e fizeram 
varias fichas sobre a questão, offerecendo as suas contribuições 
nas reuniões periódicas realizadas. 

e) Visitas domiciharias: - Esta foi u m a drs innovações mais 
sigmficantes que a chefe da secção introduziu em 1935. Para 
a solução de muitos problemas fazia-se mister entendimento 
directo com a familia das crianças. Pois bem, os funecionarios 
da secção, longamente preparados, visitaram algumas famílias 
para colheita dos dados necessários. E' de notar que essas visf-
tas foram altamente fruetiferas. 

f) Collaboração solicitada e collaboração prestada: — C o m o era 
de suppor-se de antemão, a revelação de casos-problema obri
gou a chefe da secção a recorrer ao medice, á educadora sani
tária e a dentista da escola primaria, afim de que se pesqui
sasse a medida em que as anomalias notadas poderiam ser cau
sadas por factores anatômicos e physiologicos. Foi inestimável 
a collaboração que obteve. Muitas vezes, lambem prestou in
formações á educadora sanitária referentes ás creanças obser
vadas. 

SECÇÃO DE ESTATÍSTICA E ARCHIVO 

a) Aferição dos testes Dea-born, exame I, serie A: —- Esta secção 
incumbiu-se dos cálculos estatísticos dos dados referentes ao 
teste Dearborn. exame 1, serie A. Este trabalho foi publicado 
pelos Archivos do Instituto de Educação. 

b) Questionário sobre interesses da creança da cidade de S. Paulo: 
— Para fins de interpretação das respostas desse questionário' 
a secção fez a codificação e tabulação das mesmas. Actual-
mente oecupa-se da tabulação mechanica ck.s respostas. Os re
sultados serão publicados no próximo numero dos Archivos 
do Instituto de Educação. 

c) Questionário sobre os jogos da creança de S. Paulo: Reali
zado este questionário em 1934, apuram-se agora as respostas, 
em trabalho idêntico ao anterior. Publicar-se-ão os resultados 
no mesmo numero dos Archivos do Instituto de Educação. 

d) Estudo estatístico da população escolar primaria da cidade: — 
Para determinação dos grupos representativos, afim de que se 
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possam fazer pesquisas, fazia-se necessário u m estudo da popu
lação escolar primaria da cidade. Pois bem, este trabalho já 
está quasi prompto e esperamos entregar os resultados ao Se
nhor Director do Departamento de Educação, ainda em 1935. 

e) Aulas de estatística: — Muitas vezes, houve necessidade de 
prestarem-se informações relativas ás operações estatísticas a 
professores e a funecionarios do laboratório. Para isso o chefe 
desta secção deu aulas de estatística. 

f) Collaboração prestada ás demais secções: — Todos os cálculos 
de que a secção de medidas necessitou foram por esta secção 
realizados; igualmente foram feitos por ella os trabalhos esta
tísticos das outras secções. 

g) Serviços de almoxarifado e de secretaria: — Esta secção se in
cumbiu de todos os serviços de registro e movimento do mate
rial, bem como de todos os trabalhos de dactylographia, de im
pressões ao mimeographo e de tomada de contas. 

SECÇÃO DE DESENHO E DE REPRESENTAÇÃO GRAPHICA 

a) Desenhos e graphicos para as demais secções: — Esta secção 
realizou todos os desenhos para a publicação da aferição do 
teste de Dearborn, dos testes de escolaridade e da monographia 
publicada pela secção de orientação profissional. Além disso, 
incumbiu-se de trabalhos semelhantes para relatórios, publi
cações em jornaes, etc. 

b) Aulas de calligraphia muscular: — Sendo inteiramente aconse
lhável a adopção da calligraphia muscular na escola primaria, 
annexa ao Instituto de Educação, a chefe desta secção se propoz 
a estudar essa calligraphia, no Mackenzie College, ás suas ex-
pensas. Estando actualmente a terminar o seu curso, já iniciou 
as suas aulas na escola primaria. 

c) Collaboração prestada: —• Para a direcção da escola primaria, 
para o Centro de Puericultura, para a cadeira de Estatística e 
de Educação Comparada esta secção tem realizado grande copia 
de desenhos. Realizou também copia de planta para o snr. Di
rector do Instituto de Educação. 

BIBLIOTHECA "FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO" 

a) Catalogação: — Fizeram-se as fichas para o catalogo geral da 
bibliotheca. 

b) Classificação: — Realizou-se a classificação decimal dos pro
grammas escolares existentes na bibliotheca. 

c) Circulação: E m media, é de 1.500 o numero de consultas feitas 
mensalmente. 

d) Compra de livros no extrangeiro: — C o m autorização do sr. 

Director do Instituto de Educação, a bibliotheca se incumbiu 
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de mandar buscar no extrangeiro livros para professores e 
alumnos do estabelecimento, bem como para professores do 
systema escolar paulista. 

e) Bibliographias: — Freqüentemente, a bibliotheca recebe solici
tação de informações relativas a assumptos especiaes Para 
attendel-as, tem organizado listas bibliograplncas. O mesmo 
fez em relação aos livros existentes nas bibliothecas da cidade 
que possam ser de interesse ao estudo da psychologia. 

f) Archivos do Instituto de Educação: - A bibliotheca tem feito 
todos os trabalhos de secretaria dos Archivos. 

g) Collaboração prestada a cadeira de Psychologia Educacional: — 
Alem da indicação de livros necessários nas aulas de psycholo
gia educacional aos alumnos, a bibliotheca tem fichado os as
sumptos que, pela sua importância, exija ai attenção especial 
ou que se achem em compêndios escriptos em língua estran
geira. 

h) Aulas de inglez: — Com a auctorização do Snr. Director do Ins
tituto de Educação, a bibliotheca contractou urn professor de 
inglez para cursos aos alumnos que nelle se inscrevam Of-
fereceu também ao Snr. Director Geral co Ensino igual op-
portunidade, para os professores públicos da cidade. ' 

RESUMO E CONCLUSÃO 

O Laboratório de Psychologia do Instituto de Educação, além das 
suas funeções scientificas, tem servido como órgão puramente technico 
de informação, aconselhamendo e cie critica das praticas educacionaes com 
base na psychologia. 

Pela opportunidade que tem offerecido aos alumnos do Instituto de 
Educação para treino das technicas psychologicas na esco a, é órgão de 
formação de psychologos escolares que, num futuro muitoi próximo, o 
systema educacional paulista tem que solicitar. 

BIBLIOTHECA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

A bibliotheca do Instituto de Educação, cujo patrimônio consta de 
6.581 obras em 8.490 volumes, funecionou regularmente, tendo-se iniciado 
o movimento de consultas com a reabertura dos trabalhos escolares a 1.° 
de fevereiro, e cessado a 7 do presente mez de novembro com o inicio das 
obras de reforma do prédio. O numero de consultas attingiu ao total de 
8.245. A bibliotheca circulante funecionou diariamente, tendo sido os em
préstimos em numero de 1.791. 

Foram organizados 12 catálogos de classificação decimal e 20 de clas
sificação alphabetica, tendo sido confeccionados 128 fichas de ei tu r a e 
elaborados mensalmente, relatórios e graphicos sobre o movimento de con 
sultas de que também foram fornecidas notas á imprensa. 

Foram enviadas informações ao Departamento í\ acionai de Estatís
tica, ao do Ministério do Trabaiho, Repartição de Estatística e Archivo do 
Estado de S. Paulo e a todas as pessoas que as solicitaram. 
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A R C H I V O S D O INSTITUTO D E E D U C A Ç Ã O 

Foi publicado e distribuído, com 212 paginas, o primeiro numero dos 
Archivos do Instituto de Educação, que se destinam sobretudo a recolher, 
em monographias especiaes, os trabalhos de laboratório e de inquérito, em 
curso de pesquisa ou já concluídos no Instituto de Educação. O primeiro 
numero dessa publicação scientifica. iniciada a 30 de setembro do corrente 
anno, apresenta a matéria enunciada no seguinte summario: — Archivos 
do Instituto de Educação (redacção) ; A missão da Universidade, por Fer
nando de Azevedo; () nosso diário alimentar, de A. de Almeida Júnior; A 
educação atravez dos paizes, por Milton da Silva Rodrigues; Aferição dos 
testes de Dearborn, Serie I. exame A, por Noemy da Silveira Rudolfer; 
Como estudar com efficiencia. por Celisa Ribeiro de Arruda. Bibliographia. 
Noticias e commentarios. 
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DECRETO N. 6.414 — DE 25 DE ABRIL DE 1934 

Organiza a Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São Paulo 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Interventor Fe
deral no Estado de São Paulo, usando das attribuições que lhe confere o 
Decreto Federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, e 

considerando que o decreto n. 6.283, de 25 de janeiro do corrente an
no, creou a Faculdade de Pharmacia e Odontologia; 

considerando que a Faculdade de Pharmacia e Odontologia deve ser 
modelada nas leis federaes sobre ensino superior. 

Decreta: 

Art. 1." — A Faculdade de Pharmacia e Odontologia, creada pelo de
creto n. 6.283, de 25 de janeiro do corrente anno. se compõe de dois cursos 
normaes, um de pharmacia e outro de odontologia. 

Art. 2.° — O curso de pharmacia é de três annos, e comprehende as 
seguintes cadeiras: 

La —• Physica applicada á Pharmacia; 
2.a — Chimica orgânica ; 
3.a — Botânica applicada á Pharmacia 
4.a — Zoologia e Parasitologia: 
5." — Microbiologia; 
6.a — Chimica analytica 
7.a — Pharmacognosia; 
8.a — Pharmacia Galenica ; 
9.a — Chimica Toxicologica e Bromatologica: 
10.a —• Pharmacia Chimica; 
11." —• Chimica Industrial Pharmaceutica; 
12.a — Hvgiene e Legislação Pharmaceutica; 
13.a — Chimica Biológica. 

Art. 3.° — As disciplinas do curso, serão ensinadas de accôrdo com a 
seriação seguinte: 

1.* Anno: 

Physica applicada á Pharmacia; 
Chimica orgânica 
Botânica applicada á Pharmacia; 
Zoologia e Parasitologia. 
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2.ü Anno : 

Microbiologia; 
Chimica Analytica; 
Pharmacognosia; 
Pharmacia Galenica: 

3.° Anno 
Chimica Toxicologica e Bromatologica; 
Pharmacia Chimica; 
Chimica Industrial e Pharmaceutica; 
Hvgiene e Legislação Pharmaceutica. 
Chimica Biológica. 

Ari. 4.° — O curso de odontologia é de três annos e compreherde as 
seguintes cadeiras: 

l.a — Anatomia ; 
2.a — Histologia; 
3." —• Microbiologia; 
4.:1 — Physiologia; 
5.1 — Metallurgia e Chimica applicadas; 
6.' — Technica Odontologica; 
7.' — Clinica Odontologica (1." parte); 
8.1 — Clinica Odontologica (2.a parte); 
9:' — Prothe.se dentaria; 
IO.1 — Prothese bucco-facial; 
11." — Pathoogia e therapeutica applicadas; 
12.'" — Orthodontia e Odontopediatria; 
13.' — Hvgiene e Odontologia Legal; 
14.a — Electiotherapia e Radiologia applicadas; 
15.' — Cirurgia da Bocca. 

Are. 5.° — As disciplinas do curso de odontologia serão ensinadas de 
accôrdo com a seiiação seguinte: 

1." Anno: 
Anatomia: 
Histologia; 
Microbiologia; 
Physiologia. 

2." Anno: 
Metallurgia e Chimica applicadas: 
Technica Odontologica; 
Clinica Odontologica (l.a parte); 
Prothese Dentaria; 
Hvgiene e Odontologia Legal. 

3." Anno 

Clinica Qdontciogica (2.a parte); 
Pathologia e Therapeutica applicadas; 
Orthodontia e Odontopediatria; 
Prothese bucco-facial; 

Electrotherapia e Radiologia applicadas. 

http://Prothe.se
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- Art< Õ'", " V ^inistraçâo da Faculdade de Pharmacia e Odontologia 
era exercida pelo Director, pelo Conselho Technico-Administrativo e nda 
Congregação. - waovo. e peia 

da I^CUUUAT' A- a"rÍb"iÇões de ^da um desses órgãos de administração 

üdS35Se~fcÊS peI°regulamento da Facu,dade-
prazci ^Íe te^nos^"^ '* FaCUldadC ^ nOM-do Pd° Govera° Pe'" 

... -Art',9;° ~ A Constituição do Conselho Technico-Administrativo obede 
ceia as determinações das leis sobre o ensino universitário 

fessorers'c!l
(th«lr?HCOrPO ^f"^ da FacuIdad« s^rá constituído pelos pro-

res contractados " " P ° r d 0 C e n t M K™' aUXÍHares d o e ™ e professo, 

^^1l^IS^r,,l^serão feitas ,ivremente ^e,° °°-
a) a nomeação é por 3 annos. podendo o nomeado, por proposta 

do director. ser reconduzido pelo espaço de dez annos, nos ter-
mos das leis em vigor; 

b) OS que fizerem parte do corpo docente da escola superior ou 
tiverem sido approvados em concurso para professor de escola 
de medicina ou tiverem, pelo menos, dez annos de effectivo exer
cício no magistério de pharmacia e odontologia, poderão ser 
nomeados, desde já, em caracter effectivo. 

Art. 12 — Para cada cadeira haverá um assistente. 

8 ].-° - Os assistentes são nomeados e exonerados por proposta do ca
thedratico respectivo. 

§ 2.° — Poderão ser contractados outros assistentes, de accôrdo com 
as necessidades do ensino e dentro das dotações orçamentarias. 

A r t ,U ~ E' este ° Pessoal administrativo da Faculdade de Pharmacia 
e Odontologia: 

1 Director; 
1 Secretario; 
1 Thesoureiro-almoxarife; 
1 Bibliothecario-archivista; 
1 2.° escripturario; 
2 3.os escripturarios : 
3 4os. escripturarios; 
1 Porteiro; 
9 Bedéis; 
2 Contínuos; 
5 Serventes. 

Art. 14 — O anno lectivo. o regimen didactico e disciplinar, serão os 
estabelecidos para a Faculdade de Medicina de São Paulo, até ser expedido 
" Regulamento da Faculdade de Pharmacia e Odontologia. 

Art. 15 — Os vencimentos do pessoal docente e administrativo serão 
os seguintes: 
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Vencimentos 
annuaes 

Director 24:000$000 
Professor cathedratico 12:000$000 
Assistente 4:800$000 
Secretario 14:400$000 
Thesoureiro-almoxarife 13 :200$000 
Bibliothecario-archivista 9:600$000 
2.° escripturario 9:600$000 
3.° escripturario 7:200$000 
4.° escripturario 6:000$000 
Porteiro 6:000$000 
Bedel 4 ;800$000 
Continuo 4:800$000 
Servente _ 3 :750$OQ0 

Art. 16 — São estas as taxas escolares: 
Inscripção e exame vestibular 120SO0O 
Matricula em cada anno 100$000 
Freqüência por periodo e por cadeira 50$000 
Laboratório, por periodo 50$000 
Inscripção a exames finaes, por matéria 20$000 
Promoção independente de exames, por matéria 20$000 
Certificado de exames, por matéria 5$000 
Guias de transferencia 300$000 
Expedição de diplomas 300S000 
Taxa de curso de aperfeiçoamento e especialização 20OS0O0 
Certificado de curso de aperfeiçoamento e especialização .... 200$000 
Inscripção para habilitação de profissional extrangeiro 1 :000$000 
Certificado de habilitação de pharmaceutico e dentistas for

mados nu extrangeiro 1 :000$000 

Certidões: 
a) de freqüência, por cadeira 5$000 
b) de exames vestibulares 20$000 
c) de exames de cada anno 20$000 
d) de vida escolar completa • 100$0O0 
e) de documentos annexos — cada u m 5$000 
f) não especificadas 20$000 

Segunda via de caderneta de identidade 10S000 
Segunda via de cartão de matricula 2S0O0 

Art. 16 — Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo 
gadas as disposições em contrario. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 1934. 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 
Christiano Altenfelder Silva. 

Publicado na Secretaria da Educação e da Saúde Publica, aos 25 de abril 
de 1934. 

A. Meirelles Reis Filho, 
Director Geral. 



FACULDADE DE PHARMACIA E ODONTOLOGIA 

A Escola de Pharmacia e Odontologia de São Paulo foi fundada em 12 
de outubro de 1898 e seus cursos foram inaugurados em fevereiro de 1899 
sendo equiparada ás federaes em 28 de agosto de 1905, em' virtude do de
creto legislativo n.u 1.371. 

Os seus cursos proseguiram sob inspecção federal até março de 1923 
quando, tendo aberto mão da equiparação federal, ficou apenas sob regimen 
das leis estaduaes até 24 de agosto de 1926, voltando então a ser novamente 
equiparada pelo Governo Federal. 

E m 5 de abril de 1932, a Escola teve mais uma vez sua equiparação sus
pensa por acto do sr. Ministro da Educação. 

Foi equiparada novamente, pelo acto do sr. Ministro da Educação, de 
17 de fevereiro de 1933. mandando cumprir o parecer n.° 32. de 13 do mesmo 
mez, do Conselho Nacional de Educação. 

E m 25 de abril de 1934, o Governo do Estado de São Paulo, pelo de
creto n.° 6.415, declarou de utilidade publica, afim de ser desapropriado, o 
prédio da Escola de Pharrhacia e Odontologia de São Paulo, e ahi, pelo de
creto n.° 6.414, da mesma data, installou a Faculdade de Pharmacia e Odon
tologia, já creada pelo decreto n.° 6.283, de 25 dé janeiro de 1934, fazendo 
parte integrante da Universidade de São Paulo. 

A Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo, 
proseguiu com os cursos de pharmacia e odontologia da Escola de Pharma
cia e Odontologia de S. Paulo, cujo inspector federal continuou a acompa
nhar os cursos até á publicação do decreto federal n.° 39, de 3 de setembro de 
1934, pelo qual foram approvados os estatutos da Universidade de São 
Paulo. 

DADOS REFERENTES A' VIDA ESCOLAR DESTA FACULDADE, 

NO PRESENTE ANNO LECTIVO, BEM COMO ALTERA

ÇÕES NO CORFO DOCENTE E ADMINISTRATIVO 

Dentro da possibilidade que permittia a escassez da verba orçamentaria, 
votada para manutenção dos nossos cursos no presente anno. e apesar da 
premente falta de espaço com que luetamos, ainda nos foi possível melhorar, 
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de algum modo, o apparelhamento de ensino; assim, a cadeira de Physiologia, 
que não tinha laboratório, foi installada, embora muito modestamente, numa 
parte que, para isso, amputamos do laboratório de Chimica Industrial. 

O Laboratório de Prothese também teve seu material sensivelmente 
melhorado e foi doptado de um compressor de ar que veiu substituir os anti
quados e inefficientes foles a pé que alli eram usados. Os demais laborató
rios, de um modo geral, receberam alguma bemfeitoria e foram enriquecidos. 
de novos apparelhos, cujos principaes constam do quadro n.° 22 annexo. 

O Director, 

Dr. Raul de Vargas Cavalheiro. 



CURSO DE PHARMACIA 

CADEIRAS 

Physica applic. á Phar
macia 

Chimica Orgânica 

Botânica applic. á phar
macia 

PROFESSORES 

Dr. José Maria de Freitas 

Prof. Firmino Tamandaré de 
Toledo Júnior 

1 Prof. Wilson Hoehne 

Zoologia e Paraslt. j Dr. P a u I o d e T o ] e d o ^ . ^ 

Microbiologia 

Chimica Analytica 

Pharmacognosia 

Pharmacia Galenica 

Chimica Toxicologica e 
Bromatologica 

Pharmacia Chimica 

Chimica Industrial e 
Pharmaceutica 

Hygieno e Legislação 
Pharmaceutica 

Chimica Biológica 

Dr. Alberto de Oliveira San
tiago 

Prof. Venancio Malta Ma
chado 

Dr. Raul de Vargas Cava
lheiro 

Dr. Felinto Haberbeck Bran
dão 

Dr. I,inneu Prestes 

Dr. Mario Domingues de Cam
pos 

Prof. Bruno Christini 

Dr. Eduardo Monteiro 

Prof. José Malhado Filho 

ASSISTENTES 

Dr. Aristóteles Orsini 

| 

D. Maria Joanna Taglianetti 

Sr. Moysés Khulmann 

Sr. Ovidio Pnti 

D. Philomena Pompeu 

D. E m a Maerz 

Sr. Tarcilio Xeubern de To
ledo 

Sr. Raul Votta 

D. Laiz Helena de Paiva Aze
vedo 

Sr. José de Castro 

D. Hebe de Andrade 

Dr. Plinio de Lima 

Sr. Benedicto Siqueira do 
Amaral e Daisy Moura 
Bastos 
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CURSO DE ODONTOLOGIA 

CADEIRAS 

Anatomia 

Histologia 

Microbiologia 

Physiologia 

Metallurgia e Chimica 
applicada 

Technica Odontologica 

l.a cadeira de Clinica 
Odontologica 

2." cadeira de Clinica 
Odontologica 

Prothese dentaria 

Prothese bucco-facial 

Pathologia e Therapeu
tica applicada 

Orthodontia e Odontope
diatria 

Hygiene e Odontologia 
Legal 

Electrotherapia e Ra
diologia applicada 

Cirurgia da Bocca 
(Facultativa) 

PROFESSORES 

Dr. João Moreira da Rocha 

Dr. André Dreyfus 

Dr. José Pedro de Carvalho 
Lima 

Dr. José Eurico Santos Abreu 

Prof. José Paulo Macedo Soa
res 

Prof. José de Oliveira Mar
ques Júnior 

Prof. Cervantes Jardim 

Prof. Paulino Guimarães Jú
nior 

Prof. Alfredo Ramalho Belle-
igarde 

Dr. Antônio de Souza Cunha 

Dr. Saul Lintz 

Dr. Antônio Campos de Oli
veira 

Dr. João Sampaio Doria 

Prof. Cyro A. Silva 

Dr. Benedicto Montenegro 

ASSISTENTES 

Dr. Reynaldo Figueiredo 

Sr. Alpheu Todescan 

D. Maria Arantes 

Dr. Paulo Emilio Oliveira Aze
vedo 

D. Ida Buono 

Sr. Francisco Degni 

Srs. Sebastião Bohn Gaia e 
Donato Gorga 

Srs. Paulo Guimarães Ferreira 
e Heitor Jardim Arantes 

Sr. Anísio Ferreira 

Sr. Ramon Blat Filho 

Sr. Henrique Orsini 

Srs. Guilherme de Oliveira Go
mes e Luiz Stamatis 

Dr. Manuel Pereira 

Sr. Adolpho Schloenback Filho 

Dr. Nicolino Morena. 
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ALTERAÇÕES OCCORRIDAS NO CORPO DOCENTE E ADMINIS
TRATIVO DESTA FACULDADE, EM 1935 

ALTERAÇÕES OCCORRIDAS 

DR. BENEDICTO M O N T E N E G R O 

DR. RAUL D E VARGAS CAVALHEIRO . . 

DR. MARIO DOMINGPES DE CAMPOS 

DR. ANTÔNIO D E SOUZA CUNHA 

DR. JOÃO DE .SAMPAIO DORIA 

CYRO A. SILVA — PROF 

Nomeado director, por dec. de 25-4-1934 
Exonerado, a pedido, em 3-4-1935, en 
vista de ter sido eleito deputado á As 
sembléa Legisl. do Estado. 

Professor da 7.a cadeira do curso de Phar-
macia-Pharmacognosia. Por decreto de 
30-5-1935, foi nomeado director desta Fa
culdade. Tomou posse em 31-5-1935. 

Professor da lO.a cadeira do curso de Phar
macia — Pharmacia Chimica. Por des
pacho de 17-4-1935, obteve 60 dias de li
cença para tratar de sua saúde, a contar 
de 7-3-35, nos termos do art. 5." do dec. 
6.0->5, de 19-8-1933. Reassumiu o exercí
cio em 7-5-1935. 

Por acto pub. a 25-4-1935, foi posto em com
missão, com prejuízo de seus vencimen
tos, afim de aperfeiçoar seus estudos no 
extrangeiro. Reassumiu o exercicio em 
29-11-1935. 

Professor da 13.a cadeira do curso de odon
tologia — Hygiene e Odontologia Legal. 
Por despacho do sr. director geral da Se
cretaria de Educação, de 27-9-1935, pub. 
a 29-9-1935, obteve 1 mez de licença a 
contar de 23-9-1935, para tratamento de 
sua saúde, nos termos do art. õ."> do dec. 

6.055, de 19-8-33. Reassumiu o exercicio 
em 23-10-1935. 

Por acto de 31-1-1935, pub. a 1-2-35, foi 
commissionado na Europa, sem prejuízo 
de seus vencimentos. 
de seus vencimentos, afim de especiali-
sar-se na matéria que lecciona. Reas
sumiu o exercicio em 4-4-1935. 



— 546 — 

D.a MARIA D E A B R E U 

SR. BENEDICTO SIQUEIRA DO A M A R A L 

D.a LAIZ H E L E N A D E PAIVA AZEVEDO 

HEITOR JARDIM ARANTES 

D.a MARIA JOANNA TAGLIANETTI C 

Nomeada, interinamente, para o cargo de 
assistente da 9.a cadeira de Chimica To-
xi-ologica e Bromatologica, do Curso de 
Pharmacia, por acto de, 12-6-1935. To

mou posse em 19-6-1935. Dispensada, em 
20-7-1935, em virtude de ter reassumido 
o exercicio de seu cargo a assistente 
effectiva D.a Laiz Helena de Paiva Aze
vedo. 

Assistente da 3." cadeira — Chimica Bio
lógica, do Curso de Pharmacia. Por des
pacho de 30-5-1935, do Sr. Secretario da 
Educação, obteve 1 mez de licença, para 
tratamento de sua saúde, nos termos do 
art. 5.° do dec. 6055, de 19-8-1933, a con
tar de 24-4-1935. Reassumiu o exercicio 
em 20-5-1935, por ter desistido do resto 
da licença. 

Assistente da 9.» eadeira — Chimica Toxi-

cologica e Bromatologica do Curso de 
Pharmacia. Por despacho de 20-5-1935, 
obteve 3 mezes de licença, para tratar 
d'e sua saúde, a contar de 23-4-1935, 
sendo 12 dias, nos termos do art. 10, 
§ 2.° e o restante nos do art. 5.° dec. 
6055 de 19-8-1933. Reassumiu o exerci
cio em 20-7-1935. 

Nomeado, por acto de 12-9-1935, para subs
tituir o Sr. Adolpho Schloembach Filho, 
assistente da cadeira de clinica odonto
logica (2.a parte) do Curso de Odontolo
gia, durante o seu impedimento. Tomou 
posse em 24-9-1935. 

Cont., por acto de 2-5-35, publicado a 5-5-

1935, para assistente da 2.a cadeira do 
Curso de Pharmacia. Chimica Orgânica. 
Posse em 8-5-1935. 
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SR. PAULO EMÍLIO DR OLIVEIRA AZE 
VEDO 

D.a PATSY D E M O U R A BASTOS 

SR. R A M O N BLAT FILHO 

D.a IDA BUONO 

SP. JOSÉ' DE CASTRO .. 

SR. DONATO GORGA 

DR. JOSÉ' SIZENANDO M A C E D O L E M E 

- Nomeado, por decreto de 3-9-1935, assis

tente da 4.a cadeira de Physiologia do 
Curso de Odontologia. Tomou posse em 
5-7-1935. 

Nomeada, em 3-7-1934, assistente da 'a 
cade.ra de Chimica Orgânica do Curso 
de Pharmacia. Foi removida em 2-5-1935, 
para igual cargo na 13.a cadeira — Chi
mica Biológica. Exercicio em S-5-1935. 

Contractàdo, em 15-5-1934, para exercer o 
cargo de assistente da 10.» cadeira do 
Curso de Odontologia (prothese bucco-
facial). Por acto de 2-5-1935, foi nomea
do para substituir o prof. cathedratico 
Dr. Antônio de Souza Cunha, durante 
seu impedimento. Entrou em exercicio 
em 2-3-1935. 

Contractada por acto de 16-4-1935, para 
exercer o cargo de assistente da 5.a ca
deira do Curso de Odontologia, Metallur
gia e Chimica Applicadas. Tomou posse 
em 24-4-1935. 

Assistente da 10.a cadeira do Curso de Phar
macia. Pharmacia Chimica. Por acto de 
29-4-1935, foi designado para substituir 
o prof. Cathedratico Dr. Mario Domin-
gues de Campos, durante seu impedi
mento. 

Contractàdo por acto de 24-4-1935, para 
exercer o cargo de assistente da 7.a ca
deira do Curso de Odontologia, Clinica 
Odontologica (l.« parte). Tomou posse 
em 2-5-1935. 

Exonerado, a pedido, do cargo de assis
tente da 4.a cadeira do Curso de Phar
macia — Zoologia e Parasitologia. Diá
rio Official de 21-4-1935. 
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DR. NICOLINO M O R E N A 

Assistente da 14.a cadeira do curso de odont. 
Electrotherapia e Radiologia aplics. No
meado por acto de 2-5-1935, publ. a 
4-5-1935 para substituir o prof cathe
dratico durante seu impedimento que 
que durou de 2-3-35 a 31-3-35. 

Nomeado, por acto de 17-4-1935, assistente 
da 15.a cadeira — Cirurgia da bocca, do 
curso de Odontologia. Tomou posse em 
23-4-1935. 

DR. M A N U E L PEREIRA Por despacho de 26-10-35, publicada a 
29-10-35, do sr. Director Geral da Secre
taria da Educação, obteve 1 mez de li
cença para tratar de sua saúde, nos 
termos do art. 5." do dec. 6055 de 
19-8-1933 e a contar de 1-10-35. Reassu
miu o exercicio em 1-11-1935. 

DR. DORIVAL FONSECA RIBEIRO Assistente da 4.a cadeira do curso de odon
tologia. Por decreto de 27-8-1935, foi 
exonerado, a pedido, desse cargo. 

SR. A D O L P H O SCHLOENBACH FILHO. 

DR. MAURÍCIO OSOAR D A ROCHA E 
SILVA 

Assistente contractàdo da 8.a cadeira do 
curso de odontologia. Clinica Odontolo
gica (2.a parte). Por acto de 12-9-1935. 
do sr. Secretario da Educação publicada 
a 15-9-1935, foi designado para substi
tuir o sr. Joaquim Ferreira Lima, assis
tente de Electrotherapia e Radiologia 
aplicadas. Entrou em exercicio em 19-9-
1935. 

Exonerado, a pedido, do cargo de assistente 
da 13.a cadeira do curso de pharmaeia-
Chimica Riologica. (publicada a 1-5-
1935.) 

SR. OVTDIO UNTI Contractàdo, por acto de 15-4-1935, publi
cada a 25-4-1935 para exercer o cargo 
de assistente da 4.a cadeira de Zoologia. 
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SR. OVIDIO UNTI 

SR. ANTENOR BUENO CUBA 

SR. OSWALDO FARINELLI 

Slí. JUVENAL LUZ 

SR. ALFREDO CINTRA RODRIGUES .... 

Ii. ALINO ROVERAO 

Tomou posse em 11-5-1935. 

Thesoureiro-Almoxarife. Por despacho de 
28-3-1935, publicado a 30-5-1935, do Sr. 
Secretario da Educação, foi-lhe conce
dido 6 mezes de licença-premio, nos ter
mos do art. 9.o do dec. 6055 de 19-8-1933. 
Entrou em goso de licença, em 3-4-1935. 
Reassumiu o exercicio em 3-10-1935. 

3" escripturario. Por acto de 8-5-1985, do 
Sr. Secretario da Educação, foi designa
do para substituir o Sr. Antenor Bueno 
Cuba, thesoureiro-almoxarife, durante 
seu impedimento, por licença, que durou 
de 3-4-1935 a 3-10-1935. 

Nomeado interinamente, por acto de 17-4-
1935, publicado a 21 1- 1935. para exer
cer o cargo de continuo desta Faculdade 
Tomou posse em 24-4-1935. Por acto de 
2-7-193-5, publicado a 5-7-1935, foi effe 
ctivado. Exercicio effectivo em 6-7-
1 926. 

Bedel. Por despacho de 23-9-1935. publica

do a 2.1-11-1:1:1:,, ,1,, Sr. Director Geral da 

Secretaria da Educac&o obteve 60 dias 
de licença, para tratar de sua saúde, a 

contar de 28-8-1935 e nos termos do art. 

5.° do dec. 6055 de 19-8-1933. Por des

pacho de 8-11-1935, publicada a 12-11-

1935, obteve 60 dias de licença, em pro-
rogação, nos termos do art. 5." do dee. 

6055 de 19-8-1933. 

Kervente. Por acto de 5-10-1935, do Sr. Se-
1 retario da Educação, publicado a 9-1U-

1935, foi designado para substituir 0 be

del. sr. Alfredo Cintra Rodrigues, du

rante 0 seu impedimento, por licença. 
Entrou em exercício em 23-8-1935. 
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SR. BENEDICTO ESTEVES RODRIGUES Continuo. Por acto de 15-4-1935, publicado 
a 21-4-1935, foi designado para exercer, 
em commissão, o cargo de 4.° escriptu
rario. Tomou posse em 25-4-1935. Por 

decreto de 2-7-1935, publicada a 3-7-1935, 
foi effectlvado. Exercicio effectivo em 
3-7-1935. 

SR. JOSÉ' JACOB Bedel, nomeado por acto de 4-5-1934. Por 
apostilla feita no respectivo titulo, em 
17-6-1935, o Sr. Secretario da Educação 
declarou para os devidos fins que o 
verdadeiro nome desse funecionario é 
José Jacob Seckler. 
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QUADRO DO FESSOAL ADMINISTRATIVO 

C A R G O S W O M E S 

SECRETARIO | Prof. A r c h i r n e d e s B a ü ] o t 

THESOUREIRO-ALMOXARIFE , Sr. Antenor Bueno Cuba 

BIBLIOTHECARIO-ARCHIVISTA 

2.» ESCRIPTURARIO 

3.° ESCRIPTURARIO 

3.0 ESCRIPTURARIO 

4.» ESCRIPTURARIO 

4.» ESCRIPTURARIO 

4.» ESCRIPTURARIO 

PORTEIRO 

BEDEL 

BEDEL 

B E D E L 

BEDEL 

BEDEL 

BEDEL 

BEDEL 

BEDEL 

BEDEL 

CONTINUO 

CONTINUO 

SERVENTE 

SERVENTE 

SERVENTE 

SERVENTE 

SERVENTE 

SERVENTE 

Sr. Manoel Rosa da Silveira 

Sr. Luiz Lopes de Oliveira 

Sr. Oswaldo FarinelH 

Sr. Renê Contieri 

D.a Maria José Meirelles de Oliveira 

D.a Herondina S. Bueno dos Reis 

Sr. Benedicto Esteves Rodrigues 

Sr. Alexandre Bueno 

Sr. João Guerra 

Sr. Benedicto Vieira 

Sr. José Jacob Seckler 

Sr. Joaquim Cordeiro Vieira 

Sr. Alfredo Cintra Rodrigues 

Sr. Domingos Nascimento 

Sr. Paulo Silva 

Sr. Antônio Gagliazzo 

Sr. Domingos Talarico 

Sr. Arthur José Monteiro 

Sr. Juvenal Luz 

Sr. Alino Roverão 

Sr. Joaquim Ritinho Franco 

Sr. Benedicto de Oliveira Valencio. (Con
tractàdo) 

Sr. Dorival de Camargo 

Sr. Pedro Maciel Assumpção 

Sr. José da Cruz Bueno. 
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RESULTADO DOS EXAMES VESTIBULARES REALIZADOS 
EM FEVEREIRO DE 1935 

N O M E S 

Flavio Bellegarde Nunes 
Erich Gross 
Alexandre Zsazs 
Maria Apparecida Pourchet Campos . . 
Nadime Achcar 
Moacyr Miranda Ornellas 
Renato Franco Barcala 
João La Terza 
Eduardo Sabá 
Benedicto Armando Costa 
Raphael Faro Netto 
João Porto Alves 
José Geraldo Queiroz Pinto 
José Áureo Bustamante 
Alberto Lerro Barreto 
Octavio Prandini 
Ken Sugaya 
Luiz Carlos Coutinho Paes 
Plinio de Almeida 
Antônio Pastore 
Trajano Pupo Aiello 
Moysés Guerchfeld 
Oswaldo Victor de Almeida Rodrigues 
Alcides Borges Motta 
João Paulo Picker 
João Antônio da Silva 
Romeu Prestes Mattar 
Ibanez Andrade Silva 
João Faustino de Mello 
Irene Bernardes 
Armando Ercoli Guazzelli 
Pedro Miranda Ornellas Júnior 
Arthur da Silva Oliveira 
Miguel João Ângelo Michelletti 
Edmundo Azevedo 
José de Oliveira Andrade 
Ilio Toffoli 
Caetano Raiojla 
José Ignacio Gonzales 
Antônio Jorge 
Eugênio Vaquero Rodrigues 
André Vieira Dias 
Aulo Pimentel Camargo 
Flavio Oswaldo Conti 
Geraldo Assis Gonçalves 
Flauto de Souza 
Antônio Luiz Galvanese Amato 
Alfredo Moncdcy 
José Godoy Ferraz 
Ruy Rosa Bucione 
Augusta Bighetti 
Octavio Junqueira de Toledo 
Aloysio Ribeiro de Paiva 
Napoleão Junqueira Loyolla 
Walter Setti 

Media Geral 

9,13 
.8.67 
S,67 
7,86 
7,80 
7,67 
7.60 
7,47 
7,27 
7,27 
7,20 
7,13 
7.07 
6.73 
6,60 
6,53 
6,53 
6,47 
6,47 
6,47 
6,47 
6.47 
6,40 
6,33 
6.33 
6,27 
6,20 
6,06 
6,00 
6,00 
5,93 
5,93 

5,80 
5,80 
5,80 
5,80 
5,73 
5.73 
5,73 
5,67 
5,67 
5,60 
5,47 
5,46 
5,33 
5,33 
5,33 
5,27 
5,20 
5,20 
5,13 
5,13 
5,07 
5,07 
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Jacy Ribeiro dos Santos 
Luiz Gonzaga Miranda 
Suren Garabedian 
Eurico Essinger 
Annita Bighetti 
Chafik Daher 
José Carvalho da Silva 
Gino Cariola 
Leonardo Augusto do Carmo Braga 
Salvador Francisco Losso 
Michel Yazigi 
Carlos Sauvageot Assumpçâo 
Ruy SanFAnna 
Ricardo Martignoni 
Dario pomaro 
José Lamartine Cintra 
José Irineu Lanfranchi 
Sylvestre Ivo Di Grazzio 

5 
5 
5 
4,73 
4,60 
4,60 
4,53 
4,53 
4,40 
4,40 
4.13 
3,93 
3,27 
0,80 
0,60 

desistiu 
desistiu 
inhab. 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

CURSO DF. PHARMACIA 

Primeiro anno 

Segundo anno 

Terceiro anno 

TOTAL 

CIRSO m : ODONTOLOGIA 

Primeiro anno 

Segundo anno 

Terceiro anno 

TOTAL 

Total de alumnos matriculados nos dois cursos 

13 alumnos 

12 alumnos 

9 alumno» 

34 alumnos 

50 alumnos 

29 alumnos 

18 alumnos 

97 alumnos 

131 alumnos 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

Curso de Pharmacia 

PRIMEIRO ANNO 

NOMES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

Raphael Faro Netto 

José Geraldo Queiroz Pinta' 

Trajano Pupo Aiello 

Caetano Raiolla 

Antônio Jorge 

João Faustino de Mello 

João Antônio da Silva 

André Vieira Dias 

Ilio Tofoli 

Flavio Bellegarde Nunes 

Maria Apparecida Pourchet Campos 

Annita Bighetti 

Gino Cariola 

Numero 
de 

Matricula 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

Curso de Pharmacia 

Numero 
de 

Matricula 

SEGUNDO AN\o 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

N O M B S 

| Irene de Oliveira Prado 

Noemia de Oliveira Prado 

Ary Vieira de Almeida 

Adhemar Spinola Dias (Sé faz Micro*, e Chim. Anal.) 

José Sylvio Cimino 

João Osório Silveira Martins 

Tannia Meerson 

Ignacio Ungaretti Filho 

] Antônio Dias de Mattos 

I 
| José Ferraz de Almeida 

I 
Olavo de Castro Fontoura 

i José Faustino de Mello 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

Curso de Pharmacia 

TERCEIRO ANNO 

Numero 
de 

Matricula 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

N O 

Valentiniano Machado Pedrosa 

Mario Vieira Ribeiro 

Joaquim José da Rocha Cardoso 

Simeâo Sella Frias 

Rinaldo De Santis 

Gerson de Ferreira Bandeira (Sô 

Polea Schneider 

Miguel de Mario 

Samuel Andrade Legaspe 

M E S 

faz Ch. Toxicol.) 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

Curso de Odontologia 

PRIMEIRO \\\o 

Numero 
d e N O M E S 

Matricula 

1 Ibanez Andrade Silva 
2 | Alfredo Moucdcy 
3 I Ken Sugaya 
4 Pedro Miranda Ornellas Júnior 
5 Moacyr Miranda Ornellas 
6 Miguel João Ângelo Micheletti (Eliminado) 
7 | Plinio de Almeida 
8 Alberto Lerro Barreto 
9 | José Ignacio Oonzales 
10 Ruy Rosa Buclone 
11 Aulo Pimentel Camargo 
12 João Porto Alves 
13 | Octavio Junqueira de Toledo 
14 Napoleão Junqueira Loyolla 
15 | Renato Franco Bareala 
16 Aloysio Ribeiro de Paiva 
17 Eugênio Vaquero Rodrigues 
18 Eduardo Sabá 
19 | Plauto de Souza 
20 Antônio Pastore 
21 | Nadime Achcar 
22 Antônio Luiz Galvanese Amato 
23 | Augusta Bighetti 
24 Luiz Carlos Coutinho Paes (Eliminado). 
25 I José Godoy Ferraz 
26 | Geraldo Assis Gonçalves 
27 Alcides Borges da Motta 
28 Erich Gross 
29 | João La Terza 
30 Moysés Guerchfeld 
31 Benedicto Armando Costa 
32 | Luiz Gonzaga Miranda 
33 | José Áureo Bustamante 
34 Fbirajara Tavares de Souza (Só faz Histologia) 
35 José de Oliveira Andrade 
36 Jacy Ribeiro dos Santos (Eliminado) 
37 Armando Ereoli Guazzeli 
38 Cyro de Souza (Eliminado) 
39 Alexandre Szasz 
40 Octavio Prandini 
41 Irene Bernardes 
42 | Edmundo Azevedo 
43 Romeu Prestes Jlattar 
44 Oswaldo de Almeida Victor Rodrigues 
45 I Walter Setti 
46 Suren Garabedian 
47 João Paulo Picker 
48 Leonardo Augusto do Carmo Braga 
49 | José Carvalho da Silva 
50 | Eurico Essinger 



RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 
Curso de Odontologia 

SEGUNDO ANNO 

Numero I 
de N O M E S 

Matricula 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Anna Mendes de Oliveira (Não faz Metallurgia) 

Conceição Mendes de Oliveira (Não faz Metallurgia) 

Gil Salgado 

Eurico da Silva Mattos 

Adib S. Mansur 

j Dudley de Almeida Werneck 

Wilson Garone (Não faz Metallurgia) 

João Fleury de Oliveira 

'Bento Gurgel de Salles 

João Augusto Fleury Varella 

Madeleine Hanania 

Rogério Dutra de Andrade 

Carlos Baptista 

Charles Shalders Coachmann 

Edmundo D'Andréa 

Elzo Rocha 

Clodomir Simões 

Guido Baccelli 

José de Almeida Carvalho 

Maria Leopoldina Barata 

Leonor Bacha 

Asta Petrella 

Bahij Gattás (Não faz Metallurgia) 

José Senise da Silva (Não faz Metallurgia) 

Tullio Celso de Moura Rangel 

Milton Spinola 

Gregorio Scarati 

Mario Rosiello 

Caio Mario de Macedo (Não faz Metallurgia) 
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RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO ANNO 
LECTIVO DE 1935 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Numero 
de 

Matricula 

TERCEIRO ANNO 

N O M E S 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jl 

• 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Luis Enrique Flores 

I 
j Hermann Thümmel 

I 
Sylvio Carneiro de Aquino 

| Leduar, Saraiva Kneese Filho 

I 
José Jeronymo Rubião 

Bento Pinto de Barros 

Aldo Visentini 

Edwaldo Brandão Correia 

José Noronha de Andrade 

Fedia Raia 

Dimas Vieira Rodrigues 

Jayro Teixeira de Souza 

Paulo Affonseca de Barros Fariu 

Oswaldo de Cerqueira Dias 

Fernando Grezzi 

José Barros de Oliveira 

Euclydes Pereira de Oliveira 

Maria Odysséa Silveira Martins 
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TOTAL DAS AULAS THEORICAS E PRATICAS DADAS 
NO ANNO LECTIVO DE 1935 

• CURSO DE PHARMACIA 

A U L A S 

C A D E I R A S 

Primeiro anno : 

Physica Applicada á Pharmacia 

Chimica Orgânica 

Chimica Biológica 

Botânica Applicada á Pharmacia 

Zoologia e Parasitologia 

TOTAL DO ANNO 

Segundo anno: 

Microbiologia 

Chimica Analytica 

Pharmacognosia 

Pharmacia Galenica 

TOTAL DO ANNO 

Terceiro anno: 

Chimica Toxicologica e Bromatologica 

Pharmacia Chimica 

Chimica Industrial Pharmaceutica 

Hygiene e Legislação Pharmaceutica . 

TOTAL DO ANNO 

TOTAL DO CURSO.. 
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TOTAL DAS AULAS THEORICAS E PRATICAS DADAS 
NO ANNO LECTIVO DE 1935 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Primeiro anno 

Anatomia 

Histologia 

Microbiologia 

Physiologia 

TOTAL DO ANNO 

Sesnndo anno: 

Metallurgia e Chimica Applicadas 

Technica Odontologica 

Clinica Odontologica (l.« parte) 

Prothese Dentaria 

Hvgiene e Odontologia Legal 

Terceiro uinio: 

Clinica Odontologica |2." parte) 

Fathologia e Therapeutica Applicadas 

Orthodontia e Odontopediatria 

Prothese Bueo-Facia 

Electrotherapia e Radiologia Applicadas 

TOTAL DO ANNO 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 

PHARMACIA, NO ANNO LECTIVO DE 1935 

N.< 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

P R I M E I R O A N N O 

N O M E S 

•s a 
rt * -

|| a 
2 » -

Rafael Faro Netto 

José Geraldo Q. Pinto .... 

Trajano Pupo Aiello 

Caetano Raiola 

Antônio Jorge 

João Faustino de Mello . . . 

João Antônio da Silva 

André Vieira Dias 

Ilio Tofoli 

Flavio Bellegarde Nunes . . 

Maria A. Pourchet Campos 

Annita Bighetti 

Gino Cariola 

8 

6 

30 

3 

31 

3 

7 

12 

6 

12 

19 

9 

12 

16 

4 

2S 

5 

6 

12 

7 

6 

13 

3 

|1 
•2 o 

5 

20 

9 

17 

12 

s 5 
-~ a 
£ o 8 
5»» a 

8 

12 

22 

11 

' 55 

4 

14 

14 

4 

11 

24 

13 

S 

40 

13 

17 

14 

11 

13 

19 

11 

11 

56 

10 

12 

25 

12 

16 

37 

11 

14 

I 

o 

m a 
:í >. -

:ni 

» a í 
o 4,2 

21 

13 

20 

26 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 

PHARMACIA, NO ANNO LECTIVO DE 1935 

S E G U N D O A N N O 

N O M E S 

Irene de Oliveira Prado 

Noemia de Oliveira Prado . . 

Ary Vieira de Almeida 

Adhemar Spinola Dias 

José Sylvio Cimino 

João Osório Silveira Martins: 

Tannia Meerson 

Ignacio Ungaretti Filho 

Antônio Oias de Mattos 

José Ferraz de Almeida 

Olavo de Castro Fontoura . . 

José Faustino de Mello 

s 
• & 
2 £ 

21 

21 

27 

133 

10 

15 

1 1 

11 

4 0 

28 

61 

10 

• 
B 

S B 
e e 

5* 

13 

16 

14 

12S 

5 

19 

11 

8 

21 

20 

68 

4 

I 5 
S a 

t " 

n 
10 

12 

6 

22 

12 

10 

19 

15 

80 

6 

è | 

S B 

f M 

5 

16 

8 

25 

14 

52 

3 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 
PHARMACIA, NO ANNO LECTIVO DE 1935 

T E R C E I R O A N N O 

1 Valentiniano Machado Pedros 

2 | Mario Vieira Ribeiro 

I 
3 | Joaquim J. da Rocha Cardoso 
i 

Simeão Sella Frias 
Rinaldo De Santis 

Gerson F. Bandeira 

Polea Schneider 

Miguel de Mario 

Samuel Andrade Legaspe .... 

11 

9 

13 

14 

22 

7 

31 

13 

11 

13 

11 

16 

18 

I M 

12 

25 

16 

13 

19 

I 
23 j 

25 

26 j 

N A D O 

n ; 

I 
14 

11 

6 

15 

11 

24 

S 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA NO ANNO LECTIVO DE 1935 

P R I M E I R O A N N O 

N. • N O M E S 

Ibanez Andrade Silva 

Alfredo Moncdcy 

Ken Sugaya 

Pedro Miranda Ornellas Júnior.. 

Moacyr Miranda Ornellas 

Miguel João Ângelo Michelletti. 

Plinio de Almeida 

Alberto Lerro Barreto 

José Ignacio Gonsales 

Ruy Posa Bucione 

Aulo Pimentel Camargo 

João Porto Alves 

Octavio Junqueira Toledo 

Napoleâo Junqueira Loyola 

Renato Franco Barcala 

Aloysio Ribeiro de Paiva 

Eugênio Vaquero Rodrigues 

Eduardo Sabá 

Plauto de Souza 

Antônio Pastore 

Nadime Achcar 

Antônio Luiz Galvão Amato .... 

Augusta Bighetti 

Luiz Carlos Coutinho Paes 

José Godoy Ferraz 

Geraldo Assis Gonçalves 

Alcides Borges da Motta 

Erich Gross 

João La Terza 

Moysés Guerchfeld 

s 
•! 
8 

-
«! 

3 

1 

13 

3 

8 

a 
M 
8 
8 
z 
S 

6 

4 

18 

4 

4 

i 
8 

%3 
6 8 
M ~ 

6 

* 
10 

2 

4 

• 

8 8 
8 

-< 

9 

9 

17 

4 

6 

7 

8 

7 

21 

21 

5 

12 

9 

9 

29 

15 

2 

30 

6 

16 

13 

L I M 

6 

10 

7 

19 

15 

6 

14 

13 

11 

27 

7 

6 

17 

9 

12 

10 

E L 

17 

26 

4 

13 

9 

14 

I M I 

15 

12 

9 

8 

9 

16 

A 

8 

13 

8 

19 

20 

8 

15 

9 

13 

20 

S 

3 

23 

3 

14 

7 

10 

A 

14 

13 

2 

20 

8 

13 

D O 

D O 

10 

10 

9 

25 

25 

Í2 

17 

17 

13 

26 

9 

9 

21 

8 

18 

7 

13 

37 

23 

13 

16 

15 

35 
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N.» 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

N O M E S 

Benedicto Armando Costa 

Luiz Gonzaga Miranda 

José Áureo Bustamante 

Ubirajara Tavares de Souza 

José de Oliveira Andrade 

Jacy Ribeiro dos Santos 

Armando Ercoli Guazzelli 

Cyro de Souza 

Alexandre Szasz 

Octavio Prandini 

Irene P.ernardes 

E d m u n d o Azevedo 

R o m e u Prestes Mattar 

Oswaldo Alm. Victor Rodrigues 

Walter Setti 

Suren Garabedian 

João Paulo Picker 

Leonardo Augusto Carmo Braga. 

José Carvalho da Silva 

Eurico Essinger 

! 
8 
•fé 

S 

a 

8 

t * 
- 8 

16 

11 

14 

16 

13 

15 

S 

10 

16 

20 

11 

III 

I 

I 

15 S 

10 I 10 

13 I 2 

21 — 

8 | 4 | 

L I M I N A D O 

9 | 6 | 

L I M I N A D O 

15 

4 

12 

16 

15 

6 

9 

li 

I 
111 

S 

16 

2 

8 

8 

4 

2 

5 

4 

11 

4 

26 

13 

12 

15 

18 

8 

14 

8 

8 

16 

1S 

10 

16 

17 

15 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA NO ANNO LECTIVO DE 1935 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D 

10 

11 

12 

13 

1 t 

15 

16 

17 

1S 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

S E G U N D O A N N O 

N O M B S 

I 

Anua Mendes Oliveira .... 

Conceição M. Oliveira .... 

Oil Salgado 

Eurieo da Silva Mattos ... 

Adib 9. Mansur 

Dudley Almeida Werneck 

Wilson Garone 

João Fleury de Oliveira . 

Bento Gurgel de Salles . . 

João A. Fleury Varella 

Madelelne Hanania . 

Rogério Dutra de Andrade 

Carlos Baptista 

i'harles S. Ooachmann .... 

Edmundo D'Andréa 

Elzo Rocha 

Clodomir Simões 

Guldo Baccelli 

José Almeida Carvalho 

.Maria Leopoldhia Barata 

Leonor Bacha 

A.sta Petrella 

Bahij Gattas 

José Senise da Silva 

Tullio C. Moura Rangel . . . 

Milton Spinola 

Gregorio Scarati 

Mario Rosiello 

Caio Mario de Macedo 

- — 

ã iç 
X 
- 1 

£ 8 
s = « 

i t 

A \ 
li 

e c a 

2 

31 

1 1 

9 

10 

8 

3 

21 

11 

11 

1 

22 

19 

18 

11 

4 

8 

7 

13 

6 

10 

19 

11 

7 

14 

9 

7 

12 

15 

14 

20 

20 

I 

5 

37 

7 

5 

1 

12 

20 

6 

« 

13 

22 

9 

28 

22 

15 

12 

22 

13 

14 

8 

S 

8 

28 

8 

27 

7 

15 

15 

6 

8 

4 

7 

1 

21 

9 

52 

10 

* k 

i 8 

22 

23 

12 

I 

15 

17 

19 

12 

18 

34 

13 

8 

24 

16 

10 

20 

22 

17 

11 

24 

17 

26 

18 

19 

18 

23 

10 

40 

17 

8 s 

8 • 4. 

4 

0 

1!) 

2 

10 

3 

8 

4 

5 

6 

8 

4 

1 

8 

10 

I 

11 

o 

26 

1 
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NUMERO DE FALTAS DADAS PELOS ALUMNOS NAS 
AULAS THEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA NO ANNO LECTIVO DE 1935 

T E R C E I R O A N N O 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

N O M E 

Luis Enrique Flores 

Hermann Thummel 

Sylvio Carneiro de Aquino 

Leduar S. Kneese Filho . 

José Jeronimo Rubião 

Bento Pinto de Barros.... 

Aldo Visentini 

Edwaldo Brandão Corrêa . 

José Noronha de Andrade 

Fedra Raia 

Dimas Vieira Rodrigues . . 

Jayro Teixeira de Souza . . . 

Paulo A. Barros Faria 

Oswaldo Cerqueira Dias . 

Fernando Grezzi 

José Barros Oliveira 

Euclides P. Oliveira 

Maria O. Silveira Martins . 

R 
r: a 
o 

22 

16 

11 

9 

29 

9 

9 

19 

14 

12 

7 

24 

34 

17 

84 

12 

22 

20 

St S ti 
o u u 

°im 

?«* 
m 

12 

17 

10 

5 

27 

9 

15 

15 

14 

11 

7 

29 

22 

19 

69 

11 

31 

16 

r e s 
SaS 
1.2.2 
* 8 "2 

13 

9 

17 

4 

33 

4 

23 

17 

8 

11 

4 

35 

34 

19 

67 

12 

27 

16 

4) I 
l* 8 — 

r Z Z 

16 

7 

8 

6 

22 

2 

13 

22 

10 

2 

2 

18 

21 

7 

59 

9 

35 

10 

* *5e 
g ãS 
£58 = 

1SS ã 

12 

S 

13 

4 

16 

5 

17 

9 

4 

0 

19 

14 

4 

44 

2 

23 

4 
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9 

10 

11 

12 

13 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

C u r s o de P h a r m a c i a 

P R I M E I R O A N N O 

X O M E S 

•8 Z 
s * 5 

- = st 
— ~z i-r= s 

i St 
- 8 
£ 8 

#2 

Rafael Faro Netto 

José G. Queiroz Pinto 

Trajano Pupo Aiello 

Caetano Raiola 

Antônio Jorge 

João Faustino de Mello .... 

João Antônio da Silva .... 

André Vieira Dias ." 

Ilio Toffoli 

Flavio Bellegarde Nunes . . . 

Maria A. Pourchet Campos 

Annita Bighetti 

Gino Cariola 

8,45 

I 
5,63 

i 
(*) 
f«) 

1 
<*) 

í 
6,55 

i 
6,30 
5.30 
5,1.", 

[ 
9,05 
T.il 

1 

<*) 
6,8 

7,55 

6,55 

6.25 

(•) 

(»•) 

6.0 

7,05 

O 

(*) 

8,35 

6,6 

(•) 

(*) 

7,55 

6,75 

6,25 

(•) 

(*) 

6,1 

6,45 

6,2 

O 

7,55 

6,75 

<*) 

5,06 

: : « 
s a a „ 

X » -

7,8 

7,45 

7,1 

7,2 

(*•) 

7,05 

7,S ! 

6,45 

7,2 ] 

8,35 

7,55 

6.5 

7,65 

•a Si 

8,05 

7,05 

7,5 

7,05 

C) 

7,55 

6,46 

5,06 

5,86 

7,85 

6.3 

(*) 

7,5 

(*) Reprovado. 

( ** i Não se inscreveu. 



570 

RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

Curso de Pharmacia 

S E G U N D O A N N O 

N.» 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

N O M E S o,5 

B 
G 

I K 
s í 
r a 
r? a 

Irene de Oliveira Prado . , 

Noemia de Oliveira Prado 

Ary Vieira de Almeida . . . 

Ademar Spinola Dias 

José Sylvio Cimino 

João O. Silveira Martins . 

Tannia Meerson 

Ignacio Ungaretti Filho . . 

Antônio Dias de Mattos . . . 

José Ferraz de Almeida . . 

Olavo de Castro Fontoura 

José Faustino de Mello . . . 

7,8 

6,35 

6,2 

(*) 

7,75 

7,3 

6,35 

6,0 

6,3 

6,45 

(*) 

8,15 

6,S5 

(*> 

6,55 

(*) 

8,55 

8,05 

6,6 

7,2 

5,4 

6,6 

O 
8,3 

8 

li 
a s 
r
s et 

7,50 

5,20 

6,05 

(**) 

8,20 

7,45 

6,75 

6,70 

(•) 

6,75 

(*) 

7,40 

« « 
S I 
a g 
2 st 

6,1 

6,85 

(**) 

7,5 

7,7 

5,96 

6,75 

5,03 

6.6 

(*) 

6.7 

(*) Reprovado. 

(**) Não faz a cadeira. 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

DO 

C u r s o de Ph a r m a c i a 

T E R C E I R O A N N O 

N. N O M E S 

Valentiniano M . Pedrosa . 

Mario Vieira Ribeiro 

Joaquim J. Rocha Cardoso 

Simeão Sella Frias 

Rinaldo de Santis 

Gerson Ferreira Bandeira . . 

Polea Schneider 

Miguel de Mario 

Samuel Andrade Legaspe . . 

(*) Eliminado. 

(**) Não faz a cadeira. 

8 S 

— - > 
-- a -

s st £ C 
£ 8 ; -

ítsí 
§TU5 

K S 

t * 

6,56 

6,45 

7,45 

5,86 

6,5 

6,05 

6,25 

6,3 

<*) (••) 

7,175 

5,06 

6,3 25 

6.1 

6,13 

6,05 

a 5 

6,4 

7,0 

ti 8 

• * E r 
U M 8 a 
— — 8. -

7,35 

7.25 

6,03 

i 

6,3 

7,7 

C ) 

6,7 

6,2 

6,75 

7,45 

8.05 

8,25 

<••) 

7,25 

5,8 

8,2 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 

ANNO LECTIVO DE 1935 

C u r s o de O d o n t o l o g i a 

P R I M E I R O A N N O 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

N O M E S 

13 

14 

15 

16 

17 

1S 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Ibanez Andrade Silva 

Alfredo Moucdcy 

Ken Sugaya 

Pedro Miranda Ornellas Júnior. 

Moacyr Miranda Ornellas 

Miguel João Ângelo Michelleti. 

Plinio de Almeida 

Alberto Lerro Barreto 

José Ignacio Gonzalez 

Ruy Rosa Bucione 

Aulo Pimentel Camargo 

João Porto Alves 

Octavio Junqueira de Toledo... 

Napoleão Junqueira Loyolla.... 

Renato Franco Barcala 

Aloysio Ribeiro de Paiva 

Eugênio Vaquei-o Rodrigues . . . 

Eduardo Sabá 

Plauto de Souza 

Antônio Pastore 

Nadime Achcar 

Antônio Luiz Galvnnese Amato 

Augusta Bighetti 

Luiz Carlos Coutinho Paes 

José Godoy Ferraz 

£ 
8 
r. 
e 
2 

7,3 

(*) 

6,25 

6.5 

7.45 

(**) 

6 

7,1 

6,2 

(•) 

(*) 

£•2 
8 ti 

s -

8,05 

5,3 

6,23 

6,4 

6.75 

(**) 

6,55 

6,85 

5,16 

(•) 

(*) 

6,5 

(*) 

6,6 

5 

7,35 

(**) 

5,56 

6,8 

5,7 

(*) 

C) 

6,63 

(*) 

5,3 

5,0 3 

5,66 

(•*) 

5 

5,4 

5,1« 

(*) 

I*I 

6.S5 

(*) 

(•) 

6,3 

(*) 

5,03 

6,35 

(v) 

6,95 

6.7 

6,75 

(*) 

(**) 

5,2 

1 
6,6 

(*) 

C) 

6,95 

(*) 

« 

6,85 

5,83 

7,85 

6,05 

7 

(•) 

(**) 

6,2 

6,35 

C) 

(*) 

6,16 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

8 

7,3 

6,03 

C) 

C*) 

5,4 

i 
6.5 

(•) 

1*) 

5,7 

(*) 

5,16 

5.13 

5,03 

5,13 

5,56 

6,16 

5,03 

(**) 

5,2 

(•) Reprovado. 

(**) Eliminado. 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

C u r s o de O d o n t o l o g i a 

(CONTINUAÇÃO) 

P R I M E I R O A N N O 

N.» 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

4S 

49 

50 

N O M E S 

Geraldo Assis Gonçalves 

Alcides Borges da Motta 

Erich Gross 

João La Terza 

Moysés Guerchfeld 

Benedicto Armando Costa 

Luiz Gonzaga Miranda 

José Áureo Bustamante 

Ubirajara Tavares de Souza.... 

José de Oliveira Andrade 

Jacy Ribeiro dos Santos 

Armando Ercoli Guazzelli 

Cyro de Souza 

Alexandre Zsazs 

Octavio Prandini 

Irene Bernardes 

E d m u n d o Azevedo 

R o m e u Prestes Mattar 

Oswaldo de A. Victor Rodrigues 

Walter Setti 

Suren Garabedian 

João Paulo Piker 

! 
Leonardo Aug. do Carmo Braga 

José Carvalho da Silva 

Eurico Essinger 

(•) 

5,7 

9,45 

7 

5,06 

5,16 

5,06 

6.13 

(•••) 

5,23 

(**) 

C) 

(••) 

6,6 

5,36 

O 

5,3 

6,25 

8 

C) 

6,6 

o 
(*> 

7,1 

(*) 

C) 

6 

8,55 

6,6 

6,45 

6,55 

6,55 

6,5 

5,2 

6,4 

(*•) 

6,1 

(••) 

6,96 

6,2 

5,7 

6,5 

5,86 

7,7 

5,23 

6,05 

6,05 

(*) 

6,55 

C) 

8 1 

6 ̂ 1 
S 8 

O 

6,2 

8,55 

6,1 

(•) 

5,66 

(•) 

6,05 

(*•*) 

6,23 

(*•) 

5,13 

(...) 

5,73 

5,4 

6,45 

(*1 

(*) 

7.75 

(*) 

5,86 

6,05 

(•) 

(*) 

(•) 

St 
8 

(*) 

O 

7,6 

6,45 

5,23 

5,13 

5,56 

5,86 

(...) 

5,66 

(*•) 

5,66 

(..., 

6,06 

5,06 

(*) 

5,4 

5,33 

7,3 

(*) 

5,86 

5,2 

5,86 

(•) 

(•) 

(*) Reprovado. 

(**) Eliminado. 

(•*•) Não faz a cadeira. 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

C u r s o de O d o n t o l o g i a 

S E G U N D O A N N O 

N.° N O M E S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
1 

24 

I 
25 

1 
26 
27 

t 

28 

29 

1 
(•) 
(**) 

a2 
* 8 

*2 
ü a 

íín 

Anna Mendes de Oliveira . . . 

Conceição Mendes de Oliveira. 

Gil Salgado 

Eurico da Silva Mattos 

Adib S. Mansur 

Dudley Almeida Werneck 

Wilson Garone 

João Fleury Oliveira 

Bento Gurgel de Salles 

João Augusto Fleury Varella . 

Madeleine Hanania 

Rogério Dutra de Andrade . . . 

Carlos Baptista 

Charles Shalders Coachmann 

Edmundo D'Andréa 

Elzo Rocha 

Clodomir Simões 

Guido Baccelli 

José de Almeida Carvalho .... 

Maria Leopoldina Barata 

Leonor Bacha 

Asta Petrella 

Bahij Gattás 

José Senise da Silva 

Tullio Celso de Moura Rangel . 

Milton Spinola 

Gregorio Scarati 

Mario Rosiello 

Caio Mario de Macedo 

Não faz a cadeira. 
Reprovado. 

(») 

(*) 

8,45 

8,3 

8 

6,55 

(*) 

7,7 

I 
7,95 i 

6,95 

8,06 | 

! 
8,25 

8,6 

8,3 
I 

8,6 

8,85 

7,6 | 

I 
8,8 

I 
8,25 ' 

i 
8,75 

i 
7,2 1 

! 
8,05 

(*) 
(*) 
8,2 
8,95 
8,25 

7,05 

(*) 

7,2 

7,45 

6,55 

7,85 

5,56 

5,63 

7,3 

6,2 

6,5 

7,45 

5,06 

7,2 

6,36 

6,05 

6,35 

6,7 

7,75 

5,36 

6,36 

5,7 

5,3 

5,63 

6,8 

6,5 

5,23 

7,45 

7,5 

5,03 

6,35 

E 

a 5 
Í a 

3« 

j 8 

7,05 

6,4 

6,05 

7,8 

6,2 

5,06 

7,55 

6,35 

6,3 

6,46 

5,46 

6,3 

5,86 

6,05 

5,86 

6,35 

6,05 

5,83 

6,2 

5,5 

5,16 

5 

6 

6,05 

6.05 

5,8 

7,55 

(»•) 

6 

7,95 

6,8 

6,7 

7,5 

6,55 

5,2 

6,8 

8,86 

6,75 

6 

5,63 

7 

6,25 

6,8 

6,6 

7,8 

6,35 | 

7,3 

5,23 | 

6,2 

6,2 | 

I 
6,45 

5,23 

7 

" i 
6,3 [ 
7,55 

6,08 | 

5,2 

• I N 

8 S 
a z i 
* B -

6£ z 

8,2 

7,5 

S,45 

8,75 

6,85 

6,3 

8,5 

7,3 

7,5 

7,85 

6,55 

7,1 

6,8 

6.45 

7,35 

8,3 

8 

6,55 

7,75 

6,75 

7,25 

7,1 

7,25 

7,7 

8,95 

7,95 

7,5 

8 

8,95 
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RESULTADO GERAL DO EXAME ORDINÁRIO DO 
ANNO LECTIVO DE 1935 

C u r s o d e O d o n t o l o g i a 

T E R C E I R O A N N O 

X." 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

N O M E S 

Luiz Enrique Flores 

Hermann Thummel 

Sylvio Carneiro de Aquino 

Leduar Saraiva Kneese Filho.... 

José .leronimo Uubião 

Bento Pinto de Barros 

Aldo Visentini 

Edwaldo Brandão Correia 

José Noronha de Andrade 

Fedra Raia 

Dimas Vieira Rodrigues 

Jayro Teixeira de Souza 

Paulo Affonseca de Barros Paria 

Oswaldo de Cerqueira Dias 

Fernando Grezzi 

José Barros Oliveira 

Euclydes Pereira de Oliveira .... 

Maria Odysséa Silveira Martins.. 

V 
-~ 
h 
X 

S -

S 

» " a 

- « 
a « e. 
m 

6,53 

6,23 

5.4 

8,1 

6,13 

7,05 

8,55 

7,55 

7,95 

7,2 

7,1 

7,05 

6,1 

7.95 

C ) 

8,3 

6,35 

6,8 

5,50 

7,85 

7,05 

6,85 

7,45 

7,95 

7,3 

7,1 

6,76 

6,55 

6,5 

7,25 

O 

7,S 

5,53 ' 

6,95 

a -̂  — 
|si 
8 s e 
M e V 

g.l 
5,96 

6,6 

5.46 

7,95 

6.45 

7,95 

7,1 

7,2 

7,55 

6,7 

6,95 

6,2 

6,75 

7,45 

C ) 

6,S5 

5,06 

7,7 

9-í 

í ' 

6,13 

6,56 

6,5 

7,85 

8,5 

7,3 

7,3 

7,8 

8,25 

7,6 

8,25 

6,8 

6,53 

7.6 

O 

8,1 

5 

7,75 

" l. 8 

5,16 

5,80 

(•) 

7.5 

(,,05 

6,5 

6,96 

7,25 

7,05 

6,3 

6,3 

5,46 

6,45 

6,85 

C ) 

6,8 

O 

6,25 

(*) Reprovado. 





RELAÇÃO DOS PRINCIPAES APPARELHOS ADQUIRIDOS PARA 
OS LABORATÓRIOS, EM 1935 

1 — Milliamperemetro Westase 0 x 100 
1 — Voltametro Weston 0-5 volts 
1 — Transformador bakelite 4 X 8 X 12 
2 — Ureometros Malhado com cubas 
7 — Mufalos de bronze ns. 2 e 3 
1 — Thermometro para vulcanizador 
1 — Apparelho para dosagens biliares 
1 — Apparelho de Kipp de 500 cc. 

2^ — Caixas com fechos automáticos para lâminas 
4 — Mesas anatômicas de tubos de ferro de 0.50 X 1,75 X 0,80 pin

tadas de esmalte branco 
1 — Apparelho para óvulos 
1 — Aparelho para supositorios 
1 — Microscópio Spence Leiií, Co., com 3 objectivas, sendo 1 de im-

mersão, 2 oculares com charriot e estojo completo 
6 —- Pilhas seccas Columbia 
1 — Apparelho de choques electricos (Bobina de Ruhnkorff) 
1 — Fluctuador e um jogo de pesos para balança I lydrostatica 
1 — Alambique de Saleron completo 
1 •— Centrifugador para butyrometros 2 provas 
2 — Lâmpadas de projecção 
1 — Supporte Universal completo 

3 — Polidoras C. A. .\i . 110/60 typo 1". R. R. 1 Hp. 1/25 — 3.200 
rotações 

1 — Ventilador centrifugo com motor C. A. T. 22O/380 volts 60 
períodos typo L. A. 50 M. A. 20/2 

1 — Tanque de ebonite 
1 — Lâmpada de Punktlicht 
1 — Resistência de 110 volts 
1 — Lâmpada electrica typo 2 W. 
1 — Dispositivo de polarização composto de polarizador I, Analysa-

dor I, e lamina de Gipso RI, CO. portador 
1 — Condensador Cardioid 
1 — Objectiva achromatica 90 X L25 c/iris 
1 -- Câmara microphotographica Mifbex 6,5 X 9 tom 2 chaxis metal-

licos, obturador Klio e propulsor de arame e vidro despolido em 
armação MI 

1 - Estufa Cultor, modelo 001/111.110 volts n.n 3.349 
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1 — Microscópio Leitz modelo médio, platina, movei, app. de [Ilumina
ção 1,20 a b munido com diaphragma íris e portador de filtro, 
com jogo óptico n.° 6, composto de 1 objectiva n.° 3 (10 x), 1 
objectiva n.° 6 (45 x), 1 immersão a óleo 1/12 (100 x) 

2 — Oculares H 5 e 10 x, em Armário de madeira envernizado 
1 — Microscópio Leitz com platina redonda fixa, condensador com 

diaphragma íris e portador de filtro, 1 objectiva Leitz n.° 3 (10 x) 
1 objectiva Leitz n.° 6 (45 x) 
1 immersão a óleo 1/12 (100 x) 
1 oeular Leitá H 5 
1 oeular Leitz H 12, em armário de madeira envernizado 

1 — Tubo binocular adaptável com 2 oculares 5 e 10 x 
1 — Cadeira Jupter 2 pistões S/AA n.° 109 
1 — Motor electrico Campaz n.° 563, 110 volts 60 c. 
1 — Cuspideira typo Stander 
4 — Motores electricos Eugier, 110 volts, com braços, chicotes e pe

ças de mão, chromadas e c/supporte 
1 •— Michrotomo Spencer completo n.° 818 



DADOS PARA O ANNUARIO 
DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 





RESENHA HISTÓRICA DA FACULDADE DE PHARMACIA E 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

A Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo 
fo. creada pelo decreto n.» 6.283. de 25 de janeiro de 1934, organizada pelo 

decreto n.° 6.414. de 25 de abril de 1934 e regulamentada pelo decreto n.° 
7.392. de 25 de setembro de 1935. 

O seu primeiro director foi o prof. dr. Benedicto Montenegro, nomeado 

por decreto de 25 de abril de 1934 e exonerado por decreto de 3 de abril de 

1935, por ter sido eleito deputado á Assembléa Constituinte do Estado. 

Para substituil-o foi nomeado o , et dr. Raul de Vargas Cavalheiro 

por decreto de 30 de maio de 1035. que até o presente exerce essas funeções! 





RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE DESTA FACULDADE, COM 
AS ALTERAÇÕES NELLE OCCORRIDAS EM 1934/35 

CURSO I>E PHAHMACiA 

UR. JOSÉ" -MARIA D E FREITAS. 

PROF. JOSÉ' M A L H A D O FILHO 

PROF. FIRMLNO TAMANDARE" 
LEDO JFNIOR 

[>E TO-

PKOF. WILSON H O E H N E 

PKOFKSSOKES 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934, 
para reger a l.a cadeira. Physica Ap
plicada á Pharmacia. 

Nomeado, por decreto <je 25 de abril de 1934, 
nos termos do art. 11, lettra "a" do de
creto fi.414, da mesma data, para reger 
a cadeira de Chimica Orgânica e Bioló
gica. E m 19 de junho de 1934, pelo de-
i reto 6.50/2, essa cadeira foi desdobrada 
em duas, que ficou sendo, uma de Chi
mica Orgânica, 2.* cadeira, e outra d" 
Chimica Biológica, que ficou sendo a 
13.» cadeira e para cuja regência foi re
movido, tomando posse em 20 de junho 
de 1934. 

Nomeado, em 19 de junho de 1934. para re
ger a cadeira de Chimica Orgânica, 2.' 
cadeira do curso. 

Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 
para reger a cadeira de Botânica Ap
plicada A Pharmacia, 3.* cadeira do cur. 
so 

DR. PAI'LO D E TOLEDO ARTIGAS Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 
para reger a 4." cadeira do curso. Zoo
logia e Parasitologia. 

DR, ALBERTO D E OLIVEIRA SANTIAGO Nomeado, por decreto de 18 de maio de 1934, 

para reger a 5." cadeira do curso, Mi
crobiologia. 

Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934. 
para reger a G.1 cadeira do curso, Chi
mica Analytica. 

Nomeado, por decreto de 19 de junho de 1934, 
para reger a 7." cadeira do curso, Phar-
macognosia. 

PROF. VENANCIO MALTA MACHADO. 

DR. RALL DE VARGAS CAVALHEIRO 

DR. FELINTO H A B E R B E O K B R A N D Ã O Nomeado, em 25 de abril de 1934, para reger 

a 8.» cadeira do curso, Pharmacia Ga-
lenica. 
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CURSO D E PHARMACIA PROFESSORES 

DR. DINNEU PRESTES. 

DR. MARIO DOMINGUES D E TAMPOS. 

Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 
para reger a 9." cadeira do curso. Chi
mica Toxicologica e Bromatologica. 

Nomeado por decreto de 25 de abril de 1931. 
para reger a 10» cadeira do curso, Phar
macia Chimica. 

PROF. B R U N O .TOSE' CARLOS CRISTINT 

DR. E D U A R D O MONTEIRO. 

Nomeado por decreto de 25 de abril de 1931. 
para reger a 11.«cadeira do curso, Chi
mica Industrial Pharmaceutica. 

Nomeado por decreto de 25 de abril de 1934, 
para reger a 1!.» cadeira do curso, Hy-
g-iene e Legislação Pharmaceutica 

ASSIST ENTES 

DR. ARISTÓTELES ORSINI Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934. 
ipara assistente da 1.* cadeira, physica 
applicada á Prarmacia 

BENEDICTO SIQUEIRA DO A M A R A L . 

DR. MAURÍCIO OSCAR DA 
SILVA 

ROCHA E 

DAISY M O U R A BASTOS 

MARIA JOANNA TAGLTANETTT 

Nomeado, por decreto de 1 5 de maio de 193-1. 
-para assistente da 2.» cadeira, Chimica 
Orgânica e Biológica. E m virtude do 
decreto 6.502, de 19 de junho de 1934. 
que desdobrou a cadeira, passou a exer. 
•eer o cargo de assistente da 13a cadei
ra Chimica Biológica. 

Contractàdo, por acto de 23 de julho de 1934, 
para assistente da 13» cadeira, Chimica 
Biológica. Exonerado a pedido, des
se cargo, por despacho publicado ai.» 
de maio de 1933. 

Nomeada, por decreto de 3 de julho de 1934, 
para assistente da 2.» cadeira do curso. 
Chimica Orgânica. Por acto de 2 de 
maio de 1935, foi removida para assis
tente da 13.» cadeira do curso, Chimica 
Biológica. 

Contractada, por acto de 2 de maio de 1935, 
para assistente da 2." cadeira do curso, 
Chimica Orgânica. 

MOYSE'S K U H L M A N N Nomeado, por decreto de 15 de maio de 193'. 

para exercer o cargo de assistente da 
3.» cadeira, Botânica applicada á Phar
macia . 

DR. JOSÉ' SIZENANDO D E M A C E D O 
M E > Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934, 

para assistente da 4.a cadeira, Zoologia 
e Parasitologia. Por despacho publica
do a 21-4-1935, foi exonerado, a pedido. 
desse cargo. 
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CURSO DE PHARMACIA ASSISTENTES 

Contractàdo por acto de 15 de abri] de 19"" 
para exercer o cargo de assistente <la 
4.» cadeira. Zoologia e Parasitologia. 

F1LOMENA POMPEU v-
Nomeada, por decreto de 26 de junho de 1934, 

para exercer o cargo de assistente da 
5.» cadeira do curso, Microbiologia. 

ERNA MAERZ .. v 
-Nomeada por decreto de 15 de maio de 1934. 

para assistente da «.» cadeira, Chimica 
Analytica. 

THARCILLO A. NEUBERN DE TOLEDO. Nomeado por decreto de 26 de junho de 1934, 

para exercer o cargo de assistente da 
7." cadeira, Pharmacognosia. 

L A OITA Nomeado por decreto de 26 de junho de 1931. 

para assistente da 8.» cadeira. Pharma
cia Galenica. 

MARIA DE ABREU Nomeada, interinamente, por acto de 12-H 

1935, para assistente da 9.* cadeira, Chi
mica Toxicologica e Bromatologgica. 
Exoherada em 20-7-1935. em virtude de 
ter reassumido o cargo a assistente ef-
fectiva da cadeira. 

LAÍS HELENA DE PAIVA AZEVEDO.. Nomeada por decreto de 15 de maio de 1934, 

para assistente da 9.» cadeira, Chimica 
Toxicologica o Bromatologica. 

JOSÉ' DE CASTRO Nomeado por decreto de 26 de junho de 1934, 

assistente da 10.» ,-adeira, Pharmacia 
Chimica. 

HEBE DE ANDRADE Nomeada por decreto de 15 de maio de 1934, 

assistente da 11.» cadeira, Chimica In
dustrial Pharmaceutica. 

DR. PLINIO DE LIMA Nomeado, por decreto de 26 de junho de 1934, 
assistente da 12.» cadeira, Hygiene e Le
gislação Pharmaceutica. 





RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE DESTA FACULDADE, COM 
AS ALTERAÇÕES NELLE OCORRIDAS EM 1934-35 

CURSO DE ODONTOLOGIA PROFESSORES 

DR. JOÃO MOREIRA DA ROCH \ ^-
A Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934, 

para reger a 1." cadeira do curso, Ana
tomia. 

DR. ANDRÉ' DREYFUS Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 

para reger a 2.» cadeira do curso, His
tologia. 

DR. JOSÉ' PEDRO DE CARVALHO LIMA Nomeado, por decreto de 25 de abril d,. 1934. 

para reger a 3.» cadeira, Microbiologia. 

DR. JOSÉ' EURICO SANTOS ABREU.... Nomeado, por decreto de 18 r1p maio de 1D34, 

para reger a 4.» cadeira do curso, Ph; 
siologia. 

PROF. JOSÉ' P A U L O D E M A C E D O SOA-
R R S Nomeado, po,- decreto de 18 de maio de 1931, 

para reger a 5.» cadeira do curso, Me-

tallurgia e Chimica applicadas 
PROF. JOSÉ' D E OLIVEIRA M A R Q U E S 

JÚNIOR Nomeado, por decreto de 25 de abril de 19.V 

para reger a 6." cadeira do curso, Te
chnica Odontologica. 

PROF. CERVANTES JARDIM Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1" 

para reger a 7.» cadeira do curso, Cli

nica Odontologica d.» parte). 

PROF. PACLINO OUIMARÃES JÚNIOR.. Nomeado, por decreto de 15 de maio de i:.:: 

para reger a 8.» cadeira do curso. Cli

nica Odontologica (2.» parte) 
P R O F . A L F R E D O R A M A L H O R E L L E -

G A R D E Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 

para reger a 9." cadeira do curso, Pro
these Dentaria. 

DR .ANTÔNIO DE SOUZA CUNHA Nomeado, por decreto de 25 de abril de 193 

para reger a 10.» cadeira do curso, Pro

these bucco-facial. por despacho publi

cado a 25-4 1935, foi posto em commis

são, afim de aperfeiçoar .«eus estudos no 
extrangeiro. 

DR. SAUL LINTZ Xomeado, por decrato de 25 de abril dt- 19::'. 

para reger a 11.» cadeira do curso, Pa-

thologia e Therapeutica applicadas. 
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Cl KSO D E ODONTOLOGIA 

DR. ANTÔNIO CAMPOS DE OLIVEIRA... 

DR. JOÃO DE SAMPAIO DORIA 

PROF. < !VRO A. SILVA 

DR. BENEDICTO M O N T E N E G R O 

ASSIST 

DR. REYNALDO FIGUEIREDO 

ADFEO TODESCAN 

D. .MARIA ARANTES 

DR. DORIVAL FONSECA RIBEIRO 

DR. PAULO EMÍLIO DE OLIVEIRA 
A Z E V E D O 

IDA BUONO 

FRANCISCO DEONí 

SEBASTIÃO BOHN GAIA 

PROFESSORES 

Nonu-ado, por decreto de 25 de abril de 19:1 

para reger a 12.» cadeira do curso, Ortho
dontia e Odontopediatria 

Nomeado, por decreto de S de maio de 1934, 
para reger a 5." cadeira do curso. Hv
giene e Odontologia Legal. 

Nomeado, por decreto de 25 de abril de 1934, 
para reger a 8.» cadeira do curso, Cli
nica Odontologica (2." parte). Por de
creto de 15 de maio de 1934, foi remo
vido dessa cadeira para a 14.» cadeira 
do curso, electrotherapia e Radiologia 
applicadas. Por acto de 31 de janeiro 
de 1935, foi commissionado na Europa, 
afim de especializar-se na matéria que 
leeciona. Reassumiu o exercicio em 4 
de abri] de 1935. 

Nomeado, por decreto de 19 de junho de 1934, 
para reger a 15.» cadeira do curso, Ci
rurgia da bocca. 

ENTES 

Nomeado, por decreto de 1S de maio de 1934, 
para assistente da 1.» cadeira do curso, 
Anatomia. 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1931, 
para assistente da 2." cadeira. Histolo
gia. 

Nomeada, por decreto de 26 de junho de 1934, 
assistente da 3.» cadeira, Microbiolo
gia. 

Nomeado, por decreto de 26 de junho de 1934, 
para assistente da 4.» cadeira, Physio
logia. Por decreto de 27 de agosto de 
1935, foi exonerado, a pedido, desse car
go. 

Nomeado, por decreto de 3 de setembro de 
1935, assistente da 4.» cadeira. Physio
logia. 

Oontraetada, por acto de 16 de abril de 1935, 
para assistente da 5." cadeira do cur
so, Metallurgia e Chimica applicadas. 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934, 
assistente da 6.» cadeira, Technica Odon
tologica. 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934. 
assistente da 7.' cadeira, Clinica Odon
tologica (1.» parte). 
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CURSO D E ODONTOLOGIA 

DONATO GORGA 

ANÍSIO FERREIRA 

DR. MANUEL PEREIRA 

PAULO GUIMARÃES FERREIRA . . 

HENRIQUE ORSINI 

ADOLPHO SCHLOENBACH 

HEITOR JARDIM ARANTES 

GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES 

LUIZ STAMATIS 

RAMON BLAT FILHO 

DR. NICOLINO M O R E N A 

ASSISTENTES 

Contractàdo, por acto de 24 de abril de 

1935, assistente da 7." cadeira, Clinici 

Odontologica (1.» parte). 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934, 

assistente da 9." cadeira, Prothese Den
taria. 

Nomeado, por decreto de 26 de junho de 19: 

assistente da 13.» cadeira. Hygiene e 

Odontologia Legal. 

Nomeado, por decreto de 26 de junho de 1934, 

assistente da 8.» cadeira, Clinica Odon
tologica (2.» parte). 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934. 

assistente da 11.» cadeira, Pathologia e 

Therapeutica applicadas. 

Contractàdo, por acto de 7 de julho de 1934, 

assistente da 8.» cadeira, Clinica Odon

tologica (2.» parte). Por acto de 12 de 

setembro de 1935, foi designado para 

substituir o sr. Joaquim Ferreira Lima, 

assistente de Electrotherapia e Radio
logia applicadas. 

Nomeado, por acto de 12 de setembro de 

1935, para assistente da 8.» cadeira, Cl. 

nica Odontologica (2.» parte), substituin

do o sr. Adolpho Sohloenbach, em seu 
impedimento. 

Nomeado, por decreto de 15 de maio de 1934. 

assistente da 12.» cadeira, Orthodontia e 

Odontopediatria. 

Contractàdo, por acto de 7 de julho de 1934, 

assistente da 12.» cadeira, Orthodontia e 

Odontopediatria. 

Contractàdo, por acto de 15 de maio de 193', 

assistenteda 10.» cadeira, Prothese bu-
co-facial. Foi nomeado para substituir 

o cathedratico dessa cadeira, durante o 

seu impedimento, em 2 de ma'io de 
1935. 

Nomeado, por acto de 17 de abril de 1935, 

assistente da 15.» cadeira, Cirurgia da 
bocca. 





DADOS BIO-BIBLIOGRAPHICOS SOBRE PROFESSORES 
CATHEDRATICOS E ASSISTENTES DESTA FACULDADE 

CURSO DE PHARMACIA 

PROFESSORES 

Dr. José Maria de Freitas -- Filho de Sebastião Maria de Albuquer
que Freitas e D. Augusta Monteiro de Barros Freitas. Nasceu nesta Ca
pital aos 21 de março de 1903. Fez o curso primário em Grupo Escolar e 
no Externato Freitas. Cursou o Gymnasio de S. Bento, da Capital e o 
Collegio Anchieta, de Nova Friburgo. Officializou o curso de humanida
des no regime de exames parcellados, prestando-os todos no Gymnasio do 
Estado da Capital. Ingressou na Faculdade de Medicina de S, Paulo em 
1922, diplomando-se em 1927. Defendeu these sobre "Calculose urinaria 
na Infância ', approvada com distincção. Foi interno residente da Santa 
Casa de S. Paulo no periodo entre 1«24 e 1927. Clinicou de 1928 a 1930 
em Botucatú, onde exerceu o cargo de chefe da secção de cirurgia da Mi
sericórdia Botucatuense. Km 1931 foi nomeado assistente de Anatomia da 
Faculdade de Medicina de S. Paulo, no regime de tempo integral, em 1933 
foi contractàdo technico chefe, para a cadeira de Technica Cirúrgica da mes
ma Faculdade; em maio de 1935. nomeado interinamente Chefe de Labora
tório da mesma cadeira, foi nesse cargo effectivado em outubro do mesmo 
anno. Ingressou para a Congregação da Escola de Pharmacia em 1933, 
como professor da cadeira de Physica applicada á Pharmacia, sendo para 
ella nomeado quando da passagem da Escola para a Universidade de S. Pau
lo. É fundador da Escola Paulista de Medicina, comidado para reger a cadei
ra de Technica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Xo periodo de 1933 a 1935 
não estando installlado o 4.° anno medico dessa Escola, exerceu actividade 
didactica como adjuucto de anatomia, leccionando parte do programma, em 
accôrdo com o cathedratico Prof. Moreira da Rocha. E' membro do Con
selho Deliberativo da Escola Paulista de Medicina. Exerce actividades 
clinicas, como assistente extra-numerario, na 4.a cirurgia de homens da 
Santa Casa. Serviço do Prof. B. Montenegro. e como cirurgião do Hospital 
Allemão e da Sociedade Japoneza de Beneficência do Brasil. E' sócio da 
Associação Paulista de Medicina, onde já exerceu o mandato de secretario 
da Secção de Cirurgia. Publicou, além de sua these inaugural, trabalhos 
sobre cirurgia das vias biliares e sobre processos plásticos no tratamento 
das hérnias. Xo Congresso Medico reunido em S. Paulo em 1933, fez uma 
communicação sobre a technica das toracoplastias parciaes. 
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Firmino Tamandaré de Toledo Júnior — Nascido a 11 de abril de 
1881, em Campinas, Estado de S. Paulo. Filho do Major Firmino Taman
daré de Toledo e D. Antonia de Carvalho Toledo. Fez parte do curso de 
humanidades no Collegio de São Luiz, Ytú (1892.1894). Bacharel em 
Sciencias e Lettras pelo Gymnasio de Campinas (1901). Pharmaceutico 
pela Escola de Pharmacia, Odontologia e Obstetrícia de S. Paulo (1904) 
Ex-preparador de Botânica, Chimica mineral e Chimica orgânica da mes
ma Escola (1904-1913). Ex-naturalista viajante do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro (1913-1916), Ex-professor cathedratico da Universidade 
de S. Paulo (extincta). Secretario do Conselho Superior e Director da 
Escola de Pharmacia da mesma Universidade. Professor cathedratico da 
Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo (extincta). Ex-professor 
de Physica, Chimica e Historia Xatural do Gymnasio Oswaldo Cruz de 
S. Paulo. Sócio da União Pharmaceutica de São Paulo. Sócio fundador 
da Sociedade de Pharmacia e Chimica de S. Paulo; eleito secretario da 
Secção de Sciencias Naturaes da mesma Sociedade (1924-1926) e reeleito 
(1926-1928). Auctor de vários trabalhos publicados em revistas scientifi
cas. Ex-redactor da Revista Pharmaceutica de São Paulo. Membro e 
secretario da Commissão encarregada pelo primeiro Congresso Medico 
Paulista (S. Paulo, Dez.0 1916) da confecção da Pharmacopéa Paulista. 
Membro consultivo, nomeado pelo mesmo Congresso, da Commissão elei
ta para organização da Pharmacopéa Nacional. Ex-Director technico de 
diversas fabricas de productos chimicos e pharmaceuticos. 

Wilson Hoehne — Filho de Frederico Carlos Hoehne, nascido em 14 
de outubro de 1908, na Capital Federal, vindo para S. Paulo em abril de 
1916, onde reside até a presente data. Cursou os preparatórios do Ma-

ckenzie College e formou-se em Agronomia pela Escola Agrícola de La
vras — Minas Geraes, onde esteve de 1928 e 1931. Trabalhou na Faculdade 
de Medicina de S. Paulo, como technico de Botânica e Zoologia do curso 
pré-medico com o Dr. Paulo Sawaya. Desde março de 1932 a junho de 1933, 
trabalhou como professor da cadeira de Botânica applicada á Pharmacia na 
extincta Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, desde a reaber
tura do seu curso, na nova phase. Entrou como contractàdo no Instituto 
Biológico como assistente da Secção de Botânica e Agronomia. E m agos
to de 1934, foi nomeado assistente technico da mesma Secção. Presente
mente acha-se como professor da cadeira de Botânica applicada á Pharma
cia, desta Faculdade. Como trabalhos bibliographicos apresenta alguns ar
tigos escnptos para revistas, sobre agronomia, na revista da Escola Agrí
cola de Lavras "O Agricultor". 

Dr. Paulo de Toledo Artigas — Filho do Cel. Eugênio Pacheco Arti-
gas e de D. Rita de Toledo Piza e Artigas. Nascido a 9 de janeiro de 1905 

em S. Paulo. Cargos exercidos: — Monitor da cadeira de Zoologia e Pa
rasitologia da Faculdade de Medicina de S. Paulo (1926-1928). Interno 

da 2.a Enfermaria de Medicina de Homens do Hospital da Santa Casa de 
Misericórdia de S. Paulo (1926-1929). Assistente do Instituto Biológico 
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(1931) Primeiro assistente de Microbiologia e Immunologia da Facul
dade de Medicina de S. Paulo (1931-1934). Professor cathedratico da Es
cola de I harmacia e Odontologia de S. Paulo (1932-1934). Professor ca-

M O Í Í Ò ^ effeA
Ctivo d a Faculdade de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo 

(MM-WSb). Assistente do Instituto Butantan (1935). Titulos - Bacha
rel em Sciencias e Lettras (Gymnasio da Capital do Estado de S. Paulo, 
923). Doutor em Medicina (Faculdade de Medicina de São Paulo, 1923) 
Livre docente da Faculdade de Medicina (candidato approvado em con
curso para a regência da cadeira de Parasitologia. 1931). Laureado pela 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo com o prêmio Florencio 
Gomes, por sua these "Systematica das nematoides dos arthropodes" 1929-
Presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (1929). Presidente da 
Soe. de Biologia de S. Paulo (1932). Sócio titular da Socied. de Medicina e 
Cirurgia de S. Paulo (1933). Trabalhos scientificos: - \ _ Xa Facul
dade de Medicina de S. Paulo, na qualidade de auxiliar acadêmico do De
partamento de Parasitologia, 1926; 1. Nematoides de invertebrados I. II. 
m , I\ e \ - Boletim Biológico, 1927; 6. Pneumoesces neivai. n. sp Tre-
matodeo do pulmão de rã. (em collaboração com o prof. Lauro Travassos). 
Boi. Bio, . ase. 10, 1928; 7. Fauna helminthologica dos peixes de água doce 
do Brasil (em collaboração com o prof. Lauro Travassos e Dr C Perei
ra). Arch do Inst. Biolog. vol. I; 8. Nematoides de invertebrados VI. Boi 
Biol. 1928, fase, 12, 1929; 9 -- Nova espécie de nematoide do gênero Ce-
phalobium, Boi. Biol. fase. 16; 10 - - Systematica dos nematoides dos ar
thropodes (these apresentada á Faculdade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo em 1929 e laureada com o prêmio Florencio Gome, — medalha de 
ouro — conferido pela Sociedade de Med. e Cir. de São Paulo. B — Xo 
Instituto Oswaldo Cruz. na qualidade de estagiário do laboratório de Hel-
minthologia, a cargo do Prof. Lauro Travassos; 11 — Nematoides dos gê
neros Rhigonema Cobb e Dudekemia n. gn. Memórias do, Instituto Oswal
do Cruz, 1930, fase. I ; 12 — Sobre um novo gênero de nematoides, Clemen-
leia, e uma nova espécie, C. dementei, parasita de julideos. Memórias do 
inst. Osw. Cruz. 1030, fase. 1; C - Xo Instituto Biológico, na qualidade 
de assistente contractàdo, 1931 ; 13 - - Alterações histologicas do rim na 
trypanosomiase americana congênita experimental. Semana de Urologia 
da Santa Casa, jan. 1931; 14 — Trypanosomiase americana experimental. 
Contr. para o estudo da natureza das cellulas phagocytarias do pulmão (em 
col. com o Dr. Ernesto de Souza Campos). Comimunicaçâo á Soe. de Med. 
e Cir. de S. Paulo. D — Xa Fac. de Med. de S. Paulo, na qualidade de 1.° 
assist. do Dep. de Microb. e Immunologia. 1932. 15 — Sobre um novo 
Sarcocystis do tamanduá tetradactyla (em col. com o Dr. José Oria). An-
naes da F̂ ac. de Med.. 1931. commttnicação á Semana de Lab. .a Soe. Med. 
de S. Paulo, 1932. 16 •— Sobre a technica da ultra-filtração do virus tuber
culoso em placas de colodio (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Com-
municação á Semana de Lab. 1932; 17 — Verificação do bacillo da tuber
culose nos filtrados (em collaboração com o Dr. Genesio Pacheco. Rev. 
Biol. e Hyg., vol. III. fase. I. Communicação á Soe. Biol. de S. Paulo, 
1932; 18 - Chiostichorchis myopotami n. sp. (Trematoda) (em collabora
ção com o Dr. Genesio Pacheco). Comptes Rendus de Ia Societé de Bio-
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logie de Paris. 1932; 19 — Strongyloides myopotami n.sp. (Nematoda) 
(em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Comptes Rendus de Ia Societé de 
de Biol. de Paris. 1932; 2 0 — Eimeria myopotami n. sp. (Sporozoa) (em 
col. com o Dr. Genesio Pacheco). Comptes Rendus de Ia Societé de Biolo-
gie de Paris, 1932; 21 — Chiostichorchis myopotami, parasita do Myo-
castor coipus. Chiostichorchis n. gn. (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). 
Rev. Biol. e Hyg. 1932, vol. III, fase. 3 e 4; 22 — Estudos sobre o virus 
tuberculoso. I — Reproducção da tuberculose do typo virus filtravel com 
doses sub-infectantes (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol. e 
Hyg. 1932, vol. III, fase. 3 e 4; 23 - Estudos sobre o virus tuberculoso. 
II — Filtração em ultra-filtros. Membranas de gelose (em col. com o Dr. 
Genesio Pacheco). Rev. Biol. e Hyg. 1932, vol. III, fase. 3 e 4. 24 — Es
tudos sobre o virus tuberculoso. III — Filtração em ultra-filtros. Mem
branas de collodio (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol. e Hyg. 
vol. III, fase. 3 e 4; 25 — AffecçÕes suppurativas da nutria ou ratão banha
do (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. da Soe. Paulista de Med. 
Veterin.. vol. II. n. 2-3. 1933. 26 — Longistriata maldonadoi n. sp. (Ne
matoda). Trichostrongilideo parasito do Myocastor coipus (em collabora
ção com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol. e Hyg. vol. 4 n. 2. 27 — Con
tribuição ao conhecimento da estruetura dos corynebacterios (em col. com 
o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol. e Hyg. 1933, vol. 4, n. 1. Communfc. á 
Soe. Biol. em 8-11-933; 28 —• Sobre uma filaria parasitaria do Myocastor 
coipus. Dipetalonema travassosi n. sp. (Filarioidea. Nematoda) (em col, 
com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol. e Hyg., vol. 4, n.° 1; 29 Sobre 
o parasitismo do Seimiris sciureus por um Gongylonema (G. saimirisi, n. 
sp.) e as possibilidades de infecção humana. Rev. Soe. Paulista de Medic. 
Veterinária, 1933, vol. III, n.° 3-4. Communic. á Soe. de Med, e Cirurg., 
maio-933. 30 — Sobre possíveis alterações morphologicas do Chilomastix 
mesnili (Wenyon, 910) (em col. com o Dr. Genesio Pacheco). Rev. Biol, e 
Hyg., vol. 4, n.° 2. A febre ondulante em S. Paulo e algumas considera
ções a seu respeito. "O Estado de S. Paulo". 2-9-933. 32 — Febre ondulan
te. Estudos sobre os primeiros casos observados em S. Paulo. Communi-
cação á Soe. Med. e Cirurg. — out. 933 (Trabalho apresentado com o fim 
de concorrer a uma vaga na sessão de Sciencias Applicadas da Soe. de Me
dicina e Cirurgia de S. Paulo e com o qual o auetor logrou ingressar na 
referida Sociedade. 33 — O conceito actual dos virus filtraveis. Revista 
Paulista de Med. set. 933, vol. III, n.° 3. 34 — Considerações em torno da 
bactenologia da ulcera gastro-dtiodenal. These do Dr. Naylor da Silva 

Carvalho, approvada com distincção. 35 — Considerações' em torno da 
tlora bacteriana da ulcera gastro-duodenal (nota prévia) (em col. com a 
Dr. Edmundo Vasconcellos e doutorando Naylor Carvalho). Communic. á 
Soe. de Med. e Cir. de S. Paulo. 36 — Considerações sobre a flora bacte
riológica da bile de cães normaes (em col. com o Dr. Edmundo Vascon

cellos). Communicação á Soe. de Biologia de S. Paulo, em 8-5-934. 37 — 
Irypanosoma myocastori n. sp. trypanosoma do Myocastor coypus 37 — 
Annaes da Fac. de Med, de S. Paulo, 1934. 38 - Considerações em torno 
de uma epizootia em coelhos, determinadas por Salmonella tvphimurium. 
Communicações á Sociedade de Biologia de S. Paulo, sessão de setembro 



de 1935. 39 — Sobre um methodo simples e de bons resultados para a 
montagem de helminthos e pequenos arthrodes. Communicação á So
ciedade de Biologia, sessão de setembro de 1935. 

)cn.
Z)r A'berto de Oliveira Santiago -- Xascido em 29 de novembro de 

18J3. em S. João da Boa Vista. Estado de S. Paulo: filho legitimo do Dr. 
Francisco Ribeiro Santiago e D. Francisca de Oliveira Santiago, ambos 
brasileiros. — Bacharel em Sciencias e lettras pelo Gymnasio Internato 
Alacedo Soares em dezembro de 1911. Interno por concurso de Clinica de 
Syphilis e moléstias da pelle. da Faculdade de Medicina de S. Paulo, em 
1918. Formado e approvado com grande distincção, em defesa de these, 
pela Faculdade de Medicina de S. Paulo, em dezembro de 1919. Profes
sor substituto de Microbiologia e Hvgiene. da Escola de Pharmacia e 
Odontologia de S. Paulo, em março de 1922. Professor cathedratico de 
Microbiologia da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, em mar
ço de 1924. Assistente do Instituto de Hvgiene de S. Paulo e Chefe do 
Departamento de Microbiologia do mesmo em janeiro de 1925. Membro 
da Sociedade Americana de Parasitologia em 1926. Instructor do Insti
tuto de Hvgiene em 1927 e Professor dos seus cursos para Educadores Sa
nitários e médicos especializados em Saúde Publica. Medico auxiliar do 
Instituto de Hygiene em 13 de agosto de 1931, passando a 31 de agosto 
liara o cargo de Medico da Inspectoria de Prophylaxia de Syphilis e Mo
léstias Venereas do Serviço Sanitário. Professor da Faculdade de Phar
macia e Odontologia da Universidade de São Paulo por decreto de 18 de 
maio de 1934. IVabalhos publicados: -- 1924 -- Noções de Microbiologia. 
1926 — Portadores de germens. Apresentado ao III Congresso Brasileiro 
de Hygiene. 

Venancio Malta Machado - - Nascido a 29 de junho de 1888, em Ara-
raquara, Estado de S. Paulo. Filho de Francisco Moysés Assis Machado. 
Diplomado em pharmacia pela Escola de Pharmacia de S. Paulo em 1916. 
Exerceu em 1917 e 1918 o cargo de assistente da cadeira de Chimica Toxi
cologica e Biológica. Substituiu por diversas vezes o professor de Botâ
nica. Em 1924, exerceu interinamente o cargo de professor de Historia 
Xatural da mesma Escola. Em 1925 foi effectivado no cargo de professor 
de Historia Natural, que exerceu até 1927. Em 1927 e 1928 occupou a ca
thedra de Chimica Toxicologica e Biológica. E m 1931 passou a exercer 
o cargo de cathedratico de Chimica Analytica. cadeira que hoje rege na 
FAaculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade' de São Paulo. 
Foi secretario do primeiro Congresso Brasileiro de Pharmacia, reunido 
em 1922 na Capital Federal. Apresentou a esse Congresso uma these so
bre pesos e medidas em pharmacia e pronunciou a Conferência Inaugural 
do mesmo certamen (trabalhos publicados nos Annaes do 1.° Congresso 
Brasileiro de Pharmacia). Foi membro da commissão organizadora do 
2.° Congresso Brasileiro de Pharmacia reunido em São Paulo em 1928. E' 
sócio correspondente da Sociedade Nacional de Pharmacia da Republica 
Argentina, da associação Brasileira de Pharmaceuticos do Rio de Janeiro. 
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Titular e actual presidente da Sociedade cie Pharmacia Chimica de São 
Paulo. Publicou as seguintes theses: "Soluções", "Colloides" e diversas 
communicações feitas á Sociedade da qual é presidente. 

Dr. Raul de Vargas Cavalheiro —• Nascido nesta Capital, no dia 6 de 
setembro de 1886. Filho legitimo do Dr. Felizardo de Assumpção Cava
lheiro (medico) e de D. Deolinda Magdalena de Vargas Cavalheiro. Fez 
seus estudos no Collegio Archidiocesano de Sorocaba, Seminário Epis
copal de S. Paulo, Collegio dos Irmãos Maristas e Instituto de Sciencias e 
Lettras. Prestou exames parcellados no antigo Curso Annexo e no Gym
nasio do Estado. Diplomou-se em Pharmacia, pela Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1005. Diplomou-se em Medi
cina, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 27 de dezembro 
de 1913. Actividade como pharmaceutico: — Director interino da Phar
macia da Sociedade Beneficente dos Empregados da Estrada de Ferro So-
rocabana ; Pharmaceutico do Hospício do Juquery; Auxiliar Technico Di
rector da Pharmacia da Commissão de Prophylaxia do Trachoma. Acti
vidade como Medico: — Clinico nesta Capital; Assistente da Enfermaria 
de Cirurgia Infantil da Santa Casa de Misericórdia; Assistente da Mater
nidade de São Paulo; Chefe de Clinica Obstetrica da Maternidade de São 
Paulo. Actividade como Professor: — Cathedratico de Pharmacología da 
Lscola de Pharmacia da Universidade de São Paulo (Instituto de ensino 
particular e já extincto) ; cathedratico de Chimica Medica da Escola de 
Medicina da Universidade de São Paulo (extincta) ; Preparador de Chi
mica Medica da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo; Profes
sor de Pharmacognosia da extincta Escola de Pharmacia e Odontologia 
de São Paulo, Professor de Pharmacognosia da Faculdade de Pharmacia 
e Odontologia da Universidade de São Paulo; Professor de Hygiene do 
Curso Pre-Juridico do Lyceu Nacional Rio Branco. Membro da Commis
são incumbida de estudar o projecto sobre a Pharmacopéa Paulista. Dire
ctor da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São 
Paulo. Trabalho scientifico — These inaugural "Spina bifida e seu tra
tamento" (approvada com distincção). 

Dr. Felinto Haberbeck Brandão - Filho legitimo de José Bernardo 
Ferreira Brandão e d. Caetana Haberbeck Brandão, nascido a 13 de de
zembro de 1878, em Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catharina. 
Fez o curso gymnasial no Gymnasio do Estado da mesma Capital. Matri-
triculou-se no 1." anno da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, no anno de 
1899, tendo sido approvado. Transferiu-se para a Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, curso de pharmacia, por onde se diplomou em 1902. Ma
triculou-se no 1." anno do curso medico em 1906, terminando-o em 1912. De

fendeu these de doutoramento em abril de 1913, tendo sido approvado 
com distincção. E m fevereiro de 1914, foi nomeado preparador da cadeira 
de Pharmacologia da Faculdade de Medicina de S. Paulo, ahi servindo até 
julho de 1925, quando foi transferido para o cargo de Inspector Sanitário 
da Capital, cargo no qual se conserva. Substituiu o lente cathedratico de 
Pharmacologia da Faculdade de Medicina de S. Paulo, quando afastado 
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por moléstia. Nomeado lente de Pharmacia Gallenica da Escola de Phar

macia e Odontologia de*S. Paulo, quando reorganizada pelo Depositário 
Judicial Dr. Benedicto Montenegro. Nomeado lente cathedratico de Phar
macia Gallenica da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universi
dade de S. Paulo, por decreto de maio de. 1934. Exerce ainda o cargo de 
fiscal "ad-hoc" junto á Faculdade de Pharmacia e Odontologia de Jabo-
ticabal. Serviu, em VJ32. como examinador, no concurso para lente da ca

deira de Therapeutica e Pharmacologia da Faculdade de Medicina Vete
rinária de São Paulo. 

Dr. Mario Domingues de Campos -- Filho legitimo de Antônio Perei
ra de Campos e de D. Maria Euphrasía Domingues de Campos, nasceu em 
S. Luiz de Parahytinga, Estado de S. Paulo, em seis de dezembro de 1884. 
Os seus estudos foram feitos no Gymnasio Xogueira da Gama em Jaca-

íehy, tendo depois seguido o curso de Pharmacia em Ouro Preto, restado 

de Minas Geraes, onde se formou em 1905. F m S. Paulo dedicou-se ao 
ensino de Sciencias Physico-Xaturaes, tendo sido professor de Physica e 
Chimica no Gymnasio Xogueira da Gama de 1909 a 1911. E m S. Paulo, 

para onde se transferiu, em 1912. continuou a leccionar nos seguintes esta
belecimentos de ensino: Gymnasio Macedo Soares. Instituto de Sciencias 

e Lettras e Externato Pereira Barretto. Fundada a Faculdade de Medi
cina e Cirurgia de São Paulo, prestou ali exames de madureza. matricu-
lando-se nesse estabelecimento em 1914. Defendeu these de doutoramento 

em 1921, obtendo nota distincta. Algum tempo depois, convidado para 
professor contractàdo da Escola de Pharmacia e Odontologia de Itapeti-
ninga, tendo lá preleccionado por espaço de quasi dois annos. F m 1925 

foi convidado pelo Prof. Dr. Guilherme Bastos Milward para assistente 
da cadeira de Chimica Geral, mineral e orgânica da Faculdade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo, em substituição ao Dr. Raul de Vargas Cavalhei

ro, em goso de licença. Mais tarde, tendo o Dr. Raul de Vargas Cavalhei
ro se exonerado a pedido, ficou o sr. Mario Domingues de Campos na

quelle lugar, occupando o cargo de primeiro assistente, por nomeação do 
então Presidente do listado, em 1926. Durante todo esse tempo dedicou-
se ao estudo das Sciencias Physico-Chimicas, tendo escripto e publicado 
alguns trabalhos, taes como: "Eliminação do Mercúrio pelo Leite", "Nova 

technica para Dosagem do Ferro e do Cobre", e em collaboração com o 
Prof. Dr. Jayme Regalo Pereira, estudou e publicou (em nota prévia) o 

principio cia planta Ouebra-Pedra(Phyanthos-Corcovadensis). E m 1931 

o Prof. Benedicto Montenegro convidou-o para professor interino da ca
deira de Pharmacia Chimica da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. 

Paulo, cargo que acceitou, tendo ali prestado o seu concurso. E m 1933, 
como primeiro assistente de Chimica Physiologica da Fac. de Aledicina de 
S. Paulo, foi, por indicação do Prof. Dr. Celestino Bourroul, então Dire

ctor, nomeado professor interino da mesma cadeira, vaga pelo fallecimen-

to do Prof. Guilherme Bastos Milward, em 1932. 1'endo sido criada a Uni
versidade cie S. Paulo e nella incorporada a Escola de Pharmacia e Odon
tologia de S. Paulo, com a denominação de Faculdade de Pharm. e Odont., 
foi para ella nomeado professor da 10.a cadeira — "Pharmacia Chimica", 



— 598 — 

por indicação do prof. Dr. Benedicto Montenegro, então Director do esta
belecimento. Nessa época, exonerou-se, a pedido, do cargo de primeiro 
assistente de tempo integral da Faculdade de Medicina da Universidade 
de S. Paulo, para tomar posse da cadeira de Pharmacia Chimica da Facul
dade de Pharm. e Odont. da mesma Universidade, lugar esse que occupa 
actualmente. 

Bruno José Carlos Cristini — Nascido em S. Paulo (Capital) a 25 de 
março de 1899. Filho de Macedonio Cristini e D. Luiza Cristini. Phar
maceutico pela Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo em 1918. 
2.° tenente-pharmaceutico de l.a linha cia reserva do Exercito (1924). Pre
parador da Esc. de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. — Physica 
(1924-1927). Director-technico da "Sociedade Chimica Pharmaceutica 
Lda.". S. Paulo (1923-1928). Sócio titular da Sociedade de Pharmacia e 
Chimica'de S. Paulo (1924). Secretario-substituto do 2.° Congresso Phar
maceutico Brasileiro, S. Paulo (1927). Secretario da Secção de Deonto-
logia e Interesses Profissionaes da Sociedade de Pharmacia e Chimica de 
S. Paulo (1926-1935). Professor interino de chimica industrial pharma
ceutica da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo (1932). Pro
fessor de chimica industrial pharmaceutica da Faculdade de Pharmacia e 
Odontologia da Universidade de S. Paulo (1934). Trabalhos: De algu
mas considerações sobre as tinturas de plantas (em resposta ao thema "Ma-
ceração ou lixiviação", dado pela mesa da Sociedade de Pharmacia e Chi
mica de S. Paulo, maio. de 1928. Annaes de 1927-28, 2.° vol. O chlorofor-
mio commemoração do centenário do chloroformio na Sociedade de Phar
macia e Chimica de S. Paulo, novembro de 1931. Archivos da Sociedade. 

Dr. Eduardo Monteiro — Nascido a 19 de março de 1889. em Portu
gal. Filho de Thomaz Ignacio da Costa Monteiro. Titulos. Professor 
cathedratico de Hygiene e Legislação Pharmaceutica da Faculdade de Phar
macia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. Pharmaceutico pela 
antiga Escola de Pharmacia de S. Paulo (1905). Doutor em Medicina pela 
Faculdade do Rio de Janeiro (1912). Ex-chefe de Clinica Medica da Sta. 
Casa de Santos (1913, 1914, 1915). Ex-Assistente extra-numerario da l.a 

cadeira de Clinica Medica da Faculdade de Medicina de S. Paulo (1916, 
1917, 1918). Membro titular da Sociedade cie Medicina e Cirurgia de S. 
•Paulo. Ex-presidente da Secção de Medicina da Associação Paulista de 
Medicina. Chefe da Clinica Medica de Mulheres da Polyclinica de São 
Paulo. Trabalhos: Physiologia e Pathologia do Metabolismo cellular — 
These inaugural approvada com distincção. Estudo Clinico das Adenopa-
thias. Propedêutica, Respiratória. Clinica Medica — 3 volumes. Introduc
ção á Pathologia Renal — 2 volumes. Os perigos do alcoolismo. O Syste
ma supra-renal. Introducção á Pathologia dos paratiroides. Periarterite 
nodosa. Semiótica elementar. 

José Malhado Filho-- Nascido em Parahybuna, Estado de S. Paulo. 
em 25_de julho de 1872. Filho de José Pedro Malhado Rosa e D. Maria 
Benedicta Malhado. Curso secundário feito nos collegios S. Fransciso 
das Chagas, de Taubaté, e Moretzsohn, da Capital. Exames de prepara-
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torios prestados no Curso Annexo a Faculdade de Direito de S. Paulo e 
lnstrucção Publica do Rio de Janeiro. Fez o curso de Pharmacia na Fa

culdade de Medicina e Pharmacia do Rio de Janeiro (1886-1888), collan-
do grau em janeiro de 1889. Fundador, professor, director da Escola de 

Pharmacia e membro do Conselho Superior da extincta Universidade de 
São Paulo (1912-1917). Professor da Escola de Pharmacia e Odontologia 
de S. Paulo (1926). Professor interino do Gymnasio do Estado (1913-
1933). Professor do Curso Pré-Medico da Escola Paulista de Medicina 
(1934). Professor da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Univer
sidade de S. Paulo (1934). Abriu .em 1904. na Capital, um Laboratório de 
Analyses destinadas á clinica, que ainda mantém. Membro honorário da 

Academia Xacional de Medicina. Membro correspondente da Associação 
Brasileira de Pharmaccuticos do Rio cie Janeiro. Sócio benemérito da 
União Pharmaceutica. Fundador e titular da Sociedade de Pharmacia e Chi

mica (S. Paulo). Titular da extincta Academia Paulista de Medicina e da ex
tincta Soe. de Medicina de Taubaté (1900). Co-auctor cia Pharmacopéa Pau
lista. Membro da Commissão Organizadora da Pharmacopéa Brasileira. 

Membro da representação paulista no 1.° Congresso Brasileiro de Phar
macia. Auctor de vários trabalhos publicados em revistas e communica-

dos á Sociedade e Congressos Scientificos. entre outros: — "Causa dos ac-
cidentes provocados pelas injecções endovenosas de iodeto de sódio"; 
"Desodorização do óleo de figado de bacalhau"; "Causa de erro na pes

quisa de indoxyla nas urinas"; "Urina sem phosphato"; "Verificação da 

neutralidade dos vidros das ampolas"; " Pharmacolithos" (cálculos); "Uro
logia medieval - - Poema das Urinas"; "Pharmacopéa UVinaria": "Azul 

methyleno nas urinas": •'Sobre um caso de deterioração de água potável"; 

"Ureometro de Malhado"; "Preparação do extracto de Bile": "Prepara

ção do xarope de tolú"; "Causa de erro na pesquisa dos corpos cetonicos 
na urina" : etc. etc. 

Dr. Linneu Prestes - Filho de João Ignacio Pereira de Moraes e D. 
Anna Cândida Prestes de Moraes. Nasceu na cidade de Avaré, Estado de 
S. Paulo, em 30 de setembro de 1896. Fez seu curso primário no Grupo 
Escolar de Pirajú c o secundário no Gymnasio "Macedo Soares", desta 

Capital. Matriculou-se em 1914 na Escola cie Pharmacia e Odontologia 

de S. Paulo, diplomando-se em pharmacia em 1916. Foi assistente de Chi
mica Toxicologica e Biológica, da mesma Escola, até 1924. quando foi no
meado professor cathedratico da cadeira de Chimica Analytica e Bromato
logica. Exerceu em 1917-1922 a chefia do Serviço Chimico Pharmaceu

tico da Cia. Nacional de Tecidos de Juta. Leccionou, interinamente, as ca

deiras de Physica e Chimica da Esc. Xorm. do Braz. E m 1925, foi nomeado 

chimico, chefe de secção, cia Inspectoria do Policiamento da Alimentação Pu
blica. Esteve no exercicio deste cargo até 1928, quando foi commissiona-

do pelo Governo do Pastado na chefia do Serviço Chimico da Inspectoria 
da Lepra. XTeste mesmo anno exerceu commissão do governo no Instituto 

Oswaldo Cruz, do Rio cie Janeiro, na secção de Chimica. Recebeu em 1928 
o grau de bacharel em Sciencias Juridicas e Sociaes pela Faculdade de Di

reito de S. Paulo, e concluiu, em 1932, o curso de doutorado em direito, na 
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mesma Faculdade. E m 1931-1932, freqüentou a Faculdade de Philosophia 
cie S. Bento. E m 1930. foi effectivado na direcção do Serviço Chimico-
Pharmaceutico da Inspectoria de Prophylaxia da Lepra. E' chimico offi
cial do Jockey-Club cie S. Paulo, cargo obtido por concurso. Foi nomeado 
em 1934 professor cathedratico de Chimica Toxicologica e Bromatologica 
da Universidade de S. Paulo. Além de artigos esparsos em revistas, pu
blicou dois trabalhos: "Da fundação e sua administração no Direito Pá
trio". "O caso da Escola de Pharmacia". "Da eliminação da cocaína e da 
morphina pela saliva". 

i 

i 



CURSO DE ODONTOLOGIA 

PROFESSORES 

Dr. João Moreira da Rocha -- Xascido a 1.° de outubro de 1890, em 
S. Paulo (Capital). Filho de José Moreira da Rocha. Bacharel em Scien
cias e Lettras em 1909. Medico pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro em 1915. Preparador da cadeira de Anatomia descriptiva da Facul
dade de Medicina de S. Paulo. Decreto cie 14 de março de 1916. Exerci
cio em 16 de março de 1916. Of.° 61 de 16 de março de 1916. Em 19 de ju
nho de 1916 substituiu o preparador Dr. Luciano Gualberto. Deixou esta 
substituição em 26 de dezembro de 1916. Of.° 185 de 27 de dezembro de 
1916. Em 10 de fevereiro de 1919 substituiu o Prof. Sérgio Meira na ca
deira de anatomia, l.a parte. Of.° 51 de 15 de março de 1919. Deixou esta 
substituição em 22 de abril de 1919 -- F. Pag. Em 20 de abril de 1925 foi 
designado para substituir o Prof. Benedicto Montenegro, que se achava 
em commissão no extrangeiro. Deixou esta substituição em l.° de junho 
de 1925. Of.° 105 de 4 de maio de 1925. Preparador contractàdo para a ca
deira de Anatomia Descriptiva—l.a parte — Tempo integral. Contracto 
lavrado em 1.° cie março de 1925. Exercicio na mesma data. Medico chefe 
da secção de cadáveres da Faculdade de Medicina de S. Paulo. Decreto de 
18 de fevereiro cie 1932. Exercicio em 20 de fevereiro de 1932. Docente li
vre da cadeira de Anatomia Descriptiva de accôrdo com o decreto n. 2874 
de 11 de julho de 1935. Titulo expedido em 10-3-1926. Professor de Anato
mia da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São Paulo. Professor 
cle Anatomia da Escola Paulista de Medicina. Sócio correspondente da So
ciedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo. Trabalhos publicados: "Co
loração de cartilagem adulta pelo methodo de Lundwall"; "Artéria sub-
clavia direita como ultimo ramo da crossa aortica"; "A Biotipologia appli
cada á Odontologia". 
Dr. André Dreyfus — Xascido em 5 de julho cie 1897 em Pelotas. Cur
so primário e secundário em Pelotas, este ultimo no Gymnasio Peloten-
se. terminado em 1911 com o 1.° lugar. Curso medico na Faculdade de Me
dicina da Universidade do Rio de Janeiro, iniciado em 1914 e terminado 
em 1919, com o 1." lugar quanto ás notas obtidas. Durante o curso foi mo
nitor da cadeira de Microbiologia e mais tarde de Histologia. Manteve 
curso privado de Histologia desde 1919 até 1926, tendo leccionado a mais 
de 1.000 alumnos. Xomeado chefe do laboratório da colônia de Alienados 
em Jacarepaguá em 1922 ahi permaneceu até dezembro de 1926. Foi convi
dado pelo Dr. Pedro Dias da Silva, então director da Faculdade de Medi-
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cina de S. Paulo para 2." assistente da cadeira de Histologia e Embryolo
gia. Contractàdo 2.° assistente de Histologia e Embryologia da Faculdade 
de Medicina cie São Paulo em 1927. foi nomeado 1.° assistente effectivo da 
mesma cadeira em 1929, quando se encontrava em Paris, em viagem de es
tudos, feita nas férias de 1928-29. tendo antes feito uma conferência no la
boratório cio Prof. Wintrebert. na Sorbonne, quando ainda 2.° assistente 
de Histologia. E m 1928, fez na Associação Brasileira de Educação no Rio 
de Janeiro um curso de 13 conferências sobre hereditariedade, curso repe
tido mais tarde em São Paulo, na Sociedade de Educação. Chefiou em 1929. 

conjunctamente com o Dr. Alberto de Moraes, a embaixada de acadêmicos 
paulistas que visitou a Bahia, onde fez uma conferência. Foi encarregado 
de fazer uma conferência sobre o estado actual dos problemas de heredita
riedade no l.° Congresso Brasileiro de Eugenia reunido no Rio de Janeiro 
em 1929. Regeu em 1931 parte do curso de Biologia Geral na Faculdade 
Paulista de Philosophia e Lettras. Ao ser creado em 1932 o curso pré-me-
chco na Faculdade de Medicina cie São Paulo, foi designado para, sem pre
juízo de suas obrigações como 1." assistente de Histologia e Embryologia, 
reger a cadeira de Biologia Geral. Realizou, nos cursos de líxtensão Uni
versitária da Escola Polytechnica da Universidade do Rio de Janeiro em 
1932, 2 conferências. Xovamente convidado em 1933, realizou outra confe
rência no mesmo local. Ao cogitar o Governo do Estado de São Paulo, em 
1933, da creação da Universidade cie São Paulo, nomeou uma commissão 
encarregada da elaboração do seu ante-projecto da qual fez parte. Ainda 

em 1933, foi convidado pelo Ministro da Agricultura para assistente-chefe 
da secção technica genética cio Instituto Biológico Federal, no Rio de Ja

neiro, convite que declinou. Foi nomeado em março de 1934 lente interino 
de Histologia do curso de odontologia da Escola de Pharmacia e Odonto
logia, passando em abril de 1934 a professor cathedratico de Histologia, 
da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo, 
criada em tal momento. E m maio de 1934 foi nomeado professor de Biolo
gia do Collegio Universitário e contractàdo em agosto de 1934 para reger 

o curso de Biologia Geral da Faculdade de Philosophia. Sciencias e Let
tras da Universidade de São Paulo, tendo, porém, completado o curso de 
Biologia de 1934 do Collegio Universitário. Foi contractàdo para profes
sor de Histologia e Embryologia Geral da Escola Paulista de Medicina em 
abril de 1934, passando a professor cathedratico da mesma escola em de
zembro do mesmo anno. Ainda em 1934 foi nomeado professor de Biolo
gia Social da Escola Paulista de Sociologia e Politica. Exerceu em 1934 a 
presidência da sessão de biologia da Associação Paulista de Medicina. 

Convidado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná, esteve 
uma semana em Curytiba realizando demonstrações praticas e conferên
cias em numero de oito. Ainda em 1934 realizou conferências na Socie
dade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e no Instituto de Educação 

de S. Paulo, na Escola Paulista de Medicina e na FZscola de Sociologia e 
Política de São Paulo. Tem feito nestes últimos annos numerosas confe
rências nas reuniões das sextas-feiras do Instituto Biológico Paulista de 
São Paulo, bem como no curso de aperfeiçoamento para veterinários rea
lizado pelo mesmo Instituto. E m 1935 realizou uma conferência na As-
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sociação Paulista de Medicina e duas nos cursos públicos da Faculdade de 

1 lnlosophia, Sciencias e Lettras. E' membro de varias sociedades scien

tificas brasileiras e da Association des Anatomistes. — Alguns trabalhos 
publicados pelo Prof. André Dreyfus: Estado actual do problema de here-

ditanedade — Annaes do 1." Congresso Brasileiro de Eugenia, Rio, 1930 

— Sur un type particulier d'amitose dans les cellules folliculeuses de l'o-
vaire du grillon — Comptes rendus de l.a Soe. de Biologia T. CTX, pag. 

409, 1932 - - Mitose e Amitose - - Annaes cia Faculdade de Medicina de 
São Paulo, vol. 7.a. 1932 — Vida e universo e outros ensaios, Comp. Edi
tora Xacional, São Paulo, 1934 — E m torno cio problema da determinação 

do sexo, Revista pharmaco-odontologica de São Paulo. n. 1, 1934 — A 

distincção precoce entre o soma e o germen. Revista da Agricultura, ns. 

9 e 10. 1935 — E m collaboração com O. Zaccaro: The action of chloral 
upon the vegetal miltoses, Rev. de Biol. e Hygiene, vol. 4, n. 1. 1935 — E m 

collaboração com L. P. Ferraz: Changes in the gonads of the white mouse 

under the influence of simultaneous injection of pregnant woman's urine 

and trypan-blue, Rev. de Biologia e Hygiene, vol. 4, n. 1. 1933. 

Dr. José Pedro de Carvalho Lima — Xascido em Mocóca. Estado de 

São Paulo, em 14 de fevereiro de 1894. Filho de Firmino de Oliveira Lima 
e D. Laudelina de Carvalho Lima. Estudos primários: Collegio Archidio-

cesano de S. Paulo (1905). Estudos secundários: Collegio Archidiocesano 

de São Paulo (1906-1911). Estudos superiores: Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro (1912-1917). Doutor em medicina pela Faculdade do 
Rio de Janeiro, tendo sido approvado com distincção na defesa da these. 
em dezembro de 1917. Estudos de aperfeiçoamento: a) Cursos regulares: 

New York State Laboratory (1923) ; Harward University (1923-924) ; b) es

tágios : Laboratório Hygienico de Washington. Universidade da Pennsyl-
vania. Instituto Pasteur de Paris, Laboratórios da Allemanha. Cargos: 

Auxiliar acadêmico da cadeira de Microbiologia da Faculdade de Medici

na do Rio de Janeiro em 1915. Medico do Serviço Sanitário de São Paulo. 
contractàdo em 22/4/918. Inspector sanitário da Delegacia de Saúde de 
Campinas, nomeado em 5/2/919. Inspector sanitário da Capital, por con

curso realizado em 23 e 26 de setembro de 1919, em que obteve o 1.° lugar, 
com nota 9,4. Assistente cio Instituto Bacteriológico de São Paulo, no
meado em 8/10/919. Director do Instituto Bacteriológico de São Paulo, no

meado em 15/3/923. Reserch fellow em Bacteriologia, na Harward Uni-

versitv. Boston, U. S. A., no anno lectivo 1923-1924. Professor de Histo

logia e Microbiologia de Escola de Pharmacia e Odontologia de São Pau

lo, nomeado em 5/5/932. Professor de Microbiologia da Faculdade de 

Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo, nomeado em 25/ 
U/934. Membro do Conselho Universitário da Universidade de São Pau
lo, eleito pela Congregação da Faculdade de Pharmacia e Odontologia 

para o periodo 1934-936. Trabalhos: Contribuição ao estudo da vaccino-

therapia da coqueluche. —• These de doutoramento. Bacteriologia, compên

dio — l.a edição em 1933 ; 2.a edição em 1934. — Campanha contra a ancy-

lostomose (publicações do Serviço Sanitário em collaboração com o Dr. 
Octavio Gonzaga). — Estudos sobre os Hymenolepis (trabalho de ingresso 
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á Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo). -- Reacção do ouro col-
loidal (Boi. Soe. Medicina de S. Paulo). — Dosagem da anti-toxina in vitro 
(An. Paulistas de Med. e Cir.). — Hemoculttira nas endocardites (An. Pau
listas de Med. e Cir.). - - Bacteriologia das endocardites (An. Paul. Med. 
e Cir.). -- Bacteriologia—Aula inaugural na Escola de Pharmacia e Odon
tologia (Brasil-Medico). — Espermocultura (Brasil-Medico). — Menin-
gites Bacterianas em S. Paulo (An. Paulistas de Med. e Cir.). — Diagnos
tico e vaccinotherapia da coqueluche (An. Paul. Med. e Cir.). — Protheus 
X L e typho exanthematico de S. Paulo (An. P. Med. e Cir.). — Bacillos 
dvsentericos — Schimitz - - l)iíferenciação pela rhamnose (An. Paulistas 
de Medicina e Cirurgia). 

Dr. José Eurico Santos Abreu — Xascido a 2 de março de 1893, em 
Ouro Fino, Estado de Minas Geraes. Curso primário: em sua cidade na
tal. Curso secundário: iniciado em julho de 1904, no Collegio São José. 
de Sylvestre Ferraz, sob a direcção de Joaquim Severino de Paiva Aze
vedo, e terminado em 1910, no Gymnasio Brasil, de Ouro Fino, sob a direc
ção cie Joaquim Lopes Vianna. Curso superior: iniciado em 1911, na Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro e ahi terminado em dezembro de 
1916 — a) em 1915, interno do Prof. Rocha Faria, na 2.a enfermaria, e do 
Prof. Vieira Souto, na 27.a do Hospital de Misericórdia do Rio de Janei
ro; b) em 1916, monitor dos internos da 2." enfermaria; assistente do Prof. 
Rocha Faria, do Hospital São Joaquim, da Real e Benemérita Sociedade 
Portugueza de Beneficiencia; assistente do Prof. Vieira Souto na 27.a en
fermaria da Santa Casa; auxiliar acadêmico, por concurso, da Assistência 
Publica Municipal do Rio de Janeiro. Vida profissional: em 1917, medico 
de Hygiene cia Municipalidade de Ouro Fino e Professor cathedratico de 
Pharmacologia da Escola de Pharmacia e Odontologia de Ouro Fino. en

tão e ainda agora existente e reconhecida pelo Governo Federal; em 1919, 
prefeito e medico da Municipalidade de Pirajuhy, S. Paulo, onde organi
zou o serviço de saneamento anti-malarico daquella cidade, desiderato inte

gralmente alcançado; em 1921, medico de Hygiene do Serviço de Prophy-
laxia Rural do Estado de Minas Geraes; em 1922. medico de Hygiene, por 
concurso, cio Serviço Sanitário do Estado de São Paulo; em 1925, docente 
livre, por concurso, da cadeira de Hygiene da Faculdade de Medicina e Ci
rurgia de São Paulo; em 1927, professor cathedratico de Physiologia da 
F̂ scola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, por concurso de titulos; 
em 1928, professor de Biologia e Physiologia do Mackenzie College, desta 
Capital; em 1934, quando da incorporação da Escola de Pharmacia e Odon
tologia á Universidade de S. Paulo, mantido pelo Governo do Estado na 
cathedra de Physiologia da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da 

Universidade de S. Paulo; membro do 3.° Congresso Brasileiro de Hygie
ne, realizado em S. Paulo, em 1926, e sócio fundador da Associação Pau
lista de Medicina e da Sociedade de Biologia de S. Paulo. Actualmente, 
como medico de Hygiene da Inspectoria de Assistência e Protecção á In
fância, do Serviço Sanitário do Estado, dirige, depois de o ter fundado em 
1931, o Serviço cie Pediatria do Dispensario Annexo á Iíscola Domestica 
da Liga das Senhoras Catholicas desta Capital. 
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José Paulo de Macedo Soares - - Filho de José Eduardo de Macedo 
Soares e Cândida Sodré de Macedo Soares. Nasceu em Maricá, Estado do 
Rio de Janeiro, aos 24 dias de janeiro de 1879. Formou-se a 9 de dezembro 
de 1907 pela Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, tendo sido 
preparador de Prothese da mesma Escola, por concurso, quando ainda 
alumno do segundo anno. A 28 de março de 1912 prestou concurso para a 
cadeira de Technica Odontologica daquella Escola, tomando posse aos 18 
de abril do mesmo anno. Além destas duas cadeiras, leccionou ainda Me
chanica dentaria, Microbiologia e Pathologia dentaria. E m abril de 1934 
toi nomeado lente de Metallurgia e Chimica applicada da Faculdade de 
Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. Publicou "Dis
sertações e vários artigos em revistas odontologicas e jornaes extrano-ei-
ros e do paiz. 

José de Oliveira Marques Júnior Filho cie José de Oliveira Mar
ques e D. Maria do Carmo Rodrigues Marques. Nasceu na cidade de São 
Paulo, Estado de S. Paulo, em 16 de novembro de 1885. Matriculou-se em 
1893 na antiga Escola Modelo sob a direcção de Miss Browne, onde fez o 
seu curso preliminar, de onde teve accesso á Escola Complementar annexa 
á Normal. Fez os exames preparatórios no extincto curso annexo. matri-
culando-se na Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. Terminou 
seus estudos acadêmicos em 1903. Iniciou immediatamente clinica nesta 
Capital e foi naquella época eleito presidente da Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas. Foi director da "Revista Odontologica Brasileira" 
e um dos seus mais assíduos collaboradores. E m 1913. foi professor de 
Technica Odontologica na Universidade de S. Paulo. E m 1926 foi esco
lhido pela congregação da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo 
para reger a cadeira de Histologia e physiologia. E m 1934 foi aprovei
tado na cadeira cie Technica Odontologica pelo governo do Dr. Armando 
de Salles Oliveira, quando officializou o ensino odontologico e o integrou 
na Universidade de S. Paulo. 

Cervantes Jardim Filho cie Renato Jardim e de D. Luiza Bastos 
Jardim, nascido a 25 de novembro de 1896, na cidade de Batataes, Estado 
de S. Paulo. Fez o curso primário em Ribeirão Preto e também o curso 
gymnasial. Matriculou-se na Escola de Pharmacia e Odontologia de São 
Paulo, onde recebeu o diploma de cirurgião-dentista. Exerceu inicial
mente a profissão no interior, cuja actividade foi interrompida para atten-
der á chamada do serviço militar. E m 1932, foi nomeado para reger a ca
deira de Clinica Odontologica da Escola de Pharmacia e Odontologia de 
S. Paulo. E m abril de 1934, nomeado professor da cadeira de Clinica 
Odontologica, l.a parte, da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Uni
versidade de S. Paulo. 

Paulino Guimarães Júnior — Filho de Paulino da Costa Guimarães e 
de D. Cândida Ramos Guimarães. Xascido na cidade de S. Paulo, Estado 
de S. Paulo, em 30 de julho de 1908. Curso secundário: prestou exames 
pelo regime parcellado no Collegio Pedro II do Rio de Janeiro. Diplo
mado em odontologia em 7 de dezembro de 1928 pela Escola de Pharmacia 

> 
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e Odontologia de Pindamonhangaba. FLx 1.° assistente da cadeira de cli
nica odontologica (2.a parte) da extincta Escola de Pharmacia e Odontolo
gia de S. Paulo, nomeado em 7 de julho de 1932. Trabalhos apresentados: 
"Das anesthesias em cirurgia dentaria", conferência realizada na Sociedade 
Paulista de Odontologia em setembro de 1933: "Das anesthesias nos maxil-
lares superior e inferior por via extra-buccal", conferência realizada no 
Instituto Brasileiro de Estomatologia do Rio de Janeiro, em janeiro de 
1934; "Sobre um caso de sarcoma gengival", trabalho publicado na Re
vista Phàrrnaco-Odantologica, órgão cio Centro Acadêmico de Pharmacia 
e Odontologia de S. Paulo. Nomeado professor da cadeira de Clinica 
Odontologica. 2.a parte, por decreto de 15 de maio de 1934. 

Alfredo Ramalho Bellegarde — XTascido na Capital de São Paulo aos 
10 de janeiro de 1869. filho legitimo do Cel. Nuno Luiz Bellegarde e de D. 
Herminda Ramalho Bellegarde. Diplomado em cirurgia-dentaria em 1904 
pela Escola de Pharmacia. Odontologia e Obstetrícia de São Paulo. Ex-
preparador, ex-assistente, ex-adjuncto das cadeiras de Pathologia, Clinica 
e Prothese dentaria. Ex-livre docente por concurso dessa Escola, ex-pro
fessor cathedratico de Ortodontia, ex-professor cathedratico de Prothese 
dentaria da mesma Escola. Sócio honorário do Instituto Brasileiro de 
Odontologia do Rio de Janeiro, ex-primeiro secretario e ex-presidente da 
Sociedade Odontologica Paulista, ex-redactor da "Revista Odontologica 
Paulista", ex-dentista do Asylo dos Expostos da Santa Casa de Miseri
córdia de São Paulo, membro dos 6.° e 7.° Congresso Brasileiro de Medi
cina e Cirurgia, dentista da Inspectoria Salesiana Santa Catharina do Col
legio Santa Ignez, em S. Paulo, habilitado em concurso por maioria abso
luta de votos pela Congregação da Escola de Pharmacia e Odontologia de 
São Paulo para a cadeira de Technica Odontologica. Xomeado cathedra
tico de Prothese Dentaria da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da 
Universidade de São Paulo por decreto de 28 de abril de 1934, ex-membro 
do Conselho Technico Administrativo clessa Faculdade e actual Vice-Di-
rector. 

Dr. Antônio de Souza Cunha - - Xascido a 7 cie setembro de 1891, na 
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Estado de S. Paulo, filho de Tiburcio 
de Souza Cunha e de D. Senhorinha Michelina de Souza Cunha, recebeu o 
grau de Cirurgião-Dentista em 1912 na antiga Escola de Pharmacia e O-
dontologia, reconhecida pelos Governos de S. Paulo e da União, tendo no 
anno seguinte recebido o diploma de professor normalista pela Escola Nor
mal Secundaria da Capital. Exerceu a clinica odontologica durante 7 an
nos e ingressando na Faculdade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo rece
beu em 1920 o grau de Doutor em Medicina e Cirurgia, que conquistou com 
a these apresentada sobre a "Cirurgia da ulcera da pequena curvatura do 
estômago", trabalho approvado com grande distincção e louvor, que mere
ceu o prêmio "Carlos Botelho" destinado á melhor these sobre cirurgia. 
neste mesmo anno. Foi interno, por concurso, da primeira cadeira de ci
rurgia da Faculdade, tendo praticado e escripto os primeiros trabalhos so
bre cirurgia maxillo-facial e respectiva prothese do maxillar inferior, no 
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Brasil. Occupou a cadeira de cirurgia da bocca e maxilio-facial do Curso 
de Aperfeiçoamento da extincta Escola de Pharmacia e Odontologia, sen
do actualmente lente cathedratico de Prothese Bucco-Facial da Faculdade 
de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Dr. Saul de Gouvêa Lintz -- Filho do Dr. Martiniano de Souza Lintz 
e de D. Rosalma de Gouvêa Lintz. Nasceu a 24 de maio de 1892, em Itapi-

russú, Estado de Minas Geraes. Estudou preparatórios, parte em Minas, 
parte em S. Paulo. E m 1912 formou-se em Odontologia pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro e em 1929 formou-se em Medicina pela 
mesma Faculdade. Foi professor de Pathologia e Therapeutica, assim co
mo de Anatomia e Histologia da Iíscola de Pharmacia e Odontologia de 
Leopoldina em 1913, tendo deixado o cargo em 1914, por ter vindo residir 
em S. Paulo. Aqui exerceu o cargo de Director das revistas "Odontolo

gica Brasileira" e "Odontologia Brasileira". Foi professor da Escola de 
Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, da cadeira de Technica Odontolo
gica e é actualmente professor da cadeira de Pathologia e Therapeutica 
applicadas. Publicou os seguintes trabalhos: 1.° — Elementos de Physio

logia da Bocca. 1915. Licções dadas na Escola de Pharmacia e Odontolo
gia de Leopoldina; 2.°— Raizes artificiaes cie Tecido Ósseo, em 1920 (Pro
these Cirúrgica); 3.° — Anesthesia Regional em Odontologia, em 1924; 
4.° — Vários artigos esparsos nas revistas de classe, entre os quaes: "Etio-

logia da Pyorrhéa, alveolo-dentaria", "Conservação dos Filetes Radicula-

res em face da Anesthesia". "Granulomas, Cystos, Cystoides", trabalho de 
anatomia pathologica, vários outros artigos de doutrina e critica scienti
fica, alguns com pseudonymo, etc, sendo outros tratando de assumptos so
ciaes. 

Dr. Antônio Campos de Oliveira — FAlho legitimo de Manoel Joaquim 
de Oliveira e Maria da Conceição Campos de Oliveira. Nascido a 17 de 

maio de 1893, em Maroim, Estado de Sergipe. Curso secundário: em 1906 

e 1907, Seminário Menor Archiepiscopal de "S. José", na Bahia; 1908, Gym
nasio da Bahia; 1909 e 1910, Gymnasio "São José" na Bahia. Curso supe

rior: 1915 a 1916, Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. Collou 
grau de cirurgião-dentista no dia 8 de dezembro de 1916. tendo sido orador 

da turma. Diplomou-se em 1923 na F"aculdade de Direito de S. Paulo. Col
lou grau em 17 de dezembro de 1923, tendo obtido distincção em todas as 
matérias do 5.° anno. Actividade na Odontologia: E m 1916, membro do 
1.° Congresso Medico Paulista (Secção Odontologica). De 1917 a 1935, 
Secretario Geral da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Exerceu 

a profissão ininterruptamente. Dentista de crianças. E m 1910, Presidente 
da Secção de Metallurgia do 1.° Congresso de Prothese Dentaria. De 

1918 a 1925, Chefe das Clinicas Dentárias Escolares da Associação Pau

lista de Assistência Dentaria Escolar. E m 1920, 3.° escripturario da Dire

ctoria Geral do Ensino, em commissão como secretario da Inspecção Me

dica Escolar. Secretario Geral da Inspecção Medica Escolar. Secretario 
Geral da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E m 1922, 1925 e 
1929, membro do 2.°, 3.° e 4.° Congressos Odontologicos Latino-America-
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nos. E m 1925, Inspector Dentário Escolar. E m 1925, Director da Revista 
Odontologica Brasileira. E m 1926, Presidente da Associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas. E m 1927, Professor de Pathologia e Clinica Odon
tologica da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo (Curso Fe
deral). E m 1927, Professor de Hygiene da Escola de Pharmacia e Odon
tologia de S. Paulo (Curso Estadual). E m 1927 a 1931, Director fundador 
da "Odontologia Moderna". 1930 a 1935. Director fundador da Revista 
"Hygiene e Odontologia". 1932, Professor de Orthodontia e Odontope
diatria da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. 1932, Inspe-
ctor-Chefe da Inspectoria de Hygiene e Assistência Dentaria. 1934, Pro
fessor de Orthodontia e Odontopediatria da Faculdade de Pharmacia e 
Odontologia da Universidade de S. Paulo. E m 1935, Delegado Official, 

Presidente da Academia Internacional de Odontologia. Trabalhos publi
cados: 1930, "Ensaios Odontologicos". 1932, "Noções de Orthodontia e 
Odontopediatria". 1933, "Os 10 Mandamentos dos Dentes". De 1917 a 1935, 

vários artigos publicados na "Revista Odontologica Brasileira", "Boletim 
Odontologico Paulista". "Odontologia Moderna". "Revista de Hygiene c 
Odontologia" e na imprensa leiga. Alguns titulos fora do nosso Estado: 

Sócio honorário do Instituto Brasileiro de Estomatologia. do Rio de Ja
neiro. International College of Dentistry. de Washington. Associação de 

Cirurgiões-Dentistas cie Campinas. Sociedade Odontologica de Sergipe. 
Associação Odontologica de MinasGeraes. Sócio correspondente: Assso-
ciação Odontologica Espirito Santense. Instituto Histórico e Geographico 
de Sergipe. Liga contra o Analphabetismo. Direito: Professor de Direito 
Constitucional da Escola de Commercio "Dr. Bernardino de Campos", ten
do sido paranympho em 1927. Advogou com o Dr. João Dente, por 4 an

nos. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Dr. João de Sampaio Doria — Filho de Cândido Doria e de D. Chris-
tina de Sampaio Doria, Xasceu em Jundiahy, Estado de S. Paulo, no dia 8 
de julho de 1891. Matriculou-se. em 1908, no curso cie Odontologia da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo-lhe conferido o diploma de 
cirurgião-dentista no dia 27 de janeiro de 1910. Exerceu esta profissão du
rante 7 annos. No dia 2 de fevereiro de 1912 foi nomeado preparador dá 

segunda cadeira (Clinica Odontologica) do curso de Odontologia da Es
cola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, cargo que exerceu durante 
2 annos. Matriculou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo em 1915, rece

bendo o diploma de bacharel em sciencias juridicas e sociaes no dia o de 

dezembro de 1919. Xo dia 23 de março de 1917 obteve, após exames, o titulo 

de solicitador. exercendo, desde essa época, a profissão de advogado nas 
comarcas de Jaboticabal, Catanduva e Capital. E m caracter interino exer
ceu os cargos de 2.° e 3.° promotor publico desta Capital. Actualmente 
exerce a profissão de advogado nesta Capital e desde 17 de maio de 1934. 
em virtude de nomeação, é professor cathedratico da 13.a cadeira (Hygie
ne e Odontologia Legal) do curso de Odontologia da Faculdade de Phar

macia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. 
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Cyro A. Silva — Xascido em São João cia Boa Vista. Estado de São 
Paulo, em 8 de outubro de 1905. Filho cio Dr. Gabriel Pio da Silva e de D. 
Elisa Andrade Silva. Curso de preparatórios: Gymnasio Anglo-Brasileiro, 
São Paulo; Gymnasio Cesario Motta, em Campinas. Curso profissional: 
Dentista pela Faculdade de Odontologia da Universidade do Rio de Ja
neiro em 1926. Cursos de aperfeiçoamentos: University of Southern Ca
lifórnia, College of Dentistry, 1928. University of Pennsylvania, Thomas 
Evans Dental Institute, 1928 e 1929. Guy's Hospital Dental School, Univer
sity of London, 1935. E m 1932 nomeado lente interino da cadeira de Cli
nica Odontologica, 2.a parte. Em 1934, nomeado professor de Clinica Odon
tologica, 2.a parte, da extincta Escola de Pharmacia e Odontologia de São 
Paulo. E m 1934, removido para a cadeira de Fllectrotherapia e Radiologia 
applicadas da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de 
São Paulo. 

Dr. Benedicto Montenegro - Brasileiro, branco, casado, medico, de 
47 annos de idade, residente á rua Pará 9, nesta Capital, nascido em Jahú. 
Estado de São Paulo, a 7 de abril de 1888, filho legitimo de Henrique Mon
tenegro e Olympia de Freitas Montenegro. Bacharel em Sciencias e Let
tras pelo Mackenzie College em 1904. Doutor em Medicina pela Universi
dade de Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos da America do Nor
te. Preparador da cadeira de Anatomia da Faculdade de Medicina de São 
Paulo de 1914 a 1916 e lente substituto da mesma matéria de 1916 a 1931. 
Professor cathedratico de Technica Cirúrgica e de Cirurgia Experimental 
da mesma Faculdade de 1931 a 1934. Professor cathedratico de Clinica Ci
rúrgica da mesma Faculdade desde dezembro de 1934. Professor cathedra
tico de Cirurgia da Bocca da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de 
São Paulo desde 1934; ex-clirector cia mesma Faculdade de 1932 a 1935. Ex-
interno da Santa Casa de Misericórdia cie São Paulo de 1911 a 1916, cirur
gião adjuncto do mesmo hospital de 1911 a 1918. Tenente-Coronel medico-
chefe de Serviço da Missão Medica Militar Brasileira, durante a Grande 
Guerra, condecorado com os titulos de Official da Instrucção Publica da 
França (Palmas da Academia) e Cavalheiro da Legião de Honra do mesmo 
paiz. Tenente-Coronel e chefe da Unidade Cirúrgica Itália da Ars Medi
ca, durante a revolução de 1932. Membro effectivo e governador do Ameri
can College of Surgeons; membro da Societé Internationale de Chirurgie. 
da Societé des Chirurgiens de Paris, da Associação Argentina de Cirurgia, 
da Associaticm for the Study of the Internai Secretions. da Association 
Medica Pan-Americana, da American Pharmaceutical Association, do Col
legio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. 
Paulo, da Associação Paulista de Medicina, membro honorário da Acade
mia Nacional de Medicina, director clinico e cirurgião do Sanatório de 
Santa Catharina e cirurgião-chefe da S. Paulo Railway, deputado estadual 
e 1.° vice-presidente da Assembléa Legislativa cie S. Paulo. 





CURSO DE PHARMACIA 

ASSISTENTES 

V , ^ f^0 ,fe S, °rSÍm' " FÜh° de HeQriq«e Orsini, nasceu em Avaré, 
Estado de Sao Paulo, a 30 de agosto de 1910. Curso primário: Iniciou o seu 
curso primário no Grupo Escolar de Tietê, neste Estado. Terminou o re
ferido curso em 1923 no Grupo Escolar de SanfAnna, nesta Capital. Curso 
secundário: Fez o curso gymnasial de 1924 a 1927. pelo systema de exa
mes parcellados de accôrdo com a lei em vigor, como alumno do Lyceu Na
cional Rio Branco. Leccionou no Lyceu Bernardino de Campos, Academia 
Commercial Brasil e Atheneu Brasil, todos desta Capital. E m 1927 tirou 
sua «derneta de reservista do exercito no Tiro de Guerra "General Osó
rio — 546. Curso superior: Diplomou-se pela Faculdade de Medicina de 
Sao Paulo em 1933, tendo defendido these, approvada com grande distinc
ção : Contribuição para o estudo dos fermentes amylolyticos encontrados 
nas sementes das leguminosas". Durante o curso medico, preparou alumnos 
candidatos ao exame vestibular das Faculdades de Medicina de S Paulo 
Rio de Janeiro, Nictheroy e Curityba. E m 1932, durante o movimento cons
titucional ista, prestou serviços médicos na Cruz Vermelha. Exercicio pro
fissional: E m 1933. nomeado assistente de Physica applicada á Pharma
cia da Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. E m 1934 fez parte 
da banca examinadora do exame vestibular da mesma Escola, como exa
minador de Physica. E m 1935 nomeado assistente de Physica Biológica da 
Escola Paulista de Medicina. E m 1935. preparador de Physica da segunda 
secção do Collegio Universitário, durante o impedimento do Dr. Lauro 
Cruz. E m 1935, assistente de Physica Geral do curso Pré-Medico da Es
cola Paulista de Medicina. Publicou, em collaboração com o Dr Lauro 
Cruz, diversas apostilhas sobre Physica Geral. E m 1934, tendo sido creada 
a Universidade de Sao Paulo, foi nomeado assistente da cadeira de Physica 
applicada á Pharmacia da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São 
Paulo. 
Maria Joanna Taglianetti — Xascida em 9 de março de 1908 em Broo-
klyn (Xew-York) nos Estados Unidos, naturalizada brasileira. Fez o curso 
primário no Grupo Escolar S. Joaquim, terminando-o em 1920. Cursou o 
Gymnasio Italiano do Instituto Médio Dante Alighieri, prestando os exa
mes parcellados no Gymnasio do Estado perante bancas examinadoras. E m 
1931, diplomou-se pela Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. 
Cursou durante o periodo de 1930-1931 o Instituto de Hygiene de S. Paulo 
percorrendo os diversos laboratórios, afim de se especializar no ramo. E m 
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1935, foi contractada para assistente de Chimica Orgânica da Faculdade de 
Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. 

Moysés Kuhlmann — Filho de Edmundo Kuhlmann e Anna Hoehne 
Kuhlmann, natural de Roça Grande, município de Sabará. Estado de Mi
nas Geraes. Nascido a 4 de dezembro de 1906. Fez o curso primário em Sa
bará em 1920. E m dezembro de 1930, foi nomeado Conservador de Herva-
rio e Museu da Secção de Botânica, cio Instituto Biológico de Defesa Agrí
cola e Animal. E m 1930. diplomou-se "Perito-Contador" pela Escola de 
Commercio "Alvares Penteado". E m 1931. lente de mathematica da Acade
mia Paulista de Commercio. E m 1932. assistente cia cadeira cie Botânica da 
Escola de Pharmacia e Odontologia cie S. Paulo. E m 1934, assistente da 
cadeira de Botânica applicada á Pharmacia da Faculdade de Pharmacia e 
Odontologia da Universidade de S. Paulo. Em 1934, preparador do Insti
tuto Biológico. Como conservador de Hervario e Museu, organizou diver
sas collecções systematicas da secção. revendo a classificação do material. 
e organizou também os mostruarios de systematica e de plantas tóxicas 
que figuram na sua exposição permanente, além das attribuições ordiná
rias do cargo. Xa Faculdade de Pharmacia c Odontologia está, em con-

juncto com o professor, organizando um hervario de plantas dos arredores 
da Capital e de plantas usadas na therapeutica, para o qual tem contribuído 
com a colheita, preparo e classificação de uma parte do material botânico 
pertencente ao laboratório. 

Ovidio Unti — Nasceu em Araraquara, listado de S. Paulo, em 1908. 
Fez seus estudos primários no Grupo Escolar de Araraquara, onde se ma
triculou em 1916. E m 1922, fez o curso complementar no "Curso, de Prepa
ratório 7 de Setembro" e no Curso Gymnasial S. Paulo. Seu curso de hu
manidades foi realizado no Gymnasio Oswaldo Cruz. em 1926, prestando 
os seus exames, sob o regimen dos parcellados, no Gymnasio da Capital de 
S. Paulo, terminando seus estudos secundários dentro do periodo regula
mentar. Trabalhou durante dois annos como preparador da cadeira de His
tologia e Embryologia Geral da Faculdade cie Medicina da Universidade 
do Paraná, sob a direcção do Prof. Dr. Petit Abdon Guimarães Carneiro. 
E m 1931, começou a encaminhar-se nos assumptos referentes á Parasitologia 
humana e animal, sempre sob a direcção scientifica do Dr. Paulo Artigas. 
Enveredado nos assumptos parasitologicos, onde sempre manifestou o seu 
enthusiasmo, nunca mais delle se afastou, apesar de ter ingressado em 1932 

como assistente voluntário do Laboratório da Primeira Clinica Cirúrgica 
de. Mulheres da Santa Casa de S. Paulo, serviço dirigido pelo Dr. Ayres 
Netto. XTeste serviço foi sempre um assíduo, tendo trabalhado sob a direc
ção do Dr. Altino de Azevedo Antunes e seu assistente, Dr. Antônio Godoy 
Sobrinho. Xeste laboratório, não deixou de realizar trabalhos referentes á 
Bio-Chimica, que será referido mais adiante. Durante os annos de 1933 e 
1934 exerceu o cargo de preparador voluntário da cadeira de Parasitologia 

da Faculdade de Medicina da Universidade cio Paraná, onde dedicou-se 

sempre com o máximo empenho e enthusiasmo, á vista do que mereceu do 
então professor Milton Carneiro o seguinte commentario: "Durante os an-
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nos de 1933 e 1934, Ovidio Unti foi um excellente auxiliar de ensino de 
Parasitologia. Ministrou efficazmente muitas aulas praticas do curso por 
mim dirigido. Cheio de enthusiasmo, muito trabalhou pela remodelação 
do laboratório de Parasitologia e pela acquisição de abundante material de 
ensino. Muitas das collecções de parasitos que hoje enriquecem os nossos 
mostruanos, por Ovidio Unti foram custosamente obtidos. Ensinou muitos 
alumnos da Faculdade de Medicina do Paraná a dar os primeiros passos 
no fecundo terreno da pesquisa parasitologica. Realizou muitas pesquisas 
e é autor das seguintes monographias originaes e de incontável valor scien
tifico: "O Stephanurus dentatus no Paraná" (Rev. Med. Paraná, 1934); 
"Infestações pelo Ascaris Lumbricoides. Linen 1758, na infância" (Rev. 
Med. Paraná, 1934); "Presença da Zelleriella antunesi, Pessoa 1934, no Pa
raná" (Rev. Med. Paraná, 1934); "Nova espécie de Zelleriella Z, artigasi 
parasita do Bufo marinus" (Rev. Biológica e Hyg. S. Paulo); "Dados es
tatísticos relativos a alguns publicideos dos Estados do Paraná e Santa 
Catharina" (Rev. Biol. e Hyg. S. Paulo). Além dos referidos trabalhos. 
Ovidio Unti, em collaboração com o Dr. Paulo Artigas, publicou mais. 
"Sobre a presença do Ctenocephalides Canis (Curtis 1826) em Curytiba" 
(Boi. Biol, S. Paulo, 1935) ; "Nova espécie de Gorgoderinae", parasito do 
Bufo marinus. As razões que acabo de expender me fazem acreditar que 
o sr. Ovidio Unti, dedicadissimo estudioso da matéria por mim leccionada, 
formará dentro de pouco tempo, no Brasil, ao lado dos nossos grandes e 
beneméritos parasitologistas". (a) Milton Carneiro. Como assistente vo
luntário da l,a Clinica Cirúrgica de Mulheres da Santa Casa de S. Paulo, 
publicou o seguinte trabalho: "Contribuição para o estudo da reserva al-
calina na anesthesia pela avertina" (Annaes Paulista de Med. Cir. out. 
1935). Actualmente tem em elaboração os seguintes trabalhos: 1 Modifi
cação da Reserva Alcalina nas anesthesias pelo Evipan Sódio; 2 Con
tribuição para o estudo da Hemosedimentação (em col. Dr. Godoy Sobri
nho) ; 3 — Contribuição para o estudo de algumas plantas Hypoglycemicas 
(em col. Dr. Ferraz Costa) ; 4 — Sobre um ciliado parasito da cavidade 
buccal do homem (em col. Dr. Paulo Artigas) ; 5 — Opalinideos de alguns 
batrachios do Brasil. 

Philomena Pompeu — Filha de Antônio Pompeu e D. Rosa Ansalone, 
Nascida a 12 de abril de 1908, em São Paulo, Estado de S. Paulo. Cirurgia 
dentista pela Escola de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, em 1925. 
Foi preparadora de Microbiologia da Escola de Pharmacia e Odontologia 
de S. Paulo, desde 1926 até 1934. Foi nomeada assistente da cadeira de Mi
crobiologia do curso de Pharmacia da Faculdade de Pharmacia e Odonto
logia da Universidade de São Paulo, em 26 de junho de 1934. 

Erna Maerz — Natural da Capital de S. Paulo, nascida a 6 de dezem
bro de 1899. Filha de Max Maerz e de D.Augusta Schmidt Maerz. Fez c 
curso de Pharmacia na Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, 
ingressando na mesma em 1919 e concluindo o curso em 1921. E m 1922 en
trou como praticante voluntária no Instituto de Hygiene, tendo trabalhado 
nas diversas secções de Bacteriologia e na de Chimica, após alguns mezes 
foi nomeada, permanecendo no cargo até junho de 1923. E m julho do mes-



1 

— 614 — 

mo anno foi contractada para o cargo de praticante no Laboratório de Ana-
lyses do Estado. Quando em 1925 o Laboratório foi annexado á Inspectoria 
da Alimentação Publica, passou a exercer, por contracto, o cargo de auxi
liar chimica. E m 1931 foi nomeada para o mesmo cargo e em agosto de 
1931 foi nomeada chimica da Inspectoria da Alimentação Publica. Xa Es
cola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, exerceu o cargo de prepara-
dora da cadeira de Chimica Toxicologica e Biológica de 1925 a 1927, tendo 
antes exercido, em substituição, o mesmo cargo nas cadeiras de Chimica 
Analytica e Orgânica. E m 1933 voltou para a Escola, exercendo então o 
cargo de assistente da cadeira de Chimica Toxicologica e Bromatologica 
até o fim desse mesmo anno. E m 1934 passou para a cadeira de Chimica 
Analytica. tendo sido nomeada para esse cargo em maio de 1934. 

Tharcillo Almeida Neubern de Toledo — Filho de Júlio Xeubern de 
loledo e de D. Xerina Almeida de Toledo. Nascido em Limeira, Estado de 
S. Paulo, a 18 de fevereiro de 1906. Curso primário na "Nova Escola Alle
mã" e curso secundário no Gymnasio Diocesano de Campinas. Pharmaceu
tico pela Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo em 1925. Em 
1933, foi nomeado assistente cie Pharmacognosia da Escola de Pharmacia 
e Odontologia de S. Paulo. E m 1934, assistente da mesma cadeira da Facul
dade de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. 

Lais Helena de Paiva Azevedo — Filha legitima do Dr. Antônio de 
Paiva Azevedo e de D. Dulce Prestes de Paiva Azevedo. Xascida a 28 de 
março de 1907 em Itaporanga, Estado cie S. Paulo. Prestou exames parcel
lados no Gym. do Estado de Campinas e S. Paulo. Cursou a Esc. de Phar-

c Odontologia cie S. Paulo, de 1923 a 1925, tendo recebido grau de pharma
ceutica. Exerceu as seguintes funeções: Auxiliar chimica dos laboratórios 
ca Inspectoria de Policiamento cia Alimentação Publica, de 13 de abril de 
1926 a 1928. Preparadora do Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Ani
mal, de 1928 até a presente data. tendo funcção na secção de chimica. As
sistente de Chimica Toxicologica e Bromatologica da extincta Escola de 
Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, em 1934. E m maio do mesmo anno, 
assistente da mesma cadeira da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de 

S. Paulo. Trabalhos publicados: Xos archivos do Instituto Biológico — 
''E' a reacção de Roffo especifica do Câncer?", em collaboração com o Dr. 
Otto Bier. 

Dr. José de Castro — Filho de Alfredo Teixeira de Castro e de D. 
Gracinda Teixeira de Castro. Nascido a 20 de setembro de 1907. em Que
luz, Estado de S. Paulo. Fez o curso primário e complementar em Guara-

tinguetá. E m 1926, diplomou-se na Escola Normal de Guaratinguetá. Fez 
os exames de preparatórios parcelladamente, no Gymnasio do Estado da 

Capital. Diplomou-se em Medicina em 1935. pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de S. Paulo. E m 1934 foi nomeado assistente de Pharma
cia Chimica da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de 

S. Paulo, tendo substituído o professor da cadeira, durante o seu impedi
mento por licença. 
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Hebe de Andrade - Filha de Pedro Baptista de Andrade e D. Maria 
cia Rocha Andrade, ambos brasileiros. Nascida a 14 de dezembro de 1894 
em Ouro Preto. Estado de Minas Geraes. Formada em Pharmacia na extin
cta Escola de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo, em 1908. E m 1912 foi 
nomeada preparadora, successivamente, das cadeiras de Chimica Orgânica, 
Chimica Analytica, Chimica Toxicologica e Botânica da Escola de Phar
macia e Odontologia de S. Paulo, até 1032. E m maio de 1934 foi nomeada 
assistente da cadeira de Chimica Industrial Pharmaceutica da Faculdade 
de Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. 

Daisy Moura Bastos - - Filha do Dr. Francisco Ayres de Oliveira Bas
tos e de D. Elvira de Moura Bastos. Nascida a 16 de abril de 1912. Na
tural de Pindamonhangaba. Diplomada pela Escola de Pharmacia e Odon
tologia de Pindamonhangaba em 1928 e pela Escola Normal Livre da mes
ma cidade em 1933. Em 1934 foi nomeada substituta effectiva do Grupo 
Escolar Dr. Alfredo Pujol. de Pindamonhangaba. Por decreto de 3 de 
julho de 1934 foi nomeada assistente da cadeira de Chimica Orgânica da 
Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de S .Paulo, tendo 
sido em maio de 1935 transferida para assistente da cadeira de Chimica 
Biológica. 

Benedicto Siqueira do Amaral — Xascido em Parnahyba, Estado de 
S. Paulo, em 7 de setembro de 1904. Filho de Antônio Corrêa do Amaral. 
Fx-professor de portuguez na Academia Commercial Brasil (1924), Aca
demia Commercial Mercúrio (1925). Escola 15 de Novembro (1926-1928). 
da Capital. Formado em pharmacia pela extincta Escola de Pharmacia e 
Odontologia de S. Paulo em 1925. Matriculado na Escola de Applicação 
do Serviço de Saúde do Exercito, como alumno estagiário, na qualidade de 
aspirante a official pharmaceutico. em virtude de concurso. Curso com
pleto da Escola de Applicação do Serviço de Saúde do Exercito em tempo 
cie paz e guerra. Xomeado 2.° tenente-pharmaceutico do Exercito, por con
clusão do referido curso (Dec. do Gov. de 13-10-930). Dirigiu, como chefe. 
a pharmacia e laboratório de pesquisas clinicas do 10.° R. C. I. em Matto 
Grosso. Dirigiu, como chefe, o laboratório de pesquisas clinicas do H. M. 
de Campo Grande. Matto Grosso. Dirigiu, como chefe, a pharmacia do 4.° 
B. E. em Itajubá. Organizou, a pedido do commandante desse Corpo, um 
laboratório de pesquisas clínicas na respectiva enfermaria-hospital. Actual

mente serve como auxiliar da pharmacia e laboratório de pesquisas clini

cas do Fí. M. D. de S. Paulo. Doutorando em medicina pela Faculdade Flu
minense de Medicina. Xomeado, por decreto de 15 de maio de 1934. assis
tente cia cadeira de Chimica Orgânica e Biológica do curso de Pharmacia 
da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de S. Paulo. Passou a assis
tente de Chimica Biológica cia mesma Faculdade em junho de 1934. Tra
balhos — 1.°. Pyrotherapia e infecção gonococica. 2.°, Uma nova solução 
rápida do xarope de balsamo de tolú. publicados na Revista Militar de Me
dicina e Pharmacia do Exercito e transcripta no Boletim da Associação 
Brasileira de Pharmaceuticos. 
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Raul Votta — Xascido em Jaboticabal, Estado de São Paulo, a 11 de 
janeiro de 1900. Filho de Guilherme Votta. Completou o curso primário 
em Campinas, em 1910 e o secundário em São Paulo, no extincto Instituto 
de Sciencias e Lettras, em 1915. E m 1924, diplomou-se em Pharmacia pela 
Escola de Pharmacia e Odontologia de Pindamonhangaba. E m 1933, subs
tituiu a assistente de Pharmacia Galenica da Escola de Pharmacia e Odon
tologia de S. Paulo. E m junho de 1934 foi nomeado assistente da cadeira 
de Pharmacia Galenica da Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São 
Paulo. 
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C U R S O D E O D O N T O L O G I A 

Assistentes 

Dr. Reynaldo Figueiredo — Xascido a 8 de junho de 1907, em São 
Paulo. Fez o curso preliminar no Gymnasio de Xossa Senhora do Carmo, 
em S. Paulo. Curso secundário por exames parcellados no Gymnasio do 
Estado da Capital de S. Paulo. Curso superior pela Faculdade de Medi
cina e Cirurgia de São Paulo, tendo recebido o titulo de Doutor em Medi
cina aos 27 de abril de 1932. Assistente extra-numerario e voluntário da 
cadeira de Technica Cirúrgica da Faculdade de Medicina e Cirurgia cie S. 
Paulo durante os annos de 1933 e 1934. Assistente da cadeira de Anatomia 
da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo, 
nomeado por decreto de 18 de maio de 1934. 

AH eu Todescan — Nascido na cidade cie Descalvado, listado de São 
Paulo, a 17 de novembro de 1904. sendo filho legitimo de Francisco To
descan e Jesuina G. Todescan. Fez os estudos primários, recebendo diplo
ma, entrando em seguida no Collegio Santo Antônio. Matriculou-se na 
Faculdade de Pharmacia e Odontologia, no curso de preparatórios, tor
nando-se habilitado para prestar exame cie admissão ao curso superior, in
gressando no primeiro anno da mesma em 1930. Terminou o curso de Odon
tologia, collando grau em 23 de janeiro de 1933. Xomeado assistente na 
cathedra de Histologia, assim como para organizar o laboratório e material 
annexo, para o estudo do.s alumnos. em 15 de maio de 1934. 

Maria Arantes - - Nascida em S. Paulo, cursou o Gymnasio Macedo 
Soares, até o 5." anno gymnasial. em 1911. Em fevereiro de 1912, prestou 
exames de Physica e Chimica e Historia do Brasil em banca organizada 
pelo Governo na Escola de Phramacia e Odontologia de São Paulo, com
pletando, assim, os últimos exames finaes do curso gymnasial. XTessa mes
ma época requereu e prestou exame vago do 1.° anno de odontologia, com
pletando o referido curso em dezembro desse mesmo anno. Exerceu a pro
fissão durante cinco annos, respectivamente, em Casa Branca e Pirassu-
nunga. E m 1922 freqüentou aulas theoricas e praticas de bacteriologia no 
Instituto de Hygiene; em janeiro de 1923 foi contractada como auxiliar de 
laboratório do Instituto Bacteriológico, sendo nomeada effectiva em outu
bro de 1924; em 1925 passou a ser auxiliar technica do Posto Bacteriogico 
do Butantan; em 14 cie fevereiro foi nomeada technica de laboratório do 
Instituto Bacteriológico, cargo que ainda exerce; em 14 de maio de 1932, 
recebeu o titulo de nomeação para assistente da 3,a cadeira (Microbiolo
gia) do curso de odontologia da Fscola cie Pharmacia e Odontologia de 
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São Paulo, do depositário da referida Escola; em 26 de junho de 1934 foi 
nomeada para exercer o cargo de assistente da 3.a cadeira (Microbiologia) 
da mesma Faculdade, pelo sr. Interventor Federal no Estado de S. Paulo, 
de accôrdo com o art. 12, § 1.°. cio decr. 6.414, de 25 de abril de 1934. 

Dr. Paulo Emílio de Oliveira Azevedo - - Assistente da 4.a cadeira, 
Physiologia, do curso de Odontologia da Faculdade de Pharmacia e Odon
tologia da Universidade de São Paulo, natural de São João da Boa Vista, 
Estado de São Paulo, nascido a 24 de janeiro de 1903. Filho legitimo do 
sr. Domingos Theodoro de Azevedo Sobrinho. Foi alumno do Gvmnasio 
de São Bento de 1913 a 1917, inclusive; do Gymnasio Oswaldo Cruz, de 
1918 a 1920. Prestou exames parcellados de preparatórios no Gymnasio do 
Estado, desta Capital, de 1917 a 1920. Matriculou-se na Faculdade de Me
dicina da Universidade do Rio de Janeiro em 1922 e terminou o curso em 
1927. Apresentou sua these de doutoramento em 28 de janeiro de 1928 e 
collou grau a 6 de junho de 1928. recebendo o diploma de Doutor em Me
dicina, pela referida Faculdade. E m 1928 clinicou em São João da Boa 
Vista. E m 1929 esteve na Allemanha, onde freqüentou as clinicas pedia-
tricas de Berlim e Hamburgo. De 15 de junho de 1929 a 3 de janeiro de 
1930 foi, no Hospital Eppendorff, assistente-voluntario do Prof. Hans Kle-
inschmiclt. então director cia Clinica Pediatrica da Universidade de Ham
burgo. E m outubro de 1930. em virtude da convocação do decreto 19.351, 
de 5-10-1930. apresentou-se á l.a Formação Sanitária Divisionaria, tendo 
servido como aspirante a official medico em estagio, na l.a ambulância 
mixta, sob o commando do Tenente-Coronel Dr. Souza Ferreira. Apre

sentou-se em 14 de julho de 1932 ao Exercito Constitucionalista, tendo ser
vido no 1.° Batalhão de Reserva do 6.° R. I. até 14 de setembro, data em 
que esse batalhão foi incorporado ao 6.° R. I.; passou então a servir no 1.° 
Batalhão do 6.° R. I. até o termino da campanha, ora sob o commando do 
Major Teimo Costa, ora sob o commando do Tenente Argens de Monte 
Lima. E m julho-agosto de 1934 prestou concurso para 1.° Tenente-Medico 
da Força Publica do Estado de São Paulo, tendo sido approvado com grau 
8,30 (média geral). A 3 de junho de 1935 foi contractàdo para servir na 
Força Publica do Estado de São Paulo, com as vantagens de 1.° Tenente-
Medico e designado para a Clinica Pediatrica da Polyclinica Militar. A 3 
de setembro de 1935 foi nomeado, de accôrdo com o decreto de 3 de setem

bro de 1935, assistente da 4.a cadeira, Physiologia, do curso odontologico 
da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paulo e 
a 5 do mesmo mez prestou compromisso e tomou posse do cargo. Escreveu 
apenas a these de doutoramento, intitulada "Paraplesias syphiliticas", the
se defendida na cadeira de Clinica Medica e approvada com distincção. 
Escreveu numerosos artigos sobre hygiene infantil e puericultura nos jor
naes leigos "O Município" e "A Cidade", ambos de São João da Boa Vis
ta, visando divulgar noções elementares sobre os referidos assumptos. 

Ida Buono - - Natural de São Paulo, filha legitima de Antônio Buo-
no e Felicia Buono. Fez os primeiros estudos no Externato S. José, pas
sando depois para o Externato Freitas, onde estudou os preparatórios. Fre-
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quentou a Escola Normal. Ingressou no Curso Annexo da Escola de Phar
macia e fez o curso de odontologia. Uma vez formada, entrou no Gabinete 
Dentário do Professor José Paulo de Macedo Soares, com quem trabalhou 
12 annos seguidos. Por algum tempo foi dentista do Asylo Santa There-

S S V P T ' aSS1StC"te d e Metallurgia e Chimica applicada da Facul-
cade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paulo. 

Francisco Degni- Filho de Savino Degni e de D. Angelina Degni 
nascido em Santos, Estado de São Paulo, aos 21 de agosto de 1900 Fez o 
curso de Humanidades no Gymnasio do Estado de Sãcfpaulo. E m 1929 ma 
tncu ou-se na Faculd. de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, curso íl 
dera . d,pl0mando-se em 1931. E m 1932 fundou em Santo André, municipio 
de Sao Bernardo, a Assistência Dentaria "Santo André", installada em pa
vilhão construído especialmente em terreno do 1° Grupo Escolar de Santo 

André. Prestou exame de habilitação na Inspectoria de Hygiene e Assis 
tencia Dentaria e, designado pelo sr. Tnspector-Chefe. assumiu a direcção 
clinica da Assistência, trabalhando desde a fundação até a presente data 
"ad-honorem" para o Estado. E m 1933 foi eleito secretario da Sociedade 
Paulista de Odontologia. E m 1934 investigou a possibilidade da execução 
das anesthesias tronculares em crianças e. obtendo resultados favoráveis, 
publicou a monographia intitulada "Contribuição ao Estudo da Anesthesia 
Troncular em Odontopediatria". Nomeado asssistente da cadeira de Te
chnica Odontologica da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Uni
versidade de São Paulo. E m 1935 foi-lhe concedida, pelo Departamento da 
Propriedade Industrial, no Rio de Janeiro, a patente de invenção sob n.° 
22.885, de um novo tubo-empola, destinado a conter soluções anesthesicas 
adaptável a uma seringa, também de sua invenção, para a pratica das anes
thesias intra e extra-ocaes. Redactor da secção "Anesthesia e Cirurgia" da 
revista profissional "A Odontologia Moderna", que se edita em S. Paulo. 

Sebastião Bohn Gaia — Filho de João dos Santos Gaia e de D. Cons-
tança Bohn Gaia, nascido na cidade de São Carlos do Pinhal, neste Estado, 
aos 29 de janeiro de 1897. Fez seus estudos nesta Capital, cursando o Gym
nasio Macedo Soares e diplomando-se em cirurgia dentaria no anno de Í916 
pela Escola de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, tendo dessa data 
em deante se dedicado exclusivamente á sua profissão. Em 1932, nomeado 
assistente da cadeira de clinica odontologica, da antiga Escola de Phar
macia e Odontologia de São Paulo e em maio de 1934 nomeado para o mes
mo cargo da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de 
São Paulo. Actualmente clinicando nesta Capital. 

Donato Gorga — Nasceu em Bella Vista de Tatuhy, hoje Porangaba, 
comarca de Tatuhy, Estado de S. Paulo, no dia 9 de dezembro de 1900, e é 

filho legitimo de Archangelo Gorga e D. Virgínia Del Giudice Gorga. Re
cebeu as primeiras lettras em Conchas, Estado de S. Paulo e depois de ter 
concluído o 4.° anno col locou-se sob os ensinos de professores particula
res, chegando desse modo ao preparo necessário para completar o seu curso 
preparatório e para isso transferiu-se para S. Paulo, onde completou-o e 
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prestou os exames parcellados no Gymnasio do Estado das matérias exi
gidas, submettendo-se aos exames vestibulares na Escola de Pharmacia e 
Odontologia de São Paulo, começando assim o seu curso na referida Es
cola em 1921. Matriculou-se nesse anno no curso de pharmacia e após ter 
feito o primeiro anno matriculou-se simultaneamente no curso de odontolo
gia. Concluiu o curso de odontologia a 6 de dezembro de 1932 e o de phar
macia a 19 de março de 1924. Exerceu a profissão de pharmaceutico em 
Conchas, dedicando-se a seguir á profissão odontologica, nessa mesma ci

dade, durante 3 annos mais ou menos e. transferindo sua residência para 
S. Paulo, continuou até a presente data a exercer ininterruptamente a pro
fissão odontologica. 

Heitor Jardim Arantes — Nascido em Queluz. Estado de São Paulo 
a 31 de março de 1895, filho de Custodio Ribeiro Arantes e Amélia Jardim 
Arantes. Fez o curso primário no Grupo Escolar de Ribeirão Preto, depois 
com professores particulares, tendo se matriculado mais tarde no Collegio 
Modelo Dr. Horacio Cordovil. E m São Paulo estudou no Gymnasio Ma
cedo Soares (curso annexo). Fez preparatórios com o professor Alfredo 
Paulino.para o curso de odontologia. Fez exame de admissão no Gymnasio 
Hydecroft, em Jundiahy. Cursou a Escola de Pharmacia e Odontologia de 
São Paulo, tendo terminado o curso de odontologia em 1912. No exercicio 
de sua profissão trabalhou no Collegio Salesiano em Lavrinhas e em Bau
ru na Cooperativa dos Empregados da Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil. Actualmente exerce a profissão nesta Capital. 

Paulo Guimarães Ferreira — Filho do Dr. Paulo Sebastião Ferreira e 
de D.Nadia Guimarães Ferreira. XTascido em Jardinopolis, Estado de São 
Paulo, em 4 de fevereiro de 1905. Ex-alumno do Gymnasio Macedo Soares 
e do Gymnasio São Joaquim, de Lorena. Fez os preparatórios no Gymnasio 
do Estado, da Capital do Estado de São Paulo, e Collegio D. Pedro II. do 

Rio de Janeiro. Formado em odontologia pela Escola de Pharmacia e Odon
tologia de Pindamonhangaba. no anno de 1924. Ex-cirurgião-dentista do 
Lyceu Franco-Brasileiro. Ex-assistente de clinica da Escola de Pharmacia 
e Odontologia de São Paulo. Cirurgião-dentista do Lyceu XTacional Rio 
Branco. Assistente da 2.a parte da cadeira de Clinica. 8.a cadeira da 3.a 

série da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São 
Paulo. 

Anisio Ferreira — Filho legitimo do Cap. Manoel Alves Ferreira e 
Alfonsina Barbara de Siqueira, nascido a 17 de agosto de 1882 em Baepen-

dy. Estado de Minas Geraes. Diplomado em odontologia pela Escola de 
Pharmacia de São Paulo, aos 6 de dezembro de 1906, tendo feito os prepa

ratórios no antigo Instituto de Sciencias e Lettras de São Paulo. Ex-assis

tente da Escola cie Pharmacia e Odontologia de São Paulo, actual Facul
dade. E m 1923 foi presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Den
tistas; fez parte do Conselho Fiscal da mesma Associação. E' membro da 
Commissão de Contas da Liga Paulista contra a Tuberculose. Trabalhou 
na Cirurgia Odontologica de Campanha no periodo da revolução de 1932. 



— 621 — 

Ramon Blat Filho — Filho de Ramon Blat Andrés e de D. Carmen 
Sancho, nascido em Castellon de La Plana, província de Valencia (Hespa 
nha), aos 13 de novembro de 1902. Entrou para a Escola de Pharmacia e 
Odontologia de São Paulo no anno de 1931, tendo terminado seu curso e 
recebido o grau de Cirurgião-Dentista em 1934, assumindo desde logo a 
assistência da 10.a cadeira do curso de odontologia da Faculdade de Phar
macia e Odontologia da Universidade de São Paulo, substituindo o cathe
dratico durante um anno, em Que o professor dessa cadeira se ausentou em 
viagem de estudos na Europa. 

Henrique Orsini — Filho de Miguel Orsini e Rosina Basile, brasileiro 
naturalizado, nascido em Campobasso (Itália), a 14 de março de 1877, e re
sidente no paiz ha mais cie 50 annos. De accôrdo com a lei daquella época, 
fez exames de preparatórios no Gymnasio "Xogueira da Gama" de Jaca-
rehy, sob regimen federal. E m 1909 diplomou-se pela Escola de Pharma
cia. Odontologia e Obstetricia de São Paulo, também sob o regimen fe
deral. Publicou na "Revista Odontologica Brasileira", de março de 1912, 
a these "A Implantação do dente em seu alveolo", bem como collaborou 
nos jornaes "O Tietê", com uma série de artigos sobre "Hygiene Buccal". 
e no "O Movimento", de S. Manoel, com a polemica "A Liberdade Profis-
nal". Verteu do italiano a ethiologia e nomenclatura da pyorrhéa alveo-
lar (pararizo clasia) do Prof. Chiavaro, publicada na "Odontologia Mo
derna" de 1932. E m 1917, recebeu um curso de especialização, "Curso de 
Odontotechnica", do reputado Prof. Dr. Coelho e Souza. E m 1922, inte
rinamente cirurgião-dentista do "Instituto Disciplinar" desta Capital. 
sendo-lhe concedido expontaneamente pelo director de então, Dr. Everaldo 
de Souza, um elogio, como profissional, dirigido num officio ao exmo. sr. 
Secretario de Justiça e Segurança Publica, Dr. Francisco Cardoso Ribeiro. 
Exerceu a profissão, quasi durante 5 annos, no Collegio Santo Agostinho 
"Des Oiseaux" desta Capital, possuindo também um attestado expontâneo 
referente á sua competência profissional. Pelo administrador interino da 
Escola de Pharmacia e Odontologia, exmo. sr. Dr. Benedicto Montenegro. 
foi nomeado assistente da cadeira de Technica da mesma Escola. Criada 
a Faculdade de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, por acto de 15 de 
maio de 1934, pelo Sr. Dr. Armando de Salles Oliveira, Interventor Fe
deral, teve sua nomeação para assistente da cadeira de Pathologia e The
rapeutica. 

Luiz Stamatis — 49 annos de idade, nascido em Rovigo, Itália, em 6 de 
janeiro de 1886, residente em São Paulo, desde 19 de setembro de 1892, na
turalizado brasileiro em 30 de julho de 1927, filho de Reynaldo Stamatis 
e Carmen Bergo (fallecidos). Diplomado pela extincta Universidade de 
São Paulo, em 1914, diploma registrado á pag. 196 do livro respectivo na 
Secretaria Geral da Saule Publica, em 19 de março de 1915, e no Serviço 
Sanitário do Estado de São Paulo, a pag. 439, em 26 de março de 1918. A 
27 de novembro de 1934. a convite do Dr. Henrique Carlos Carpenter, di
rector da Faculdade de Odontologia da Universidade do Rio de Janeiro, 
fez parte da banca examinadora, para preenchimento da vaga de cathe-
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dratico de Metallurgia e Chimica applicadas, daquella Faculdade, onde 
foi pela banca escolhido para relator; sócio honorário do Instituto Brasi
leiro de Estomatologia do Rio de Janeiro, do Centro Odontologico de Juiz 
de Fora e da Associação Acadêmica da Escola de Pharmacia e Odontolo
gia de Juiz de Fora. Sócio titular da Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas. Conferências : Brachialgias de origem focai dentaria, realizada 
a convite do Instituto Brasileiro de Estomatologia, do Rio de Janeiro, em 
27 de junho de 1933, Infecções focaes cie origem dentaria. Conferência 
realizada, a convite, no Centro Odontologico de Juiz de Fora, a 27 dé fe
vereiro de 1935. 12 conferências realizadas na Associação Paulista de Ci-
rurgiões-Dentistas, sobre assumptos odontologicos. Membro do 1.°. 2.° e 
3.° Congresso Odontologico Latino-Americano, tendo apresentado em o 3.° 
Congresso, realizado no Rio de Janeiro, dois trabalhos: Purpura hemor-
rhagica syndrome oral. Prothese restauradora bucco-facial (casos clíni
cos), cujos trabalhos constam dos Annaes do Congresso. Trabalhos publi
cados na "Revista Odontologica Brasileira", órgão official da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas: A respiração pela bocca, tendo como 
causa pathologica a distrophia óssea nasal e as vegetações adenoides. De
zembro de 1922; Calcificação dos dentes. Março 1923; Importância clinica 
da descalcificação dos dentes. Junho 1923; O exercicio illegal da odonto
logia. Dezembro 1923; A odontologia triumpha. Setembro 1924; 2.° Con
gresso Odontologico Latino-Americano. Setembro 1925; Alguma cousa 
sobre anesthesia em odontologia. Junho 1925; Bibliographia pre-Fauchar-
diana. Dezembro 1926; O Cobalto. Serviço Odontologico da Guarda Civil. 
Junho 1929; Syphilis bucal. Outubro 1930; Oncologia. Fevereiro 1931; Hy-
percalcemia ou pyorrhéa alveolar. Junho 1934; Tumores malignos na cir-
cumscripção odonto-estomatologicas. Junho 1934; Considerações sobre es-
thetica em odontologia. Janeiro 1935; Ethiologia da Paradentose. Julho 
1935; Recai ei ficação no periodo gravidico. Thema escolhido e solicitado 
para a "Revista Dental", órgão official do Centro Odontologico do LTru-
guay, vertido para o hespanhol pelo seu director, illustre odontologo, Dr. 
Alfredo Osório, reproduzido em a "Revista de Therapeutica"; Orthodon
tia, publicado na "Revista Odontologica Moderna", traduzido para o hes
panhol e publicado na "Odontologia Clinica", de Madrid. Trabalhos pu
blicados no "Boletim Odontologico Paulista": Reacção odontoblastica e 
odontoclastica; Excerptos de odontologia; Septicemia, Odontologia e oto-
rhino-laryngologia; Xoma; Sinalgias Dentárias; Espirochetose bueco-fa-
ciai; Canaes e Canaliculos; Deontologia; Honorários profissionaes; Den
tadura preliminar; E m face da pretendida prohibição do uso da cocaína 
pelos dentistas; O antivírus de Besredka; Santa Apolonia; Hygiene Buc-
cal (assumpto popular), publicado em "A Razão"; Edema syphilitico da 
face; Cephalagia; Dacriocystite supurada chronica; Para a restauração de 
canaes radiculares; Os dentinhos do pequeno Lindemberg; Cirurgia e plás
tica da face; Pela maior união da classe; Unamo-nos para sermos fortes; 
Infecção focai e surdez ; Odontologia primitiva; Historia da Odontologia 
ao alvorecer do Christianismo; Pierre Fauchar; De Orthodontia; Neuri-
tes; Canaes Dentários; Affecções variadas; A therapia das ondas ultra-
curtas; Estados pathologicos de que podem ser causa os focos dentários 
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(serie de oito artigos em publicação); Metallurgia e Chimica applicada á 
odontologia; Metallurgia e Chimica do cobre, em odontologia; Editonaes • 
Noüciarios e artigos diversos. Traducção da lingua franceza, italiana, hes-
panhola, de avultado numero de artigos scientificos sobre odontologia _ 
Cargos que occupou: Presidente, Vice-Presidente e Thesoureiro da Asso
ciação 1 auhsta de Cirurgiões-Dentistas; Thesoureiro do sub-comité pau
lista do 2. e 3. Congressos Odontologicos Latinos-Americanos; Organi
zador da primeira Exposição de Artigos Dentários Nacionaes; Sócio bem-
xeitor e cirurgião-dentista do Ambulatório da Cruz Vermelha Brasileira-
1 rofessor da Clinica Therapeutica, Pathologia e Prothese Dentaria do 
curso de repetição do "Instituto Moura Santos"; Presidente de commis 
soes encarregadas da reforma dos estatutos sociaes e da elaboração da Cai
xa de Pecúlio da A P C D. Cargos que occupa: Assistente de Orthodontia 
da Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo 
Dentista: Chefe e organizador do serviço odontologico da Guarda Civil 
de Sao Paulo; Director da "Revista Odontologica Brasileira", órgão offi
cial da A P C D , e do "Boletim Odontologico Paulista"; collaborador das 
seguintes revistas: "Odontologia Moderna", "Brasil Odontologico" 
Odontologia Internacional", "Hygiene e Odontologia" e "Revista Den-

tal do Lruguay". 

• ,GÍ7 i^6/,! 01iveira Gomes - - Nasceu em Ribeirão Preto a 25 de 
mnho de 1909, filho do Dr. Manoel S. Gomes e de D. Anna de Oliveira Go
mes. Assistente da cadeira de Orthodontia e Odontopediatria da Facul
dade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Paulo Fez o 
curso primário no Grupo Escolar de Ribeirão Preto e secundário no Lyceu 
do Sagrado Coração de Jesus e Gymnasio Oswaldo Cruz, ambos desta Ca
pital. Diplomou-se em odontologia pela Escola de Pharmacia e Odonto
logia desta Capital. Durante a Campanha Constitucionalista foi director 
clinico da "Cruzada Odontologica", organização filiada á Inspectoria de 
Hygiene e Assistência F)entaria, sob a chefia do Prof. Dr. Antônio Cam
pos de Oliveira. Exerce a profissão nas especialidades: Odontopediatria 
e Radiologia. Trabalhos publicados: E m prol da odontothomia prophy-
lactica, "Revista Odontologica Brasileira", 1935; Rheumatismo e Felin-
cula de origem dentaria, "Hygiene e Odontologia", 1935. 

Dr. Manoel Pereira — Nascido em São Paulo a 7 de dezembro de 1904. 
Pharmaceutico diplomado em São Paulo pela Faculdade de Pharmacia e 
Odontologia de São Paulo, em 24 de dezembro cie 1926. Doutor em medi
cina pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Assistente da 13.a cadei
ra, Hygiene e Odontologia Legal, da Faculdade de Pharmacia e Odonto
logia de São Paulo, por decr. de 26 de junho de 1934. Assistente extra-

numerario da cadeira de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. Alumno do curso de especialização de Medicina Legal da Facul
dade de Medicina de São Paulo. Sócio titular e membro da Directoria da 
Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo. Membro do 
corpo de redactores do Boletim do Instituto Oscar Freire da Faculdade 
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de Medicina de São Paulo. Bibliographia: 1 •— Da preparação do soro 
anti-humano com sangue de cadáver e sua applicação em Medicina Legal 
— These de doutoramento, abril de 1934. 2 — Da preparação do soro anti-
humano com sangue de cadáver e sua applicação em Medicina Legal 
Boletim do Instituto Oscar FYeire —• Agosto de 1934. Vol. 1, X.° 1. 3 — A 
cinematographia na documentação de damnos deformantes perceptíveis 
em movimento — in — Annaes da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo. Fase. 2.°, Vol. XI, 1935. Collaboração com o prof. Flaminio 
Favero. 4 — A perícia de material dos esqueletos da Faculdade de Di
reito — In Boletim do Instituto Oscar Freire. Junho — Agosto de 1935 
Vol. II — Xos. 3 e 4. 

Adolpho Schloenback — Xascido em 12 de julho de 1901 em Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul, filho de Hermann Adolpho Schloen
back e de D. Eulina Prestes da Fontoura Schloenback, brasileiros. Fez 
seus estudos primários na Escola Allemã. Cursou o Gymnasio de São 
Bento, Collegio Archidiocesano e fez seus exames de preparatórios em 
1920 e 1921 e no Gymnasio do Estado ; em 1922 cursou o Gymnasio Oswaldo 
Cruz. Cursou a Escola de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, onde 
se diplomou cirurgião-dentista em 1927 e 1928. 

Dr. Nicolino Morena — Xascido a 20 de agosto de 1889, em Monte 
Mór, neste Estado, filho de Miguel Morena e Justina Morena. Iniciou os 
seus estudos no Rio de Janeiro, tendo feito as primeiras lettras no Mos
teiro de S. Bento, o curso primário no Collegio Alfredo Gomes daquella 
cidade. Fez o curso secundário no então Gymnasio Xacional (Collegio 
Pedro II), cursando seriadamente até o 5.° anno gymnasial e completando 
os restantes preparatórios exigidos para a matricuia no curso medico, em 
exames parcellados, no referido gymnasio. Matriculou-se em 1907, na Fa
culdade de Aledicina do Rio de Janeiro, doutorando-se em medicina em 
1912, defendendo these sobre "Liquido Amniotico", cadeira de Obstetrí
cia, que mereceu approvação distineta. E m 1909, foi nomeado interno effe
ctivo, por concurso, do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, do Rio de 
janeiro, servindo na clinica gynecologica e obstetrica daquelle hospital, 
a cargo do Prof. Luiz da Cunha Feijó Júnior, até a terminação de seu cur
so. No mesmo anno, foi nomeado, por concurso, auxiliar acadêmico da 
Inspectoria de Prophylaxia cia Febre Amarei Ia, da Capital da Republica, 
cargo que exerceu até 1912, quando concluiu o curso de medicina. E m ja
neiro de 1913, já diplomado em medicina, veiu para o seu Estado natal, fi
xando residência em Tietê, onde exerceu a clinica até fim de 1920, tendo 
naquella localidade exercido também o cargo de medico da Santa Casa lo
cal. Mudou-se para S. Paulo no inicio de 1921, exercendo aqui a sua acti
vidade profissional, primeiramente como medico interno da Santa Casa de 
São Paulo, cargo Que desempenhou até julho de 1925, quando passou a fa
zer parte do corpo clinico daquelle hospital, como adjuneto de cirurgia, e 
que ainda exerce, na 3.a clinica cirúrgica de mulheres. Nomeado interina
mente, em. 1921, medico do Serviço Sanitário do Estado, foi. após concur

so, realizado em meados de 1922, effectivado nesse cargo. E m 1925, foi 
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nomeado inspector-chefe da Inspectoria do Policiamento da Alimentação 
Publica, do Serviço Sanitário do Estado, repartição criada com a reorga

nização dos serviços de saúde publica do Estado, levada a effeito nesse 

anno, na administração do eminente sanitarista patrício G. H. Paula Souza, 
em cujos estudos de organização administrativa e technica de repartição' 

que ainda dirige, prestou a sua cooperação, tendo, em 1924, publicado nos 

"Boletins do Instituto de Hygiene de São Paulo" (Boletim n. 20) um tra

balho a respeito, em collaboração com aquelle professor. E m 1926, no ter

ceiro Congresso Brasileiro de Hygiene, reunido nesta Capital, apresentou 

uma memória sobre " O leite em Saúde Publica", em collaboração com o 

Dr. José Eurico Santos Abreu, então medico do serviço a seu cargo E m 

1929 foi commissionado pelo Governo do Estado para desempenhar as 

funeções de inspector especial junto á Escola de Pharmacia e Odontolo

gia de Pindamonhangaba, com o fim de verificar a situação em que se en

contrava aquelle estabelecimento de ensino superior, quer na parte admi

nistrativa, quer na esphera didactica. funcção essa que exerceu até fins de 

1930, e de cujos trabalhos resultou a suspensão das regalias do reconheci

mento estadual de que gosava aquella Escola. E m 1931, desempenhou idên

ticas funeções junto á Escola de Pharmacia e Odontologia de Jaboticabal, 

que deixou logo a seguir em virtude de haver sido convidado para exer

cer as funeções de Secretario-Meclico da Directoria Geral do Serviço Sa

nitário do Estado, na administração cio distineto sanitarista paulista, Dr. 

Francisco Borges Vieira. E m abril de 1932, foi novamente commissionado 

pelo Governo do Estado para servir á disposição do Prof. Benedicto Mon

tenegro. na Escola de Pharmacia e Odontologia de São Paulo, então no

meado Depositário Judicial e Administrador interino dos bens daquella 

instituição. Xessa Escola se manteve até agosto de 1934 desempenhando 

as funeções de Secretario Geral da mesma, collaborando com o Prof. Mon

tenegro na reorganização moral e material daquelle estabelecimetnto de 

ensino, cujo nivel, sob todos os aspectos, havia lamentavelmente decahido, 

a ponto de lhe haver sido cassada a respectiva equiparação federal. D o 

trabalho desenvolvido em prol do soerguimento daquella instituição, vo

tada a tão altos e nobres fins, executando conjunetamente com o Prof. Be

nedicto Montenegro, resultou a re-equiparação federal e a fundação da 

actual Faculdade de Pharmacia e Odontologia da Universidade de S. Paul-

lo. P2m junho de 1934 foi designado pelo Governo do Estado para servir 

como inspector especial estadual junto á F"acudade de Pharmacia e Odon

tologia de Piracicaba, afim de regularizar a situação dos alumnos que na-

qtiella Faculdade se encontravam sob o regimen das leis e reconhecimento 

estadual. Xomeado, em maio do corrente anno, assistente da cadeira de 

Cirurgia da Bocca. regida pelo Prof. Montenegro, funcção essa que 

ainda se encontra desempenhando. E' ainda assistente da Maternidade de 

São Paulo, na clinica a cargo do Prof. Raul Vargas Cavalheiro. Designado 

para membro da delegação que representou officialmente o Serviço Sani

tário do Pastado, no 3.° Congresso Brasileiro de Hygiene; 2.° Congresso 
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Nacional de Óleos e 1.° Congresso de Hydro-climatologia, reunidos nesta 
Capital. Além das commissões acima referidas, desempenhou outras com-
mettidas pelo Governo do Estado, junto ao Instituto do Café, na Secre
taria de Estado da Educação e da Saúde Publica e na Prefeitura do Muni-
cipio da Capital, sobre assumptos attinentes á hygiene e á saúde publica. 
Continua hoje como inspector-chefe da Inspectoria do Policiamento da 
Alimentação Publica, exercendo também, cumulativamente, o cargo de se-
cretario-medico do actual director geral do Serviço Sanitário, Dr. Fran
cisco Borges Vieira. 



ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

Curso de Pharmacia 

1." ANNO 

PHYSICA APPLICADA A* PHARMACIA 

CHIMICA ORGÂNICA 

BOTÂNICA APPLICADA A' PHARMACIA 

ZOOLOGIA E PARASITOLOGIA 

2a ANNO 

MICROBIOLOGIA 

CHIMICA ANALYTICA 

PHARMACOGNOSIA 

PHARMACIA GALENICA 

3." ANNO 

CHIMICA TOXICOLOGICA E BROMATOLOGICA 

PHARMACIA CHIMICA 

CHIMICA INDUSTRIAL PHARMACEUTICA 

HYGIENE E LEGISLAÇÃO PHARMACEUTICA 

CHTMICA BIOLÓGICA 





ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

Curso de Odontologia 

1.° ANNO 

ANATOMIA 

HISTOLOGIA 

METALLURGIA E CHIMICA APPLICADAS 

PHYSIOLOGIA 

2." ANNO 

MICROBIOLOGIA 

TECHNICA ODONTOLOGICA 

l.a CADEIRA DE CLINICA ODONTOLOGICA 

PROTHESE DENTARIA 

PATHOLOGIA E THERAPEUTICA APPLICADA 

3." ANNO 

2." CADEIRA DE CLINICA ODOXTOLÓGICA 

HYGIENE E ODONTOLOGIA LEGAL 

ORTHODONTIA E ODONTOPEDIATRIA 

PROTHESE BUCO-FACIAL 

ELECTROTHERAPIA E RADIOLOGIA APPLICADAS 

CIRURGIA DA BOCCA (facultativa) 





RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS EM 1935 

Curso de Pharmacia 

1." Anno: 

1 — Raphael Faro Xetto 

2 — José Geraldo Queiroz Pinto 

3 — Trajano Pupo Aiello 

4 — Caetano Raiola 

5 — Antônio Jorge 

6 — João Faustino de Aiello 

7 — João Antônio da Silva 

8 — André Vieira Dias 

9 — Ilio Toffoli 

10 — Flavio Bellegarde Nunes 

11 — Maria Aooarecida Pourchct Campos 

12 —• Annita Bighetti 

13 •— Gino Cariola 

2.° Anno: 

1 — Irene de Oliveira Prado 

2 — Noemia de Oliveira Prado 

3 — Ary Vieira de Almeida 

4 — Adhemar Spinola Dias (só faz Microbiologia e Chimica Analytica) 

5 — José Sylvio Cimino 

6 — João Osório Silveira Martins 

7 — Tannia Meerson 

8 — Ignacio Ungaretti F"ilho 

9 — Antônio Dias de Mattos 

10 — José Ferraz de Almeida 

11 — Olavo de Castro Fontoura 

12 — José Faustino de Mello 
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3.° Anno: 

1 — Valentiniano Machado Pedrosa 

2 — Mario Vieira Ribeiro 

3 — Joaquim José da Rocha Cardoso 

4 — Simeão Sella Frias 

5 — Rinaldo De Santis 

6 — Gerson de Ferreira Bandeira (só faz Chim. Toxic. e Bromatol.) 

7 —• Polea Schneider 

8 — Miguel de Mario 

9 — Samuel Andrade Legaspe 



RELAÇÃO DOS A L U M N O S MATRICULADOS EAI 1935 

Curso de Odontologia 

1." Anno: 

1 — Ibanez Andrade Silva 
2 —• Alfredo Moucdcy 
3 — Ken Sugava 
4 — Pedro Miranda Ornellas Júnior 
5 —. Moacyr Miranda Ornellas 
6 — Miguel João Ângelo Micheletti 
7 — Plinio de Almeida 
8 — Alberto Lerro Barreto 
9 — José Ignacio Gonzales 
10 —- Ruy Rosa Bucione 
11 — Atilo Pimentel Camargo 
12 — João Porto Alves 
13 — Octavio Junqueira de Toledo 
14 — Napoleão Junqueira Loyola 
15 — Renato Franco Barcala 
16 — Aloysio Ribeiro de Paiva 
17 — Eugênio Vaquero Rodrigues 
18 —• Eduardo Sabá 
19 — Plauto de Souza 
20 — Antônio Pastore 
21 — Nadime Achcar 
22 — Antônio Luiz Galvanese Amato 
23 — Augusta Bighetti 
24 — Luiz Carlos Coutinho Paes 
25 •— José Godoy Ferraz 
26 — Geraldo Assis Gonçalves 
27 — Alcides Borges da Motta 
28 — Erich Gross 
29 — João La Terza 
30 — Moysés Guerchfeld 
31 — Benedicto Armando Costa 
32 — Luiz Gonzaga Miranda 
33 — José Áureo Bustamante 
34 — Ubirajara Tavares de Souza {só faz Histologia) 
35 — José de Oliveira Andrade 
36 — Jacy Ribeiro dos Santos 
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37 •—• Armando Ercoli Guazzelli 
38 — Cyro de Souza (só faz Anatomia e Histologia) 
39 — Alexandre Szasz 
40 •— Octavio Prandini 
41 — Irene Bernardes 
42 — Edmundo Azevedo 
43 —• Romeu Prestes Mattar 
44 — Oswaldo de Almeida Victor Rodrigues 
45 — Walther Setti 
46 — Suren Garabedian 
47 — João Paulo Picker 
48 — Leonardo Augusto do Carmo Braga 
49 —• José Carvalho da Silva 
50 — Eurico Essinger 

2." Anno: 

1 — Anna Mendes de Oliveira (Não faz Metallurgia e Chimica Appli
cadas) 

2 — Conceição Mendes de Oliveira (XTão faz Metallurgia e Chimica 
Applicadas) 

3 — Gil Salgado 
4 — Eurico da Silva Mattos 
5 — Adib S. Mansur 
6 — Dudley de Almeida Werneck 
7 — Wilson Garone (XTão faz Metallurgia e Chimica Applicadas) 
8 — João Fleury de Oliveira 
9 — Bento Gurgel de Salles 
10 — João Augusto Fleury Varella 
11 — Madeleine Hanania 
12 —• Rogério Dutra de Andrade 
13 — Carlos Baptista 
14 — Charles Shalders Coachmann 
15 — Edmundo D'Andréa 
16 — Elzo Rocha 
17 — Clodomir Simões 
18 — Guido Baccelli 
19 — José de Almeida Carvalho 
20 — Maria Leopoldina Barata 
21 — Leonor Bacha 
22 — Asta Petrella 
23 — Bahij Gattás (Não faz Metallurgia e Chimica Applicadas) 
24 — José Senise da Silva (Não faz Metallurgia e Chimica Applicadas) 
25 —• Tullio Celso de Moura Rangel 
26 — Milton Spinola 
27 — Gregorio Scarati 
28 — Mario Rosiello 
29 — Caio Mario de Macedo (Não faz Metallurgia e Chimica Appli

cadas) 



— 635 --

3.° Anno: 

1 — Luiz Henrique Flores 
2 — Hermann Thummel 
3 — Sylvio Carneiro de Aquino 
4 — Leduar Saraiva Kneese Filhe» 
5 — José Jeronymo Rubião 
6 — Bento Pinto de Barros 
7 — Aldo Visentini 
8 — Edwaldo Brandão Corrêa 
9 — José Noronha de Andrade 
10 — Fedra Raia 
H — Dimas Vieira Rodrigues 
12 — Jayro Teixeira de Souza 
13 — Paulo Affonseca de Barros Faria 
14 — Oswaldo de Cerqueira Dias 
15 — Fernando Grezzi 
16 —• José Barros Oliveira 
17 — Euclydes Pereira de Oliveira 
18 — Maria Odysséa Silveira Martins 





QUADRO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

C A R G O S 

Secretario 

The.soureiro-almoxarife . 

Bi bliothecario-arehi vista 

2." escripturario 

S." escripturario 

3." escripturario 

4." escripturario 

4." escripturario 

• 4.° escripturario 

Porteiro 

Bedel 

Ttedel 

Bedel 

Bedel 

Bedel 

Bedel 

Bedel 

Bedel 

Bedel 

Continuo 

Continuo 

Servente 

Servente 

Servente 

Servente 

Servente 

Servente 

N O M E S 

Prof. Archimedes Baillot 

Sr. Antenor Bueno Cuba 

Sr. Manuel Rosa da Silveira 

Sr. Luiz Lopes de Oliveira 

Sr, Oswaldo Farinelli 

Sr. Renf Contieri 

D." .Maria José Meirelles de Oliveira 

D." Herondina 8. Bueno dos Reis 

Sr. Benedicto Esteves* Rodrigues 

Sr. Alexandre Bueno 

Sr. João Guerra 

Sr. Benedicto Vieira 

Sr. .lose Jacob Seckler 

Sr. Joaquim Cordeiro Vieira 

Sr. Alfredo Cintra Rodrigues 

Sr. Domingos Nascimento 

Sr. Paulo Silva 

Sr. Antônio Gagliazzo 

Sr. Domingos Talarico 

Sr. Arthur José Monteiro 

Sr. Juvenal Luz 

Sr. Alino Roverao 

Sr. Joaquim Iütinho Kranro 

Sr. Benedicto de Oliveira Valencio (coru 

tractado) 

Sr. Dorival de Camargo 

Sr. José da Cruz Bueno 

Sr. Pedro Maciel Assumpção 
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RELATÓRIO DAS OCCORRENCIAS HAVIDAS NA FACULDADE 

DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DE S. 

PAULO, NO PERÍODO DE TEMPO COMPREHENDIDO EN

TRE 30 DE OUTUBRO E 5 DE DEZEMBRO DE 1935 

Os cursos continuaram sem interrupção e em condições de perfeita nor
malidade até 14 de novembro do corrente, tendo os professores, como consta 
de relatórios apresentados a esta Directoria, exgottado ou quasi exgottado 
seus programmas, apesar da exiguidade de tempo de que dispuzemos no 
presente anno. 

Foram realizadas 59 aulas na cadeira de Chimica Orgânica c Biológica, 
60 na cadeira de Anatomia Descriptiva dos Animaes Domésticos, 59 na ca
deira de Zoologia Medica e Parasitologia e 55 na de Histologia e Embryolo
gia. As aulas praticas foram em menor numero, pois, foi necessário maior 
tempo para installação dos laboratórios que, só eni, junho, puderam iniciar 
seu funccionamento. 

Os exames finaes foram executados entre 25 e 30 de novembro. 

Dos trinta e sete alumnos com que esta Faculdade iniciou seus cursos, 
um apenas, sr. F~ernando Andreasi, foi dispensado dos exames finaes, obtendo 
promoção em todas as cadeiras nos termos do § 2.°. do artigo 248 do Regu
lamento em vigor. Na cadeira de Chimica Orgânica e Biológica, foram, pelo 
mesmo dispositivo regulamentar, dispensados de exame final, quatro alum
nos: srs. Mario Annunziata, Arnaldo Costa, Benicio Alves dos Santos e 
Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior; na cadeira de Anatomia Descriptiva dos 
Animaes Domésticos, três alumnos: srs. Manoel Cosentino, Euclydes Onofre 
Martins e Laerte Machado Guimarães; na de Zoologia Medica e Parasito 
logia, dois alumnos: srs. Benicio Alves dos Santos e Leonel Cianciosi Rinaldo 
Júnior. Inscreveram-se para exames finaes vinte alumnos, de que apenas 
quatro lograram promoção em todas as cadeiras do 1." anno e são os srs.: 
Mario Annunziata, Benicio Alves dos Santos, Laerte Machado Guimarães 
e Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior que, com o sr. Fernando Andreasi, já 
têm direito á matricula no 2." anno desta F"aculdade. Dependendo de se
gunda época, ha dez alumnos que devem fazer exames de Histologia e Em
bryologia e sete de Zoologia Medica e Parasitologia. Foram reprovados de-
zesete alumnos, excluídos desse numero os que foram eliminados por falta 
de pagamento da 2.a prestação de taxa e o que pediu cancellamento de 
matricula. 
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Resumindo em quadros, vemos: 

Matricularam-se no 1.° anno 37 alumnos 
Abandonaram o curso 5 
Reprovados *' 
Promovidos *> 
Dependendo de exames de 2.a época 10 

Os alumnos desta Faculdade fundaram, a 12 de setembro, uma organi 
zação de classe que denominaram de " C E N T R O A C A D Ê M I C O IX DE 
JULHO", elegendo sua directoria, que ficou assim constituída: 

Presidente — Euclydes Onofre Martins 
Vice-Presidente — Arnaldo Costa 
1.° Secretario — José Maria Guimarães D'Eça 
2° Secretario — Mario Panelli 
Thesoureiro — Fausto Cardoso 

A 19 de novembro do corrente anno iniciaram-se as provas do concurso 
para provimento effectivo da cathedra de Zoologia Medica ei Parasitologia, 
sendo candidatos os drs. Clemente Pereira, Flavio Oliveira Ribeiro da Fon
seca e Zeferino Vaz. A 28 de novembro realizaram-se as provas escriptas, a 
2 de dezembro as provas praticas e a 4 do mesmo mez, as provas didacticas. 
Obteve classificação em 1.° lugar o dr. Zeferino Vaz, que será indicado para 
professor da disciplina em apreço. 

As provas do concurso correram normalmente, nenhum incidente se ve
rificou, mantendo-se sempre um ambiente agradável de distincção e reve
lando os candidatos grande elegância moral e elevada comprehensão de 

ethica. 

A commissão examinadora composta dos drs. Abilio Martins de Castro, 
Milton de Souza Piza, Lauro Travassos, Aristides Marques da Cunha e Al
cides Prado, agiu» com imparcialidade e constante preoccupação de justiça, 
desempenhando-se a contento geral do mandato que lhe foi confiado. 

A Congregação desta Faculdade installou-se a 3 de agosto do corrente, 
realizando seis sessões extraordinárias e uma ordinária, segunda do anno, 
nos termos do Regulamento, tendo eleito para fazer a aula inaugural dos 
cursos da Faculdade do próximo anno, o professor de Anatomia Pathologica. 

São Paulo, 6 de dezembro de 1935. 

Altino A. A. Antunes. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina Veterinária 





F A C U L D A D E D E MEDICINA VETERINÁRIA 

R E S U M O HISTÓRICO 

A Faculdade de .Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo 
foi creada pelo decreto n.° 6.874, de 19 de dezembro de 1934 e modificada 
pelo decreto n.° 7.016, de 15 de março de 1935, sendo regulamentada pelo 
decreto n." 7.204, de 11 de junho de 1935. 

Nomeado seu primeiro director, por decreto de 15 de março de 1935, o 
cir. Altino Augusto de Azevedo Antunes, professor cathedratico de Anatomia 
J athologica, cuidou-se desde logo de achar um local em que pudesse func
cionar e installou-se assim a Faculdade, a 2 de maio de 1935, á rua São Luiz, 
n.u 16, em prédio arrendado ao Estado que nelle fez as necessárias adaptações. 

Abertas as inscripções para exames vestibulares dos candidatos á ma
tricula no 1." anno, concorreram 11 candidatos de que apenas 5 lograram 
approvação. Por determinação do exmo. sr. dr. Secretario da Educação e da 
Saúde Publica, concedeu a Faculdade matricula aos alumnos repetentes do 
l.° anno da Escola de Medicina Veterinária cpte. por decreto cio Governo. 
teve seus cursos encerrados e limitados apenas aos que já se achavam ma
triculados no 2.°. 3." e 4." annos. Os transferidos foram em numero de 32. 
A aula inaugural dos cursos da Faculdade foi realizada a 15 de maio de 1935. 
pelo professor cathedratico de Histologia e Embryologia. dr. Abilio Martins 
de Castro, que discorreu sobre a importância e objecto da Histologia e suas 
correlações com as demais disciplinas que constituem o complexo sciencia 
da arte medica. 

Os cursos estão sendo ministrados com regularidade, tanto no que diz 
respeito ás aulas theoricas e praticas, como á execução de trabalhe» nos labo
ratórios. 

Os primeiros exames parciaes escriptos foram realizados a 27 de julho, 
1, 2 e 3 de agosto, desenvolvendo os alumnos as questões que lhes foram 
propostas pelos professores. De 28 a 31 de outubro realizar-se-ão os segun
dos exames parciaes e depois de 19 de novembro, terão inicio os exames 
finaes. 

Para provimento das cadeiras, foram nomeados, nos termo» do artig.. 
4.°, do decreto n." 7.016, de 15 de março de 1935. por transferencia da Escola 
de Medicina Veterinária, o dr. Abilio Martins de Castro, cathedratico de 
Histologia e Embryologia; o dr. Altino Augusto de Azevedo Antunes, ca
thedratico de Anatomia Pathologica; o dr. João Vieira de Camargo, cathe
dratico de Physiologia e o dr. Milton de Souza Piza. cathedratico de Zoote
chnia geral, Genética Animal e Bromatologia. 

Para a regência interina das cadeiras vaga> no í.° anno, foram designa
dos pelo Director, nos termos do Regulamento, os professores drs. João 

o 
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Vieira de Camargo, para a cadeira cie Anatomia Descriptiva dos Animaes 
Domésticos, Milton de Souza Piza, para a de Chimica Orgânica e Biológica 
e Altino Augusto de Azevedo Antunes para a de Zoologia Medica e Para
sitologia. 

Acham-se presentemente abertas as inscripções ao concurso para pro
vimento effectivo das cadeiras de Zoologia Medica e Parasitologia (5.a ca
deira) e de Chimica Orgânica e Biológica (l.a cadeira), devendo o primeiro 
concurso realizar-se em novembro deste anno e o 2." em março de 1936. 

RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Professores cathedraticos: 

DR. ALTINO AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES, da 9." cadeira -
Anatomia Pathologica (Pathologia geral e especial) e interino 
da 5.a cadeira — Zoologia Medica e Parasitologia. 

DR. ABILIO MARTINS D E CASTRO, da 4.a cadeira — Histologia e Em-
bryologia. 

DR. JOÃO VIEIRA DE CAMARGO, da 3." cadeira — Physiologia e in
terino da 2.a cadeira — Anatomia Descriptiva dos Animaes Do
mésticos. 

DR. MILTON D E SOUZA PIZA, da 7." cadeira — Zootechnica geral, Ge
nética Animal e Bromatologia e interino da 1.* cadeira — Chimica 
Orgânica e Biológica. 

Assistentes: 

DR. F E R N A N D O DE OLIVEIRA BASTOS, interino da cadeira de Zoolo
gia Medica e Parasitologia. 

DR. H U M B E R T O CERRUTI, voluntário da cadeira de Histologia e Em
bryologia. 

CAETANO HENRIQUE BIFONE, interino da cadeira de Anatomia Des
criptiva dos Animaes Domésticos. 

DR. JUVENAL FERNANDES ROSA, interino da cadeira de Chimica 
Orgânica e Biológica. 

DADOS BIO-BIBLIOGRAPHICOS DO CORPO DOCENTE 

DR. ALTINO AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES 
Nasceu em Pirassununga, neste Fístado, a 10 de novembro de 1895, sendo 

seu progenitor o prof. Antônio Augusto de Azevedo Antunes. 

Diplomou-se em medicina, em 1918. pela FAaculdade de Medicina de 
São Paulo. 

Cargos, titulos e commissões desempenhadas — Officiaes: 

1916-1917 — Analysta do Hospital da Força Publica do Estado. 
1917-1918 — Director do Laboratório de Analyses da Clinica Obste-

trica da Faculdade de Medicina de São Paulo. 
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1919 — Preparador de Microbiologia da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. 

1919-1923 — Director do Laboratório de Analyses da 2.a cadeira (Cli
nica Cirúrgica), da Faculdade de -Medicina de São Paulo. 

1920-1922 — Professor cie Parasitologia do Instituto de Veterinária de 
São Paulo. 

1922 — Professor de Anatomia Pathologica do Instituto de Veterinária 
de São Paulo. 

1926 — Docente livre cie Microbiologia da Faculdade de Medicina de 
São Paulo. 

1928 — Membro da commissão de reforma do Instituto de Veterinária 
de São Paulo. 

1928-1935 — Professor de Anatomia Pathologica da Escola de Medi
cina Veterinária de São Paulo. 

1931 — Membro da commissão de pontos para concurso das cadeiras 

cie Pathologia e Clinica Cirúrgica e Obstetrica e de Therapeutica, Pharma

cologia e Arte de Formular, da Escola de Medicina Veterinária de São Paulo. 

1^31 — Delegado do Governo junto á commissão examinadora do con

curso de Pathologia e Clinica Cirúrgica e Obtetrica da Escola de Medicina 
Veterinária de São Paulo. 

1931 — Membro da commissão de pontos para concurso da cadeira de 

Inspecção de Productos Alimentícios de Origem Animal, da Escola de Me
dicina Veterinária de São Paulo. 

1932 — Presidente da commissão de prova pratica do concurso da ca

deira de Inspecção de Productos Alimentícios de Origem Animal, da Fscola 
de Medicina Veterinária de São Paulo. 

1932 •— Membro da commissão de pontos para o concurso da cadeira 

de Clinica Medica da Escola de Medicina Veterinária de São Paulo. 

1932 — Delegado do (inverno junto á banca examinadora do concurso 

de Therapeutica, Pharmacologia e Arte de Formular, da Escola de Medicina 

Veterinária de São Paulo. 

1932 — Membro da commissão examinadora do concurso da cadeira de 

Inspecção de Productos Alimentícios de Origem Animal, da Fscola de Me
dicina Veterinária de São Paulo. 

1933 — Membro da commissão examinadora do concurso da cadeira de 

Clinica Medica, da Escola de Medicina Veterinária cie São Paulo. 

1934 — Representante da Congregação da Escola cie Medicina Vete

rinária no Primeiro Conselho Universitário. 

1932 — Capitão-medico da Revolução Constitucionalista de São Paulo. 

1932 — Commissario geral da M M D C . 

1934 — Membro da commissão de orçamento e regência patrimonial do 

Conselho Universitário. 

1934 — Membro da commissão de reforma do Regulamento da Escola 

de Medicina Veterinária cie São Paulo. 
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1934 — Director da Escola de Medicina Veterinária de São Paulo (de 
5 a 12-10-934). 

1935 — Professor cathedratico de Anatomia Pathologica da Faculdade 
de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. 

1935 — Director da Faculdade de Medicina Veterinária da Universi
dade de São Paulo. 

1935 — Professor, interino, da cadeira de Zoologia Medicai e Parasito
logia da Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade de São Paulo. 

Cargos, titulos e commissões desempenhados — Particulares: 

1912-1919 •— Interno do Laboratório Anatomo-Pathologico da Santa 

Casa de São Paulo. 
1916 — Redactor-secretario da "Revista de Medicina". 

1914-1918 — Sócio titular do Centro Acadêmico Oswaldo, Cruz. 

1916 — Sócio fundador do Grêmio dos Internos dos Hospitaes. 

1918 — Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo. 

1921 — Director da Escola de línfermeiros da Cruz Vermelha Brasi
leira de São Paulo. 

1921 — Professor de Microbiologia da Escola de Enfermeiros da Cruz 
Vermelha Brasileira de São Paulo. 

1921 —- Membro da commissão de ensino pratico de hygiene da Cruz 
Vermelha Brasileira de São Paulo. 

1921 — Sócio fundador da Sociedade de Medicina Legal e Criminolo-

gia de São Paulo. 

1922 — Sócio titular da Sociedade de Educação. 

1923 —• Sócio honorário da Liga de Combate á Syphilis. 

1924 — Sócio titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

1926 — Presidente da secção de Medicina Publica da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

1926 — Medico adjuneto do Laboratório Central da Santa Casa de São 

Paulo. 

1926 — Director do Laboratório da 1* clinica cirúrgica cie mulheres da 
Santa Casa de São Paulo. 

1927 — Membro da commissão de patrimônio da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo. 

1928 — Sócio correspondente extrangeiro da "Association Française 
pour 1'Étude du Câncer". 

1928-1929 •— Secretario geral da Sociedade de Educação de São Paulo. 

1929 — Chefe do serviço de Anatomia Pathologica e Analyses Clinicas 
do Instituto "Arnaldo Arieira de Carvalho" (Instituto do Radium). 

1931 — Membro da commissão do Boletim da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo. 

1929 — Membro do Conselho Deliberativo do Syndicato Medico de São 
Paulo, 
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1932 — Membro da commissão organizadora da Semana do Laboratório 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

1933 — Presidente da secção de sciencias applicadas da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

1933 — Director interino, do Laboratório de Analyses do Hospital 
Umberto 1. 

1933 — Sócio titular da "Ars Medica". 

1933 — Membro do comité-director da Liga Paulista contra o Câncer. 

1934 — Sócio titular da Sociedade de Biologia de São Paulo. 

1934 —• Director do Laboratório' da 2." clinica cirúrgica de homens da 
Santa Casa de São Paulo. 

1934 — Director do Laboratório de Analyses da Maternidade de São 
Paulo. 

1935 — Vice-Presidente da secção de moléstias neoplasicas do Con
gresso da Associação Medica Pan-Americana. 

1935 - Membro do Conselho Deliberativo da Cruz Vermelha Brasi
leira de São Paulo. 

Trabalhos publicados: 

Valor clinico cio sôro-reacção de Wassermann — "Revista de Medicina" 
— Vol. 1. julho de 1018. 

Sõro-reacção de Wassermann — these inaugural •— 1918. 

Sôro-reacção de Wassermann - Annaes Paulistas de Medicina e Ci
rurgia — Vol. X. n." 8. agosto de 19]0. 

Sobre um caso de cysto hydatico do rin. -- Apresentado á Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, por intermédio do dr. Cintra Gordinho, 
em sessão de junho de 1920. 

Reacção de Ghedini — Weimberg -- Parvu -- "O Hospital" — Vol. 1. 
n." 4. abril de 1924. 

Perícia nas manchas do liquido amniotico. - Trabalho apresentado á 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, para concorrer á vaga de 
sócio titular. Boletim cia Sociedade de Medicina e Cirurgia de, São Paulo. 
— Vol. VII, 3.* série. ns. 11 e 12 — 1925. 

Pesquisas dos bacillos cie Hansen em manchas Apresentado 
á Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em 1926 e publicado no 
boletim da Sociedade, vol. IX. 3." série, ns. 1. 2 e 3. março a maio de 1926 
e no Brasil Medico —• Anno XL. vol. T, n.° 22 — maio de 1926. 

Bothriomycoma humano. — Apresentado á Sociedade cie Medicina e 
Cirurgia de São Paulo, em 1928. Publicado no boletim da Sociedade, vol. X, 
3.a série, ns. 10 a 12, janeiro e fevereiro de 1928. 

Le Botriomycome humain. -- Annales d'Anatomie Pathologique de Pa
ris. T. V. n.° 3. março de 1928. 

Estudo estatístico cio câncer. -- Apresentado á Sociedade cie Medicina 
e Cirurgia cie São Paulo. Boletim da Sociedade. — Vol. XI. 3:' série, ns. 
2 e 3, março de 1928. 
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Sur un cas de Sarcome cutané idiopathique. — Bulletin de 1'Association 
Française pour 1'étude du Câncer. — Tomo XVIII, n.° 8, novembro de 1928. 

Licção inaugural dos cursos, em 1930, da Escola de Medicina Veteri
nária. — Revista de Industria Animal, n.° 4, maio de 1930. 

Moléstia de Paget da mamma. — Apresentado á Semana Dermatológica 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo — 1929. 

Esclerodermia em placas. — Apresentado á Semana Dermatológica da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo — 1929. 

Mais dois casos de bothriomycoma, idem, idem. 

Estudo estatístico sobre o câncer. — Apresentado á Sociedade de Me
dicina e Cirurgia de São Paulo. — Boletim da Sociedade. — Vol. XV. ns. 
1 a 3, maio de 1931. 

Moléstia de Paget da mamma. — Apresentado á Semana do Laboratório 
— 1932. — Publicado no "S. Paulo Medico" — Anno VI. vol. I, n.° 6. outu
bro de 1933. 

Tumor mixto da mamma. — Apresentado á Semana do Laboratório — 
1932. — Publicado na "São Paulo Medico" — Vol. I, ns. 3 e 4, julho de 
1933. (Collaboração de R. de Freitas). 

Câncer em cicatriz da talha hypogastrica. — Apresentado á Semana do 
Laboratório — 1932. — Publicado no "São Paulo Medico" — Anno VI, vol. 
I, n.° 5, setembro de 1933. (Collaboração de R. de Freitas). 

Contribuição ao estudo da reserva alcalina. —• Apresentado á Semana 
do Laboratório, em 1932. •— Publicado no "São Paulo Medico" — Anno VI, 
vol. I, ns. 3 e 4, julho e agosto de 1933. (Collaboração de A. Godoy). 

Bothriomycoma é um syndroma. — Apresentado á Sociedade de Me
dicina e Cirurgia de São Paulo, em 1932. Boletim da Sociedade, de janeiro 
de 1932. 

Hereditariedade (estudo de conjuticto) — Licção inaugural da Escola 
de Medicina Veterinária de São Paulo, em 1932. 

Morphologia dos elementos figurados do sangue — I parte — "Revista 
de Industria Animal", n.° 9 — julho de 1933. 

Morphologia dos elementos figurados do sangue — II parte — "Revista 
de Industria Animal", n.° 10 — dezembro de 1933. 

Sobre um caso de "febre onclulante" no homem. — Apresentado na "Ars 
Medica", com o prof. Tramonti — outubro de 1933. — Publicado na "Novo-
therapia" — Anno XIV, n.° 79 — janeiro de 1934. 

Tumores do homem e dos animaes. — "Revista de Industria Animal". 
n.° 10 — dezembro de 1933. 

Brttcella Suis e sua acção pathogenica para o homem (3.° caso de "fe 
bre ondulante" em São Paulo. (Collaboração de Victor Carneiro). — "Rp-
vista da Sociedade Paulista cie Medicina Veterinária". — Vol. III, ns. 5 e 6 
— setembro-dezembro de 1933. 

Morphologia dos elementos figurados do sangue — III parte — "Re
vista de Industria Animal" - - Vol. II, n.° 1 — julho de 1934. 
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DR. ABILIO M A R T I N S D E C A S T R O 

Nasceu em Atíbaia, neste Estado, a 2 de junho de 1885, sendo seu pro-
genitor o dr. Abílio Álvaro Martins de Castro. 

Cursou a Faculdade de Medicina do Rio de faneiro, por onde recebeu o 
grau de doutor em medicina. ' " 

Desempenha actualmente os seguintes cargos: Anatomopathologista do 

íeMedSna v í P r°? h y l a X Í^ df LePra= cathedratico. interino. da^Escola 
de Medicina \ etermana e cathedratico effectivo de Histologia e Fmbrvolo-
gia da Faculdade de Medicina Veterinária. i-mi>i>oio 

Trabalhos publicados: 

- Ri:"e íandro, S ~ ^ A< ''——0. Xotas de pathogenia. 

Alguns casos de syphilis cutânea e mucosa tratados com uma nov, nre 
paraçao bismuthica, "Espirilan" - São Paulo. 1927. Pap Brás!leira ' 

experime^re1^11-! ÍrUm" S?*" C***"*?*» para o seu estudo clinico, 

P ^ Z ^ Í . , 1 ! ^ ! * 0 1 0 8 ^ - aCS d E F a c u I d a d e <k' M ^^ina de São 

Sobre um caso de urticaria pigmentosa na infância. Pediatria pratica -
^ao Paulo, novembro, de 1928. 

do TI!S ÚP- """"^V1 °mf
esticos 6m SA" Paula Microsporia. Archivos 

203/"ir, % I ? P C 0 d e d e f e s a ^ricola e animal. Vol. I. 1928. Paginas 
«13/216. Com 23 figuras. São Paulo. 

Embolie artérielle bismutique avec lésions graves de Ia peau. E'tude 
clinique e anatomo-pathologique. (Avec 7 figures dans le texte et une plan-
che hors texte). Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie Paris Fé-
vner, 1929. VI série. Tome X, n.° 2. 

Tinhas dos animaes domésticos em São Paulo. Tricophycia. Archivos 
do Instituto Biológico de defesa agrícola e animal. Vol. II, 1929. Paes 163 
178. com 37 figuras. São Paulo. Brasil. 

Bacillemie lepreuse peandant une pousée fébrile au cours du traitement 
d'une lépre ancienne. E m collaboração com dr. L. Salles Gomes. Bulletin 
de Ia Societé Française de dermatologie et syphiligraphie. N.° 8 novembro 
1929. Paris. 

FAcetate de thalium dans le traitement des teignes. Avec 11 figures 
dans le texte. Annales de dermatologie et de syphiligraphie, VI] série Tome 
H. n." 10. Octobre 1931. Paris. 

DR. JOÃO VIEIRA DE CAMARGO 

Nasceu em Tatuhy. neste FLstado, no dia 14 de agosto de 1888, sendo 
seu progenitor o sr. Francisco Vieira de Camargo. 

Diplomou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, 110 
anno de 1911. 

Foi professor cathedratico de Psychologia Experimental e Pedagogia 
da Escola Normal de Itapetininga: professor cathedratico de Anatomia Des
criptiva e interino de Physiologia da Escola de Pharmacia e Odontologia 
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de Itapetininga; professor cathedratico de Physiologia da Escola de Medi
cina Veterinária de São Paulo: professor interino de Anatomia descriptiva 
dos animaes domésticos da Faculdade de Medicina Veterinária e professor 
cathedratico de Physiologia da mesma Faculdade. 
í!':>!!')'':;l 

Trabalho publicado: 

These cie doutoramento sobre "Anastomoses arteriaes da cabeça e sua 
importância medico-cirurgica". 

DR. MILTON DE SOUZA PIZA 

XTasceu em Capivary, neste Estado, no clia 11 de julho de 1896 sendo 
seu progenitor o sr. Antônio Corrêa de Toledo Piza e Almeida. 

Formou-se em engenharia-agronomica pela Escola Agrícola "Luiz de 
Queiroz", de Piracicaba, neste Estado. 

Desempenhou os seguintes cargos: ajudante de gabinete da cadeira de 
Physica, Geologia e Meteorologia da Escola Agrícola "Luiz de Queiroz"; 
ajudante de gabinete da 5.a cadeira (Zootechnia e Bromatologia), da mesma 
Escola: mestre de leitaria da mesma Escola: substituiu o cathedratico da 
5.a cadeira (Zootechnia geral, exterior e raça dos animaes domésticos, Ana
tomia e Physiologia). da mesma Escola; auxiliar de laboratório da Directo
ria de Industria Animal; chefe dos serviços do Haras Paulista de Pindamo
nhangaba; professor cathedratico de Zootechnia e Bromatologia da Escola 
de Medicina Veterinária; professor interino da cadeira cie Chimica Orgânica 
e Biológica da Faculdade de Medicina Veterinária: professor cathedratico 
de Zootechnia geral, genética animal e Bromatologia da Faculdade, de Me
dicina Veterinária. 

Dirigiu os trabalhos para determinação cio primeiro contraforte da Serra 
do Diabo, na medição de terras cia fazenda Cuyabá. Foi technico cia Socie
dade de Productos Chimicos "Luiz de Queiroz" e dirigiu, interinamente, o 
Departamento Agronômico da referida Sociedade. 

Foi indicado por duas vezes para aperfeiçoar os seus estudos na Eu
ropa, pela Congregação da Escola Agrícola "Luiz de Queiroz". 

E m 1916 foi elogiado pelos srs. Presidente dq Estado e Secretario da 
Agricultura e pela commissão encarregada de organizar a exposição pecuária 
do mesmo anno. pelos trabalhos que fez como analysta nessa exposição. Tem 
sido nomeado em todas as exposições pecuárias do Estado, como analysta 
dos productos nellas apresentados. 

CAETANO HENRIQUE BIFONE 

Nasceu em Itapetininga, neste Pastado, no dia 1 de março de 1911. sendo 
seu progenitor o sr. Caetano Bifone. 

Formou-se em medicina veterinária em 1934, pela Escola de Medicina 
Veterinária de São Paulo. 

Desempenha actualmente os seguintes cargos: ajudante effectivo do 
Serviço de Inspecção de Productos de Origem Animal, do Ministério da 
Agricultura e é assistente interino da cadeira de Anatomia Descriptiva dos 

Animaes domésticos, da Faculdade cie .Medicina Veterinária. 
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DR. JUVENAL FERNANDES ROSA 

Nasceu em Sorocaba, neste Estado, no dia 10 de abril de 1891, sendo 
seu progenitor o sr. Júlio Fernandes Rosa. 

Formou-se o dr. Juvenal Fernandes Rosa em medicina pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, no anno de 1924. 

Exerceu os seguintes cargos: medico da Santa Casa de Misericórdia de 
Silveiras, medico do Hospício de Dementes de. Campinas e adjuncto de ci
rurgia da Santa Casa de São Paulo; assistente interino da cadeira de Chi
mica Orgânica e Biológica da Faculdade de Medicina Veterinária. 

Trabalho publicado: 

These de doutoramento — "Contribuição para o diagnostico das rccti-
tes e .sigmoidites". 

DR. FERNANDO DF OLIVEIRA BASTOS 

Nasceu em Mogy-Mirim. neste Estado, no dia 10 de outubro de 1908 
sendo seu progenitor o dr. José Augusto Bastos. 

Bacharelou-se em Sciencias e Lettras pelo Gymnasio do Estado de Cam 
pmas. Diplomou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo. 

Desempenha os seguintes cargos: medico da casa de saúde do Insti
tuto Paulista: preparador interino da cadeira de Parasitologia da Escola de 
Medicina Veterinária e assistente interino da cadeira de Zoologia Medica 
e Parasitologia da Faculdade de Medicina Veterinária. F." ainda assistente 
voluntário da Clinica Psychiatrica e Neuriatrica da Faculdade d.- Medicina 
da Universidade de São Paulo. 

Trabalhos publicados: 

"Um caso de nephrose lipoide" - "Meningite aguda lymphocitaria be
nigna —- Idéas geraes sobre as meningo-encephalo-myelites por virus nèuro 
trópicos" (These de doutoramento) — "Affecções neurotropicas" — "Svn-
drome de Landry — Considerações sobre o seu conceito, baseadas em 10 
observações" — "Meningite aguda linfocitaria benigna (a propósito d< um 
novo caso)" — "Tumor da fossa craneana posterior — Diagnostico de lo
calização no 4." ventriculo pela ventriculographia -- confirmação anatomo-
pathologica" "Sobre as meningites monucleares" — Em preparação: 
"Polineurite consecutiva á vaccinação anti-rabica" -- "Syndrome de Brown-
Sequard — Considerações clinicas, etiologicas e therapeuticas". 

DR. HUMBERTO CERRUTI 

Nasceu em Buenos Ayres (Republica Argentina) a d de fevereiro cie 
1905, sendo seu progenitor o sr. Romulo Cerruti, já fallecido. 

Diplomou-se pela Faculdade de Medicina de São Paulo, em 1(>28. Em 
1930 obteve o prêmio "Sérgio Meira", que lhe foi conferido pela Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

Desempenha actualmente os seguintes cargos: 3." assistente da clinica 
dermatológica e syphiligraphica da Faculdade de Medicina de São Paulo; 
preparador interino da cadeira de Histologia e Embryologia da Escola de 
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Medicina Veterinária; estagiário contractàdo do Departamento de Prophy-
laxia da Lepra: assistente voluntário da cadeira de Histologia e Embryolo
gia da Faculdade de Medicina Veterinária. Desempenhou os seguintes car
gos: interno-chefe dos postos de prophylaxia da syphilis "Arnaldo Vieira 
de Carvalho", do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz; chefe de secção do 
Laboratório Central dá Santa Casa de São Paulo; adjuncto da clinica der
matológica do Asylo Colônia de Santo Ângelo. 

Trabalhos publicados: 

"O valor diagnostico da reacção Brahmachari na leishmaniose te<>u-
mentar americana" —• "Sobre um novo typo de myeloma múltiplo" (These 
de doutoramento). — "Rectite blastomycosica" •— "Necrose primaria da 
medulla no decurso do myeloma múltiplo" — " U m caso de Wassermann 
irreductivel tratado pelo Hemostyl, Acetylarsan e Bismutho" "Conside
rações histo-pathologicas sobre um caso de tumor de Krukemberg" "Le
pra tuberculoide, como diagnostical-a clinica e histo-pathologicamente" 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

Comprehende a Faculdade os seguintes cursos: 

a) CURSOS NORMAES — regidos pelos professores cathedrati
cos ou contractados, em cpie serão executados os programmas 
officiaes das disciplinas; 

b) CURSOS EQUIPARADOS — regidos pelos docentes livres, 
com programmas approvados pelo Conselho Technico-Admi
nistrativo e com os mesmos effeitos dos cursos anteriores: 

c) C U R S O S D E A P E R F E I Ç O A M E N T O — destinados a ampliar 
conhecimentos de qualquer das disciplinas do curso de medicina-
veterinaria; 

d) CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO — destinados a aprofun
dar, em ensino intensivo e systematizaclo, conhecimentos neces
sários á finalidade profissional; 

e) C U R S O S LIVRES — versando assumptos de interesse geral. 
relacionados com as disciplinas dos cursos normaes; 

f) C U R S O S D E E X T E X S A O UNIVERSITÁRIA — de vulga
rização de conhecimentos úteis attinentes á veterinária e as
sumptos affins, visando' illustração geral e bem collectivo. 

Todos os cursos serão fiscalizados pelo director a quem compete exigir 
a fiel observância do regimen didactico. especialmente quanto aos horários ' 
e programmas. 

O curso normal de medicina veterinária comprehende o ensino das se
guintes cadeiras: 

I.* — Chimica Orgânica e Biológica 
2-a — Anatomia Descriptiva dos Animaes Domésticos 
3." — Physiologia 
4." — Histologia e Embryologia 
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J.a — Zoologia medica e Parasitologia 
6.d — Microbiologia e Immunologia 
7." - - Zootechnia geral, Genética Animal e Bromatologia 
O. - - Zootechnia especial e exterior dos Animaes Domésticos 
9/ ~- Anatomia Pathologica (Pathologia geral e especial) 
tu. - Industria, Inspecção e conservação dos productos alimentícios 

de origem animal 
11-a ~ Hygiene e Policia Sanitária Animal 
12.* - Therapeutica, Pharmacologia e arte de formular 
13-d — Doenças infectuosas e parasitárias 
14.a — Pathologia e clinicas cirúrgica e obstetrica 
!5.a — Pathologia e clinica medica (l.a cadeira) 
16.:i — Pathologia e clinica medica (2." cadeira) 

PROGRAMMAS APRESENTADOS PELOS PROFESSORES 
CATHEDRATICOS 

(\ ide annexos) 

RELAÇÃO DOS ALUMNOS MATRICULADOS FM 1935 

Estando em seu primeiro anno de funccionamento. conta a Faculdade 
com os seguintes alumnos matriculados no curso normal: 

1 — Fausto Cardoso 
2 — Honorio Zancaner 
3 - Edgard Carvalho 
4 — Fernando Andreasi 
5 — Mario Panelli 
6 — João Verderese 
7 — Eduardo Antônio Carcavallo 
8 — Francisco José Guimarães D'Eça 
9 — Manoel Dias Xetto 
10 — Mario Amaral 
11 — Pericles João Martino 
12 — Dario Alves Costa 
13 — José Maria Guimarães D'Eça 
14 — Alcides Magnani 
15 — Raul Seixas de Sá Pinto 
16 — Manoel Cosentino 
17 — Mario Annunziata 
18 — Murillo Alberto Guimarães 
19 — Mario Augusto Guastíni 
20 — Euclydes Nascimento 
21 — Carlos Martins Serra 
22 •— Romeu Nunes 
23 — Arnaldo Costa 
24 -— Marcello Veiga 
25 — Eitel Cardoso Grubba 
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26 — Euclydes Onofre Martins 
27 — Luiz Antônio de Sá Carvalho 
28 — Tullio Fontana 
29 — José Geraldo Bicalho 
30 — Ernani de Souza Valente 
31 — Oswaldo Cardoso 
32 — Antônio Pedro SanCAnna 
33 — Carlos Gomes Agostinho 
34 — Benicio Alves dos Santos 
35 — Manoel Simões 
36 — Laerte Machado Guimarães 
37 — Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior 

() alumno Manoel Dias Netto foi considerado reprovado por se achar 
incurso nas sancções do artigo 252. do Regulamento. 

O alumno Murillo Alberto Guimarães solicitou cancellamento da res
pectiva matricula. 

Os alumnos Mario Amaral, Mario Augusto Guastini, Marcello Veiga 
e Eitel Cardoso Grubba, tiveram suas matrículas cancelladas por falta de 
pagamento das taxas relativas ao 2.° semestre do corrente anno. 

São oigãos de administração da Faculdade: A Directoria, o Conse-
selho Technico-Administrativo e a Congregação. 

Da Directoria: 

A Directoria, exercida por um director, nomeado pelo Governo do Es
tado dentre os professores cathedraticos effectivos e brasileiros natos, é o 
órgão executivo da Faculdade. Tem para seus serviços uma Secretaria e 
uma secção de Contabilidade. O Director é membro do Conselho Uni
versitário. 

A Secretaria dirigida por um Secretario, sub-divide-se nas seguintes 
secções: portaria, protocollo e expediente, registo e archivo. 

E' finalidade da Secretaria centralizar todo o movimento escolar e 
administrativo, inclusive o recebimento, registo, archivamento e distribui
ção de quaesquer documentos, correspondência e demais papeis relativos 
á Faculdade. 

A vida escolar é registada em livras especiaes, obedecendo ao que es" 
tabelece o Regulamento da Faculdade, contando ainda com um serviço au
xiliar de fichamento, onde, de prompto, podem ser obtidas quaesquer in
formações sobre os alumnos. 

A secção de Contabilidade comprehende a contabilidade propriamen
te dita e o Almoxarifado e é superintendida por um caixa-almoxarife. 

A' Contabilidade incumbe tudo que se relacione com o movimento fi
nanceiro da Faculdade. 
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O Almoxarifado tem por finalidade receber, conferir e distribuir, me
diante pedidos esçriptos e devidamente visados, todo o material pertencen
te a faculdade. Para isso conta com escripta própria que é feita sob fi-

cnamento onde se regista toda e qualquer modificação que soffra o seu 
stock. 

_ O patrimônio da Faculdade, cuidadosa e meticulosamente levantado. 
attinge, nesta data, o total de Rs. 1.436:4058170. 

Do Conselho Technico-Administrativo: 

O Conselho Technico-Administrativo é o órgão deliberativo da Fa
culdade e e constituído de tre. professores cathedraticos effectivos de no
meação do Secretario da Educação e da Saúde Publica, renovando-se pelo 
terço cada anno. Para renovação observa-se o processo de eleição cm nu
mero duplo de nomes, para escolha do sr. Secretario de Estado. 

O Conselho Technico-Administrativo tem por finalidade- elaborar o 
regimento mterno da Faculdade, a proposta orçamentaria, designar nomes 

para a commissão examinadora d... concurso., propor contracto. de pro

fessores e auxiliares do ensino, approvar o. horários escolares, auctorizar 
a realização de curso extraordinários, fixar a lotação das classes e tur

mas, organizar as commissões examinadoras do, candidatos á admis
são e etc. 

Reune-se ordinariamente no quinto dia mil de cada me/ do anno lecti
vo, sob a presidência do Director q u e tem voto de qualidade. 

Da Congregação: 

A Congregação é o órgão superior na direcção didactica da Faculda

de e é constituída pelos professores cathedraticos effectivos, pelos docen
tes livres na substituição dos cathedraticos, por um representante do. ,1,, 

centes livres, pelos professores cathedraticos cm disponibilidade e pelos 
professores contractados cm regência de cadeira. 

As attribuições da Congregação são as seguintes: verificar, em sua 
primeira reunião animal, a presença dos professores, indicando os substi
tutos aos cathedratico. ausentes ou impedidos; organizar a li-ta para a 

escolha dos membros do Conselho Technico-Administrativo; eleger seu 
representante no Conselho Universitário; resolver, cm grau de recurso, 
todo. os casos cpie lhe forem submettidos, relativos ao interesse do ensino; 
escolher, nos termos do Regulamento, o. membro, para a commissão cie 

concurso; deliberar sobre a realização dos concursos, votar e opinar sobre 
seus resultados, nos termo, do Regulamento; approvar os programmas dos 
cursos normaes e etc. 

A Congregação reunir-se-á, ordinariamente, para a abertura e encer

ramento do anno lectivo e, extraordinariamente, sempre que convocada 
pelo Director ou por um terço de seus membros, funccionando e delibe
rando, normalmente com a metade e mais um de seus membro.. 

N o primeiro anno de seu funccionamento apresenta a Faculdade o se
guinte quadro administrativo: 

1 —• Director 

1 — \ ice"Director 
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1 — Secretario 
1 —• Bibliothecario 
1 — Caixa-Almoxarife 
1 — Photomicrographo 
1 — Desenhista-microscopista 
2 —• Segundos escripturarios 
3 — Terceiros escripturarios 
1 — Porteiro 
4 — Bedéis 
2 —• Contínuos 
12 — Serventes 

Visitas illustres: 

Durante o corrente anno recebeu esta Faculdade, entre outras, as se
guintes visitas de pessoas de destaque em nosso meio cultural: dr. Can
tidio de Moura Campos, Secretario da Educação e da Saúde Publica; prof. 
dr. Rocha Lima, Director do Instituto Biológico; dr. Mario Maldonado, 
Director Superintendente do Departamento de Industria Animal; dr. Ar
thur Rego Lins, cathedratico de Zootechnia da Escola Nacional de Vete
rinária do Rio de Janeiro: dr. Álvaro Bastos, assistente da cadeira de Zoo
technia, da escola acima e dr. Afranio do Amaral, Director Superintenden
te do Butantan. 



PROGRAMMA DA 1. CADEIRA — CHIMICA ORGÂNICA E BIO

LÓGICA — DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

1 — Objecto e histórico da Chimica Orgânica. Composição e analyse 
da matéria orgânica. Hypothese atômica e lei de Avogrado, Peso 
e volume mollecular. Formula bruta e de constituição. 

2 — C adeias abertas e fechadas. Isomeria, metameria e polymeria. 
Pseudo-isomeria. 

3 —• Series: homologas isologas e heterologas. Séries cvclicas e acy-
clicas. Funeções. 

4 — Hydrocarbonetos. Composição e estado natural. Acyclicos satu
rados, normaes e auormaes. Acyclicos não saturados. Cvclicos. 

5 — Hydrocarbonetos acyclicos saturados. Reacção. Preparação. Pro
priedades. Nomenclatura. 

6-- Hydrocarbonetos acyclicos não saturados. Reacção. Preparação. 
Propriedades. Nomenclatura. 

7 - - Hydrocarbonetos cyclicois. Reacção. Benzeno e -cais derivados. 
Camphenos, naphtalenos e anthracenos. 

8 — Alcooes. Composição. Derivação. Grupo funccional. Monoes, 
dioes e trioes. Reacção. Preparação e propriedades. Pento.es o 
hexoes. 

9 — Phenoes. Composição. Derivação. Relação com os alcooes e com 
os ácidos. Monophenoes, dipheiio.es e triphenoes. Quinonas. 

10 — Aldehydos. Composições e derivações. Divisão. Monaes, diaes e 
triaes. Reacção, preparação e propriedade. Chloraldehydos. 

H — Acetonas. Composição e derivação Divisão. Mononas, dionas, 
trionas. Preparação e propriedades. 

12 — Ácidos. Definição e divisão. Nomenclatura. Reacção. Prepara
ções. Propriedades. Monoacidos, diacidos e triacidos. 

13 — Etheres. Divisão. Haloides. Compostos. Propriamente ditos. 
Etherificação. Propriedades. Nomenclatura. 

14 — Hydratos de carbono. Mono e disaecharideos. Rolvsaccharideos. 

15 — Alcalis orgânicos. Divisão. Mono, cli e triaminas. Aminas prima
rias, secundarias e terciarias. Pyridina e derivados. Ácidos ami-
nados. 

http://Pento.es
http://dipheiio.es


— 660 — 

16 —• Amidas. Composição. Derivação. Mono-Divisão, di e triamidas. 
Primarias, secundarias e terciarias. Derivados da purina e "do cva-
nogenio"; 

17 —• Biochimica. Histórico e divisão. Caracteres geraes da matéria 
viva. Propriedades das soluções. Concentração io.nica do hydroge-
nio. Colloides e suas propriedades. 

18 — Enzimas. Propriedades. Classificação. Especificidade e acção. 
Coenzimas. 

19 — Digestão dos alimentos. Estudo chimico da saliva e da digestão 
buccal. Idem do sueco gástrico e da digestão gástrica. Rumina
ção. Idem do sueco enterico, pancreatico e da bile. Absorpção dos 
alimentos. Biochimica das funeções do fígado. 

20 — Tecidos orgânicos. Estudo chimico dos tecidos cerebral, muscu
lar, ósseo, gorduroso e conjunetivo. 

21 — Secreções das glândulas epidérmicas. Leite, colostro, sebo e suor. 

22 — Secreção interna. Adrenalina, thyroxina, insulina, folliculina e hor
mônio testicular. 

23 — Sangue. Sangue total. Coagulação. Plasma. Soro. Elementos 
figurados. 

2-' — Lympha. Estudo chimico da lympha. 

25 — Respiração externa e interna. Estudo chimico dos phenomenos res
piratórios. 

26 — Urina e fezes. Estudo chimico da urina e das fezes. 

27 — Metabolismo material. Proteínas, nucleo-proteinas e ácidos nuclei-
cos. Carbohydratos. Substancias mineraes. 

28 —- Metabolismo energético. Calor de combustão. Calorimetria di-
recta e indirecta. Metabolismo de base. Influencia do trabalho so
bre o metabolismo. 

29 — Thermo-regulação. Estudo da funcção thermo-reguladora. 

Milton de Souza Piza 

Professor interino 



PROGRAMMA DA 2. CADEIRA — ANATOMIA DESCRIPTIVA DOS 

ANIMAES DOMÉSTICOS — DA FACULDADE DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

1 — Preliminares: Definição Objectivo da Anatomia Veterinária — 
Considerações geraes sobre a organização dos vertebrados. 

2 — Apparelho da locomoção — Composição geral cio esqueleto. Princí
pios geraes applicaveis ao estudo dos ossos -- Osteogenese. 

3 — Ossos dos mammiferos em particular — Columna vertebral Cara
cteres geraes das vertebras -- Columna vertebral do cavallo Diffe-
renças na série animal domestica. 

4 — T h o r a x — externo e costellas do cavallo - 1 Oferenças na série animai 
domestica — Thorax em geral. 

5 — Cabeça — Ossos do craneo — Cabeça em geral, do cavallo — Rela
ção entre craneo e face. Differenças na série animal domestica. 

6 — Osso hyoide cia série animal domestica. 

7 — Membro thoracico -- Espadua, braço, ante-braço e mão. Differenças 
na série animal domestica. 

8 — .Membro pelviano — Coxal — bacia. coxa. perna e pé. Differenças na 
série animal domestica - ( )ssos cias aves. Articulações. 

9 — Arthrologia em geral. 

10 — Articulações em particular - - Articulações da columna vertebral -
Differenças na série animal domestica. 

11 — Articulações do thorax. 

12 — Articulações da cabeça. 

13 — Articulações do osso hyoide. 

14 — Articulações dos membros anteriores. Differenças na série animal do
mestica. 

15 —• Articulações dos membros posteriores. Differenças na série animal 

domestica. 

16 — Articulações nas aves. Myologia. 

17 — Myologia em geral. 

18 — Músculos em particular — Músculos da cabeça — região da face, da 

orelha e músculos mastigadores. Differenças na série animal do
mestica. 

19 — Músculos do pescoço — região espinhal, região tracheliana. Differen
ças na série animal domestica. 
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Músculos do tronco — região sub-cutanea — Músculos dorso-lomba-
res. Differenças na série animal domestica. 

Músculos da região caudal — Differenças na série animal domestica. 

Músculos da região costal, peitoral e diaphragma. Differenças na sé
rie animal domestica. 

Músculos do abdômen — Região abdominal'inferior e superior. Dif
ferenças na série animal domestica. 

Músculos do membro anterior — Músculos da espadua. Differenças 
na série animal domestica. 

Músculos do braço. Differenças na série animal domestica.. 

Músculos do ante-braço. Differenças na série animal domestica. 

Músculos da mão. Differenças na série animal domestica. 

Músculos do membro posterior. Músculos da bacia. Differenças na 
série animal domestica. 

Músculos da coxa. Differenças na série animal domestica. 

Músculos da perna. Differenças na série animal domestica. 

Músculos do pé. Differenças na série animal domestica. 
Músculos das aves. 

As aulas praticas são dadas concomitantemente com as theoricas. 

Dr. João Vieira de Campos. 

Professor, interino. 



PROGRAMMA DA 3.a CADEIRA _ ZOOLOGIA MEDICA E PARASI

TOLOGIA — DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

1 - - Conceito e extensão da parasitologia animal. Suas correlações com 
a zoologia, a botânica e outros ramos da biologia. 

2 " S í « í l t j m 0 T ^ " ^ dtíÍni&°> ^Pos e graus. Relações entre para
sitas e hospedeiro, transmissor e depositário. 

3 - Regras de nomenclatura zoológica e botânica. Fundamentos da sys
tematica parasitologica animal e vegetal. 

4 - - Protozoarios em geral: definição, caracteres e biologia; acção patho-
genica; protozoonoses. 

- Estudo geral das Espirochetas. Espirochetoses dos animaes. 

6 - - Rhizopodos em geral. Amebas parasitas dos animaes. Amiboses em 
geral. 

7 — Estudo geral dos mastigophoros parasitas. 

8 - Trypanosomideos em geral. Trypanosomoses animaes. Formas im
portantes no Brasil. 

9 — Flagellados do tubo gastro-intestínal dos animaes. 

10 — Esporozoarios em geral. Eimerias e eimerioses. Evolução e dissemi
nação dos coccideos dos animaes. 

11 - Hemosporideos em geral: morphologia, biologia e classificação. 
Uaemoproteus, Plasmodium e Leucocytozoon. 

12 — Piroplasmideos em geral. Achromaticus. Piroplasmas. 

13 - Theilerias. Nuttalia. Rangelia. Anaplasma. Toxoplasma. 

14 — Cnidosporideos. Sarcosporideos e Haplosporideos em geral. 

15 — Ciliados em geral. Balantidium e balantidioses. Ciliados commensaes 
do tubo digestivo dos ruminantes e equideos. 

16 — Helminthos em geral: caracteres anatômicos e physiologicos. Classi
ficação. 

17 — Helminthos em geral: biologia em geral, cyclo evolutivo, transmissi-
bilidade e pathogenia. Phenomenos de immunidade nas helminthoses. 

18 — Plathelminthos em geral: morphologia, biologia e phylogenia. 
1Q — Trematoides em geral: morphologia, biologia e systematica. 

20 — Fasciolideos e Dicrocelideos importantes em medicina veterinária. 

21 — Trematoides de importância em medicina veterinária além dos Fascio
lideos e Dicrocelideos. 
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22 — Cestoides em geral: morphologia, biologia e systematica. Principaes 
espécies de interesse veterinário. 

23 — Teniadeos em geral. Taenia solium, Taenia saginata, Taenia multi-
ceps, Cysticercoses cios animaes. Echinococcus e hydatidoses dos ani
maes. 

24 — Hymenolepiclideos, Dipylidideos, Davainideos e Anaplocephalideos. 
Pseudo-phyllidea, Tetraphyllidea e Trypanorhyncha em geral. 

25 — Nematoides em geral: morphologia. biologia e systematica. 

26 — Oxyuroidea — Ascaroidea de importância em veterinária. 

27 — Rhabdiasoidea e Trichuroidea de importância em veterinária. 

28 —• Strongyloidea de importância em veterinária. 

29 — Metastrongylicleos de importância veterinária. 

30 — Dioctophymoidea. Spiruroidea e Filarioidea de importância em medi
cina veterinária. 

31 — Acanthocephalos em geral. Gêneros e espécies de importância em me
dicina veterinária. 

32 — Arthropodos em geral. Caracteres e biologia. Sua importância parasi-
tologica. 

33 — Linguatulas em geral. Espécies de importância em veterinária. 

34 — Acaros em geral: morphologia, biologia — systematica. 

35 — Sarcoptideos e Demodecideos: morphologia, biologia e systematica. 

Importância em medicina veterinária. Dermansyssideos, Trombidideos, 

Bdellideos, Gamasideos: morphologia. biologia, systematica e impor
tância. 

36 — Txodideos e Argasideos: morphologia, biologia e systematica. Os car-
rapatos como transmissores de doenças. 

37 — Insectos em geral. Caracteres e biologia, systematica. Sua importân
cia veterinária. 

38 — Anopluros e Mallophagas: morphologia. biologia, systematica e im
portância em veterinária. 

39 — Hemipteros em geral: morphologia, biologia e systematica. Gêneros 
e espécies de interesse veterinário. 

40 — Syphonapteros em geral: morphologia, biologia e systematica. Sua 
importância em medicina veterinária. 

41 — Dipteros em geral: morphologia, biologia e systematica. Sua impor
tância em medicina veterinária. 

42 — Dipteros orthorrhaphos. Simuliideos, Psychodideos. Culicideos e Ta-
banideos. 

43 — Dipteros cyclorrhaphos. Sarcophagideos e estrideos. Muscideos, Cal-
liphorineos, Estomoxyneos. Seu interesse em veterinária. 
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Myiases dos animaes domésticos. Sua classificação, localização, trata
mento e prophylaxia. 

Funcção venenosa na natureza: conceito e extensão. Animaes vene
nosos de interesse em medicina veterinária. 

Myriapodos, escorpiões e aranhas de interesse medico-veterinario. Seu 
apparelho venenifero; typos physiologicos de veneno. Anti-veneno e 
seu emprego. 

Serpentes de interesse medico-veterinario. Caracteres de seu appare
lho inoculador; typos physiologicos de veneno. Sua acção sobre os 
animaes e meios de a neutralizar. 

Altino A. A. Antunes. 

Professor, interino. 





PROGRAMMA DA 4. CADEIRA — HISTOLOGIA E EMBRYOLOGIA 
— DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 

UNIVERSIDADE DE S. PAULO < 

PRIMEIRA PARTE 

Anatomia microscópica das cellulas e dos) tecidos em geral 

1 — Morphologia cellular. 
2 —• Physiologia cellular 
3 — Divisão, crescimento e differenciação cellular. 
4 — Tecidos e sua classificação. 
5 —• Os epithelios 
6 — Tecidos de substancia conjunctiva. 
7 — Tecido conjunctivo frouxo e compacto. 
8 — Tecido adiposo. 
9 — Tecido elástico e tecido pigmentar. 
10 — Tecido mucoso e tecido recticulado. 
11 — Tecido cartilaginoso. 
12 — Tecido ósseo. 
13 Tecidos musculares. Tecido muscular de fibras lisas. 
14 — Tecido muscular de fibras estriadas. Músculo cardíaco, 
15 — Tecido nervoso. 
10 — Sangue, lympha, chylo. 

SEGUNDA PARTE 

Anatomia microscópica dos órgãos 

17 Apparelho circulatório sangüíneo e lymphatico. 
18 - Órgãos lymphoides e hemolymphoides: gânglios lymphaticos, 

amygdalas, thymo. medulla óssea. Baço. 
19 — Glândulas cie secreção interna. 
20 — Apparelho digestivo. 
21 — Figado. 
22 — Pancreas. 
23 — Apparelho respiratório. Vias respiratórias. 
24 - - Pulmão. 
25 — Apparelho uriuario. 
2o — Systema nervoso. 
27 — Pelle. 
28 — Glândulas e phaneras cutâneas. 
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29 Órgãos do gosto e da olfacção. 
30 — Órgãos visuaes. 
31 — Órgão, da audição e cio equilíbrio. 
32 - Órgãos genitaes masculinos. 
33 —• Órgão, gei itaes feminino.. 

TERCEIRA PARTE 

Fecundação e noções de embryologia 

I i ensino ministrado será theorico e pratico. Este, será feito sol 
lecções completas de preparações, exercitando-se os alumnos individualmente 
e sempre com a assistência do professor. 

I >- alumno. cxercitar-se-ão na pratica de installação de lal ral 
conhecimento do. diversos reactivos e corantes mais usados em technica his-
tologica, na escolha do material de estudo, no. diversos methodos de fixa 
ção, de inclusão, de corte- em microtomo, de coloração commum e vital de 
conservação do material e no manejo do microscópio. 

Abilio Martins de Castro, 

Professi .r cathedratici >. 
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Escola Superior de Agricultura 

"LUIZ DE QUEIROZ" 





INSTITUTO DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" -

PIRACICABA 

A primeira lei estadual, que .-urgiu no Estado de São Paulo relativa ao 

Goverii^otV 7 ^V?6' de " de maÍ° de 18^ » *"* âutonzàva o 
Governo do Estado a fundar uma Escola Superior de Agricultura" com 
dez estações experimentaes a ella subordinadas "dispendendò oara Isso aS 
a quantia de 430:0005000". penaenao para isso ate 
e Y^u.TctW°Vle"~ 1CÍ' qUC CI'a subscriP^ P<.r J. A. Cerqueira César 
«Vicente de Carvalho, nao foram postos em execução e, por ,.-,, sete annos 
depois elaborava o Congresso do Estado outra lei. a de n ° 678 de 13 
tembro de 1899, creando, em Piracicaba, a Escola Agricoía, que só foitat 
gurada com o nome de Escola Agrícola Pratica "Luiz de Queiroz" em 3 
de junho de 1901 Ella se regia, nessa época, pelo Regulamento bailado 
com o decreto n.° 683-A, de 29 de dezembro de 1900. 

Mas logo após isso, a Escola passou por uma reforma completa em 
conseqüência da autorização contida no art. 24. da lei n " 896 de 30 de 
novembro de 1903 e essa reforma está consubstanciada no Regulamento 
approvado com o decreto n." 1.266, de 18 de fevereiro de 1905 

E nos moldes desse decreto n." 1.266, a -'Luiz de Queiroz" ficava estru-
cturada, em matéria de ensino, de maneira semelhante á como hoje se en
contra a líscola de Viçosa, pois ella enfeixava os seguintes cursos: 
a) CURSO ELEMENTAR para o preparo de charrueros e abe-

gões; 
b) C U R S O M É D I O para o preparo de regentes ou administrado

res agrícolas; 
c) C U R S O S U P E R I O R para preparo de professores de agricul

tura, gerentes de industria, funecionarios para serviços agronô
micos e agrônomos; 

d) C U R S O D E R E C A P I T U L A Ç A O , com direito á defesa de 
these, para habilitação dos agrônomos a todos os misteres mais 
elevados da agricultura, considerada como sciencia, arte ou in
dustria. 

Efazjús a que se assignale que a distribuição das disciplinas no C U R S O 
S U P E R I O R da Escola "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, correspondia, na 
oceasião, ao do Instituto Agronômico de Paris, tal qual o Governo da 
França o havia organizado para ser, como ainda o é, o mais perfeito estabe
lecimento de ensino agrícola que a França possue. 
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Ademais, o Governo do Estado de São Paulo, com Carlos de Arruda 
Botelho, na Secretaria da Agricultura, contractou, nos Estados Unidos, o 
conhecido technico de ensino, dr. C. Smith, o qual dotou a Escola de Pira
cicaba, com internato destinado aos alumnos, que a freqüentavam. No em-
tanto, e apesar da capacidade cie C. Smith, a "Luiz cie Queiroz" viu-se, á 
medida que a cidade de Piracicaba crescia e se desenvolvia, forçada a extin
guir o internato, em virtude dos maus resultados que elle ciava, na pratica. 

Por isso. e por outros motivos, a Escola Agrícola "Luiz de Queiroz'' 
foi reorganizada pela lei n.° 1.356, de 19 de dezembro de 1912, ficando com 
o curso superior apenas, porquanto essa lei supprimiu o curso; elementar e 
o médio. E em 1916, pela lei n.° 1.534, de 29 de dezembro, foi o curso da 
Escola acerescido da cadeira de Technologia Agrícola, bem como de uni 
anno fundamental, com caracter de pré-agronomico. 

A lei n.° 1.534, atraz alludida, proporcionou ensejos a que a Escola re
cebesse novo Regulamento, approvado com o decreto n.° 3.070, de 10 de 
junho de 1919. 

E pela lei n.° 2.111, de 30 de dezembro de 1925. a Escola teve a cadeira 
de mathematica desdobrada, com ampliação da parte relativa á mathematica 
superior, passando a conferir, aos que por ella se diplomassem, dahi em dian
te, o titulo de engenheiro-agronomo. assim como permittindo-lhes que se de
dicassem a especialização, com regalias de estagio' remunerado (art. 4.°, lei 
n.° 2.111, 30-12-925). 

E m 24 de setembro de 1931. pelo decreto n.° 5.206, a Iíscola recebeu novo 
Regulamento, passando agora, em face dos dispositivos do decreto n.° 6.533, 
de 4 de julho de 1934, a fazer parte da Universidade de São Paulo, como uni 
dos Institutos, que a compõem. 

E pelo decreto n.° 6.829, de 30 de novembro de 1934, foi creada annexa 
á Escola de Piracicaba, uma secção da 2.a secção do Collegio Universitário 
(paragrapho único, do artigo 3.°), de maneira* que. a partir de 1938, a ma
tricula na "Luiz de Queiroz" só será permittida aos candidatos que, além de 5 
annos gymnasiaes, façam o curso na 2.a Secção do referido Collegio Univer
sitário, em 2 annos, adquirindo preparo baixo com caracter vocacionai. 

Piracicaba, 7 de dezembro de 1934. 

J. Mello Moraes, 
Director. 



U N I V E R S I D A D E DE S Ã O P A U L O 

Relatório das occorrencias verificadas durante 
o anno de 1935, na Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" 





U N I V E R S I D A D E D E S.ÍO P A U L O 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Incorporada á Universidade de São Paulo, teve a Escola "Luiz de 
Queiroz", como os demais Institutos, que contar com uma Secção do Col

legio Universitário, com o fim de ministrar o ensino propedêutico ao curso 
de engenheiro-agronomo, em Piracicaba. 

E essa secção, organizada de accôrdo com o art. 5." § único do Decreto 
n." 6.829 de 30 de Novembro cie 1934, entrou a funccionar em 1." de 

fevereiro do corrente anno com 92 alumnos matriculados na l.a serie. A 

segunda série, em virtude da organização dada á secção, deixou de ser 
installada e terá alumnos somente a partir do próximo anno de 1936. 

Os professores da secção do Collegio. annexa á "Luiz de Queiroz", 
foram contractados, nos moldes cia legislação em vigor, e foram escolhidos. 

tendo-se em vista exclusivamente a sua competência comprovada no tiro-
cinio do magistério, mercê do decisivo apoio que a Directoria da Escola 

encontrou para isso. no Governo do Estado, sobretudo por parte do sr. 
Secretario da Educação e Saúde Publica. E em conseqüência disso, figuram. 
como docentes da secção do Collegio de Piracicaba, professores cathedrati
cos ou substitutos da própria Escola "Luiz de Queiroz" ou de líscolas Nor
maes Officiaes do Estado. 

C o m isso, a secção do Collegio Universitário, em Piracicaba, está em 
condições de ciar cabal desempenho á pfecipua tarefa que lhe cabe e não 

padece duvida cjue os futuros alumnos da "Luiz de Queiroz", passando 
pelas duas series do Collegio, hão de adquirir largo preparo básico, capaz 
de lhes garantir que façam o curso superior, de engenheiro agrônomo, sem 

difficuldade. V secção do Collegio exilara, quasi ao certo, o cpie vinha acon 

tecendo na "Luiz de Queiroz"; é que as reprovações de alumnos do 1." 

anno, attingiam mais de 80 %. E m 1934. de 147 alumnos matriculados no 

1." anno foram approvados, em primeira época, conquistando direito á pro

moção ao 2.". apenas (10) dez. E' que os matriculados na ILscola, si vindos 

de gymnasios, e mesmo si sujeitos a exames vestibulares, não podiam nem 

podem acompanhar, com êxito, o curso superior, tal como é ministrado em 

Piracicaba. 

Desdobramento de Cadeiras 

A "Luiz de Queiroz", ha muito, almejava desdobrar a l.a cadeira cpie 

abarcava Physica Agrícola e Geologia, liem como julgava de imprescindível 

necessidade que o ensino cie cytologia e genética viesse a ser ministrado em 

cadeira especial. 
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L posto que não dispuzesse de verba especialmente para esse fim, a 
Escola, dentro cios créditos orçamentários ordinários, adquiriu o material 

didactico cpie era indispensável ao ensino, bem como mostruarios e outros 
apetrechos technicos. E si a Escola ainda não couta com u m modelar labo

ratório de Geologia e Mineralogia, o que já existe é digno de particular 

menção: — a collecção de modelos de mineraes para o ensino é completa, 

prestando-se optimamente para illustração das aulas de crystallographia 
e os mineraes e rochas de que a "Luiz de Queiroz" dispunha, e que eram 

numerosos, encontram-se actualmente enriquecidos de mais de quinhen
tos exemplares, todos colhidos no Estado de São Paulo, pelos drs. Theo

doro Knecht e seu assistente, dr. Eduardo A. Salgado. Os alumnos também 
cooperaram para isso. 

Por outro lado, em virtude da resolução tomada pela Congregação e 

approvada pelo Secretario da Educação, foi contractàdo. de accôrdo com 

os Estatutos Universitários, o sr. dr. Edgard Graner, para assistente da 
cadeira de Cytologia e Genética. Por isso, e por dedicar-se o sr. dr. E. Gra

ner a estudos de Cytologia e Genética, a Escola cuidou de apparelhar um 
laboratório, que servirá dentro cm pouco, para a nova cadeira dessa- disci
plinas. 

Esse laboratório já permitte que nelle sejam effectuado.- trabalhos, 
principalmente, de Cytologia. tendo a apparelliagem estrictamente nece--
saria para isso. 

lambem a Escola continuou a montar os laboratório.- que deveriam 

ser localizados no Pavilhão de Chimica. E installaram-se alli no andar tér
reo, três delles: — o de chimica orgânica, o de chimica de solos e o de 

chimica de adubos, dotando-os de me-as, abastecimento de gaz e clcctrici-
dade, exgottos, estufas, etc. 

A sua conclusão, porém, fica na dependência da possibilidade de com

pra de apparelhos technicos especializados, posto cpie a partir do próximo 
anno, elles já possam ser utilizados c sel-o-ão de facto. 

A 13.a Cadeira — Agricultura Geral 

A antiga organização da Escola comportava cadeiras, que, por excesso 
de disciplinas, eram oecupadas por um professor cathedratico c um ou dois 

professores auxiliares. A estes ficava affecta a regência de parte da cadeira. 

A 4.a cadeira era assim. Ella se intitulava cadeira de Agricultura, abar

cando agricultura especial, agricultura geral e horticultura e silvicultura, e 
contando com três professores: —- drs. Carlos Teixeira Mendes, cathedra

tico e drs. Philippe Westin de Vasconcellos e Sylvio Tricanico, auxiliares. 

E m fins de 193L porém, fez-se o desdobramento da 4.a cadeira e as dis
ciplinas nella leccionadas passaram, em parte, para a 12.a — Arboricultura 
— e 13.a — Agricultura Geral. Os professores auxiliares, drs. I'. Vascon

cellos e S- Tricanico, tendo como tinham, concurso para isso, foram nomea

dos cathedraticos, respectivamente de Arboricultura e Agricultura Geral. O 

dr. Carlos Mendes permaneceu na regência da 4.a cadeira — Agricultura 

Especial. 

C o m isso, surgiu a imperiosa nece.-sidade de se installar conveniente

mente a 13.a cadeira. A 12.a já íunecionava em separado da 4.a, mas a 13.a 
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não dispunha de quasi nada, que lhe pertencesse, exclusivamente. E embora 
essa installação fosse innadiavel, a verdade é que só depois de Setembro 
de 1934 é que foi possível se cogitar disso. Comtudo, foi em 1935 que a 
Escola poude, de facto, apparelhar a 13.a cadeira, de sorte a que ella pre
enchesse as condições de cadeira autônoma, desligada da 4.a 

E dest'arte, a 13.a cadeira — Agricultura Geral, dispõe hoje do seguinte: 
gabinete do professor e assistente, com pequena bibliotheca especializada; 
laboratório para estudos de sementes, em tudo quanto diga respeito á 
germinação, estructura anatômica, desinfecção, etc. e, por fim, um labora
tório, que é consagrado principalmente a pesquizas de physica dos solos. 

A parte de machinas agrícolas, em sua applicação na agricultura pra
tica, é dada com auxilio da "Fazenda Modelo" subordinada á 4.a cadeira. 

A 6.a Cadeira: — Topographia, Estradas de Rodagem, etc. 

Até 1925, a "Luiz de Queiroz" vinha tendo accentuado declínio de alum
nos, bastando lembrar que ella chegou a contar apenas com sessenta estu
dantes, em seu curso de engenheiros agrônomos. Dahi para cá, no emtanto. 
com a mudança operada na orientação que lhe dava. a Escola de Piracicaba. 
timbrando em ser um estabelecimento de ensino vincadamente superior. 
entrou a atrahir alumnos, e é por isso que, em Janeiro deste anno de 1935, 
teve matriculados em seus cursos 303 estudantes, numero nunca attingido 
desde a fundação da Escola cm 1901 até 1934. 

Se isso, porém, constituía facto deveras auspicioso para a "Luiz de 
Queiroz", pois demonstrava ás claras que estava certa a nova organização 
que se lhe imprimira, resultava dahi. como corollario, que até as salasi de 
aulas theoricas precisavam ser ampliadas. A 6.a cadeira, no concernente á 
pratica de topographia e desenho technico, ficou em situação embaraçosa 
para que o ensino continuasse a ser ministrado como o devia ser, porquanto 
as pranchetas, os apparelhos de agrimensura, etc, não eram suííicientes 
para isso. Todavia, e mercê ainda do apoio que a Directoria encontrou na 
Secretaria da Educação, foi a 6.a cadeira, provida de quasi tudo que lhe era 
indispensável. 

Com as demais cadeiras da Escola aconteceu a mesma coisa. Para a de 
Botânica, foram adquiridos vinte microscópios para alumnos; para a de 
Zoologia, novas mezas de laboratório; para a de Phytopatholagia, apparelho 
de projecção e dispositivos para illuminação indirecta de microscópios, mi-

crotomos, etc. Na cadeira de Entomologia, foi iniciada a formação de um 
mostruario, em cera, dos mais perfeitos, bem como a apparelhagem para 
estudos de insectos, sobretudo os nocivos á agricultura. Esta cadeira no 
entanto, é a que faz jús a cpie, em 1936, seja prestada particular attenção, 
no concernente a material de que precisa, efíectivamente. 

Um Lago no Parque da Escola 

Como é sabido, a Escola "Luiz de Queiroz" foi installada, em 1901, 
em Piracicaba, na antiga fazenda São João da Montanha, em pequeno e 
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modesto edificio, adaptado para isso, ás pressas, pelo Governo do Estado 
de Sao Paulo. 

cine^^O^Í0 foi.realizada c°™ o aproveitamento de um estabulo, 
que, nos moldes do projecto Morimon, seria apenas destinado a criação de 
animaes para illustrar as aulas praticas e theoricas de Zootechnia na Escola 

Posteriormente, e quando Carlos Botelho mandou construir o edificio 
principal da Escola, circundando-o de bellissimo parque, o velho e pequeno 

prédio, inicio da "Luiz de Queiroz", ficou transformado, a principio em 
deposito e. mais tarde, em laboratório de Chimica. De 1931, porém para cá 

esse edifício se tornou, de facto. imprestável. Por isso, e após deliberação 

tomada pela Congregação da Escola, elle foi demolido e, em seu logar 

marcando onde a "Luiz de Queiroz" entro,, cm funccionamento. foi cons
truído, nestes dois últimos mezes, u m lago artificial, subdividido em duas 

partes, o qual será utilizado para criação de peixes, e cultivo de plantas 
aquáticas, isto e, será usado com fins didacticos na Escola. 

Ademais, elle, como está, dá viva nota de ornamentação ao parque 
estando situado ao lado direito do edificio principal da Escola e quasi em 
frente ao Pavilhão de Chimica. 

Machina de Mungir 

A Escola conta com um posto zootechnico, onde se dedica á criação 
de gado leiteiro, de raças puras. -- Hollandeza. Flamenga e Guernesey 

E m conseqüência disso, e para que as despesas provenientes da manutenção 
desse posto se reduzam ao minimo, a "Luiz de Queiroz", vende os animaes 
puros, que cria, aos criadores paulista- e explora o leite e a manteiga. 

O serviço de ordenha era manual nesse Posto. X-ora. porém, passou 

a ser realizado mechanicamente. por meio da ordenhadora "Manus". E a 
installação completa da apparelhagem de mungir, com tubos de vácuo, bom

ba, manometros, etc, cujo custo é hoje em dia de 12:000$000. foi feito na 
Escola, gratuitamente, pelos agentes da "Manus", em São Paulo, snrs 
Byington & Cia. 

E a "Luiz de Queiroz" ficou assim em condições de melhorar a or
denha da.s vaccas leiteiras sob o ponto de vista hygienico, e de iniciar 

observações estatísticas, a respeito das vantagens ou desvantagens da or

denha mechanica em confronto com a ordenha manual, em Piracicaba. L com 
isto muito lucra o curso de leiteria, cpie é ministrado na Escola. 

Bibliotheca da Escola 

Na "Luiz de Queiroz" ha a preoecupação máxima que sua biblio

theca seja sempre acerescida de livros novos e de revistas scientificas. E' 

cpie. sem isso, a Escola não acompanhará a rápida evolução da sciencia, em 

seus vários domínios, principalmente nos que se encontram relacionados 
estreitamente com as coisas agricolas. 

Ii em 1935, a Escola não só adquiriu "A Flora" de Martius, completa. 

como procurou comprar o que de mais importante appareceu em matéria de 

physica, chimica. botânica, genética., etc, nos Estados Unidos e na Europa. 

Recebeu, em permuta, mais de quinhentos exemplares de revistas. 
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Cursos extraordinários 
Logo no inicio de l(>35. e ainda em periodo cie férias, foram realizados, a 

pedido de engenheiros agrônomos, dois cursos rápidos e especializados, na 
Escola: um sobre Chimica do Café e do Cafeeiro, pelo prof. Mello Moraes, 
Director da "Luiz cie Queiroz" e outro sobre Cafeicultura, pelo prof. Car
los Teixeira Mendes. Ambos os cursos, que abarcavam aulas theoricas e 
praticas, tiveram a freqüência de dezeseis engenheiros agrônomos, e dura
ram vinte e poucos dias. 

Também a pedido do prof. dr. Philippe W . Cabral de Vasconcellos, 
foi convidado o sr. dr. Arthur de Miranda Bastos, technico do Mina
da Agricultura, o qual esteve em Piracicaba, fazendo aos alumnos do 3.° 
anno. demonstração dos processos em uso no Serviço Florestal Federal, 
para cortes e identificação de madeiras, do Brasil. 

E m excursão de estudos, os alumnos da Escola percorreram parte do 
Estado de São Paulo, com os profs. N. Athanassof, Sylvio Tricanico. Jayme 
Rocha de Almeida, Theodoro Knecht e outros, e essas excursões tiveram 
sempre o caracter de cursos extraordinários. Basta lembrar, como prova 
disso, que as excursões, em numero de duas- feitas sob a orientação do sr. 
dr. Theodoro Knecht objectivaram mostrar aos alumnos certas formações 
geológicas typicas, que são encontradas no Estado de São Paulo. 

Ao Rio Grande do Sul, foram também os alumnos do 3." anno, em 
companhia dos profs. Octavio Domingues, Rubens de Carvalho. Sylvio Tri
canico e Philippe W . Cabral cie Vasconcellos. Esses alumnos. que lá se 
demoraram 16 dias, aproveitaram sua estaâa alli para conhecer tudo quan
to se referia á viticulttira. bem como tomaram parte até no julgamento 
de animaes de raça, expostos na "Exposição Farroupilha". 

Livres idocentes 

Os assistentes, de accôrdo com a legislação anteriormente vigente, eram 
nomeados como effectivos na Escola, somente depois de que tivessem sido 
sujeitos, com êxito, a provas de concurso. 

Esse concurso, porém, dava-lhes apenas direito á nomeação de assis
tentes. 

Com a incorporação da "Luiz de- Queiroz" á Universidade, a exigên
cia de concurso para esse fim não foi, como não o poderia ser, abolida e 
trouxe até uma regalia: os approvados em concurso fazem jús ao titulo de 
livre docente, podendo em casos especiaes ser encarregados de cursos des
dobrados, na Escola ou de substituição dos cathedraticos. 

De accôrdo com esses novos preceitos, já foi realizado, ha poucos dias, 

o primeiro concurso de livres docentes. Tinham-se inscripto para esse con
curso os srs. engenheiros-agronomos — Alcides P. Torres, Jacob Bergamim 
c Lamartinc A. da Cunha, e após a realização das provas e approvação da 
Congregação, foram considerados —• livres docentes da "Luiz de Queiroz" 
os três candidatos referidos, nas seguintes cadeiras — 5.8 Zootechnia Espe
cial — Dr. Lamartinc A. da Cunha, 14.a Zootechnia Geral — Dr. Alcides P. 
Torres e 17.il Entomologia e Parasitologia -- Dr. Jacob Bergamim. 
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Visitas 

Além de numerosas visita-, que diariamente apparecem na Escola, a 
"Luiz de Queiroz" contou com a visita de vários professores extrangeiros, 

que foram contractados para a Faculdade de Sciencias, da Universidade, 

entre os quaes se encontrava o saudoso professor Breslau, o eminente zo
ólogo cujo fallecimento encheu de pezar todos quantos almejam ver a Uni
versidade de São Paulo, em posição cada vez de maior relevo. 

Ademais, e em conseqüência de convite da directoria. esteve em Pira
cicaba o notável entomologista, dr. Philippe Silvestre, professor cathedratico 

da Escola Superior de Agricultura, de Portici, Itália. O prof. Silvestre, que 
conta com mais de trinta titulos honoríficos, cpie lhe foram conferidos por 
associações scientificas e universidades dos Estado- Unidos, da França, 

da Itália, etc., tem numerosas publicações focalizando assumptos originaes e 

pertinentes á entomologia, sobretudo entomologia agricola e embriologia de 
insectos. Elle, que percorreu a Escola demoradamente. fez os maiores elo

gios á organização actual da "Luiz de Queiroz", e timbrou cm manifestar 

vivo desejo para que a Escola se mantenha em constante entendimento 
com a Escola de Portici. E agora, já na Itália, acaba cie remetter á Escola 
de Piracicaba vários dados relativos ás observações que elle realizou com 
insectos, nesta cidade. 

Ainda recentemente, a Escola foi visitada pela dra. G. von Ubish, ge-

neticista contractada para o Instituto de Butantan. a qual se interessou em 
Piracicaba, principalmente pelos trabalhos concernentes á cvtologia. feitos na 
"Luiz de Queiroz", pelo assistente, dr. Edgard Graner. 

Herma de Luiz Vicente de Souza Queiroz 

O eminente paulista Luiz Vicente de Souza Queiroz foi quem em São 

Paulo provocou, de facto, que o Governo fundasse a Escola de \gricultura, 

de Piracicaba. Por isso, elle sempre permanece lembrado, na Escola, cpie 
traz o seu nome illustre. 

Não admira, portanto, que os alumnos da Escola aspirassem render-
llie um preito cie homenagem. E isso foi realizado em 1935. Por meio 

de uma subscripção, amrariaram a importância necessária para mie fosse 
erigida, no Parque da Escola, uma herma de Luiz Vicente de Souza 
Queiroz. 

E essa herma foi entregue á Escola, tendo a solemnidade sido presen

ciada pelos snrs. drs. Cantidio de Moura Campos, Secretario cia Educação. 
Piza Sobrinho. Secretario da Agricultura. Reynaldo Porchat. Reitor da 

Universidade e numerosas pessoas gradas. 

A presença, na Escola, dos secretários de Estado e do Reitor teve signi
ficação especial, pois o Governo de São Paulo com isso dava testemunho 
de que se associava, como se associou, á justa e merecida homenagem, cpie 

era tributada ao inesquecível paulista. Luiz Vicente de Souza Queiroz. 

file:///gricultura




Dados Bio-Bibliographicos dos Professores 

Cathedraticos da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Dados bio-bibliographicos 

PROF. DR. BRENNO ARRUDA 

Nascido a 16 de fevereiro de 1898, concluiu o curso gymnasial no 
Gymnasio do Estado, em São Paulo em 1916. 

Chimico pela Escola Polytechnica de S. Paulo onde concluiu o curso 
em 1921, fez, por conta do Governo Federal, estagio de u m anno nos Es
tados Unido- da America do Norte. Posstic também o titulo de Chimico 
Industrial, titulo adquirido no curso federal annexo á Escola Polytechnica 
cie S. Paulo. 

Exerceu o cargo de professor cathedratico interino da 1." cadeira (Phy
sica Agrícola) da Escola Superior de Agricultura, de Piracicaba, desde 28 
de Maio de 192-1 a 1." de Junho de 1931, dia em que foi effectivado nesse 
cargo, em virtude de concurso. 

DR. J< )SÉ D E M E L L ( I M< )R VES 

Director da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" e pro
fessor cathedratico effectivo cia 2.a cadeira. 

Nasceu em 17 de Fevereiro em 1891. na cidade de Piracicaba, Estado 
de São Paulo. 

Os seu- estudos foram feitos nos seguintes estabelecimentos: 

Collegio Americano, em Piracicaba; 
Escola Complementar, em Piracicaba; 
Escola "Luiz de Queiroz" em Piracicaba; 
Universidade de llalla a/s Salle, e de Leipzig, na Alle

manha. 

( ) curso de especialização, em Chimica, na Allemanha, foi em parte 
custeado pelo Governo do Estado de São Paulo, como prêmio de viagem 
concedido ao ex-alumno José de Mello Moraes que se distinguiu, na Es< i Ia 
de Piracicaba, dentre os que se diplomaram em 1909. 

Recebeu diploma na "Luiz de Queiroz", com 19 annos de edade. 
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Exerceu os cargos seguintes: 

a) Inspector agrícola auxiliar, na região do Paraná; 
b) professor de chimica e physica e Vice Director do Gymnasio 

de Leopoldina; 
c) assistente interino de Zootechnia na "Luiz de Queiroz" em 

1910 e, posteriormente, cm fevereiro de 1918, assistente de 
chimica; 

d) em junho de 1918, professor por concurso de provas e titulos, 
de Chimica Mineral, orgânica e Analytica; 

e) professor, por effeito de concurso e por transferencia, da 2,a 

cadeira — Chimica Agrícola — na "Luiz cie Queiroz". 
g) Director da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Desempenhou, além de outras, as incumbências de: 

1.°) representar o Governo do Estado, no Congresso Agro-Pecua-
rio, no Rio Grande do Sul. em Abril de 1930: 

2.°) fazer parte da Commissão promotora do Centenário do Cafe-
eiro, no Estado de São Paulo; 

3.°) julgar, em companhia de outros technicos, as propostas fei
tas ao Governo para installação em São Paulo, da industria 
de Synthese de adubos azotados, quer nitricos, quer animo-
niacaes; 

4.°) verificar a organização da Escola Agrícola, cie Viçosa e da 
Escola Superior de Agricultura, hoje Nacional de Agronomia. 
do Ministério da Agricultura; 

5,°) reorganizar a Escola "Luiz de Queiroz", em 1932, na par
te relativa ao ensino, uma vez que já tinha terminado a remo
delação da Escola, no Pertinente ás novas construcções entre 
as quaes o Pavilhão de Chimica. 

Publicou os seguintes trabalhos : 

a.) Processo Goldschmidt no preparo do Chromo metallico; 
b) "O Ferro no solo", com dosagem de titaneo nas terras do 

Estado de São Paulo (1918) ; 

c) Compostos orgânicos obtidos syntheticamente na "Luiz de 
Queiroz" (1920); 

d) Hypothese explicativa da fertilidade das terras do Noroeste, no 
Estado de São Paulo; 

e) Adubação do cafeeiro. (Conferência realizada como represen
tante das Sociedades Agrícolas de São Paulo, no 1.° Congresso 
de Café). 

f) Estéreo de curral e esterqueiras; 
g) Complexos coloidaes nos solos; 
h) Água nos solos; 

i) Acidez nos solos do Estado de São Paulo e sua influencia nas 
culturas; 
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j) Methodos para applicação da colagem, baseados na determina
ção da acidez dos solos; 

k) Adubação do algodoeiro (conferência no Congresso do UÍJO-
dão, em Tatuhy) ; rt 

1) Ensino Agrícola, em caracter superior; 

m ) Ensino Elementar agrícola — (palestra na Sociedade Luiz Pe
reira Barreto) ; 

n) Emprego do calculo do erro provável no julgamento de expe
riências de adubação; 

o) Tanino nas plantas; 

P R O F . DR. P E D R O M O U R A D E O L I V E I R A S A N T O S 

Nome — Pedro Moura de Oliveira Santos. 

Filiação — Manoel Gonçalves de Oliveira Santos e Virgínia Moura de 
Oliveira Santos. 

Natural — Villa Bella — Piraikê -- Estado de São Paulo. 
Data do nascimento — 18 de março cie 1892. 

Cargos oecupados: 

de ajudante de gabinete da 1." cadeira da Escola Agrícola "Luiz cie Quei
roz", de 22 de janeiro de 1914 a 19 de outubro de 1914; 

de escripturario cia Fazenda Modelo, annexa á Escola Agrícola "Luiz 
de Queiroz", cie 20 de outubro de 1914 a 4 de fevereiro de 1916; 

de ajudante de gabinete c laboratório da 4.a cadeira da Escola Agrí
cola "Luiz de Queiroz", de 5 de fevereiro de 1916 a 6 de junho cie 1922: 

de professor de Horticultura e Fructicultura, interino, por designação 
do Director da Escola, em fevereiro de 1920; 

cie ajudante de gabinete c laboratório da 3.a cadeira, de 7 de junho de 
1922 a 6 de agosto de 1928; 

cie professor cathedratico, interino, da 3.:l cadeira, de 7 de agosto de 1928 
a 7 de agosto de 1931 ; 

de professor cathedratico, effectivo, cia 3." cadeira, por concurso de 8 
de agosto de 1931, cargo este cpie exerce até a presente data. 

Diplomas: 

do apprendizado agrícola "João Tibiriçá", de São Sebastião, em 10 de 
novembro de 1907; 

de agrônomo pela Escola Agrícola "Luiz de Queiroz", em 28 de no
vembro de 1913; 

de pharmaceutico, pela Escola de Pharmacia e Odontologia de Pinda
monhangaba em 6 de março de 1925. 

Cargo no ensino particular: 

de professor cathedratico de Pharmacognosia, effectivo. e interino de 
Botânica na Faculdade de Pharmacia e Odontologia "Washington Luiz", 
de Piracicaba. 
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Publicações: 

na revista "O Solo", n. 2. de 30 de abril de 1914, sob o titulo "Pratica 
para se effectuar a selecção da semente do Milho"; 

na revista "O Solo", numero commemorativo da fundação da Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", ns. 5 e 6 de maio e junho de 
1930, sob o titulo: "Origem e inserção das raízes secundarias no Cafeeiro 
e na Canna de Assucar". Contribuição para o estudo Anatômico do Cen-
trolobium tomento sum, Benth, var. Macrochaeta, Hoehne", these apresen
tada para provimento do cargo cie professor cathedratico da 3.a cadeira 
(Botânica Agricola), da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz", em 31 de junho de 1931. 

PROF. CARLOS TEIXEIRA M E N D E S 

Nascido em 28 de maio de 1888, em Piracicaba. Filho de Antônio Tei
xeira Mendes e de d. Eliza Barreto Mendes. Fez seus estudos primários 

e secundários em Piracicaba. Diplomou-se a 6 de novembro de 1908 nesta 

Escola, então "Escola Agricola Pratica "Luiz de Queiroz". Foi nomeado 
"Adjuncto" da 4.a cadeira em 18 de fevereiro de 1911. E m 28 de dezembro 
de 1912, ajudante de Laboratório de Chimica Mineral e Orgânica. Em ó 
de fevereiro de 1915, professor auxiliar da 4.a cadeira. E m setembro de 
1917, professor cathedratico, por concurso, da mesma 4.a cadeira. 

Teve viagem de estudos na Europa, onde cursou a Escola de Grignon 
e, depois, a Estação Experimental de Rothamstead, na Inglaterra. 

Já publicou vários trabalhos originaes: 

1) Melhoramento de Variedades — (These de concurso). 

2) A Hygroscopiscidade da terra. 

3) Adubos verdes. 

4) Sobre o cafeeiro. 
5) O Problema do Trigo. 

Além de varias theses apresentadas a Congressos Agrícolas, e varias 
dezenas de artigos, cpiasi todos sobre trabalhos experimentaes realizados 

pelo auctor. 

PROF. DR. NICOLAU ATHANASSOF 

1 —• Cargo: professor cathedratico da 5.a cadeira (Zootechnia Espe

cial) 

2 — Nome do occupante: Nicolau Aíhanassof 



— 689 — 

3 — Data |da nomeação: nomeação effectiva por decreto de 7 de ja
neiro de 1931. 

4 — Data da posse: em 7 de janeiro de 1931. 

5 —-Titulo ou diploma que possue: Engenheiro agrônomo. 

6 — Licença: Uma somente sem vencimentos no periodo cie 25 de 
agosto de 1920 a 31 de janeiro de 1921. 

7 — Observações: 

a) Contractàdo em 1 de dezembro de 1907, como professor de 

Zootechnia do Posto Zootechnico Central " Dr. Carlos Bote
lho", em São Paulo, onde serviu até 23 de janeiro de 1909. 

b) Transferido em 24 de janeiro de 1909 para reger a 5." cadeira 
(Zootechnia e Veterinária) da Escola Agricola "Luiz de Quei
roz", em Piracicaba, onde serviu até 18 de maio de 1910, data 
em que foi rescindido o seu contracto. 

c) Nomeado por decreto de 5 de maio de 1910, para Director da 
Directoria de Industria Animal do Ministério da Agricultura, 
tomou posse na mesma data e serviu até 1 de janeiro de 1911. 

d) Nomeado por decreto de 14 de novembro de 1910, para Dire
ctor do Posto Zootechnico Federal de Pinheiro e Chefe da 
Secção de Zootechnia e Veterinária do mesmo Posto, tomou 
posse em 2 de janeiro de 1911 e serviu até 1 de maio de 1914. 

e) Serviu somente como chefe da 1." Secção de Zootechnia, Vete
rinária e Leiteria, do Posto Zootechnico Federal, de accôrdo 
com o regulamento cpie baixou com o decreto n.° 10.854, de 
13 de abril de 1914, no periodo de 2 de maio de 1914 a 12 de 
fevereiro de 1915. 

f) Por portaria de 13 de fevereiro de 1915 foi designado para ser
vir como Chefe da Secção de Zootechnia da Directoria do 
Serviço de Industria Pastoril no Rio de Janeiro, onde serviu 
até 7 de fevereiro de 1916. 

g) Nomeado por portaria de 24 de janeiro de 1916 para servir 
interinamente como professor cathedratico da 5.a cadeira 
(Zootechnia) da Escola Agricola "Luiz de Queiroz", em Pira
cicaba. Tomou posse em 9 de fevereiro de 1916. 

h) Nomeado por decreto de 9 de fevereiro de 1917, professor ca
thedratico effectivo da 5.a cadeira (Zootechnia) da Escola Agri
cola "Luiz de Queiroz". Tomou posse em 12 de fevereiro de 
1917. 

i) Nomeado por decreto de 7 de janeiro de 1931 e empossado em 

mesma data, professor cathedratico da 5.a cadeira (Zootechnia 

Especial) da Escola Agricola "Luiz de Queiroz". 
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Commissões: 

a) Por officio da Directoria Geral da Secretaria da Agricultura, 
n.° 649, de 30 de outubro, foi incumbido de estudar o gado 
Caracú e apresentar relatório aconselhando as medidas para o 
seu melhoramento. 

b) Incumbido pelo Governo do Estado de Pernambuco para es
tudar a sua pecuária e aconselhar as medidas que convém ado-
ptar para o seu melhoramento. A commissão prolongou-se de 
10 de dezembro de 1926 a 13 de fevereiro de 1927. 

c) Incumbido pelo Governo da União, maio e junho de 1911, para 
para visitar os principaes centros de creação nas Republicas Ar
gentina e Uruguay e adquirir ahi animaes para o Posto Zoote
chnico Federal e Fazenda de Criação "Santa Monica". 

d) Fez parte da Commissão incumbida pelo sr. Ministro da Agri
cultura, para estudar o Projecto cio Ensino Agronômico no 
Brasil. 

c) I?ez parte da comitiva do sr. Ministro da Agricultura, dr. Pe
dro de Toledo, durante a sua A isita ao Estado do Rio Grande 
do Sul, em maio e junho de 1912, incumbido de tratar dos as
sumptos de Pecuária. 

,Titulos e diplomas: 

a) Diploma de Engenheiro Agrônomo conferido em 22 de agosto 
de 1900, pelo Instituto Agronômico do Estado, em Gembloux 
(Bélgica). 

b) Tem os cursos de especialização de Zootechnia e Bromatolo
gia Animal, feitos no periodo de 1905-1906, na Escola Nacional 
de Agricultura em Grignon; na Estação Experimental de Mo-
ckern ; nos Institutos Agronômico e Veterinário de Leipzig. 

c) Titulo de naturalização expedido pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, em conformidade com os decretos n.° 
6.948, de 14-5-1908, e n.° 2.004, de 26 de novembro de 1908. 

d) Titulo de eleitor em Piracicaba. 

e) Titulo de "Chevalier de 1'ordre de Ia Cottronne Belge". 

f) Diploma de sócio effectivo da Sociedade de Geographia do Rio 
de Janeiro. 

TRABALHOS PUBLICADOS PELO PROF. N. ATHANASSOF 

A) Em Brochuras: 

1) NOÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS FORRAGENS E O MO
D O D E CALCULAR AS RAÇÕES — Casa Vanorden. 1910 -- São 
Paulo. 



2) E S T U D O S O B R E A RAÇA C A R A C Ú — Secretaria da Agricultura, 
1910 — São Paulo. 

3) A L I M E N T A Ç Ã O D O S E Q U I D E O S - Ministério da Agricultura, 
1913 — Rio de Janeiro. 

4; A INDUSTRIA PASTORIL N O BRASIL - Separata da Revista 
de Zootechnia e Veterinária, 1916 Rio. 

5) CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA MANDIOCA CANNA 
L CAPIM FINO UTILIZADOS C O M O FORRAGENS NA ALI
M ENTAÇÃO DO GADO LEITEIRO — Secretaria da Agricultura 
1917 — São Paulo. 

6) OS SUÍNOS — Secretaria da Agricultura, 1919 — São Paulo. 
7) UTILIZAÇÃO DO FARELO DE ALGODÃO NA ALIMENTA

ÇÃO DOb ANLMAES - Secretaria da Agricultura, 1919 — São 
Paulo. 

8) DESTRUIÇÃO DOS CARRAPATOS NO GADO VACCUM POR 
MEIO DOS BANHOS CARRAPATICIDAS — Secretaria da Agri
cultura, 1919 — São Paulo. 

9) AS FORRAGENS E A ALIMENTAÇÃO DOS SUÍNOS — Secre
taria da Agricultura, 1920 — São Paulo. 

10; AS FORRAGENS E A ALIMENTAÇÃO DOS CAVALLOS — Casa 
Vanorden, 1921 — São Paulo. 

11) ALIMENTAÇÃO E HYGIENE DOS REPRODUCTORES BOVI
NOS — Secretaria da Agricultura, 1923 - São Paulo. 

12) CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DAS RAMAS DE MAN
DIOCA C O M M UM COAIO FORRAGEM NA ALIMENTAÇÃO DO 
GADO LEITEIRO — Secretaria da Agricultura, 1923. — S. Paulo. 

13j A RAÇA CARACÚ EM S. PAULO — Separata da "Lavoura e Cria
ção", 1922 — Rio de Janeiro. 

14) M A N U A L DO CRIADOR "OS BOVINOS" -- Casa Yanorden, 1923 
— São Paulo. 

15j INDUSTRIA PASTORIL EM PERNAMBUCO — Relatório apre
sentado ao sr. Secretario da Agricultura, em 1927. Imprensa Official. 
— Recife, 1929. 

Io; M A N U A L D O CRIADOR "OS SUÍNOS" — Secretaria da Agricul
tura, 1932 — São Paulo. 

17; FORRAGENS VERDES E SUA IMPORTÂNCIA NA ALLMEN-
TAÇÃO DOS AXIMAES DOMÉSTICOS -- Separata da Revista de 
Agricultura, 1928 — Piracicaba. 

18; CONSERVAÇÃO DAS FORRAGENS VERDES POR MEIO DO 
SILO (ENSILAGEM) — Separata da Revista de Agricultura, 1928. 
— Piracicaba. 

19) O PREPARO DAS FORRAGENS E ALIMENTOS QUE SE DES
TINAM AOS ANIMAES DOMÉSTICOS — Secretaria da Agricul
tura. 1931 — São Paulo. 
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A MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO DOS SUÍNOS — Secretaria 
da Agricultura, 1925 — São Paulo. 
ESTUDO SOBRE A E N G O R D A DOS SUÍNOS — Secretaria da 
Agricultura, 1927 — São Paulo. 
O R E B A N H O BOVINO BRASILEIRO E A EXPORTAÇÃO DE 
CARNES — Sociedade Nacional de Agricultura, 1916 — Rio de Ja
neiro. 

B) Nas revistas e jornaes: 

CONSANGÜINIDADE NA REPRODUCÇÃO DOS ANIMAES DO
MÉSTICOS — Criador Paulista, ns. 27-29 — 1908 — São Paulo. 

EXPOSIÇÃO D E ANIMAES N O RIO D E JANEIRO — Criador 
Paulista, n.° 29 — 1908. 
PRECOCIDADE NOS ANIMAES DOMÉSTICOS — O Solo, 1909-
Piracicaba. 

ALIMENTAÇÃO DAS VACCAS LEITEIRAS — Revista de Vete
rinária e Zootechnia n.° 3 — 1911; 1-2 — 1912 e 1-2-3 — 1914 — Rio 
de Janeiro. 
PECUÁRIA N O RIO G R A N D E D O SUL E PROVIDENCIAS NE
CESSÁRIAS A O SEU PROGRESSO — Revista de Veterinária e 
Zootechnia, n.° 4 — 1912 — Rio de Janeiro. 
O CARNEIRO D A FRISIA ORIENTAL — Revista de Zootechnia e 
Veterinária, n.° 6 — 1912 — Rio de Janeiro. 
FENOS DOS CAPINS G O R D U R A E JARAGUÁ — Revista de Ve
terinária e Zootechnia, n.° 5 — 1914 — Rio de Janeiro. 
O G A D O GUERNESEY —i Revista de Veterinária e Zootechnia, n. 
3 — 1915 — Rio de Janeiro. 

O G A D O TURINO C O M O P R O D U C T O R D E LEITE E SEU ME
L H O R A M E N T O — O Criador Paulista, n.° 12 — 1916 — São Paulo. 

AS FORRAGENS VERDES N A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAES 
DOMÉSTICOS — Annaes da Sociedade Rural Brasileira, julho de 
1920 — São Paulo. 
A OBSERVAÇÃO DAS FORRAGENS \'ERDES — Revista da Soe. 
Rural Brasileira, março-abril — 1922 — São Paulo. 

A SELECÇÃO DA RAÇA CARACÚ "PINDAHYBA A O AVENTU
REIRO" — O "Estado de São Paulo", ns. 4, 5 e 6 de janeiro de 1923 
— São Paulo. 
A RAÇA CARACÚ N O BRASIL —- Almanack Agricola Brasileiro de 
1923 — São Paulo. 
LIGEIRA APRECIAÇÃO DAS CONDIÇÕES D E M E R C A D O £ 
D E ALIMENTAÇÃO ANTES D E REALIZAR-SE A ESCOLHA E 
C O M P R A DOS CAPADETES PARA E N G O R D A — " O Progredior", 
n.o 94 _ 1923 _ São Paulo. 

15) ESCOLHA E APRECIAÇÃO DOS CAPADETES PARA ENGOR
DA — "O Progredior", n.° 95 — 1923 — São Paulo. 
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16) PREPARO DOS ALIMENTOS Q U E SE DESTINAM AOS ANI
MAES — "O Progredior'', n.° 96 — 1923 — São Paulo. 

17) INFLUENCIA DA ÁGUA E ALIMENTOS AQUOSOS SOBRE A 
SECREÇÃO E RIQUEZA DO LEITE - Lavoura e Criação, agosto 
191/ — Rio de Janeiro. 

18) POSTO ZOOTECHNICO FEDERAL - HISTÓRICO DE SUA 
FUNDAÇÃO — Revista de Zootechnia e Veterinária, n.° 3 — 1912 — 
Rio de Janeiro. 

19) ENGORDA DOS SUÍNOS -- Lavoura e Criação, novembro de 1917 
— Rio de Janeiro. 

20) AS FORRAGENS VERDES Q U E SE DESTINAM A ALIMENTA
ÇÃO DOS SUÍNOS — Lavoura e Criação, julho de 1919 — Rio de 
Janeiro-

21; OS NOSSOS REBANHOS E OS MATADOUROS FRIGORÍFICOS 
— Revista Brasil Agricola, abril de 1916 — Rio de Lineiro 

22) OS BOVINOS — "O Solo", 1916-1917 - Piracicaba 
23) O EXEMPLO DA EXPOSIÇÃO DE LACTICINIOS. A SELECÇÃO 

E FORMAÇÃO DE U M REBANHO DE GADO LEITEIRO "DE 
PEDIGREE — "O Estado de S. Paulo", de' 28 e 31 de outubro e 3 
de novembro de 1925 — São íaulo 

24; EXPOSIÇÃO DE ANIMAES - Impressões da ultima Exposição Es
tadual, realizada no Prado da Mooca. — "O Estado de S. Paulo", ns. 
15, 16, 19, 22, 24 e 30 de maio e 6 de junho de 1924 — São Paulo ' 

25) A PECUÁRIA NO RIO BRANCO - "O Estado de S. Paulo", de 4 
de junho de 1924 — São Paulo. 

26) A ÁGUA PARA O GADO E OS BEBEDOUROS - Revista da Liga 
Agrícola, abriu de 1925 — São Paulo. 

27) APROVEITAMENTO DA MANDIOCA NA LXGORDA DOS SUÍ
NOS — Revista da Liga Agricola, junho de 1925 — São Paulo 

28) O EMPREGO DO MILHO DESINTEGRADO, FUBÁ E QUIRÉRA 
NA ENGORDA DOS SUÍNOS -- Revista da Sociedade Rural Brasi
leira, n.° 61, julho de 1925 — São Paulo. 

29; ENGORDA DOS CAPADETES DE RAÇA PRECOCE - Revista da 
Sociedade Rural Brasileira, n.° 59. maio de 1925 — São Paulo 

50; N O V O SYSTEMA DE CORRENTE (COLLEIRA PARA* PREN
DER AS VAt CAS XO ESTABULO) -- Revista da Sociedade Rural 
Brasileira, n." 54, dezembro de 1925. 

31) OS TYPOS O U CLASSES D E SUÍNOS Q U E CONVÉM ESTABE
LECER PARA AS NOSSAS CONDIÇÕES DE AIERCADO — Re
vista da Sociedade Rural Brasileira, n.° 54, dezembro de 1925 São 
Paulo. 

32) O R D E N H A DAS VACCAS — Revista da Sociedade Rural Brasileira, 
n.° 49, julho de 1924 — São Paulo. 

33) O VALOR DA MANDIOCA C O M O ALIMENTO NA ENGORDA 
DOS PORCOS — Fazenda Moderna, n.° 5 — 1925 — Rio de Janeiro 

34) O PREÇO DA CARNE DE PORCO -- "O Estado de São Paulo" 
ns. 3-10 e 8-12-1924 — São Paulo. 

35) PREPARO DOS ALIMENTOS Q U E SE DESTINAM AOS ANI
MAES DOMÉSTICOS -- Revista Agricola Industrial e Commercial 



— 694 — 

Mineira, novembro de 1923 e março, abril, junho e outubro de 1924 — 
Bello Horizonte. 

36) O PREÇO D E CUSTO D O CAPADO G O R D O E O 'VALOR DA 
MANDIOCA T R A N S F O R M A D A E M CAPADO G O R D O — Ceres, 
novembro de 1925 — São Paulo. 

37) A B O L A N D A — Contribuição para o estudo da — Boletim da Agri
cultura, n.° 4, abril de 1924 — São Paulo. 

38) OS T Y P O S D E SUÍNOS — Revista de Agricultura, n.° 1, novembro 
de 1926 — Piracicaba. 

39) ALIMENTAÇÃO DOS POLDROS E DAS ÉGUAS CRIADEIRAS 
— A Fazenda, fevereiro de 1913 — Rio de Janeiro. 

40) E N G O R D A DOS PORCOS. CUSTO D O KLG. D E PESO VIVO 
D O CAPADO G O R D O — Revista de Agricultura, fevereiro de 1927 
— Piracicaba. 

41) M O R T A L I D A D E DOS BEZERROS — Revista de Agricultura, abril 
de 1927 — N.° 2-3, Vol. II — Piracicaba. 

42) CRIAÇÃO D E REPRODUCTORES D E G A D O LEITEIRO — Re
vista de Agricultura, dezembro de 1927 — Ns. 2 e 3, Vol. II — Pira
cicaba. 

43) A E N G O R D A DOS SUÍNOS. O CUSTO D O CAPADO GORDO E 
O VALOR D O FUBÁ E MILHO UTILIZADOS N A ENGORDA 
DOS SUÍNOS. CLASSE b — O Agricultor, março de 1926 — Lavras. 

44) C O N V É M HUMIDECER OS ALIMENTOS Q U E SE DESTINAM 
AOS ANIMAES DOMÉSTICOS ? — "O Solo", ns. 9 e 10 de 1930 

45) O GADO CRIOULO NOS SERTÕES DE PERNAMBUCO — "O 
Solo", n.° 3 de 1927 — Piracicaba. 

46) CONSERVAÇÃO DAS FORRAGENS VERDES POR MEIO DO 
SILO (Ensilagem) —• Revista de Agricultura, janeiro, fevereiro, ns. 
1 e 2 de 1928 — Piracicaba. 

47) AS FORRAGENS VERDES E SUA IMPORTÂNCIA N A ALIMEN
TAÇÃO DOS ANIMAES DOMÉSTICOS — Revista de Agricultura, 
ns. 3 e 4, de março, abril de 1928 — Piracicaba. 

48) O A L E I T A M E N T O ARTIFICIAL D O S B E Z E R R O S — Revista de 
Agricultura, Vol. III, ns. 9, 10, 11, 12; Vol. IV, ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 
1929; Vol. V, ns. 1 e 2 de 1930 — Piracicaba. 

49) A P P A R E L H A M E N T O D O S E S T A B U L O S — Revista de Agricul
tura, Vol. III, novembro e dezembro, ns. 11 e 12 de 1928 —• Piracicaba. 

50) PRODUCÇÃO HYGIENICA D O LEITE N U M A FAZENDA — Re
vista de Agricultura, Vol. IV, ns. 9 e 10 de setembro e outubro de 1929 
— Piracicaba. — Annuario da Sociedade Brasileira de Agronomia, Vol. 
1-193 — Rio de Janeiro. 

51) O CAVALLO D E ARTILHARIA E O NORFOLK-BRETÃO — Re
vista de Agricultura, Vol. IV, julho e agosto, ns. 7 e 8 de 1929 — Pi
racicaba. 

52) OS CAVALLOS A N G L O - N O R M A N D O S — Revista de Agricultura, 
Vol. IV, ns. 11 e 12, novembro-dezembro de 1929 — Piracicaba. 

53) OS CONDIMENTOS E O T E M P E R O DAS RAÇÕES — Revista de 
Agricultura, Vol. V, ns. 3-4, março-abril de 1930 — Piracicaba. 



* 
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54) O PREPARO DAS FORRAGENS E ALIMENTOS QUE SE DES
TINAM AOS ANIMAES DOMÉSTICOS — Revista de Agricultura, 
Vol. V, ns. 5. 6. 11. 12 de 1930; Vol. VI. ns. 11 e 12 de 1931; Vol. VII. 
ns. 1. 2. 5, 6 de 1932 — Piracicaba. 

55) A RAÇA N O R M A N D A - - Revista de Agricultura, Vol. V, ns. 7 e S 
de julho e agosto de 1930 — Piracicaba. 

56) OS CAROÇOS DE ALGODÃO NA ALIMENTAÇÃO DO GADO 
LEITEIRO E DE ENGORDA - Revista de Agricultura, Vol. VI, 
ns. 7 e 8 de 1931 — Piracicaba. 

57) O FEIJÃO NA ALI M ENT V Ã O DOS PORCOS — Revista de Agri
cultura. Vol. VI, ns. 11, 12 de 1931 — Piracicaba. 

58) SELECÇÃO DAS PORCAS E CONTROLE DA SUA PRODUCÇÃO 
— Revista de Agricultura, Vol. VIII, ns. 1 e 2 de 1932 — Piracicaba. 

59) PORCAS Q U E C O M E M OS LEITÕES — Revista de Agricultura, 
Vol. VIL ns. 5 e 6 de 1932 — Piracicaba. 

60) ALIMENTAÇÃO DOS EQÜINOS E MUARES — Revista de Agri
cultura, Vol. VII, ns. 7 e 8 de 1932 — Piracicaba. 

61) EXPLORAÇÃO DO GADO LEITEIRO — Revista de Agricultura, 
Vol. VII, ns. 11 e 12 de 1932 — Piracicaba. 

62) OS SUÍNOS DA RAÇA NILO-CANASTRA — Revista de Agricultu
ra, Vol. VIII, ns. 1 e 2 de 1933 — Piracicaba. 

63) OS FARELLOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAES DOMÉS
TICOS — Revista de Agricultura, Vol. VIII, ns. 11 e 12 de 1933 — 
Piracicaba. 

64) A ENGORDA DOS CAPADETES (Typo Exportação) — Revista de 
Agricultura, Vol. IN. ns. 1 e 2 de 1934 -- Piracicaba. 

65) O ARROZ EM CASCA NA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAES DO
MÉSTICOS — Revista de Agricultura, Vol. IN, ns. 7 e 8 de 1934 — 
Piracicaba. 

66) ALIMENTAÇÃO DAS PORCAS - Revista de Agricultura, Vol. IX, 
ns. 11 e 12 de 1934 — Piracicaba. 

67) CONTRIBUIÇÃO PARA ( ) ESTUDO DO FARELLO PROTEINO-
SO "REFINASIL" NA ALIMENTAÇÃO DO GADO LEITEIRO 
— Revista de Agricultura, Vol. N. ns. 6. 7 e 8 de 1935 — Piracicaba. 

68) O FXA.RELLO DE ARROZ E SEU VALOR NUTRITIVO PARA AS 
VACCAS — Chácaras e Quintaes, julho de 1931 — São Paulo. 

69) ESTUDO DA D1GLSTIBILIDADE DOS ALIMENTOS — "O Solo" 
— Anno XXII, ns. 3, 4. 5 e 6 de 1930 — Piracicaba. 

70) A CANNA DE ASSUCAR NA ALIMENTAÇÃO DOS PORCOS — 
Chácaras e Quintaes — Vol. 50, setembro de 1934 — São Paulo. 

71) A PALHA E CANNAS DE .MILHO C O M O FORRAGENS — Chá
caras e Quintaes, Vol. 50, outubro de 1934 — São Paulo. 

72) ESTUDO DA DIGESTIBILIDADE DOS ALIMENTOS "O ME
T H O D O BERGEIM" — "O Solo" — Anno XXV, ns. 1 e 2 de 1933 — 
Piracicaba. 

73) ALIMENTAÇÃO DAS PORCAS — "O Solo" — ns. 5, 6, 7, 8, 11 e 12 
de 1934 — Anno XXVI. 
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74) OS FARELLOS D E TRIGO N A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAES 
DOMÉSTICOS — "O Solo" — Anno X X V — ns. 3 e 4 de 1933 — Pi
racicaba. 

75) ALIMENTAÇÃO DAS PORCAS — Revista da Sociedade Rural Bra
sileira, n.° 171, novembro de 1934 — São Paulo. 

PROF. DR. FRANCISCO JOSÉ D E OLIVEIRA RATTO 

Nasci em Santos, a 7 de dezembro de 1911. 

Foram meus pães Francisco Tose Ribeiro Ratto Júnior, fallecido a 20 
de fevereiro de 1921, e d. Iraides Ricardina de Oliveira Ratto. 

Iniciei os meus estudos de primeiras lettras em collegios particulares 
de Santos. 

E m 1922 me matriculei no curso primário do Gymnasio Santista, dos 
Irmãos Maristas, onde estudei até fins de 1927, anno em que completei o 2." 
anno secundário do mesmo. 

Releva notar que durante todos esses anncs fui sempre classificado em 
l.° lugar nas turmas a que pertenci. 

E m fevereiro de 1928 me matriculei como ouvinte da Escola Agricola 
"Luiz de Queiroz". 

Nos primeiros dias de janeiro de 1929 fiz na mesma Escola exames de 
admissão das matérias que me faltavam, em numero de 10, visto só possuir 
as relativas ao 2.° anno gymnasial, de então, que eram Geographia e Ari-
thmetica. 

Apnrovado em todos os exames que prestei, inscrevi-me logo em se
guida, a 20 de janeiro, nos exames vagos do 1.° anno, tendo sido o único dos 
oito candidatos que conseguiu approvação final. 

Diplomei-me pela Escola em 1931, tendo obtido o 1.° lugar na classifi
cação geral da turma. 

Trabalhei posteriormente em Santos, em trabalhos relativos á profissão, 
especialmente trabalhos topographicos, quer judiciaes, quer particulares. 

Dirigi também serviços particulares de drenagem para plantio de bana
nas no littoral do Estado, em terras de Conceição de Itanhaen. 

Por acto do dr. Adalberto Bueno Netto, então Secretario da Agricultura. 
de 4 de abril de 1934, fui nomeado professor cathedratico, interino, da 6,a ca
deira "Engenharia Rural", deste estabelecimento, com exercicio desde 8 de 
fevereiro do mesmo anno, data em que havia tomado posse do cargo, em 
substituição ao dr. João Bierrembach de Lima, que se achava em commissão 
em São Paulo. 
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A partir de então venho trabalhando na "Luiz de Queiroz", onde. além 
dos serviços inherentes ao meu cargo, executei um projecto para um novo 
pavilhão de Engenharia a ser construído. 

PROF. DR. TARCISTO M A G A L H Ã E S 

Naturalidade e filiação — Filho legitimo de José Tacyntho Pereira de 
Magalhães e de D. Francisca Amélia de Magalhães e nasceu na Villa, hoje 
cidade de Guaxupé. no Estado de Minas Geraes, em 12 de janeiro de 1882. 

Estudos (primario-secundario e superior) — E m 1892. tendo a sua fa
milia fixado residência na cidade cie São Paulo, foi matriculado na Escola 
Americana, onde freqüentou e completou os cursos primário e secundário 
e freqüentou o Curso Superior no Makenzie College até o 4.° anno inclusive. 
Tendo deixado o Makenzie College em 1897, no anno seguinte e nos primei
ros mezes de 1899, inscreveu-se e completou os seus exames de humanidades 
no extincto Curso Annexo á Faculdade de Direito, tendo se matriculado em 
1902, na Escola Polytechnica de São Paulo, onde freqüentou e completou o 
Curso de Conductor de Trabalhos em 1°T)7 e o Curso de Engenheiros Agrô
nomos em 1909, tendo alcançado neste ultimo curso os prêmios "Dr. Luiz 
Pereira Barreto" e cie "Nomeação Official". 

Ao mesmo tempo em que freqüentava o Curso de Conductor de Traba
lhos na Escola Polytechnica de São Paulo, matriculou-se na Escola de Phar
macia de São Paulo, onde freqüentou e concluiu, com distincção em 1907, 
o Curso de Odontologia, tendo alcançado nesse Curso o prêmio "Revista 
Medica de São Paulo". 

Funeções que exerceu e cargos que oecupou desde o anno de 1898 até a 

presente data 

Ensino particular — No periodo decorrido entre 1898 e 1900, exerceu 
O magistério em São Paulo, preparando alumnos para os exames officiaes 
de humanidades e procedendo a revisão do ensino de mathematica, physica 
e mechanica, de conformidade com os programmas de ensino da Escola Nor
mal da Capital. 

Auxiliar de Laboratório do Instituto Serumtherapico do Estado de São 
Paulo — No anno de 1900 foi contractàdo para exercer o cargo de auxiliar 
de Laboratório do Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo, tendo 
exercido esse cargo desde o dia 8 de março de 1900 até o dia 8 de março de 
1902. 

Auxiliar do Gabinete de Botânica cumulativamente com o do Gabinete 
de Zoologia da Escola Polytechnica ide São Paulo — Por convite do exmo. 
sr. Antônio Francisco de Paula Souza, dd. Director da Escola Polytechnica 
de São Paulo, foi nomeado por acto de 1 de setembro de 1906, para exercer 
o cargo de auxiliar do Gabinete de Botânica, cumulativamente com o de 
Zoologia da Escola Polytechnica de São Paulo. Tomou posse em 3 do mesmo 
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mez e exerceu esse cargo até 31 de agosto de 1909. Deixando esse cargo em 
1909, foi elogiado em officio que recebeu da Directoria da Escola Polytech
nica, pelo zelo manifestado no desempenho do cargo de auxiliar dos Gabi
netes de Botânica tí Zoologia, daquella Escola. 

Professor de desenho do Lyceu de Artes e Officios de São Paulo — Por 
convite do dr. Francisco de Paula Ramos de- Azevedo, exerceu o cargo de 
professor de desenho ornamental no Lyceu de Artes e Officios de São Paulo, 
no periodo decorrido entre os annos de 1906 e 1909. 

Auxiliar da Commissão da Cultura de Trigo em Itapetininga — Em vir
tude de prêmio alcançado no Curso de Engenheiros Agrônomos cia líscola 
Polytechnica.de São Paulo, foi nomeado por decreto n.° 1.758, de 4 de agosto 
de 1909, como auxiliar da Commissão de Cultura de Trigo em Itapetininga, 
tendo assumido esse cargo, em 1." de outubro de 1909 e continuado no exer
cicio do cargo até 31 de março de 1910. 

Engenheiro da Companhia de Estradas de Ferro Mogyana — No perio
do decorrido entre o mez de março de 1910 e o mez de janeiro de 1913, exer
ceu, como Conductor de Trabalhos, o cargo de Engenheiro da Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro. Entrou para a Companhia como Engenheiro 
Ajudante e deixou o cargo em janeiro de 193 3 como Engenheiro Chefe da 
Secção (interinamente) da linha em construcção entre as cidades de Igara-
pava e Uberaba, no Estado de Minas Geraes. 

Ao deixar o cargo de Engenheiro da Companhia Mogyana em 1913, foi 
elogiado em carta recebida do engenheiro dr. Euclydes Vieira, chefe do es
criptorio da construcção. pelo zelo e correcção no desempenho do cargo. 

Professor cathedratico da 7.a Cadeira da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" — Por telegramma do exmo. sr. dr. Paulo de Moraes, 
Barros, quando Secretario da Agricultura, Commercio e Industria, no Go
verno do exmo. sr. dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, foi convidado 
para exercer o cargo de professor cathedratico da 7.a Cadeira da Escola 
Agricola "Luiz de Queiroz", tendo acceito a convite, foi nomeado pelo 
decreto de 15 de janeiro de 1913 para exercer, effectivamente, esse cargo, 
sendo que posteriormente a sua nomeação foi confirmada pelo decreto de 
7 de janeiro de 1931. Tomou posse e entrou em exercicio, respectivamen
te, em 20 de janeiro de 1913 e 8 de janeiro de 1931, e continua no exercicio 
do cargo de professor cathedratico da 7.a Cadeira da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", até a presente data. 

No periodo decorrido entre o anno de 1913 até a presente data em que 
vem exercendo o cargo, foi nomeado para exercer, interinamente, e em com
missão, os seguintes cargos: 

Professor, interino, de Agricultura Geral cumulativamente com o de 
professor cathedratico da 7.a Cadeira — Pelo decreto de 27 de fevereiro de 
1913, foi nomeado para exercer, interinamente, o cargo de professor auxiliai 
da 4.a Cadeira (Agricultura) da Escola Agricola "Luiz de Queiroz". 

Professor cathedratico, interino, da 4.a Cadeira (Agricultura), cumula
tivamente com o de professor cathqdratico da 7.a Cadeira — Pelo decreto de 
12 de janeiro de 1916 foi nomeado para exercer, interinamente, o cargo de 
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professor cathedratico da 4.a Cadeira (Agricultura) da Escola Agricola "Luiz 
de Queiroz". 

Director, interino, da Escola Agricola "Luiz de Queiroz" — Pelo mes
m o decreto de 12 de janeiro de 1910 e em virtude de determinação estabe
lecida na lei que reorganizou a Escola Agricola "Luiz de Queiroz", no anno 

de 1913. foi nomeado para exercer interinamente o cargo de Director da 
mesma Escola. 

^Tendo deixado o cargo de Director da Escola Agricola "Luiz de Quei
roz", em 1918, foi elogiado pelo officio a." 1.588. de 24 de maio de 1918, do 
Director Geral da Secretaria dos Negocio- da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas do Estado de São Paulo, em nome do dr. Secretario, pelo 
muito zelo c correcção no desempenho do cargo de Director, interino, da 
Escola. 

Cargos que occupou no Serviço Federal idas Obras contra as Seccas do 
Nordeste Brasileiro — Pelo officio n." 2.710, de 21 de julho de 1920. foi posto 

pelo Governo do Estado á disposição do Ministério da Yiação e Obras Pu
blicas, com prejuizo dos seus vencimentos, porém, sem prejuízo na contagem 
do tempo como funecionario cio F.stado. Reassumiu o cargo de professorVa-

thedratico da 7.a Cadeira da Escola Agricola "Luiz de Queiroz", em 19 de 
janeiro de 1922. 

Serviço federal — Comissão cie construcção das estradas de rodagem de 

Limoeiro-Umbuzeiro-Barra de Natuba-Pedro Velho-Salgado e Itabayana e 
ramal cie Aroeira e de Açudagens. E m 2 de julho de 1920, foi nomeado pelo 

exmo. sr. Ministro da Yiação e Obras Publica-, para chefiar a Commissãio 
de Construcção das estradas de rodagem de Limoeiro-Umbuzeiro-Barra de 
Natuba-Pedro Velho-Salgado e Itabayana e ramal de Aroeiras e de Açuda

gens. Deixou a chefia des-a Commissão, a pedido, e em virtude*! da ordem 
telegraphica de Cajazeiras, n." 159, de 4 de agosto de 1921. 

Estudos e construcção da Estrada de Ferro Limoeiro-Umbuzeiro — Pela 
ordem telegraphica n." 135, de 29 de março de 1921, foi designado para pro
ceder aos estudos da Estrada de Ferro Limoeiro Umbuzeiro, sem' prejuizo 

da chefia da sua commissão de construcção das estradas de rodagens de Li

moeiro-Umbuzeiro-Barra de Natuba-Pedro Velho-Salgado e Itabayana e 
ramal de Aroeira e de Açudagens. 

Commissão das Estradas de Rodagem do Centro e fiscalização das cons-

trucções das estradas contractadas com a Sociedade Algodoeira do Nordeste 
Brasileiro. 

Pelo officio n.° 595, de 5 de setembro de 1921. do Chefe do Distncto das 

Obras Contra as Seccas do Nordeste, foi nomeado para chefiar a Secção de 

Estradas de Rodagens do Centro com fiscalização da construcção das estra

das contractadas com a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro e das 
cpie na mesma zona. forem contractadas ou tarefadas. Pediu exoneração 

dessa Commissão e de todos os trabalhos das Obras Contra as Seccas do 

Nordeste, por officio n." 41, de 12 de novembro cie 1921. 

Serviço Municipal — Engenheiro da Prefeitura de Piracicaba — Pela 

portaria n.° 151, da Prefeitura Municipal de Piracicaba, foi nomeado pelo 
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Prefeito, sr. Luiz Dias Gonzaga, Engenheiro da Prefeitura, em 24 de junho 
de 1931. Deixou esse cargo em 22 de junho de 1933, tendo sido, pelo officio 
n.° 239. do Prefeito sr. Ignacio Caldeira, elogiado pelos serviços prestados a 
Piracicaba, no desempenho do cargo. 

E m 1933, graciosamente, prestou serviços á Prefeitura de Piracicaba, 
tendo, por esse motivo, pelo officio n.° 540, de 12 de janeiro de 1935, recebido 
agradecimentos e elogios do Prefeito sr. Joaquim Norberto de Toledo. 

PROF. DR. JAYME R O C H A D E ALMEIDA 

Sou filho de José Antônio de Almeida, portuguez, e Emilia Rocha de 
Almeida, brasileira, residente em Franca. 

Nasci em 22 de outubro de 1907 na cidade de Franca, bairro da Cidade 
Nova, deste Estado. 

Iniciei o curso primário naquella cidade no Gruoo Escolar Coronel Fran
cisco Martins, concluindo-o em Piracicaba, em 1921 no Grupo Escolar Mo
delo. Iniciei logo após os meus preparatórios e mediante exames prestados 
em 1922-1923, matriculei-me no Curso Fundamental da "Luiz de Queiroz" 
cm 1924. 

Conclui meu curso superior nesta escola em 1927, recebendo o diploma 
de Engenheiro Agrônomo, tendo sido laureado com o prêmio "Epitacio 
Pessoa", por classificação em 2.° lugar. Desta data até março de 1928, tra
balhei como technico da Associação de Productores de Salitre do Chile, 
quando fui contractàdo para o cargo de ajudante de Laboratório e Gabine
te da 2,a cadeira, em 21 do mesmo mez, na Escola Agricola de Piracicaba. 

Até 1930, exerci nesta Escola o cargo de Analysta da Associação de 
Productores de Salitre do Chile e da Secção de Agronomia da casa Theodor 
Wille & Cia. 

E m 7 de janeiro de 1931, fui nomeado, interinamente, para o cargo 
cpie occupava anteriormente como contractàdo. 

E m 11 de janeiro de 1932, deixei de exercer as funeções de ajudante de 
Laboratório, data em que fui nomeado cathedratico interino da 8,a cadeira, 
Technologia Agricola. 

Publiquei os seguintes artigos na "Revista da Agricultura" e "O Solo": 
— Reconhecimento da acidez dos solos e calagem; Alimentação azotada das 
plantas; Fabricação da farinha de banana; Valor nutritivo da banana; Fa
bricação das passas de banana; Fabricação do álcool e da pinga de banana: 
Fabricação industrial do álcool ethylico; Questões assucareiras, e tenho no 
prelo: Fabricação do vinagre de banana e o Amendoim e seu aproveitamento 
industrial, em collaboração com o dr. Armando Leal. 

As questões assucareiras são publicadas mensalmente em collaboração 
com o dr. Antônio C. Meyer. 
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P R O F . S. D E T O L E D O PIZA J Ú N I O R 

Paes — Salvador de Toledo Piza e Lecticia cia Motta Toledo. 
1898 — Nasceu em Capivary, no Estado de São Paulo, no dia 28 de 

dezembro. 

1917 — Diplomou-se na Escola Normal Primaria de Piracicaba. 
1921 — Diplomou-se na Escola Agricola "Luiz de Queiroz", de Pira

cicaba. 

1922 — Foi nomeado ajudante de gabinete da 5.a Cadeira (Zootechnia), 
que então comprehendia. além de outras disciplinas, a Zoologia e a Anato
mia e Physiologia Comparadas dos Animaes Domésticos. 

1922^— Foi posto em commissão, sem vencimentos, pelo prazo de dois 
annos, afim de poder especializar-se no extrangeiro. fazendo jús a um prê
mio de viagem. 

1922-1924 — Estudou na Europa, tendo feito nas Escolas Superiores 
de Agricultura e Veterinária, de Berlim, além dos cursos geraes de Biologia 
e Zoologia, cursos especiaes sobre Protozoarios e Invertebrados. Descobre 

as "Glândulas de Heymons" na cabeça de Leucophaea surinamensis, o que 
motivou um pedido do Director do Instituto de Zoologia da Escola Superior 
de Agricultura de Berlim ao Governo brasileiro, para que lhe fosse conce
dida permissão para continuar por mais tempo estudando naquelle Instituto. 

1924 — Entrou novamente no exercicio do seu cargo de ajudante de 
gabinete da 5.a Cadeira. 

1924-1925 — Foi encarregado pelo Director da Escola e de accôrdo 
com os professores da cadeira, para, sem gratificação, dar o curso theorico 
e pratico de Zoologia. 

1925 — Escreveu, quando simples ajudante de gabinete, uma mono
graphia sobre o Gênero Babesia — resultado de estudos que emprehendeu 
na Europa — a qual foi premiada pelo Governo do Estado com o prêmio 
de "Estimulação". 

1925 — Fbi nomeado professor auxiliar da 5." Cadeira. 
1926 — Foi transferido para idêntico cargo da 9.° Cadeira. 
1929 — Recebe da "Academia cie Agronomia de Berlim", em virtuae 

de resolução unanime do "Senado", o grau de Doutor em Agronomia "ho-
noris causa", "em reconhecimento aos seus mérito- com relação ás pesqui
sas scientificas sobre animae- de importância econômica". 

1931 — Foi nomeado para exercer, interinamente, o cargo de professor 
* cathedratico da 9.a Cadeira (Zoologia). 

1931 — Nomeado, após concurso, para o cargo de professor cathedratico 
da mesma Cadeira. 

1934-35 — Esteve em commissão com vencimentos nas índias Neerlan-
dezas e na África Oriental Ingleza, estudando a biologia do Heterospilus 
coffeicola, parasita da broca do café. 

1935 — Reassumiu o exercicio do seu cargo de professor cathedratico 
da 9.a Cadeira, no cpial se encontra até a presente data. 

Publicou, a partir de 1924, os seguintes trabalhos e monographias: 

1924 — Primeiras notas sobre um Scolytideo da Roseira. Boi. Agr. 
Série 25.a, n. 7, pags. 320-27. 
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— U m a nova espécie de Tpideo do Gênero Stephanoderes. Rev. Soe. 
Rur. Brás. A. V., n. 53. pags. 354-5. 

— U m a espécie nova do Gênero Stephanoderes (S. largipennis sp. n.) 
— São Paulo. 

1925 — Propagação natural da babesiose dos animaes domésticos. Rev 
Soe. Rur. Brás. A." VI. n. 64, pags. 378-80. 

— A tristeza dos bovinos. Rev. Soe. Rur. Brás. An. VI, n. 63, pags. 325-6. 
1926 — O gênero Babesia (Piroplasma) e a Babesiose (Piroplasmose) 

dos Animaes Domésticos. — São Paulo. 
— A tristeza dos bovinos. Rev. Soe. Rur. Rras. A. VI. n. 71, pags. 200-3. 
— A Piroplasmose dos cães. Rev. Soe. Rur Brás., A. VI, n. 73. pags 

261-63. 

— Babesiose do cavallo e do asno. Rev. Soe. Rur. Brás., A. VI, n. 74, 
pags. 285-86. 

—• Babesiose ou Piroplasmose do carneiro. Rev. Soe. Rur. Brás., n. 75, 
pag. 316. 

1927 — Carrapatos transmissores da Babesiose (Piroplasmose) dos 
Animaes Domésticos. I — Morphologia Geral. Rev. de Agr., vol. I, n. 2, 
pags. 1-8. 

— Noções de Biometria. Variação do numero de dentes da tibia do 
Stephanoderes. Rev. de Agr., vol. II, ns. 2-3, pags. 9-23. 

1927 — Da prosódia e da graphia de alguns termos technicos. "O Solo", 
A. XIX, n. 4, pags. 37-8. 

— O lugar do homem na escala dos seres. "O Solo", A. XIX, n. 1, pags. 
33-5. 

1928 — Carrapatos transmissores da Babesiose dos Animaes- Domésti

cos. — São Paulo. 
— Stephanores Hampei (O caruncho do café). —• São Paulo. 
— Carrapatos transmissores da Babesiose (Piroplasmose) dos Animaes 

Domésticos. II —• Organização interna. III — Biologia. Rev. de Agr.t vol. 
III, ns. 3-4, pags. 1-8. 

— Carrapatos transmissores cia Babesiose (Piroplasmose) dos Animaes 
Domésticos. IV — A sub-familia Ixodinae. Rev. de Agr., vol. III, ns. 5-6, 
pags. 1-8. 

— Sobre a origem e a significação do vocábulo gen. Rev. de Agr., vol. 
III, ns. 5-6, pag. 36. 

— Carrapatos transmissores da Babesiose (Piroplasmose) dos Animaes 
Domésticos. IV — A sub-familia Ixodinae (Conclusão). Rev. de Agr., vol. 
III, ns. 7-8, pags. 1-11. 

— Sobre a impropriedade do vocábulo Crotalus para designar um gêne
ro de Ophidios. Rev. de Agr., vol. III, ns. 7-8, pag. 43. 

— Historia dos chromasomios na mitose somática do alho. Rev. de Agr., 
vol. III, ns. 9-10, pags. 17-20. 

— Vocábulos technicos. Rev. de Agr., vol. III, ns. 9-10, pag. 38. 

— Soma e Germen. Critica das experiências de Castle e Phillips com o 
porquinho da índia. Rev. de Agr., vol. III, ns. 11-12, pags. 33-36. 

— Classificação das cobras pelos dentes, Rev, de Agr., vol. III, ns. 11-12, 
pags. 59-60. 
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— Contribuição para o conhecimento da organização dos Blattideos. O 
tubo digestivo da Leucophaea surinamensis. Boi. de Agr. S. 29.a, ns 11-12 
pags. 666-676. 

— Sobre alguns vocábulos technicos de origem grega " O Solo" A X X 
n. 3, pags. 39-41. 
0 , 7rA

NoS°f de Cytol°gia. Morphologia e Physiologia Cellulares. " O 
Solo", A. X X , ns. 7-8, pags. 35-40. 

— Noções de Cytologia. Composição chimica do Cvtoplasma " O Solo" 
A. X X , ns. 9-10, pags. 33-40. 

— Noções de Cytologia. Estructura do Cvtoplasma. "O Solo" \ X X 
ns. 11-12, pags. 39-43. 

~ Vocabulário technico. Pronuncia, origem e significação de alguns 
vocábulos usados em sciencia. "O Solo", A. X X , ns. 13-14, pags. 29-30." 

— O primeiro papel do agrônomo. "O Solo", A. X X ns. 15-16, pag.-. 
— Noções de Cytologia. Organoides do Cvtoplasma "O Solo" \ \\ 
ns. 15-16, pags. 21-26. 

— Estragos causados pela broca do café. Rev. Soe. Rur. Brás n <>4 
pags. 84-5. 

— Sobre a introducção do Stephanoderes no Brasil Re\ Soe Rur 
Brás., n. 95, pags. 120-21. 

1928 — Dispositivo estridulante no Stephanoderes Hampei. Rev. Soe. 
Rur. Brás., n. 97, pag. 186. 

— Mozart rejuvenescido. Como tirar o máximo proveito do seu readqui
rido vigor. Rev. Soe. Rur. Brás., n. 99, pags. 241-42. 

— Crendices populares. Rev. Soe. Rur. Brás., n. 101, pags. 303-304. 
- Carrapato escravisado pela Sauva. Ceres., A. IV, n. 3, pags. 105-6. 

— Sobre a pesca no rio Mogy-Guassú. Ceres. A. IV, n. 4. pags. 142-43. 
— O que veiu primeiro ao mundo, foi o ovo ou a gallinha' Ceres \ 

IV, n. 6, pags. 239-40. 
— O cascavel. Crotalus terrificus. Ceres, A. IV. n. 8. pags. 317-18. 
- Sobre as .glândulas salivares cios Blattideos. Boi. Biol., pags. 6-10. 

— Contribuição para o conhecimento do apparelho reproduetor e da re-
producção dos Blattideos. Boi. Biol., pags. 76-8. 

1929 — Observações sobre a caryocinese na raiz do cafeeiro. Rev. de 
Agr., vol. IV, pags. 9-12. 

— U m a interessante mutação do gallo doméstico. Rev. de Agr., vol. 
IV, pags. 115-17. 

—- De Vries e Darwin. Rev. de Agr., vol. IV, pags. 169-71. 
— Sobre um dispositivo pouco conhecido para a movimentação das gar

ras do Haematopinus suis. L. Rev. de Agr., vol. IV, pags. 220-23. 
— Determinação do sexo em Telenomus Fariai Lima e considerações 

sobre alguns problemas biológicos. Rev. de Agr., vol. IV, pags. 273-85. 
— Cobras venenosas. Rev. de Agr., vol. IV, pags. 383-90. 
— Yves Delage. EA tenebris corporis ad lucem gloriae. Rev. de Agr.. 

vol. IV, pags. 449-53. 
— Cruzamento entre espécies. Rev. de Agr., vol. IV, pags. 463-70. 
— Sobre um órgão tarsal de alguns insectos. Estudo critico de um tra

balho de Costa Lima. Rev. de Agr., vol. IV. pags. 502-10. 
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— Da necessidade do emprego do calculo biometrico na caracterização 
dos ophidios. Boi. Agr., S. 30.a, ns. 3-4, pags. 179-89. 

— Noções de Cytologia. Organoides do Cvtoplasma (continuação). "O 
Solo", A. XXI, ns. 1-2, pags. 41-46. 

1930 — Localização dos factores na linina nuclear como base de uma 
nova theoria sobre a hereditariedade. — Piracicaba. 

— Cobras venenosas. Rev. de Agr., vol. V, pags. 41-45. 
— Annotações á margem das Licções de Eugenia do dr. Renato Kehl. 

Rev. de Agr., vol. V, pags. 46-49. 
— Da freqüência de Polymorphus mutabilis no intestino de Carbo vi-

gua. Rev. de Agr., vol. V, pags. 91-93. 
•— Considerações a respeito da determinação biometrica das espécies 

em ophiologia. Rev. de Agr., vol. V, pags. 127-41. 
— Cobras. Rev. de Agr., vol. V, pags. 471-75. 

— Sobre o veneno das cobras. Rev. de Agr., vol. \, pags. 257-74. 

1930 — U m a nova explicação para a recombinação factorial na Droso-
phila melanogaster. Rev. de Agr., vol. V, pags. 407-11. 

— Analyse de um caso dq di-hybridismo na Drosophila melanogaster. 
Rev. de Agr., vol. V, pags. 483-88. 

— Noções de Cytologia. Outros elementos do Cytoplasma. "O Solo". 
A. XXII, ns. 1-2, pags. 45-47. 

— Da vida das cobras. Lendas, crendices e factos. "O Solo", A. XXII, 
ns. 5-6, pags. 213-18. 

— Noções de Cytologia. O núcleo. "O Solo", A. XXII, ns. 5-6, pags. 
229-232. 

— As cobras venenosas e o problema ophidico em São Paulo. Boi. Agr., 
série 31.a, ns. 5-6, pags. 307-389. 

1931 — Ainda sobre a caracterização das espécies em ophiologia. Rev. 
de Agr., vol. VI, pags. 30-57. 

— A genética e a evolução da Agricultura em São Paulo. Rçv. de Agr., 
vol. VI, pags. 129-34. 

—• Da freqüência de Cotracoecum e Echinuria no tubo digestivo de 
Carbo vigua. Rev. de Agr., vol. YL, pags. 300-2. 

— A mitose nas raizes de Nothoscordum fragrans. Rev. de Agr., vol. 
VI, pags. 357-64. (Em col. com Paravicini Torres). 

— Mitose somática. .Alguns casos interessantes debaixo do ponto de 
vista da theoria do Plastinema. Boi. Mus. Nac, vol. VIL n. 3, pags. 149-58. 

1932 — O que pode resultar cio casamento entre o branco e o preto. 
Boi. de Eug., A. IV, n. 37. pags. 9-11. 

— Sobre a mitose somática do cafeeiro. Rev. de Agr., vol. VIL pags. 
37-38. 

— O casamento do branco com o preto á luz da Biologia. Boi. de Eug., 
A. IV, n. 38, pags. 30-7. 

— Considerações a respeito da systematica geral, do gênero Tityus e do 

Tityus bahiensis em particular. Rev. de Agr., vol. VII, pags. 295-306. 
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— Conservation of morphological individualitv of the chromosomes at 
the resting nucleus. Proc. of the Sixth Inter. Congress of Genetics, Ithaca, 
New York, vol. II, pags. 155-6. 

A hereditariedade da côr da pelle no casamento branco-preto Boi. 
de Eug., A. IV, n. 39, pags. 62-67. 

1933 — Livros novos de Historia Natural. ("O Solo". A. XXV, ns. 
1-2, pags. 33-45. 

— Uma nova Theraphosea (Avicularidae) do Brasil Pamphobeteus 
piracicabensis sp. n. Rev. de Agr, vol. VIII, pags. 119-21. 

— Morphological perennity of the chromosomes. New cvtological ar-
guments to demonstrate it. Rev. de Biol. e Hvg., vol. IV, u. 1̂  pags. 31-39. 

— Livros novos de Historia Natural. "O Solo", A. XNV.'ns. 5-6, pags. 
12-28. 
— A hereditariedade da côr da pelle no casamento branco-preto (con
clusão). Boi. de Eug., A. V. n. 41. pags. 5-12. 

— Novos Thomisidas do Brasil (I). Rev. de Biol. e Hvg., vol. IV, 
n. 2, pags. 45-51. 

1933 — U m programma para a Eugenia. Boi. de Eug., A. V, n. 42, 
pags. 16-17. 

- Novos Thomisidas do Brasil (II). Rev. de Biol e Hv<>- vol IV 
n. 3, pags. 88-90. s"' 

1934 — Livros novos de Historia Natural. "O Solo" \ NXVI ns 
1-2, pag. 24. 

— Novos Thomisidas do Brasil (III,) Rev. de Biol. e Hyg., vol V 
n. 1. 

— A reducção chromatica nas plantas Angiospermas. Rev. de Agr. 
1935 — Como pronunciar os vocábulos technicos. Termos usados em 

Cytologia e Genética. Rev. de Agr. 
— Continuidade e independência do germoplasma. Estudo critico da 

theoria de YYeismann. Boi. de Agr. 
— Heterospilus coffeicola. (Em col. cum Pinto da Fonseca) 

Entregues para publicação: 

1936 — Novos Thomisidas do Brasil (IV). Rev. de Biol. e Hyg. 
— Dois novos Phasmidas do Brasil. Rev. de Ent. 
— Uma nova espécie de Pieridae (Lepidiptera-Rhopaloceraj perten

cente a um gênero ainda não assignalado no Brasil. Rev. de Ent. 

PROF. DR. LUIZ SILVEIRA PEDREIRA 

Sou filho de José Vicente Pedreira (fallecido no dia 19 de março de 
1931) e de d. Etelvina Silveira Pedreira. 

Nasci na cidade de Piracicaba, á rua do Commercio, hoje Governador 
Pedro de Toledo, no dia 25 de junho de 1901. 

Eduquei-me na cidade em que nasci, tendo freqüentado somente as Es 
colas Publicas aqui localizadas. 
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Iniciei e conclui meu curso primário no Grupo Escolar "Moraes Bar
ros" (1909-1912), então dirigido pelo educador Sebastião Dias. Dahi, me
diante exames de provas, matriculei-me (1915) na Escola Normal, dirigida 
então, pelo dr. Honorato Faustino. Conclui o curso da Normal, que éra de 
4 annos em 1918. 

O meu curso superior foi feito na Escola Agricola "Luiz de Queiroz" 
de 1920 a 1923, onde recebi o diploma de Agrônomo. 

Fui nomeado por decreto de 19 de dezembro de. 1923, para exercer o 
cargo de ajudante de Laboratório da 2." Cadeira (A denominação ajudante 
de Laboratório passou, mais tarde, para a de Assistente). A 2.a Cadeira 
constava das disciplinas: Chimica Agricola, sob a direcção de u m professor 
cathedratico; Chimica Orgânica, Mineral e Analytica, regidas por um pro
fessor auxiliar. Como ajudante de laboratório, eu era encarregado das aulas 
praticas de Chimica Agricola. 

Deixei de exercer as funeções de ajudante daquella cadeira em 20 de 
janeiro de 1925, data em que fui designado pela Directoria da "Luiz de 
Queiroz" para substituir o dr. José de Mello Moraes, então professor da 
mesma cadeira, com o encargo de leccionar Chimica Orgânica, Mineral e 

Analytica 

E m 28 de julho de 1928, três annos após a designação da Directoria da 
Escola, fui nomeado professor auxiliar daquellas mesmas disciplinas da 2." 

cadeira. 

E m virtude das ultimas reformas porque passou a Escola Agricola de 
Piracicaba, a 2.a cadeira foi desdobrada, tendo sido incluidas as mesmas dis
ciplinas por mim leccionadas, desde janeiro de 1925. como componentes da 

nova cadeira resultante daquelle desdobramento. 

Ainda por motivos dessas reformas, foram os cargos de professores 
auxiliares equiparados aos de cathedraticos. Como conseqüência desses fa
ctos fui nomeado professor cathedratico da 10.a cadeira, interinamente, con

tinuando a leccionar ainda aquellas matérias. 

Exerço, portanto, desde janeiro de 1925 até a presente data (por desi
gnação e por nomeação interina) o cargo de professor de Chimica Orgânica, 

Mineral e Analytica da "Luiz de Queiroz". 

Durante esse periodo de mais de 10 annos, leccionando para turmas 
numerosas dos dois primeiros annos do curso, mais m e dediquei ao ensino 
das matérias ao meu cargo, organizando apontamentos, que eram fornecidos 

aos alumnos, que ás pesquisas scientificas de laboratório. 

Publiquei na revista " O Solo", órgão dos acadêmicos de agronomia de 
Piracicaba, dois artigos: um, subordinado ao titulo — Sobre a precipitação 
do cationte Fe... pelo sulfeto de ammonio e outro, sobre — Idéas modernas 
sobre a constituição do átomo. Na "Revista de Agricultura" publiquei um 

trabalho de pesquisas sobre a Cyanamida Calcica. 

Sob a forma de postula, tenho organizado apontamentos sobre Chimica 

Analytica, que adopto nas aulas praticas. 
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RUBENS DE SOUZA CARVALHO 

Professor cathedratico da ll.« Cadeira (Phvtopathologia e Microbio
logia). 

Nascido em Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. 
Idade — 30 annos. 

Estado civil — Casado. 

Entrou para a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" em 
lyZb, collando grau, sem nenhuma reprovação, em 1928. E m princípios de 
1929 foi nomeado, interinamente, assistente da Cadeira de Botânica Agri
cola. C o m a vinda do prof. Edwin E. Honey, da Universidade de Cornell, 
para o Brasil e, com o desdobramento posterior da Cadeira de Botânica, foi 
nomeado assistente da cadeira recem-creada (Phvtopathologia e Microbio
logia Agricola). E m 1931, com a volta do dr. Honey aos. Estados Unidos, 
inscreveu-se no concurso então aberto para o cargo'de professor cathedra
tico da cadeira vaga, sendo nomeado em 1932. E m 1933 foi designado pelo 
Governo de São Paulo para representar o Estado de São Paulo na Exposi
ção Internacional de Chicago e também para visitar varias Universidades 
e Estações Experimentaes de Agricultura, afim de colher dados sobre a or
ganização do ensino e pesquisas referentes á cadeira que occupa na "Luiz de 
Queiroz". Publicou em 1932 um trabalho sobre "Etiologia das Podridões 
dos F>uctos Citricos no Estado de São Paulo". 

PHILIPPE WESTIN CABRAL DE VASCONCELLOS 
c r 

Nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, a 6 de dezembro de 1892. Filho 
de Procopio Cabral de Vasconcellos e de d. Amélia de Oliveira Westin de 
Vasconcellos. 

Cursou, em Santa Rita, o Collegio "Silva Lima" (1901 a 1905). 

Cursou, em Ytú. o Gymnasio S. Luiz. onde tirou os preparatórios ne
cessários, de 1906 ao fim de 1908. 

Matriculou-se na Î scola Agricola "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, 
no anno de 1909. 

Diplomou-se pela Escola Agricola "Luiz de Queiroz" em 1912. 

Tem occupado os seguintes lugares: 

administrador do Instituto Serumtherapico do Butantan — nomeação 
de 9-6-1913; 

ajudante, interino, do Laboratório de Chimica Mineral e Orgânica (com 
incumbência das aulas praticas) — nomeação de 2-2-1914, a 21-10-1914; 

ajudante, interino, idem, idem, em 6-2-1915; 

ajudante effectivo do Laboratório de Chimica Mineral e Orgânica (com 
incumbência das aulas praticas) em 23-5-1916; 
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professor-auxiliar, interino, de Chimica Mineral e Orgânica e Analytica, 
em 9-2-1918; 

analysta commissionado no Instituto Agronômico do Estado, em 1-1919; 
professor-auxiliar, interino, de Agricultura Geral, em 12-6-1919; 
professor cathedratico, interino, de Economia Rural, em 21-12-1920; 
professor-auxiliar effectivo, por concurso, da 4,a Cadeira (Agricultura 

Geral, Agricultura Especial e Horticultura) em 2-5-1922; 

professor cathedratico effectivo, por concurso, da 12.a Cadeira (Horti
cultura) destacada da 4.a, em 7-1-1931 ; 

conselheiro florestal do Estado, representante da Universidade de São 
Paulo, por nomeação de seu Reitor, em 24-6-1935. 

Publicações: 

Além de artigos na "Revista de Agricultura", "Revista da Sociedade 
Rural", "O Solo", publicou os seguintes trabalhos: 

"O Actual Problema da Potassa" — These de Concurso. 

"Contribuição para o Estudo da Terra Roxa" — These de Concurso. 
"Subsídios á Citricultura Nacional" — Trabalho technico. 

"Subsídios á Ampelologia Nacional" — Trabalho technico. 

PROF. DR. SYLVIO TRICANICO 

Nome, data e lugar do nascimento — Sylvio Tricanico, 20 de março 
de 1899. Torrinha. listado de São Paulo. 

Diplomas — De professor pela Escola Normal de Piracicaba (1916) e 
de agrônomo pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (1920). 

Cargos públicos — Assistente de Chimica Agricola da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz", de 19 de fevereiro de 1921 até 11 de se
tembro de 1923; professor de Agricultura Geral, por concurso, desde 12 de 
setembro de 1923, cargo no qual continua. 

Trabalhos publicados: 

1) Cyclo do azoto no solo — "O Solo", anno XI. ns. 4, 5. 6, 7 e 8. Pi
racicaba, 1922 e 1923. 

2) Contribuição para o estudo das terras arenosas do Estado de São 
Paulo (These de concurso). Piracicaba, 1923. 

3) Mistura de adubos na fazenda — "Revista de Agricultura", vol. I. 
n. 3. Piracicaba, 1927. 

4) Processos para determinar os adubos necessários ás terras — "Rev. 
de Agricultura", vol. III, ns. 7-8. Piracicaba, 1928. 

5) Factores que contribuem para o bom êxito das adubações. "Revista 
de Agricultura", vol. III, ns. 11-12. Piracicaba, 1928. 
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6) Distribuição de adubos chimicos. "Revista da Sociedade Rural Bra
sileira , anno VIII, n. 103. São Paulo, 1928. 

7) Os ossos na adubação. "Revista de Agricultura" vol IV ns 7 8 
Piracicaba, 1929. ' •' 

8) Bacteriophagia. "O Solo", anno XXII, ns. 5-6. Piracicaba. 1930. 

9) Condições para a formação das flores nos vegetaes "Revista de 
Agricultura", vol. VI, ns. 11-12. Piracicaba, 1931. 

10) O poder puffer do solo. "Revista de Agricultura" vol X ns ÍS 7 
8, 9 e 10 Piracicaba, 1935. ' " ' ' ' 

PROF. DR. O C T A V I O D O M I N G U E S 

Nasceu no Território do Acre (lugar "Riozinho" — Rio Acre) a 73 
de novembro de 1897. 

Filho de Joaquim Domingues Carneiro, natural de S. Bernardo das 
Russas (Estado do Ceará), e de d. Zulmira Magalhães Carneiro, natural 
de Alana Pereira (Estado do Ceara). Joaquim Domingues Carneiro foi um 
dos primeiros povoadores do Acre. 

Iniciou seus estudos de primeiras lettras em Belém do Pará. fez o curso 
secundário no Instituto de Humanidades (Fortàleza-Ceará) e no Collegio 
S. Vicente de Paulo (Petropolis — Estado do Rio), dos padres premonsta-
tenses (belgas). 

Formou-se na então Escola Agricola "Luiz de Queiroz", 1915-1917. 
Como estudante foi director da revista "O Solo", órgão do Centro Agricola 
"Luiz de Queiroz", dos estudantes de agronomia de Piracicaba. 

Logo que formado foi nomeado professor cathedratico de Botânica Agri
cola da Escola de Agronomia do Pará. da cpial foi um dos fundadores (1918) 
e membro da commissão elaboradora do Regulamento. 

Foi professor cathedratico de Zootechnia geral e especial, forrageus e 
nutrição, da Escola de Agronomia do Pará (1919). 

E' professor honorário da Escola Superior de Agricultura e Veterinária 
do Pará, por decisão da Congregação dessa Escola, reunida em 29 de maio 
de 1931, "em virtude dos valiosos serviços pelo mesmo prestados em prol 
do ensino agronômico, durante o periodo de sua actuação como professor nos 
annos de 1918 a 1924. 

E m 1920 esteve como professor technico do Apprendizado Agricola do 
Maranhão, onde organizou a parte de ensino agricola daquelle estabeleci
mento. 

Foi delegado federal do Serviço do Algodão (1921-1923). 

E m 1924 foi nomeado assistente da 5.a Cadeira (Zootechnia) da Escola 
Agricola "Luiz de Queiroz". E m 1924 foi nomeado professor auxiliar, inte
rino, da mesma cadeira, afim de substituir o professor de Zootechnia Geral, 
Exterior e Raças dos Animaes Domésticos. 
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Em 1931, fez concurso para cathedratico da 14.n Cadeira (Zootechnia), 
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", tendo sido habilitado 
por unanimidade de votos, e merecido um voto de louvor "pelo brilhantismo 
das provas". 

Como professor da Escola "Luiz de Queiroz" fez parte, por duas vezes, 
da Commissão de Reforma ddj Regulamento, como relator e como um dos 
encarregados da redacção final. 

Em 1933 foi posto á disposição do Ministério da Agricultura, afim de 
collaborar na reforma que então se fez naquella Secretaria de Estado pelo 
Ministério Juarez Tavora. 

Em 1934 foi nomeado director do Ensino Agricola Federal e director 
da Escola Nacional de Agronomia. 

Tendo feito concurso de titulos e trabalhos para professor de Zootechnia 
Geral da Escola Nacional de Agronomia e de professor de Zootechnia Gerai 
da Escola Nacional de Veterinária, foi o único candidato classificado para 
occupar as duas cathedras. 

Actualmente é professor cathedratico de Zootechnia Geral, Genética 
Animal, Exterior e Raças dos Animaes Domésticos da Escola "Luiz de Quei
roz" e de Zootechnia da Escola Nacional de Agronomia. 

E' um dos directores da "Revista de Agricultura", da qual é fundador. 
Membro da Commissão Central Brasileira de Eugenia, Yice-Presidente 

da Secção dei Eugenia da Conferência Pan-Americana de Hygiene Mental. 
Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Agronomia (1934). 
Foi membro e relator da commissão encarregada de elaborar um Regu

lamento para a Escola Nacional de Agronomia, fundada em 1934. 
E' auctor dos seguintes trabalhos: 
"Introducção ao Estudo do Melhoramento dos Animaes Domésticos 

(1928). 
"Sobre o Factor Hereditariedade no Alelhoramento dos Gados" (1929). 
"Os Methodos de Reproducção, no Melhoramento do Caracú (1929). 
"A hereditariedade em face da educação" (1929). 2.a edição (1935). 
"Melhores Gallinhas e mais ovos" (1932). 
"Lenda do Reino das Flores" (em torno da Eugenia) (1931). 
"Uma Escala de Pontos para a Escolha de Reproductores da Raça Ca

racú" — These de Concurso — (1931). 
"A Eugenia" (1933). 
"A Perfeição Zootechnica e Outros Ensaios" (1935). 

PROF. DR. OCTAVIO TEIXEIRA M E N D E S 

Octavio Teixeira Mendes, filho de Antônio Teixeira Mendes e de d. 
Eliza Barreto Mendes. Casado com d. Leonina Marques Mendes. 

Nasceu em Piracicaba, Estado de São Paulo, em 21 de março de 1882. 
Estudou em sua terra natal e fez todo o curso preparatório da época, 

em 14 exames parcellados no Curso Annexo á Faculdade de Direito de São 
Paulo. 
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Concluído o curso, em 1896. teve de interromper os estudos até que me
lhores tempos lhe permittissem matricular-se, por vocação decidida, na Es 
cola Polytechnica de São Paulo, de onde sahiu em 1905 com o diploma de 
Mecânico. 

Empregou-se ainda estudante, na.- Officinas Mechauicas de Jefferson & 
Cia., cuja montagem auxiliou. 

Foi auxiliar do dr. Júlio Michelli, no seu escriptorio de Construcções e 
Engenharia, na Capital. 

Mudando-se para Piracicaba, foi auxiliar de seu pae em uma serraria 
e carpintaria de que depois ficou gerente. 

Por necessidade e em virtude das circumstancias, dedicou-se a cons
trucções. Entre outra.- obras, construiu o .Matadouro Municipal e a parte 
nova da antiga Santa Casa de Misericórdia, locaes. 

Construiu e montou mais uma officina com serraria, fundição e me
chanica. 

Dedicou-se com amor profissional á fabricação de machinas para a in
dustria e lavoura. 

A sua dedicação ás construcções mechauicas e fabricação de machinas. 
valeu-lhe uma especial e honrosissima visiea, em Piracicaba, do saudoso dr. 

FYancisco de Paula Souza, notável Director da Escola Polytechnica de São 
Paulo. Nessa visita o grande educacionista e notável engenheiro, foi acom
panhado pelos saudosos professores Nunes Rabello e Rodolpho Santiago, 
ambos da Escola Polytechnica. Nada poderia ser mais honroso para o mo
desto mechanico. 

Por decreto de 12-1-1909. foi nomeado lente effectivo da 9.a Cadeira da 
Escola Agricola "Luiz de Queiroz", de Piracicaba. 

Por decreto de 7-3-1911. foi nomeado professor effectivo cie Engenharia 
Rural. 

Por decreto de 28-12-1912. foi nomeado professor auxiliar effectivo da 
6." Cadeira. 

Por decreto de 7-1-1931, foi nomeado professor cathedratico effectivo 
da 15.a Cadeira (Mechanica). da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz". 

Interinamente, exerceu : 

E m 1909, o cargo de Director da líscola Agricola. nos impedimentos 
do Director contractàdo, dr. Clinton Smith. Simultaneamente, exerceu o 
cargo de professor de Geographia cio Curso Preliminar da Escola. 

O cargo de professor de Physica. durante o anno de 1910 e parte cio 
anno de 1911. como substituto durante o impedimento do dr. Paula Dias, 

professor cathedratico. 

O cargo de professor de Engenharia Rural, em 1916 e em 1920, como 
substituto do professor effectivo. 

E m 1920 e 1922, o cargo de professor de Physica. 

O cargo de professor de Mathematica e Topographia, em 1921, substi
tuindo o cathedratico respectivo. 

E m 1934. foi professor da Cadeira de Sciencias do Gymnasio Piraci-
cabano. 
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Em 1934, foi eleito pela Congregação da Escola "Luiz de Queiroz", 
para substituir no Conselho Universitário de São Paulo, o' dr. Salvador de 
Toledo Piza, durante o seu impedimento. 

Foi Conselheiro até 1935. 

F'óra da Escola, manteve aulas das matérias fundamentaes e aulas de 
Topographia. 

E m 1933, transformou essas aulas em curso regular. 
Para o effeito, construiu prédio próprio, sem auxilio pecuniário de quem 

quer que fosse. 

O curso recebeu o nome de Curso Complementar das Profissões Ele
mentares, registrado sob n.° 74, no Departamento da Educação. O curso de 
Topographia ficou regularizado nos termos do decreto n.° 7.076, de 10-4-1935, 
sob o nome de "Escola de Agrimensura Paula Souza" e recebeu o numero 
de registro. 36. 

De 1914. até 1930, deicou-se a fabricação de machinas e de velas fil
trantes, por um processo de sua descoberta e em machinas de sua invenção. 

Dedicou-se a apparelhos de precisão. Descobriu e construiu um appa
relho para medir as flexas das arvores de transmissão e .das vigas de cons
trucção. 

E m 1920. apresentou-se á Câmara Municipal de Piracicaba, com um 
projecto que visava, levar a effeito a montagem nesta cidade, de uma fabrica 
de vagões, trabalhando unicamente em séries estandardizadas. Estavam inte
ressados capitalistas conhecidos. A Câmara, commettendo um grave erro, 
não quiz fazer certas concessões, e isso determinou o anniquilamento da 
tentativa. 

Por occasião da grande epidemia da grippe, trabalhou sob as ordens dos 
clinicos dr. Torquato Leitão e dr. Coriolano Ferraz. 

Incorporou-se ao 1.° Batalhão Piracicabano e fez os três mezes da Re
volução Constitucionalista, no Sector Norte, sob as ordens dos Coronéis Eu
clydes de Figueiredo e Palimercio de Rezende, nos destacamentos do Coronel 
Andrade e do Coronel Sampaio. 

Fez a campanha juntamente com três filhos e uma filha. 

E' auctor de uma trigometria rectilinea e de um livrinho elementar de 
Noções de Resistência das matérias, que são obras didacticas. 

Tem alguma cousa, não dada á publicidade, sobre mathematica elemen
tar. Cousa didactica, também. 

Na imprensa sustentou polemica em questões de urbanismo, e em ques
tões de contractos de Água, Força e Luz. 

E m 1919, por occasião da rescisão do contracto de arrendamento da So-
rocabana, escreveu sobre as vantagens da ligação de Piracicaba a Arara

quara. •'WsâW. 
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Defendeu sempre e defende ainda a ligação Mayrinck-Santos. problema 
estadual, nacional e até internacional. 

De ha já alguns annos a esta parte, dedicou-se ao estudo da instrucção 
secundaria e da profissional elementar. Ambos esses problemas vão sendo 
tratados por um lado. por competentes, que são vencidos, por outro lado por 
legisladores que vencem sempre. "Dahi a desordem e o prejuizo da mo
cidade". 

Como político, pertenceu sempre e pertence ainda, ao Partido Republi
cano de São Paulo. 

Foi membro do Directorio Provisório local, por oceasiões das eleições 
de outubro de 1934. 

DR. O R L A N D O C A R N E I R O 

Professor cathedratico da 16,a Cadeira. 

Diploma que possue — Engenheiro-electricista, pela Escola Polytechnica 
de São Paulo. 

Em 1926, foi nomeado para o cargo de professor auxiliar, interino, da 6.» 
( adeira da Escola Agricola "Luiz de Queiroz". 

L m 1931, por decreto de 7 de janeiro, foi nomeado para o cargo de pro
fessor cathedratico, interino, da 16.' Cadeira da Escola Superior de Agri
cultura "Luiz de Queiroz". 

Em maio de 1931. entrou em concurso para o provimento do cargo de 
professor cathedratico effectivo cia 16.' Cadeira, tendo sido approvado nesse 
concurso e nomeado para o alludido cargo, por decreto de 2 de junho de 
1931. 

Publicou: 

"Construcções Ruraes" em 1 volume. 
"These para o concurso cia 16." Cadeira". 

DR. R A U L D U A R T E 

Professor cathedratico da 17.a Cadeira. 

Filho do dr. Lacordaire Duarte e nascido em São José do Rio Pardo, no 
Estado de São Paulo. 

F"ez curso da Escola Agricola "Luiz de Queiroz", tendo obtido o di
ploma de agrônomo em 1912. 
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Occupou os seguintes cargos: 

Ajudante de Gabinete, effectivo, da 5.a Cadeira (Zootechnia), por de
creto de 15 de janeiro de 1913. Tomou posse em 20 de janeiro de 1913. 

Professor auxiliar, interino, da 5.a Cadeira (Zootechnia), por decreto 
de 27 de março de 1916. Tomou posse em 29 de março de 1916. 

Professor auxiliar, effectivo. da 5." Cadeira (Zootechnia), por decreto 
de 9 de fevereiro de 1917. Tomou posse em 12 de fevereiro de 1917. 

Professor auxiliar, effectivo, da 9.a Cadeira (Entomologia), por decreta 
de 27 de janeiro de 1916. (Transferencia da 5.a Cadeira). 

Professor cathedratico, interino, da 9.a Cadeira, por acto de 5 de junho 
de 1928. Tomou posse em 19 de junho de 1928. 

Professor cathedratico, effectivo, da 17.a Cadeira (Entomologia), por 
decreto de 7 de janeiro de 1931. Tomou posse em 8 de janeiro de 1931. 

DR. T H E O D O R O K N E C H T 

Com curso Universitário feito na Allemanha. 
E' professor contractàdo da 18.a Cadeira da Escola Superior de Agri

cultura "Luiz de Queiroz", como especialista em Geologia e Mineralogia. 

E' funecionario da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e 
tem trabalhos originaes, já dados á estampa, a respeito da sua especialidade. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" — 

PIRACICABA 

19.a Cadeira 

Não tem professor. 



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

U n h a L u l í i T-eno
D
r c e agricultura "Luiz de Queiroz", pertencendo a 

cre ária d Ecíí ^ V ^ 6 administrativamente subordinada á Se-

e 11% n Ç a ° C.S a U d e P u b H c a ' E eSta Secretaria dirige-se á Escola. 
t„r„n T i ^ " S 0 í Directori* d» "Luiz de Queiroz". E por seu 
turno, a Directoria da Escola estão subordinadas as seguintes secções: 

a) Fazenda Modelo e dependências 
b) Posto Zootechnico 
c) Parque, Horta e Pomar e dependências 
d) Bibliotheca 
e) Secretaria (expediente e portaria) 
f) Contadoria (almoxarifado) 
g) Officina de Carpintaria e Officina Mechanica 

As três primeiras secções - - Fazenda Modelo - - Posto Zootechnico e 
1 arque, Horta e Pomar, têm caracter technico. pois é nellas que se effe-
ctuam trabalhos experimentaes. illustrativos das aulas das Cadeiras de 
Agricultura Especial, Zootechnia e Lacticinios e Arboricultura — (Fruti
cultura, Floricultura e Silvicultura). A' Officina de Carpintaria, além do 
serviço de reparos na Escola, cabe prestar assistência á Cadeira de Cons
trucções Ruraes, ficando nesta parte directamente sujeita ao professor da 6* 
Cadeira e á Officina Mechanica. que superintende tudo quanto se refere a 
abastecimento de energia electrica e água da Escola, exgottos e reparos de 
machinas. compete, ficar também, em matéria de ensino, sob a orientação 
do professor da 15.a Cadeira — Mechanica. 

A Secretaria da Escola controla todo o expediente da mesma: ma
trículas, registro de alumnos e de exames, etc. e exerce fiscalização sobre 
bedéis, zeladores e outros funecionarios subalternos. 

A Contadoria oecupa-se da escripta patrimonial da Escola e da orça
mentaria, passando por ella todas as contas referentes a gastos annuaes que 
são feitos na "Luiz de Queiroz". Todo o material, que é adquirido, por inter
médio da Contadoria. é recebido pelo Almoxarifado que, depois de conferil-o 
encarrega-se de distribuil-o aos professores, aos chefes technicos das Secções! 
á Bibliotheca ou Secretaria da Escola. 

E em matéria de ensino, a Escola possue como órgão principal, sua 
Congregação, que é órgão deliberativo. A Congregação, por sua vez, encon
tra-se subordinada ao Conselho Universitário, onde tem um representante 
seu, além do director do estabelecimento. 

E essa organização da "Luiz de Queiroz" pôde ser representada no 
eschema annexo. 





U N I V E R S I D A D E D E SÃO P A U L O 

ESCOLA SUPERIOR D E A G R I C U L T U R A "LUIZ D E Q U E I R O Z " -

PIRACICABA 

Alumnos matriculados na 1.' série do Collegio Universitário, annexo á 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em 1935 

1 — Geraldo Satto 
2 — Polycarpo Silveira Arruda 
3 — Renato Costa Lima 
4 — Geraldo Prado Garcia 
5 — Francisco José Rodrigues de Moraes 
6 — Alyrio Machado 
7 — Antônio Orlando 
8 — Celso de Queiroz Mattoso 
9 — Orlando de Paula Machado 
10 — Joaquim Bento Rodrigues 
11 — Theodemiro Teixeira Mendes 
12 — Raphael Munhoz Ruiz 
13 — Cyro Mattos Mendes 
14 — Antônio Dias Gonzaga 
15 — Jesus Meirelles 
16 — Lourival Villela Meirelles 
17 — Francisco Grohmann 
18 — Romeu Inforzato 
19 — Francisco Juliano Filho 
20 — Mario Borgonovi 
21 — Vicente Canecchio Filho 
22 — Moacyr Alencar 
23 — Oswaldo Rodrigues de Moraes 
24 — Salomão Saidenberg 
25 — João Lauro dos Santos 
26 — Luiz Toledo de Moraes 
27 — Ennio de Andrade 
28 — Francisco Medina Coeli 
29 — Messias Corrêa de Arruda 
30 — Oswaldo Giannotti 
31 — Hugq de Almeida Leme 
32 — Caio Ramalho da Silva 
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33 — Celsio Guimarães Penteado de Castro 
34 —- Synval Silveira Filho 
35 — Raphael Cadorna Calábria Tancredi 
36 — Ludovico André Spitzer 
37 — Romeu ítalo Ripoli 
38 — George Linhares Velloso 
39 -- Marcos Churguim 
40 — Carlos Pessoa de Mello 
41 — Eugênio Rigatto Netto 
42 — José de Held 
43 — Mario Blake Pinheiro 
44 —• Asdrubal Silveira Alves 
45 —- Orlando Baroni 
46 — F>ancisco Nogueira Júnior 
47 — Humberto Levy Júnior 
48 — Mario Machado Borges 
49 — Abel Silveira Martins 
50 — Antônio Carlos Nogueira Garcez 
51 — João Zanaga 
52 — Eduwaldo Müller 
53 — Milton Alves Mello 
54 — Diderot Corrêa de Jesus 
55 — Oswaldo Grisotto 
56 — Adayl Siqueira 
57 — Trento Caluccini 
58 —• Samuel de Castro Neves Júnior 
59 — Renato Amilcar Catani 
60 — Nivaldo Alves Bonilha 
61 — Gustavo Clemente 
62 — Mathias Abreu Lima 
63 — Geraldo Barroso César 
64 — Milton Chiarini Romero 
65 — Ayrton Chiarini Romero 
66 — Leocadio de Camargo 
67 — Luiz Fairbanks Barbosa 
68 — Gerolamo Labate 
69 —• Nisard Ferraz de Negreiros 
70 — Paulo Canguçú 
71 — Alceu de Arruda Veiga 
72 •— Ary de Arruda Veiga 
73 — Odilo Graner Mortati 
74 — Alberto Bononi 

75 — Orlando Regitano 
76 — José Nogueira de Camargo 
77 — Paulo Nogueira de Camargo 
78 — Araken Alves Pereira 
79 — Edgard Pereira Leite e Silva 
80 -— Linneu Corte Brilho 
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81 — Osmar Salin 
82 — José Pinto Pupo 
83 — Jayme Jorge Ferreira 
84 — Domingos Pellegrino 
85 — Onofre de Almeida Sampaio 
86 — José Calil 
87 — Ernani Godoy 
88 — Agenor Alves Ferreira 
K9 — Armando de Campos Toledo 
90 — Mario Romanelli 
91 — Durok P. de Menezes 
g2 — Victor Ribeiro Nickelsburg 





UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ' 
PIRACICABA 

1) Relação dos alumnos matriculados em 1935 

1." Anno: 

1 — Armando Rotti 
2 — Sylvio Franco do Amaral 
3 — Carivaldo Godoy Júnior 
4 — Alberto Alves Santiago 
5 — Mario Meneghini 
6 — Fernando Pereira Sodero 
7 — Ruben Teixeira 
8 — Paulo G. da Rocha Azevedo 
9 — Olavo José Boock 
10 —- Roberto Damas Salgado 
11 — Geraldo Rocha Mello 
12 — João Elias Ferraz Brochado 
13 — Cyro Passos de Campos Maia 
14 — Rubens Tellechêa Clausell 
15 —• Samuel da Silva Mello 
16 •— Joaquim Alcântara Moura 
17 — Fábio de Paula Machado 
18 -- Nozor Gomes Agostinho 
19 — Adhemar Jacob 
20 — Rubens Antônio Dias de Mello Moraes 
21 — Shorhei Kobayash 
22 -— João Romulo Pero 
23 -— Pedro Rodrigues de Almeida 
24 -- Felisberto Pettinelli 
25 -- João Baptista Mello Oliveira 
26 - - Henrique Nogueira Vaz 
27 — Antônio Nogueira de Oliveira 
28 — João Aloisi Sobrinho 
29 — Armênio Martins 
30 — Francisco A. Sampaio 
31 — José Pio Nery 
32 — Afranio Affonso F"erreira 
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33 — Rubens Crissiuma de Figueiredo 
34 — Aulio Ferraz de Arruda 
35 — Eugênio Zanirato Filho 
36 — Jayme Watt Longo 
37 — José Chichi 
38 —• Raul Nelson Guaragna 
39 — Calvino Mainieri 
40 — Mario Delfini 
41 — Renato Galesi 
42 — Antônio Garcia dos Santos Medeiros 
43 — Paulo Marcondes Machado 
44 — Paschoal José de Souza Diehl 
45 — Gaspar Sócrates Liscio 
46 — Renato Mello Medeiros 
47 — João Abram ides Netto 
48 — Feres Abú-Jamra 
49 — Bellarmino Rosa Júnior 
50 —• Nestor José da Fonseca 
51 — Adriano Tambellini 
52 — Paulo Oldegar Monteiro Bccker 
53 — Adolpho Chebabi 
54 — Francisco Noviello 
55 — José Roberto Aufiero 
56 — Paulo Lima Dias 
57 — Oscar Pereira Lima 
58 — Augusto Knudsen Filho 
59 — Geraldo Dotto 
60 — João \Terderese 
61 — Geraldo Paulo Pithon 
62 — Francisco Jimenez Lopes 
63 — FYancisco Carlos Iglesias de Lima 
64 — Júlio Amaral 
65 — Nelson Ramos Nobrega 
66 — Armando Bergamin 

2.° Anno: 

1 —• Oswaldo Augusto Mamprim 
2 — José Telles Pereira 
3 — Athos de Souza Lima 
4 — Léo Silveira Mello 
5 — Octavio Bacchi 
6 — Saul de Moraes Bonilha 
7 — Philippe Westin Cabral de Vasconcellos Filho 
8 — José Theophilo do Amaral Gurgel 
9 — Júlio Gonzales de Azevedo Sobrinho 
10 -- Arnaldo Lima 
11 — Júlio Franco do Amaral 
12 — Alexandre Cotait 
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13 — Erik Smith 

14 — Dilermando de Oliveira Romão 
15 — Luiz Gomes dos Reis 
16 — Flavio Silva de Souza 
17 — Ademar Corrêa 
18 — Antônio Navarro de Andrade 
19 — Emilio de Noronha Figueiredo 
20 — Orestes Falanghe 
21 — Hélio de Moraes 
22 — Edison Zardetto de Toledo 
23 — Eduardo Millen 
24 — Ângelo Paes de Camargo 
25 - - Francisco de Abreu Araújo 
26 — Eduardo Lacerda de Camargo 
27 — João Lanari do Vai 
28 — Gilberto Alves Ferreira 
29 — Jorge Duprat Cardoso 
30 — José Raphael Borba 
31 — Fábio da Cunha Corrêa 
32 — Luiz Alvares de Moraes 
33 —• Júlio César Medina 
34 — Orestes de Arruda Almeida 
35 — Cassio Marcondes César 
36 — Pedro Arinos da Cunha 
37 — Brenno Moraes de Andrade 
38 — Antônio José de Souza 
39 - - Eudoro Haeckel Lins de Barros 
40 — Horacio F"ranco de Oliveira 
41 — Carlos Alves de Seixas 
42 — Clovis Nunes de Aquino 
43 — Milton Alcovér 
44 — Alfredo Kupper 
45 — Davinir de Castro Peres 
46 — Linneu Ferraz de Arruda 
47 — Francisco A. Ferraz de Toledo 
48 — Celso Barbosa Ferraz 
49 — Virgílio Lopes Fagundes 
50 — Celio Novaes Antunes 
51 — Arthur W . Gebara 
52 — Antônio da Silveira Pedreira 
53 — Paulino Garcia Maimone 
54 — Domingos Puzzi 
55 — Einar Alberto Kok 
56 -— Dirceu Paes de Barros 
57 — Carlos SouzaV Ribeiro 
58 -— Antônio Gentil Gomes 
59 — Abelardo José de Miranda 
60 — Lauro Alves de Almeida 
61 — Antônio Castro 



— 724 — 

62 — Sebastião Alves 
63 — Luiz Paolieri 
64 — Orlando Cotrim Dias 
65 — Flavio da Rosa Andrade Junqueira 
66 — Basilio K. Wattoff 
67 — Eduardo Catalão 
68 — Israel Rodrigues do Prado 
69 — Dimer Cornelio Accorsi 
70 — Oswaldo Castro 

3." Anno: 

1 — Romano Coury 
2 — Fernando Penteado Cardoso 
3 — Francisco Alves Corrêa 
4 •— Octavio Galli 
5 — Edgard Sant'Anna Normanha 
6 — Emílio Brunno Germek 
7 — Ildeu Bastos Malta 
8 — Cassio Lanari do Vai 
9 - Armando Martins Clemente 
10 — Nelson Lima 
11 — Flavio Beltrame 
12 — Paulo Viegas de Camargo Bittencourt 
13 — Brasil Augusto de Souza Costa 
14 - Osny da Silva Pinto 
15 — Benedicto Monteiro Soares 
ld — João Pacheco Chaves 
17 — Oswaldo Bacchi 
18 - - Reynaldo Forster 
19 — Francisco Eduardo cie Paula Machado 
20 — Linneu Carlos de Sou/a Dias 
21 — Cyro Marcondes César 
22 — Francisco Garcia Figueiredo Netto 
23 — Mario Vieira de Moraes 
24 — Venerando Ribeiro do Valle 
25 — Paulo Teixeira 
26 — Samuel Ribeiro dos Santos 
27 — Manoel Antônio Sarmanho Vargas 

4." Anno: 

1 — Fernando Leite F"erraz 
2 — Mario D. Homem de Mello 
3 — Armando Pitta Britto 
4 — Manoel Navier de Camargo 
5 — F"elisberto Pinto Monteiro 
6 — Antônio José Rodrigues Filho 
7 — Arthur Ferreira Cintra 
8 — Walter Ramos Jardim 
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9 — Jonas Zabrockis 
10 — Armando Pettinelli 
11 — George Oskar Jensen 
12 — Walter Lazzarini 
13 — Edmur Seixas Martinelli 
1 4 — Prudente de Moraes Dias 
15 — João Rodrigues Pedro 
16 — Clovis Moraes Carvalho 
17 — Cassio Pinto César 
18 — Zilkar Cavalcante Maranhão 
19 — Ruy Müller Paiva 
20 — Pedro Teixeira Mendes 
21 — Geraldo Quartim Barbosa 
22 — Raul José Collet Silva 
23 — José Elias de Paiva Netto 
24 -- José de Andrade Sobrinho 
25 — Carlos Roessing 
26 — Domingos Marcondes Corrêa 
27 — Jorge Vinicius da Silva 
28 — Jorge Leme Júnior 
29 — João Ernesto de Souza Campos 
30 — Hélio Viegas de Camargo Bittencourt 
31 — José Soubihe Sobrinho 
32 — Fernão Paes Leme Zaniith 
33 — Ottoni Guimarães Fernandes 
34 — Demosthenes Santos Corrêa 
35 — Rasberg de Barros Bueno 
36 — Eduir Paes, de Barros 
37 — Henrique Gritti 
38 — Coaracy Moraes Franco 
39 — Elias Saidenberg 
40 — Antônio Lellis de Souza 
41 — Flilario da Silva Miranda 
42 — Kermith de Moura Bastos 
43 —• Júlio Seabra Inglez de Souza 





ESCOLA SUPERIOR D E A G R I C U L T U R A "LUIZ D E QUEIROZ" 

2) Relação de seus directores. |desde a fundação 

1." Dr. Ricardo Ernesto F. de Carvalho — de 27-2 a 27-10-1901. 

2.° - Dr. José Amandio Sobral de 28-10-1901 a 4-7-1902. 

3.° - Dr. Luciano José de Almeida — de 5-7-1902 a 19-7-1904. 

4." - Dr. Francisco Dias Martins _ de 20-7-1904 a 3-5-1908. 

5." - Dr. Clinton D. Smith - de 4-5-1908 a 31-12-1912. 

6.° — Dr. Emilio Castello — de 1-1 a 2-4-1913. 

7." - Dr. Leonidas Botelho Damasio —« de 3-4-1913 a 1-10-1914. 

8.° - Dr. Emilio Castello de 2-10-1914 a 11-1-1916. 

9." - Dr. Tarcísio de Magalhães - de 12-1-1916 a 3-6-1918. 

10." - Dr. Francisco Tito de Souza Reis — de 4-6-1918 a 30-6-1923. 

11." - Dr. Antônio de Padua Dias -- de 18-1-1924 a 13-2-1927. 

12." — Dr. Mario Brandão Maldonaclo - de 14-2-1927 a 31-5-1927. 

33." — Dr. José de Mello Moraes — de 1-6-1927 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

3) Relação do corpo docente, com as alterações nelle occorridas em 1934/35 

1 - - DR. BRENNO ARRUDA Professor cathedratico da 1." cadeira. 
(PHYSICA AGRÍCOLA), por concurso, e professor contractàdo de 
PHYSICA do Collegio Universitário annexo á Escola. 

2 — DR. JOSÉ' DE MELLO MORAES — Professor cathedratico effecti
vo da 10.a cadeira (CHIMICA). por concurso, professor cathedratico 
interino, da 2.a cadeira (CHIMICA AGRÍCOLA), onde esteve em 
exercício em substituição ao effectivo dr. Theodureto de Camargo. 
Professor cathedratico effectivo da 2.a cadeira (CHIMICA AGRÍCO
LA), por transferencia, na vaga do dr. Theodureto de Camargo. 

3 — DR. PEDRO MOURA DE OLTVEIRA SANTOS — Professor ca
thedratico da 3.» cadeira (BOTÂNICA), por concurso, e professor de 
BOTANTCA. do Collegio Universitário, annexo á Escola. (Contra
ctàdo). 

4 - • DR. CARLOS TEIXEIRA' MENDES Professor cathedratico da 
4.a cadeira (AGRICULTURA ESPECIAL), por concurso. 

5 — DR. NICOLAU ATHANASSOF — Professor cathedratico da 5.» 
cadeira (ZOOTECHNIA ESPECTAL). 

6 - - DR. FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA RATTO — Professor ca
thedratico, interino, da 6.* cadeira ( E N G E N H A R I A R U R A L ) , em 
substituição ao dr. João Bierrenbach Lima, que se achava em commis
são no Departamento de Assistência ao Cooperativismo, actualmente 
no Departamento Geographico e Geológico do Estado. 

7 — DR. TARCÍSIO DE MAGALHÃES — Professor cathedratico da 
7.a cadeira CECONOMTA R U R A L E C O N T A B I L I D A D E AGRÍ
COLA). 

8 — DR. JAYME ROCHA DE ALMEIDA — Professor cathedratico, 
interino, da 8.a cadeira ( T E C H N O L O G I A AGRÍCOLA), em subs
tituição ao dr. Juvenal Mendes de Godov. titular effectivo da cadeira 
e que actualmente se acha em commissão na Directoria de Inspecção 
e Fomento Agrícolas, na Secretaria da Agricultura. 



— 730 — 

9 — DR. SALVADOR D E T O L E D O PIZA JÚNIOR — Professor ca
thedratico da 9.a cadeira (ZOOLOGIA E ANATOMIA), por con
curso. Por acto de 20 de setembro de 1934 da Secretaria da Educação 
e da Saúde Publica, foi posto em commissão junto ao Ministério da 
Agricultura, por conta do qual foi estudar a vespa de Uganda na Áfri
ca. Reassumiu o exercicio do cargo em 1." de agosto de 1935. 

10 — DR. LUIZ SILVEIRA PEDREIRA — Professor cathedratico, inte
rino, da 10.a cadeira (CHIMICA) e assistente effectivo da 2.a cadeira 
(CHIMICA AGRÍCOLA). 

11 — DR. RUBEN DE SOUZA CARVALHO — Professor cathedratico 
da 11.» cadeira (PHYTOPATHOLOGIA E MICROBIOLOGIA), 
por concurso. 

12 — DR. PHILIPPE WESTIN CABRAL DE VASCONCELLOS — 
Professor cathedratico da 12.a cadeira (HORTICULTURA e SILVT-
CULTURA). 

13 — DR. SYLVTO TRICANICO — Professor cathedratico da 13.» ca
deira (AGRICULTURA GERAL), por concurso. 

14 — DR. OCTAVTO DOMINGUES — Professor cathedratico da 14.a ca
deira (ZOOTECHNIA GERAL). Estando em commissão no Minis
tério da Agricultura desde 2 de março de 1933. reassumiu o exercicio 
do cargo, nesta Escola, a 11 de outubro de 1934. 

15 _ DR. OCTAVTO TEIXEIRA MENDES — Professor cathedratico da 
15.» cadeira (MECHANICA AGRÍCOLA). 

16 — DR. ORLANDO .CARNEIRO — Professor cathedratico da 16.» ca
deira (MATHEMATICA). por concurso. 

17 — DR. RAUL DUARTE -- Professor cathedratico da 17.a cadeira (EN
TOMOLOGIA E PARASITOLOGIA). Entrou em goso de 10 mezes 
de licença para tratamento de sua saúde a contar de 19 de acosto de 
1935. além de uma licença que gosou no periodo de 20 de março a 11 
de abril de 1935. 

18 __ DR. OCTAVTO DE CAMPOS PACHECO — Assistente da 1.» ca
deira (PHYSTCA AGRÍCOLA) e preparador contractàdo, de P H Y 
SICA. Contracto firmado em 22 de maio de 1935. 

19 — DR. EDUARDO AUGUSTO SALGADO — Assistente, interino, da 
2.a cadeira (CHIMICA AGRÍCOLA), até 2 de junho de 1935. Em 3 
de junho do mesmo anno. foi contractàdo para exercer o cargo de 
assistente da 18.a cadeira (GEOLOGIA E MINERALOGIA). 

20 — DR. WALTER RADAMÉS ACCORSI — Assistente contractàdo da 
3.a cadeira (BOTÂNICA). O 1." contracto, firmado em 8 de fevereiro 
de 1934 e o 2.°, para o mesmo cargo na mesma cadeira, firmado em 28 
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de março de 1935. Preparador contractàdo de BOTÂNICA, do Col
legio Universitário. Contracto firmado em 22 de maio de 1935. 

21 _ DR. HENRIQUE NEHRING — Assistente contractàdo da 4.a ca
deira (AGRICULTURA ESPECIAL). O 1." contracto, firmado em 
25 de maio de 1934 e o 2.°, para o mesmo cargo na mesma cadeira, fir
mado em 28 de março de 1935. 

22 - DR. LAMARTINE ANTÔNIO DA CUNHA - Assistente da 5.» 
cadeira (ZOOTECHNIA ESPECIAL), por concurso. 

23 - - DR JOSÉ' BENEDICTO DE CAMARGO _ Assistente contractà
do da 6.a cadeira (ENGENHARIA R U R A L ) , contracto firmado em 
28 de março de 1935. 

24 - DR. ERICO DA ROCHA NOBRE - Assistente contractàdo da 7.» 
cadeira (ECONOMIA R U R A L E C O N T A B I L I D A D E AGRÍCO
LA). O 1.° contracto lavrado em 8 de fevereiro de 1934 e o 2.°. para 
o mesmo cargo na mesma cadeira, firmado em 20 de abril de 1935. 

25 — DR. RENATO AZZT — Assistente effectivo da 8." cadeira (TFCH-
N O L O G I A AGRÍCOLA). 

26 - DR. MOYSES KRAMER •- Assistente, interino, da 9» cadeira até 
31 de julho de 1935 (ZOOLOGTA E A N A T O M I A ) . 

27 - DR. ALCIDES P. TORRES -- Assistente effectivo da 0" cadeira 
(ZOOLOGTA E A N A T O M I A ) . Exerceu o cargo de professor cathe
dratico da 14.» cadeira (ZOOTECHNTA GERATA. no impedimento 
do effectivo, dr. Octavio Domingues e professor cathedratico da 9» 
cadeira (ZOOLOGIA E A N A T O M I A ) , no impedimento do dr. Sal
vador de Toledo Piza Júnior. 

28 - DR. PAULO DE NEGREIROS - Assistente effectivo da 10.a ca
deira (CHIMICA) e preparador de CHIMICA do Collegio Univer
sitário, por contracto firmado em 22 de maio de 19,35. 

29 - DR. JOSÉ' CANUTO MARMO — Assistente effectivo da 11.' ca
deira ( P H Y T O P A T H O L O G T A E MTCRORTOLOGTA). Esteve em 
Roma em viagem de estudos, no periodo de junho a agosto de 1935, 
reassumindo o cargo em 14 de agosto. 

30 — DR. HEITOR PINTO CÉSAR — Assistente effectivo da 12.» ca
deira (HORTICULTURA), substituiu o professor cathedratico da 
17.a cadeira ( E N T O M O L O G I A E PARASTTOLOGTA). no impedi
mento deste, por motivo de licença. 

31 — DR. WALTER VELHO — Assistente contractàdo da 13.» cadeira 
(AGRICULTURA GERAL), por contracto firmado em 16 de outu
bro de 1934. 
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32 — DR. RENATO B A R T H O L O M E U — Assistente contractàdo da 8.» 
cadeira (TECHNOLOGIA AGRÍCOLA), no contracto firmado em 
5 de julho de 1934 e assistente da 14.a cadeira (ZOOTECHNIA GE
RAL), contracto firmado em 20 de abril de 1935. 

33 — DR. ANDRÉ TOSELLO — Assistente contractàdo da 6.a cadeira 
(ENGENHARIA RURAL), contracto firmado em 8 de fevereiro de 
1934. Assistente contractàdo da 15.a cadeira (MECHANICA AGRÍCO
LA), contracto firmado em 28 de março de 1935, e professor de MA
THEMATICA, contractàdo, do Collegio Universitário, desde 22 de 
maio de 1935. 

34 — DR. JACOB BERGAMIN — Assistente contractàdo da 17.a cadeira, 
(ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA). O 1." contracto firmado 
em 8 de fevereiro de 1934 e o 2.°, para o mesmo cargo, na mesma ca
deira, firmado em 28 de março de 1935. 

35 — DR. EDGARD GRANER —i Assistente contractàdo da 19.a cadeira 
(CYTOLOGIA E GENÉTICA GERAL), contracto firmado em 20 
de abril de 1935. 

36 — DR. TUFI COURY — Assistente contractàdo da 2.a cadeira (CHI
MICA AGRÍCOLA), por contracto firmado em 20 de junho de 1935. 

37 — DR. CHRISTIANO COUTINHO VIANNA — Mestre de Leitaria, 
por contracto firmado em 25 de abril de 1935. 

38 — ADOLPHO CARVALHO — Professor contractàdo, de INGLEZ. 
do Collegio Universitário. Contracto firmado em 22 de maio de 1935. 

39 — ANTÔNIO MARTINS BERMUDES TOLEDO — Professor con
tractàdo, para cadeira de PSYCHOLOGIA E LÓGICA, do Colle
gio Universitário. Contracto firmado em 13 de setembro de 1935. 

40 — ARCHIMEDES DUTRA — Professor contractàdo, de DESENHO, 
do Collegio I niversitario annexo á Escola. Contracto firmado em 22 
de maio de 1935. 



M O V I M E N T O D E A L U M N O S 

Exames parcellados 

Com o fim de assegurar direitos aos candidatos á matricula na Escola 
ficou estatuído no item 6, do artigo 61, do decreto n.° 6.829, de 30 de novem
bro de 1934, que os candidatos, que já houvessem prestado exames parcella
dos perante a Escola, poderiam concluil-os até 1937.- inscrevendo-se a se
guir em exames vestibulares ou no Collegio Universitário, secção annexa á 
"Luiz de Queiroz". 
Mercê desse dispositivo legal, concorreram a esses exames 48 candida
tos, tendo sido approvados em todas as disciplinas exigidas,' 28. 20 não lo
graram terminar a série de exames. 

Exames vestibulares 

Aos exames vestibulares inscreveram-se. de 1.° a 5 de fevereiro de 1935, 
45 candidatos, os quaes foram examinados, de) 6 a 20 do mesmo mez, por 
bancas examinadoras constituídas por professores escolhidos pela Congre
gação da Escola. Os exames vestibulares versaram sobre disciplinas, também 
escolhidas pela Congregação, nos moldes dos dispositivos legaes estabele
cidos para isso. 

O resultado dos exames vestibulares foi o seguinte: 

Candidatos examinados 45 
Approvados 5 
Reprovados 40 

Total 45 45 

1." A N N O DA ESCOLA 

Apesar dos poucos candidatos, que conseguiram ser approvados em 
exames vestibulares (5 apenas), o numero de alumnos matriculados no 1." 
anno do curso superior em Piracicaba,'foi, em 1935, de 66, sendo 51 repe-
tentes, os quaes tinham sido reprovados em 1934. 

A situação desses alumnos, após as promoções verificadas por médias e 
exames finaes em novembro, passou a ser assim: 
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Matriculados 66 alumnos 
Approvados em todas as matérias 5 
Reprovados 25 
Com direito á matricula no 2.° anno com dependência de 

approvação em 1 matéria 16 
Idem, idem, em 2 matérias 11 
Abandonaram a Escola 9 

66 66 

E por ahi se constata que somente 5 alumnos foram promovidos ao 2° 
anno, ficando 16 dependentes de exame, em uma matéria e 11, sujeitos a 
exames de 2.a chamada, em duas disciplinas. 

2.° E 3.° ANNOS 

O que succedeu aos alumnos, que freqüentaram o 2.° e 3." annos da Es
cola, encontra-se registrado nos dois quadros, que se seguem: 

2." ANNO : 

Matriculados 70 alumnos 
Approvados em todas as matérias 26 
Reprovados 3 
Com direito á matricula no 2.° anuo; com dependência de 

approvação em 1 matéria 21 
Idem, idem, em 2 matérias 17 
Desistiram da Escola 3 

70 70 

3." ANNO: 

Matriculados 27 alumnos 
Approvados em todas as matérias 21 
Com direito á matricula no 4.° anno com dependência de 

approvação em 1 matéria 4 
Dependendo de exame de 2.a chamada 1 
Reprovado 1 

27 27 

4." ANNO E ESTAGIO 

O curso normal da Escola, ao qual se chega depois de curso gymnasial 
em cinco annos e de vocacional em 2, é de quatro annos, findo o qual os que 
o concluiram recebem o diploma de engenheiro-agronomo. Ao depois, os 
que desejam dedicar-se a estagio, occupando-se de especialização, pro-
seguem seus estudos, por mais dois annos, de accôrdo com programmas 
previamente estabelecidos por professores da "Luiz de Queiroz". 
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E em 1935, achavam-se em março, no quarto anno, 43 alumnos, dos 
quaes 2 foram reprovados em novembro, não tendo ficado em condições 
de ser diplomados. Dos restantes 41. 33 concluíram o curso em 1935. sendo 
que oito estão ainda na dependência de exames de 2,a época e esses exames 
serão realizados de 19 a 25 de fevereiro de 1936. 

E m fins de 1934, a Escola contava com 6 estagiários, os quaes perma
neciam fazendo estudos de especialização em janeiro de 1935. Dahi em 
diante, o numero de estagiários entrou a reduzir-se e, em dezembro, a Es
cola contava apenas com um delles, o sr. engenheiro-agronomo Américo 
Furtado, que se dedica á cultura, moléstias e aproveitamento do algodoeiro 
e seus productos. 

Os estagiários não proseguem os seus estudos, porque são todos insis
tentemente convidados a occupar cargos de remuneração elevada. E' que 
ha procura ininterrupta de agrônomos, sobretudo especialistas. 

COLLEGIO UNIVERSITÁRIO 

Secção de Piracicaba 

A secção do Collegio Universitário, creada em Piracicaba e annexa á 
"Luiz de Queiroz" teve, em 1935, em funccionamento, somente a 1.» série 
E nella se inscreveram como alumnos 92 estudantes, todos diplomados em 
gymnasios officiaes ou que possuíam exames equivalentes. E m novembro, 
após os exames finaes, esses alumnos ficaram assim: 

Matriculados na 1.» série de 11 a 28 de fevereiro 92 alumnos 
Approvados em todas as matérias 57 
Reprovados 15 
Com direito á matricula na 2.» série, depois de approvados 

em uma matéria 15 
Idem. idem, em duas matérias 16 
Desistiram da Escola 9 

92 92 

RESUMO GERAL, NO PERTINENTE A ALUMNOS 
E m Piracicaba, freqüentando a Î scola e o Collegio Universitário ou em 

estagio, estiveram, no inicio do anno lectivo de 1935, alumnos, assim distri
buídos : 
Collegio Universitário, 1." série 92 
Escola, curso superior. 1." anno 66 
Escola, curso superior, 2." anno 70 
Escola, curso superior, 3.° anno 27 
Escola, curso superior, 4." anno 43 
Estagiários 6 

304 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ» -
PIRACICABA 

Dados bio-bib.iographicos 

OCTAVIO DE CAMPOS PACHECO 

Nascido - 20 de janeiro de 1894 - Estado de S. Paulo _ Piracicaba 

roz"^m ^4.^ ^^ ~ A^°nomo Pela Escola Agricola "Luiz de Quei-

, .^«Ptu^rio da Fazenda Modelo, interino, por acto de 3 de Outubro 
de 1917. Tomou posse em 3 de Outubro de 1917. Mestre de Leitaria in-
enno, por acto de 16 de Abril de 1918. Tomou posse em 22 de Abril de 

O tubroJdeT91X V "Cte Íntenil° ^ l'm Cadd,'a' P°r act" de U ^ 
Outubro de 1918. Tomou posse em 19 de Outubro de 1918. Escriptura
rio dactylographo por designação da Secretaria da Agricultura. Tomou 
.osse em 18 de Fevereiro de 1922. Amanuense substituto, por designação 
da Directoria da Escola. Tomou posse em 3 de Outubro de 1923 Es 
cipturano dactylographo effectivo, por decreto de 23 de outubro de' 1924 
I ornou posse em 1 de Novembro de 1924. Mestre de Leitaria. substituto' 
por acto de 23 de Maio de 1924. Tomou posse em 7 de Maio de 1924 Se
gundo escripturario substituto, por designação da Directoria da Escola 
Tomou posse cm 22 de Junho de 1928. Ajudante de gab da 1 • cadeira 
por acto de 16 de Fevereiro de 1929, tendo sido effectivado em 3 de Março 
de 1931, cargo esse cpie occupa até o presente. Exerce também o cargo 
de preparador do Collegio Universitário da mesma Escola desde 22-5-1935 

Não tem trabalhos publicados. 

TUFFI COURY 

Assistente da 2.» cadeira-chimica agricola-engenhe ro-agronomo. 
Nasci em Rio das Pedras ~r Estado de São Paulo, a 23 de Março, de 

1907. Sou filho de Massud Coury. natural da Svria e de d. Rosa Figu-
relli Coury. natural da Itália. 
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Fiz o meu curso primário na cidade de Rio das Pedras, tendo a se
guir feito o curso secundário no Collegio Anglo-Brasileiro de São Paulo, 
tendo obtido o diploma de Bacharel em Sciencias Commerciaes (curso 
especializado). 

E m Janeiro de 1931 prestei exames de admissão á Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz", sendo approvado nas doze matérias exi
gidas pelo regulamento. Matriculei-me nessa mesma data, tendo feito o 
curso na referida Escola no periodo de 1931 a 1934, tendo sido diplomado 
por ella com titulo de engenheiro-agranomo em 24 de Novembro de 1934, 
sendo classificado pela congregação da Escola, em 2." logar, fazendo dest' 
arte jús ao prêmio Epitacio Pessoa. 

Como estudante fui respectivamente nos annos cie 1933 e 1934 Redac-
ctor-Chefe e Director da revista "O S O L O " órgão do Centro Agricola, dos 
estudantes de Agronomia de Piracicaba. 

E m 20 de junho de 1935, fui nomeado interinamente assistente da 2.a 

Cadeira da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - chimica 
Agricola. cargo esse cpie occupo até a presente data. 

Trabalhos publicados na revista "O SOLO": — (1) Fisiologia Vege-
tal-Respiração (2) Húmus, em collaboração com Glauco P. VTégas (3) 
Moléstias do Algodoeiro. 

WALTER RADAMES ACCORSI 

Assistente da 3." cadeira-Botanica agricola-Engenheiro-agronomo. 

Nasceu em Taquaritiuga, Estado de São Paulo, a 9 de outubro de 1912. 

Filho de Odone Accorsi, natural da Itália e de d. Herminia Sivelli Ac-
corsi, natural de São Paulo. 

Iniciou seu curso primário na cidade de Taquaritinga, fez parte do 
curso secundário na Mackenzie College (São Paulo) e completou-o em 
Piracicaba no Atheneu Piracicabano. 

Formou-se na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queioz" em 
1933. 

Como estudante foi director da revista "O Solo" órgão do Centro 
Agricola "Luiz de Queiroz", dos estudantes de agronomia de Piracicaba. 

Logo que se formou foi contractàdo assistente da 3.a Cadeira da Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" Botânica Agricola, cargo 
esse cpie exerce até a presente data. 

HENRIQUE NEHRING 

Nascido a 1 de setembro de 1891, em Piracicaba, Estado de S, Paulo. 
Filiação: — Carlos Nehring e d, Isabel Nehring. 
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de Otuí!^" qUC P ° S S U e : - Agr°n0m0' ^ eatã0 escola Agrícola "Luiz 

Fez o curso da Escola, obtendo o diploma de agrônomo em 1911 

ÍTCTAIS ^Tn * .^ ' ^*>™ - ^Cadeira da 
deTaiLi^de Í913 ^ ^ ' tCnd° Para 'SS° SÍdo n o r a ^ o «• 30 

dustíiaT^t1'111";1'6 fd e--onerado> a ^^do, desse cargo, tornando-se in
dustrial e fazendeiro em Piracicaba e no Estado do Rio de Janeiro Neste 
Estado dedicou-se a exploração de fructas citricas. 

E m 21 de maio de 1934, por proposta do Professor Dr. Carlos T 
Mendes, to, contractàdo para Assistente da 4.a Cadeira - Agricultura Es
pecial -- na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

L A M A R T I N E A X T O X I O D A C U N H A 

Idade: - Nascido em 6-4-1891 em São Carlos (Estado de São Paulo, 
Filiação: - Antônio Alberto da Cunha e d. Genoveva Mendes da 

C unha. 
Diploma que possue: — Agrônomo pela Escola Agricola "Luiz de 

Queiroz ', 1917. 
Cargos que exerceu: — Xa Esc Ia Agricola "Luiz de Queiroz": 

a) Escripturario da Fazenda Modelo — 28-9-18 a 29-2-1920 
b) Auxiliar de Contabilidade — 1-3-1920 a 30-9-1920. 
c) Mestre de Leitaria — 18-7-1922 a 8-6-1934. 
d) Director Technico do Posto - - i0-12-102c> a 31-1-1927. 

Cargos que exerce: 
ai Assistente por Concurso da 5." Cadeira —• 9-6-1934 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 
Piracicaba. 

b) Professor de Economia Politica, Sciencia das F"inanças e 
Álgebra, da Escola de Commercio "Moraes Barros" 
desde 1929. 

Livros que publicou: 

a) OS COAGULANTES LO LEITE - 1928. 
b) QUALIDADES E DEFEITOS DA MANTEIGA E 

PROCESSOS PARA SUA CONSERVAÇÃO - 1928. 
c) A ANALYSE DO LEITE — 1920. 

These apresentada: 

5.' These. ESCOLHA E PREPARO DOS TERRENOS DESTINA
DOS AOS FUTUROS CAFEZAES. INFLUENCIA DA 
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TOPOGRAPHIA, EXPOSIÇÃO E PROPRIEDADES PHY-
SIGAS D O SOLO. 
"Congresso Commemorativo do 2.° Centenário da Introduc
ção do Café no Brasil" — S. Paulo-1927. 

Outros trabalhos: 

69 trabalhos publicados em revistas e jornaes, de 1927 a 1935. 

JOSÉ' BENEDICTO DE C A M A R G O 

Nasceu em Parahvbuna (Estado de S. Paulo) em 26 de Outubro de 
1911; 

Filho de João de Souza Camargo, natural de Parahybuna (Estado de 
S. Paulo) e de D. Adelina de Carvalho Camargo, natural da mesma 
localidade; 

Iniciou seus estudos de primeiras lettras no Grupo Escolar Dr. Cer
queira César, em Parahybuna, depois em Guaratinguetá (Est. de S. Paulo) 
e concluiu os mesmos estudos em Piracicaba. 

Fez o curso secundário na Escola Complementar e na Escola Normal 
ambas de Piracicaba (Est. de S. Paulo); diplomou-se na referida Escola 
Normal, no regimen Je quatro annos, em 1930. Fez também o curso de 
Contador na Escola de Commercio "Christovam Colombo" em Piracicaba, 
diplomando-se em 1930. 

Fez o curso superior na Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", da Universidade de S. Paulo, diplomando-se em 1934 (cursou 
durante os annos de 1931, 1932, 1933 e 1934). 

Como estudante da E. S. A. "Luiz de Queiroz", manteve cursos de 
preparatórios para exames de admissão á Escola Normal, aos Gymnasios 
e á Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Foi professor 
de Mathematica do Gymnasio Piracicabano, da Escola de Commercio e 
professor substituto da cadeira de Mathematica da Escola Normal, du
rante o impedimento do professor effectivo, por licença, tendo sido no
meado por acto de 18 de Outubro de 1934 (publicado a 20-10-1934, no 
D. Official); tomou parte na directoria do Centro Agricola "Luiz de Quei
roz" em 1932. 

Depois de diplomado na E. S. A. "Luiz de Queiroz", em 1935, tomou 
parte na Banca examinadora de Mathematica, para admissão á E. S. A. 
"Luiz de Queiroz"; 

Continua mantendo um curso de preparatórios, com outros collegas, 
para exames vestibulares á E. S. A. "Luiz de Queiroz"; continua como 
profesor de Mathematica do Gymnasio Piracicabano, sendo para esse fim 
registrado no Departamento Nacional do Ensino; 

Foi contractàdo e mFevereiro de 1935, para exercer o cargo de assis
tente da 6.a Cadeira da E. S. A. "Luiz de Queiroz" (Engenharia Rural); 



— 743 

Como estudante, não conta nenhuma reprovação, tendo feito todos os 
seus estudos em primeira época. 

E R I C O D A R O C H A N O B R E 

Filho legitimo de Pancracio Ferreira Nobre e de d. julia da Rocha 
Nobre. 

Nascido na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas no 
dia 23 de Outubro de 1908; 

Fez todo o curso primário nessa cidade e em seguida matriculou-se no 
Collegio Militar do Ceará, em Fortaleza. Ahi cursou até o 5.° anno do 
alludido Collegio. Após haver prestado os exames finaes para a matri

cula no 6.c anno, abandonou esse curso, resolvendo vir cursar a Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", cm Piracicaba íF.stado de São 
Paulo). Nesta matri :ulou-se no anno de 1927, havendo antes prestado 

exame de admissão das matérias de que não possuia os preparatórios exi
gidos pela mesma Escola. 

Concluiu o curso de Engenheiro-Agrônomo em 1931. E m Março de 
1932 submetteu-se a concurso para o cargo de Assistente da 5." Cadeira da 
"Luiz de Queiroz", havendo sido classificado em 1." logar, juntamente 
com outro dos concorrentes ao alludido logar. E m seguida foi contra
ctàdo pela mesma Escola para o cargo de Assistente da 7.» Cadeira e pro
ceder a estudos de Fconomia Rural. E m Julho de 1934, seguiu para o 
Estado do Amazonas, por haver sido indicado ao Snr. Interventor Federal 
daquelle Estado, Cap. Nelson de Mello, pelo Sr. Director da Escola, para 
installar e dirigir o laboratório de Chimica Agricola em Manaus, Assignou 
naquella capital contracto por um ann opara o citado lugar. F]m dezembro do 
mesmo anno foi nomeado pelo Interventor, Director da Directoria de 
Agricultura, Industria e Commercio do Estado do Amazonas. E m Feve
reiro de 1935 solicitou demissão deste ultimo cargo e voltou para o Estado 
de São Paulo. E m abril de 1935. assignou, na Secretaria da Educação, em 
São Paulo, contracto por dois annos para exercer o i .rgo de Assistente da 
7.a Cadeira (Economia Rural-Legislação e Contabilidade Agricola) da Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", onde se acha até a presente data. 

A U G U S T O F R O T A D E S O U Z A 

Nascido em Pirac caba. Estado de São Paulo, em 1906. 

Filiação: — Miguel Luiz de Souza e d. Gabrielina Frota de Souza. 

Diploma que posíue: — Contador, pela Escola de Commercio "Mo
raes Barros" e Engenheiro-agronomo, pela Escola Superior de Agricul
tura "Luiz de Queiroz". 
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Prestou exames de admissão á Escola, tendo sido approvado, em Ja
neiro de 1929. Diplomou-se em 1932. Fez concurso para a Directoria de 
Cooperativismo, no Ministério da Agricultura, e ahi foi classificado em 1." 
lugar. Exerceu o cargo de Auxiliar dessa Directoria, em 1933. E m 1934 
foi Technico na Usina de Assucar de Santa Amalia, de propriedade das 
Industrias Reunidas Mattarazzo. E m 1935, trabalhou como Assistente 
livre ua Escola e na Estação Experimental de Canna de Assucar, em Pira
cicaba. E m 9 de outubro de 1935, foi nomeado interinamente Assistente 
da 8.» Cadeira (Technologia Rural — Chimica Technologica e Industrias 
Agrícolas) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Publicou: — Vários artigos concernentes ao cooperativismo e outros 
relativos a industria assucareira, em jornaes e revistas, no Brasil. 

PROF. DR. ALCIDES DI PARAVICINI T O R R E S 

Alcides Di Paravicini Torres, ass;stente da 9.a Cadeira (Zoologia 
Agricola) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Uni
versidade de São Paulo. 

Alcides Di Paravicini Torres, filho de Dr. Alcides Torres e de D.a 

Isaura di Paravicmi Torres, nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 19 de 
Setembro de 1906. No mesmo anno veio para S. Paulo e residiu em Sta. 
Cruz do Rio Pardo até 1911, quando foi para a Bahia, para voltar nova
mente a Santa Cruz em 1913, onde iniciou seus estudos no Grupo Escolar 
em 1914, tendo feito ahi o 1.° e 2.° anno. Mudou-,se em 1916 para Itape
tininga. ̂ completando em 1917 o curso primário na Escola Modelo "Peixoto 
Gomide", como alumno mediocre (media 6,0). 

Durante 1918 esteve fora de escola. E m 1919 entrou como alumno 
interno na Escola Americana (Mackenzie College), fazendo o 5.° e 6.° anno 
nesse periodo e o 7° em 1920, matriculando-se em 1921 no curso Commer
cial. Como alumno distincto, foi-lhe facultado fazer no fim do mesmo 
anno os exames do 2.° anno, nos quaes foi approvado e promovido em 22 
para o 3.° anno e em 23 fez o quarto, diplomando-se com média 79,21 (ple
namente). Durante sua estadia no Mackenzie fez pois um curso normal 
de 7 annos em 5. 

Durante os 3 annos consecutivos trabalhou em varias firmas commer-
ciaes e industriaes em São Paulo. Presidente Prudente e Itapetininga. Vin
do em fins de 1926 a Piracicaba em visita a sua fanrlia então abi residente, 
conheceu a Escola Superior de Agricultura, e sentindo despertar suas in
clinações pela Agronomia, resolveu fazer o seu curso. Fez os 12 exames 
de admissão, naquella época, e senclo approvado, matriculou-se cm 1927. 

Durante o curso distinguiu-se. diplomando-se com a melhor nota de 
sua turma (8,41.), cabendo-lhe o 1." prêmio, "Epitacio Pessoa". 

A 6 de Janeiro do anno seguinte (1931) foi nomeado assistente da 9.a 

Cadeira da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", (Zoologia-
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Anatomia e Physiologia comparadas dos animaes domésticos) de que era 
cathedratico o Dr. Salvador de Toledo Piza Jr. E m Fevereiro de 1933, foi 
convidado pelo director para substituir o prof. Octavio Domingues na 14." 

Cadeira (Zootechnia Geral e Genética Animal), o que fez com efficiencia 
até fins de outubro de 1934, quando foi designado pela Congregação para 
substituir o professor cathedratico da 9.a Cadeira, Salvador de Toledo Piza 
Jr., ausente no extrangeiro até agosto de 1935. em que, pela volta desse 

professor, rcoccupou o seu lugar effectivo de assistente. E m novembro 
do mesmo anno. realizou o concurso de Docência livre da 14.a Cadeira (Zo
otechnia Geral e Genética Animal), tendo sido approvado com nota ple
namente (8,7). 

Em 1928-30, quando estudante, foi preparador de Physica e Chimica 
cia Escola de Pharmacia e Odontologia "Washington Luiz" de Piracicaba 
e prof. de Inglez, His ária Xatural. Physica e Chimica, do Curso de Prepa
ratório "Luiz de Queiroz", do qual continuou como professor de Historia 

Natural até 1933. E m 1931 leccionou Zoologia na mesma Escola de Phar
macia e Odontologia como substituto e de 1932 a 34, como professor calhe 
dratico de Physica Applicada á Pharmacia. 

Quando estudante escreveu os seguintes artigos: 

1) - Factores de Êxito (Economia). " O Solo", n.' 4, 1927. 

2) — A Bananeira (Fructicultura), idem, n.° 5. 1028. 

3i - Juta. Sisal ou Piteirã, (Agricultura) idem. n.° 8, 1928 

4) -- A Agricultura no tempo de Vugu to em Roma (Historia) 
idem, 28. 

5) - No Reino das Princeps. (Botânica econômica), idem 13/14 de 
1928. 

6) — Absorpção (Chimica do solo), idem 3/4, 1929. 

7) — Silvicuitura, idem, 11/12 de 1929, I 2 <• 3 1 de 1930. 

8) - - A Agricultura, nas Escolas (Redactorial) " O Solo". 1 2. 1930. 

Durante o anno de 1930 foi director da revista " O Solo", tirando um 
numero especial dedicado á IA S. \. "Luiz de Queiroz". 

9) -- Especializa-Ae- de Agrônomos (Redactorial). idem. idem, 1930. 

10) — Estações experimentaes, idem idem. 1930. 

11) —- Longevidade econômica do cafeeiro (Agricultura), 7/8, 30. 

12i — U m a grau le exposição e um attestado brilhante, 9/10, 30. 

Depois de formado: 

1 ) — Postura da- galíinhas "' I Solo", ns. 3 1 5 6 e 7/8, 1933. 

2) - Cruzamento absorvente. "O Solo", ns. 1/2 3/4, 1934. 

3) - - Agrônomo Zootechnico. - '< I Solo", ns. 5/8, 1934. 

4) - Maior das Raças Furas. Revista da Agricultura, ns. 5/6, 1935. 

5) Typo Padrão — Revista da Agricultura, 9 10, 1935. 

6) O problem; do /Uni. - " O Solo", ns. 3/4. 1935. 

7) Melhorame.ito do nosso rebanho avicola. Conferência — 
"São Paulo Avicola", janeiro 1935. 
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8) — Observações sobre o cruzamento de gallinhas — "São Paulo. 
Avicola" Junho de 1935. 

9) — Formação de raças novas pelo cruzamento. — "São Paulo Avi
cola", janeiro de 1936. 

E m collaboração com o prof. Dr. S. de Toledo Piza Jr. 
1) — A mytose nas raizes do Nothoscordum fragans, 1931. Revista 

da Agricultura. 

PAULO DE NEGREIROS 

Nascido a 17 de setembro de 1893, em Rio das Pedra=, Estado de São 
Paulo. 

Diploma que possue: — Agrônomo pela Escola Agricola "Luiz de Ouei-
roz", da turma de 1912. 

Ajudante de Laboratório da 2." Cadeira, interino, por acto de 25 de 
outubro de 1921. Tomou posse em 3 de novembro de 1921. 

Ajudante de Laboratório da 2.a. Cadeira effectivo, por decreto de 31 
de maio de 1922. Tomou posse em 10 de junho de 1922. 

Mestre de Legaria substituto, por designação da Directoria da Escola 
em 6 de abril de 1925. 

Ajudante de Gabinete da l.a Cadeira, como contractàdo, por contracto 
de 13 de março de 1928. Tomou posse em 13 de março de 1928. 

Ajudante de Gabinete e Laboratório cia 2.a Cadeira. Por decreto de 
29 de dezembro de 1928. Tomou posse em 1.° de janeiro de 1929. 

Ajudante de Laboratório e Gabinete effectivo da 10.a Cadeira. Por 
decreto de 7 de janeiro de 1931. Tomou posse em 8 de janeiro de 1931. 

Preparador de Chimica do Collegio Universitário, por contracto de 
22 cie marco de 1935. 

JOSÉ CANUTO MARMO 

Fiz o curso de humanidades (incompleto) do seguinte modo: l.a, 2." 
e 3.a series gymnasiaes no Collegio Atheneu Paulista, de Campinas;' 4.a 

serie gymnasial no Collegio Archidiocesano, de S Paulo. 
E m janeiro de 1927 prestei exames de admissão á então Escola Agri

cola "Luiz de Queiroz", sendo approvado nas doze matérias exigidas pelo 
regulamento da mesma para matricula nos seus cursos. 

No mesmo mez e anno matriculei-me na mesma Escola Agricola "Luiz 
de Queiroz", tendo sido diplomado por ella com o titulo de engenheiro 
agrônomo em 21 de novembro de 1931, quando collei gráo. 

Fui classificado pela congregação da Escola de Piracicaba em 2.° lu
gar, com direito ao premiu "Epitacio Pessoa", que recebi, entre os alumnos 
de minha turma, 



— 747 — 

Por acto de 13 de janeiro de 1932, fui nomeado pelo Dr. Antônio M 
Alves de Lima, secretario de Estado dos Negócios da Agricultura, Indus
tria e Commercio do Governo Provisório do Estado de São Paulo, interina
mente para exercer o cargo de assistente da 11.» Cadeira (Phvtopathologia 
e Microbiologia) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Em 1933 prestei concurso, e fui classificado, para o cargo que occu-
pava interinamente tendo sido nomeado em caracter effectivo por acto de 
maio de 1933. 

No periodo de 18-6-1935 a 14-8-1935 fiz uma viagem de estudos á Itália. 
commissionado pelo governo do listado de São Paulo. 

Finalmente, em 12 de setembro ultimo prestei concurso e fui classifi
cado, para o cargo de agrônomo da Secção de Epiphytias do Instituto Bio
lógico de São Paulo. 

DADOS BIBLIOGRAPHICOS: 

Marmo, J. Canuto — Operações que o estudo da- moléstias de plantas 
comporta. "O Solo", julho-agosto, 1933. Piracicaba. 
Algo sobre a ferrugem do algodoeiro: "O Solo", 
setembro-outubro, 1933. Piracicaba. 
Ferrugem do Algodoeiro. Contribuição para a 
Conferência Algodoeira realizada cm S Paulo em 
abril, 1935. Piracicaba. 
Algo sobre Phvtopathologia. "O Solo", março-
abril, 1935. Piracicaba. 
Impressões sobre uma viagem de estudos reali
zada no extrangeiro. "Tornai de Piracicaba" de 
5-9-1935. 

PROF. DR. HEITOR PINTO CÉSAR 

Nascido em 5 de Setembro de 1894, em Piracicaba. 

Filho cie Ricardo Pinto César. 

Diplomou-se em 1917 pela Escola Agricola "Luiz de Queiroz", tendo 
recebido o diploma cie Agrônomo. 

Cargos que exerceu: 

Ajudante de Gabinete da 5.» Cadeira, interinamente, em 5 de- janeiro de 
1923: Professor auxiliar da 5." Cadeira em substituição, em 2 de agosto de 
1923; Ajudante de Gabinete e Laboratório da 4." Cadeira, effectivamcnte 
por decreto de 5 de junho, de 1924. Tomou posse em 9 de junho de 1924. 
Ajudante de Gabinete e Laboratório da 12.» Cadeira (Arboricultura) por 
decreto de 7 de janeiro de 1931. Tomou posse em 8 de janeiro de 1931. 
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E m 1932 substituiu o professor cathedratico da 17/' Cadeira, Dr. Raul 
Duarte, durante seis mezes. 

Publicou diversos trabalhos concernentes á Entomologia Applicada 
e á Citricultura, em Revistas no Brasil. 

WALTER VELHO 

Assistente da 13.a Cadeira (Agricultura Geral). 
Nasceu em Lindoya —• Estado de São Paulo a 13 de dezembro de 1912. 
Filho de Arthur Velho, natural de Guaratinguetá (Estado de S. Paulo) 

e de D.° Virgilia Santos Reis, também natural de Guaratinguetá; 
Iniciou seu curso primário na cidade de Itapira, fez parte do seu curso 

secundário com professores particulares e completou-o em Piracicaba no 
Atheneu Piracicabano; 

Formou-se na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" pela 
turma de 1933; 

Como estudante foi redactor da Revista " O S O L O " órgão do Centro 
Agricola "Luiz de Queiroz"; 

Logo que formado foi nomeado interinamente assistente da 1.» cadeira 
— (Physica Agricola) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz" e mais tarde contractàdo para assistente da Cadeira de Agricultura 
Geral da mesma Escola, cargo que exerce até a presente data. 

Nota: O Dr. Walter Velho deixou a escola, em fins de dezembro de 
1935, pois foi nomeado Technico da Directoria de Industria Animal, da 
Secretaria da Agricultura. 

R ENATO B A R T H O L O M E U 

Assistente da 14.a Cadeira —• Zootechnia. 

Nasceu em Piracicaba, Estado de São Paulo em 18 de Maio de 1891. 
F"ilho de João Baptista Bartholomeu, natural de Pariana. província 

de Lucca, Itália, e de d. Anna Augusta de Moraes Bartholomeu, natural de 
Una, Estado de São Paulo. 

Iniciou seus estudos de primeiras lettras em Piracicaba, Estado de São 
Paulo: fez o curso secundário no Curso de Preparatórios para Escola Su
perior do Prof. Augusto Salgado — Curso Apprendizado Agricola "Ber-
nardino de Campos", em São Sebastião. 

F"ormou-se na então Escola Agricola "Luiz de Queiroz" de Piracicaba 
em 1911-1913. 

Logo que se formou esteve explorando a criação de gado leiteiro com 
fornecimento de leite á Cidade. 

Foi estagiário livre da Estação Experimental de Canna de Assucar cm 
Piracicaba. 
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Foi contractàdo pelo Governo do Estado para determinação de Óleos e 
Fermentações, junto a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
de P;racicaba. 

Foi contractàdo pelo mesmo Governo acima, para Assistente da 14,a 

(.'adi ira — Zootechnia — da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Ouei-
roz" de Piracicaba. 

DR. A N D R É T O S E L L O 

Nascido a 31 de julho de 1914, em São Paulo, filho de Pedro Tosello, 
natural de Yeneza-Ttalia, e de D. Novella Buffolo, natural cie Udine, Itália. 

Fez os seus estudos de primeiras lettras e secundário no Collegio Pi
racicabano de Piracicaba. 

Diplomou-se pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 
no anno de 1933. 

E m fevereiro do anno de 1934 foi contractàdo como assistente de To
pographia e Estradas na mesma Escola, ao mesmo tempo foi substituto 
do assistente de Physica durante seu impedimento. 

E m julho de \c>34 foi contractàdo para professor cathedratico inte
rino de Mechanica e machinas Agrícolas na Escola Xacional de Agrono
mia do Rio de Janeiro. 

E m fevereiro do anno de 1935 foi contractàdo para assistente cie Me
chanica e Machinas Agricolas na Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz", cargo que occupa até agora. 

Foi designado para professor de Mathematica do primeiro anno do 
Collegio Universitário annexo á mesma Escola. 

Possue trabalho- escriptos sobre Mathematica. Physica, e Mechanica 
na revista "O Solo", e trabalhos em collaboração, -obre Genética na revis
ta de "Agricultura de Piracicaba". 

J A C O B B E R G A M I N 

Nascido a 17 de maio de 100CL em Piracicaba. Estado de São Paulo. 

Filiação: — Ângelo Bergamin e d. Maria Bergamin. 

Diploma que possue: — Engenheiro-agronomo, pela Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Fez o curso primário em grupo escolar e, cm seguida, o curso gymna
sial (incompleto), terminando os preparatórios junto á própria Escola, de 

conformidade com a legislação então vigente. Matriculou-se na Escola Su
perior cie Agricultura "Luiz de Queiroz", em 1929. Diplomou-se em 1933, 

sendo contratado em fevereiro de 1934 para o cargo de assistente de Ento
mologia da mesma Escola. Exerceu lambem o cargo de professor inte
rino de Desenho Geométrico. E m setembro de 1935 concorreu ao cargo 

de Agrônomo da Secção de Epiphytias, do Instituto Biológico, sendo clas
sificado em Entomologia em 1." lugar. F"ez concurso de Livre Docente 
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para a Cadeira de Entomologia, tendo sido approvado com média superior 
a 8,0. Exerce actualmente o cargo de Assistente de Entomologia da Es
cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Trabalhos publicados: 

1934 — "Platedra gossypiella Saunders". 
1935 —• Palestras no Centro Agricola "Luiz de Queiroz": 

Pragas do Algodoeiro. 

16.a Cadeira — Não tem assistente. 

E D U A R D O AUGUSTO SALGADO 

Assistente da 18.a Cadeira (Geologia e Mineralogia) 

Eduardo Augusto Salgado, filho de Augusto César Salgado e de d. Maria 
Josepha Mendes, nascido em Piracicaba a 27 de novembro de 1908. 

Depois de cursar cursos primários diplomou-se com distincção pela 
Escola Normal de Piracicaba, em 1927, ingressando na Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz" em 1928 e diplomando-se por esta em 
1931. Durante o curso na Escola Agricola foi successivamente: —• 2.° 
Thesoureiro, 1.° Secretario e Presidente do Centro Agricola "Luiz de 
Queiroz", órgão representativo da classe dos estudantes de Agronomia 
de Piracicaba. 

Por acto de 15 de janeiro de 1932, do Dr. Antônio Alves de Lima. 
Secretario da Agricultura, foi nomeado assistente interino da 2.a Cadeira 
(Chimica Agricola), por indicação do respectivo cathedratico dr. José de 
Mello Moraes. 

Por contracto lavrado com o Governo do Estado, a 20 de junho do 
corrente anno, foi nomeado assistente da 18.a Cadeira (Geologia e Mine
ralogia), sendo cathedratico o dr. Theodoro Knecht. 

Lecciomou particularmente em Piracicaba, durante 10 annos, desde 
os bancos da Normal, tendo sido professor de Chimica da Escola de Phar
macia e Odontologia e do Gymnasio Piracicabano. 

EDGARD A. GRANER 

Assistente da 19.a Cadeira (Cytologia e Genética;. 

Diplomado pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 
da Universidade de São Paulo, no anno de 1933; 
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A 15 de dezembro do mesmo anno foi convidado para adjuncto do 
Instituto Agronômico do Estado de S. Paulo, cargo esse que exerceu 
ate 22 de fevereiro de 1934; 

A 22 de fevereiro de 1934 foi contractàdo para o serviço technico do 
Fomento Agrícola do Departamento Nacional de Producção Vegetal do 
Ministério da Agricultura; 

A J 1'°Txd<t, abrÍI d° m e s m o a n n o foi nomeado sub-assistente do Insti
tuto de Biologia Vegetal do Departamento Nacional da Producção Ve
getal do Ministério da Agricultura; 

A 22 de abril de 1935, foi contractàdo para assistente da 19 a Cadeira 
(Cytologia e Genética) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz da Universidade de São Paulo, cargo esse que vem exercendo até a 
presente data; 
Trabalhos publicados: 

"Observações sobre o numero de chromosomios na bananeira" — Pu
blicado na Revista de Agricultura, nos. 7-8 — julho-agosto de 1934; 

Observações sobre o numero de chromosomios na bananeira — II" 
-Publicado na Revista de Agricultura, nos. 3-4-5. março-abril-maio de 

"Contribuição para o estudo cytologico da mandioca" — Publicação 
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" — junho de 1935; 

"Chimera chromosomica na mandioca" — Publicação da Escola Su
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz" — julho de 1935; 

"Notes on the chromosome number and morphology in root-tips oi 
Tung (Aleuntes Fordii Hemsl.)" - - Publicado nos Archivos do Jardim 
Botânico, Vol. 2, n.° 1. 





PROGRAMMAS DAS CADEIRAS 

1934 - 1935 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

l.« CADEIRA 

PHYSICA 

Estudo dos gazes e noções de thermodynamica 

1 — Lei de Mariotte. Lei de Gay Lussac. Lei combinada. Definição de 
gazes perfeitos. Temperatura absoluta. Mistura dos gazes á tempe
raturas e pressões differentes. Constante dos gazes perfeitos. 

2 — Theoria cinetica dos gazes. Equação de Van der Waals. 

3 — Densidade dos gazes. Calculo da massa de um volume de gaz a uma 
temperatura e pressão dadas. Medida da densidade de um gaz em 
relação ao ar. Massa do litro de ar. 

4 — Calor especifico dos gazes a pressão e volume constante. Estudo das 
transformações de uma massa de gaz. Adiabaticas. Formula de La-

" C 
place e Poisson. Determinação de . 

C 

5 — Equivalente mechanica da caloria. Principio da equivalência. Cyclos 
fechados. Determinação do equivalente mechanico da caloria. Reacção 
entre o equivalente mechanico da caloria e o calor especifico dos gazes. 

6 — Densidade dos vapores. Determinação. Massa de um volume de ar 
humido. 

7 — Liquefacção dos gazes. Ponto critico. Curvas isothermicas. Vários me
thodos de liquefacção. Ar liquido. 

8 — Hygrometria. Definições. Hygrometros de condensação. Psychrome-
tro. Hygrometro chimico. Hygrometro registrador. 

9 — Noções sobre thermodynamica. Principio da conservação da' energia. 
Energia interna de uma massa de gaz. Lei de Joule. Principio de 
Carnot. Rendimento das machinas thermicas. Degradação da energia. 

Meteorologia 

10 — Objecto e utilidade da meteorologia. Athmosphera; sua composição. 

11 — Leitura do barometro. Correcções. Barometros registradores. 

12 — Variações locaes da pressão. Isobaras. Gradiente. Reducção das pres
sões ao nivel do mar. 
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13 — Ventos. Correntes de aspiração e de impulsão. As grandes correntes 
da circulação athmospherica. Aliseos e contra-aliseos. Calmas equato-
riaes e tropicaes. 

14 — Classificação dos ventos. Distribuição das pressões sobre o globo. 
Áreas cyclonicas e anticyclonicas. Cyclones, trombas e tornados. Tem
pestades. 

15 — Observação dos ventos. Cataventos e auemometros. Pressão exercida 
pelos ventos. Acção dos ventos sobre a vegetação. 

16 — Calor solar; absorpção pela athmosphera. Actnometria. Insolação. 
Irradiação nocturna. 

17 — Variações regulares e irregulares da temperatura. Temperaturas mé
dias, normaes e extremas. Temperatura do solo. Isothermas. Influen
cia da temperatura sobre a vegetação. 

18 — Evaporação. Evaporometros. Meteoros aquosos. Orvalho, geada, ne
voeiros e nuvens. Chuvas. Pluviometros. Influencia das chuvas sobre 
a vegetação. Neve e saraiva. 

19 — Meteoros luminosos. Influencia da luz sobre a vegetação. Meteoros 

electricos. 

20 — A previsão do tempo. 

21 Climas. Influencia da latitude, da altitude, da exposição, das grandes 
massas de água e da vegetação sobre os climas. 

22 — Classificação dos climas. O clima do Brasil. 

Movimentos vibratórios 

23 —. Movimento vibratório. Equação do movimento. Phase. Energia vi
bratória. Movimentos vibratórios compostos. 

24 —• Propagação das vibrações. Ondas. Vibrações transversaes e longitu-
dinaes. Propagações das ondas em um meio indefinido. Superfícies de 

onda. 

25 — Reflexão e interferência dos movimentos vibratórios. Principio da 
superposição dos pequenos movimentos. Interferência das ondas inci

dentes e reflectidas. 

26 — Representação graphica de uma funcção senusoidal por um vector. 
Composição de duas vibrações do mesmo periodo ou differentes e da 
mesma direcção ou em direcçoes perpendiculares entre si. Regra de 

Fresnel. 

Óptica 

27 —• Hypotheses sobre a natureza da luz. Ondas luminosas. Ether. Vibra

ções transversaes. Superfície de onda. Comprimento de onda. 

28 — Interferência da luz. Espelho de Fresnel e anneis de Newton. Cores 
das lâminas delgadas. Phenomenos de diffracção. Grade. 

29 — Dupla refracção. Eixo óptico, secção principal, raio ordinário e extra
ordinário. 
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30 — Polarização da luz. Polarização por reflexão, por refracção simples, 
por dupla refracção. Nicol e turmalina. 

31 — Polarização rotatória. Poder rotatório dos líquidos. Polarimetros e 
saccharimetros. 

Electricidade 

32 — Electrostatica. Phenomenos fundamentaes da electricidade. Electriza-
ção superficial dos couductores. Influencia electrostatica. 

33 — Campo electrico. Linhas de força. Trabalho electrico. Potencial. Calcu
lo e medida cie potencial. 

34 — Capacidade electrica. Condensação. Condensadores. Associação dos 
condensadores. Energia de um conductor electrizado. 

35 — Magnetismo. Propriedade dos imans. Acção mutua dos imans. Massa 
magnética. Constituição dos imans. Campo magnético de um iman. 
Intensidade do campo magnético. Gauss. 

36 — Linhas de força. Espectros magnéticos. Campo uniforme. Acção de 
um campo uniforme sobre um iman. Polo magnético. Intensidade de 
imantação. 

37 — Magnetismo terrestre. Declinação e inclinação magnética. Variações 
da declinação e inclinação. 

38 — lílectromagnetismo. Phenomenos geraes da corrente electrica. Inten
sidade da corrente. Ampère. Quantidade de electricidade. Coulomb. 

39 - - Leis da corrente. Calor desprendido pelas correntes. Lei de Joule. 
Resistência electrica. Ohm. Differença de potenciaes electricos. Força 
electromotriz. Volt. Lei de Ohm. 

40 — Leis de O h m relativas a resistência de um conductor homogêneo e 
de secção constante. Correntes derivadas. Shunt. Medida das resis
tências e das forças electromotrizes. 

41 — Effeitos chimicos das correntes. Theoria de Arrhenius. Leis de Fara-
day. Dissociação electrolytica. Applicação á chimica da theoria de 
dissociação electrolytica. O symbolo P H como indicador da acidez e 
alcalinidade dos meios. 

42 — Fllectromagnetismo. Descoberta de Oerested. Regra de Ampère e Max-
wel. Campo magnético de uma bobina. Solenoides. Intensidade do 
campo magnético de uma corrente. Lei de Laplace. Intensidade do 
campo no centro de uma corrente circular e no interior de uma bobina 
indefinida. 

43 — Acção dos campos magnéticos sobre um elemento de corrente. Lei de 
Laplace. Movimento de rotação creado pelas forças electromagneticas. 
Roda de Barlow. Acção das correntes sobre as correntes. 

44 — Imantação. Fluxo magnético. Trabalho electromagnetico. Permeabi
lidade magnética. Imantação em um campo magnético crescente. Hys 
terese. Cyclos de imantação. Circuito magnético. Força magneto-mo 
triz. 

45 — Galvanometro, amperimetros e voltimetros. Electrodynamometro. 
Wattimetros. 
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63 - Derivações das formas crystalinas. Formas primitivas e derivadas 
Formas de transição. 

64 - Symetria. Elementos de symetria. Typos principaes de symetria. 

65 — Eixos crystallographicos. Notação de Weiss e Müller. 

66 — Os systemas crystallinos. 

67 - Modificações morphologicas dos crystaes. Propriedades mechauicas. 
Densidade. Dureza, tenacidade, maleabilidade, etc. Propriedades ther-
micas e electricas. 

68 -- Propriedades ópticas dos mineraes. Reflexão da luz. Transmissão da 

luz. Refracção da luz. Dupla refracção. Crystaes isotropos e anisotro-
pos. Eixo óptico. Crystaes uniazes e biaxes. Positivos e negativos. 
Elipsoide óptico. Figuras de interferência dos crystaes. 

69 -- Chimica mineral. Composição chimica dos mineraes. Analyse dos mi
neraes. Analyse por via humida. Analyse prigonostica. 

Mineralogia Descriptiva 

70 — Elementos das rochas fundamentaes. Silica. Silicatos essenciaes das 

rochas ácidas. Feldspathos, feldspathoides e micas. Silicatos accesso-
rios. 

71 — Silicatos essenciaes das rocha- básicas. Amphibolios, pyroxenios e pe-
ridotos. Silicatos das rochas amigadaloides. 

72 — Silicatos de metamorphismo. Silicatos de alumínio, anhydros e hydra-
tados. Silicatos não exclusivamente aluminosos. Grandas. 

73 — Elementos das jazidas mineraes. Nitratos. Carbonatos. Sulfatos. Phos-
phatos. Chloretos, etc. 

74 — Estudo e descripção dos principaes minérios metallicos. 

75 — Estudo dos combustíveis mineraes. O carvão brasileiro. 

Geologia 

76 — Forma e dimensões da terra. Espessura da crosta. Resfriamento e con-
tracção. Hypotheses de Laplace. 

/ / — Erosão e sedimentação: seus effeitos. 

78 — Movimentos orogenicos. Anticlinaes e sinclinaes. Diaclases e falhas. 
Provas de levantamento e depressões. 

79 — Os materiaes da crosta terrestre. Solo e sub-solo. Rochas igneas ou 
eruptivas. Rochas sedimentares. Metamorphismo. Rochas metamor-
phicas ou crystalophylianas. 

80 — Differenças entre as rochas eruptivas e sedimentares. F"osseis. Rochas 

plutonicas e vulcânicas. 

81 — Formas das rochas eruptivas: massiços. lacolitos, filões, diques, len-

çóes, cones de lava, tufos. 
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46 — Unidades. Unidades electromagneticas. Systema electrostatico. Unida
des praticas. Comparação das diversas unidades electricas. Dimensões 
das unidades. 

47 — Inducção electromagnetica. Inducção pelas correntes, pelos imans, 
pela acção da terra. Lei de Lenz. Lei geral da inducção. Sentido da 
força electromotriz de inducção. Regras de Maxwel e Fleming. Quan
tidade de electricidade induzida. Lei de Neumann. 

48 — Self-inducção. Coefficiente de self-inducção. Expressão da força ele
ctromotriz de self-inducção. Variações da corrente na abertura e no 
fechamento. Inducção nas massas metallicas. Correntes de Foucault. 

49 — Corrente alternativa. Força electromotriz senusoidal. Periodo. Fre
qüência. Circuito com self, circuito com capacidade, effeito combinado 
do self e da capacidade. Resonancia. Impedancia, reatancia e capaci-
tancia. Intensidade efficaz, força electromotriz efficaz. Intensidade 
média. Potência média. Factor de potência. 

50 — Noções sobre as correntes polyphasicas. 

31 — Campo magnético girante produzido pelas correntes diphasicas e tri-
phasicas. Acção desses campos sobre um iman e sobre um circuito fe
chado ; rotor em gaiola ou em lanterna. 

52 — Noções sobre a illuminação electrica. Lâmpadas de arco e de incan-
descencia. Reguladores das lâmpadas de arco. 

53 — Noções sobre os alternadores e alterno-motores. Central electrica. 

53 — Noções sobre os geradores e motores de corrente continua. Central 
electrica. 

54 — Noções sobre os alternadores e alterno-motores. Central electrica. 

55 — Noções sobre transformadores e bobinas de inducção. Estações trans
formadoras. 

56 —• Effeitos das descargas oscillantes. Experiência, de Tesla. Ondas ele

ctromagneticas. Noções sobre radiotelegraphia e radiotelephonia. 

57 — Descargas nos gazes rarefeitos. Tubos de Geissler e Croockes. Raios 
cathodicos. Raios canaes. Electrons. Raios Roegten. Radiographia. 

58 — Radioactividade. Elementos radioactivos. Effeitos da radiação do ra
dio. Natureza da radiação do radio. Radioactividade induzida e ema
nação do radio. Duração da vida do radio. 

59 — Idéas modernas sobre a constituição da matéria. O átomo de Ruther-
ford e o modelo atômico de Bohr. Ionização dos átomos. 

Mineralogia e Geologia 

60 — Definição e divisão da mineralogia. Mineraes e rochas. Mineraes amor-
phos e crystalizados. Crystaes. 

61 — Crystalographia. Leis que regem as formas dos crystaes. Leis que re
gem as modificações morphologicas dos crystaes. Formas crystalogra-
phicas, holeodricas e memiedricas. 

62 — Goniometria. Coniometros de applicação e de reflexão. 
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82 — Composição chimica, mineraes constituintes, textura e idade das ro
chas eruptivas. Descripção das principaes rochas eruptivas. 

83 —• Facies das rochas sedimentares. Descripção das principaes rochas sedi
mentares. Rochas de sedimentos elásticos. Rochas de sedimentação 
chimica. Sedimentos orgânicos. 

84 — Descripção das principaes rochas metamorphicas. 
85 — Desaggregação e decomposição das rochas. Acção dos diversos agentes. 

Formação do solo. 

86 — As épocas geológicas. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 2." CADEIRA 

CHIMICA AGRÍCOLA 

3.0 ANNO 

CURSO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 

O solo e a sciencia do solo. Formação dos solos: factores physicos, chi
micos e biológicos. Desaggregação e decomposição dos silicatos. Acção hy-
drolitica da água, acção dos ácidos, dos saes e do húmus. Transporte dos 
productos de desaggregação: a sêcco, pela água, pelo vento. Componentes 
dos solos. 

Circulação das soluções salinas no solo. Lavagem dos solos. Erosão em 
relação a causas, effeitos e meios de attenual-a. 

H ú m u s e sua formação: decomposição da matéria orgânica e factores 
que a favorecem ou a retardam. Chimica do húmus e methodos empregados 
na determinação do húmus 110 solo. Formação de piçarras. 

Analyses physicas e mechauicas do solo: formula de Stokes e seu em
prego para estabelecimento de methodos para essas analyses. Methodos em 
voga. Estructura dos solos, cohesão e colloração. Relação entre o solo e o 
ar athmospherico. Relação entre o ar e o calor. 

Analyse chimica do solo — sua importância na determinação da fertili
dade dos solos e os methodos para isso usados. 

Biologia do solo: influencia dos vegetaes nos solos e bactérias fixadoras 
do azoto do ar e transformadoras do azoto em combinações orgânicas. In
fluencia das bactérias na mobilização do phosphoro e potássio pouco solú
veis no solo. Methodos usados nesse estudo. 

Classificação dos solos, de accôrdo com os característicos que lhes são 
impressos pela acção do clima. Typos de solos lacteriticos, podsolicos e 
outros. 

Propriedades dos solos: poder absorvente e catalytico. 
Reacção dos solos: sua influencia e methodos para determinal-a. 

Adubos e adubações 

O emprego de adubos mineraes. Experiências de vegetação em vasos e 
no campo. Maneira de executal-as. Calculo de erro provável. Interpretação 
dos resultados. Methodos de eliminação dos erros systematicos: Methodo-
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standart, de Mitscherlich, de Knut e Vik, de Surface-Pearl, de Richey e 
outros. 

Adubos phosphatados: pós de osso, phosphato precipitado, superphos-
phato simples e duplo, Rhenania phosphato e phosphatos naturaes. Escorias 
de Thomas. Adubos azotados: nitrato de sódio e de cálcio, sulfato de ammo-
nio, uréia, cyanamida de cálcio, pós de sangue. Adubos potassicos : chloreto 
e sulfato de potássio, cinzas, saes de Stass-furth. etc. 

Adubos orgânicos: sua obtenção e emprego, isoladamente ou em asso
ciação com adubos mineraes. 

Precauções a serem tomadas na compra de adubos. 

CHIMICA VEGETAL 

INTRODUCÇÃO AO ESTUDO DA CHIMICA VEGETAL 

As reacções chimicas nos organismos vivos — Chimica dos enzymas 

Leis e princípios que regulam o metabolismo vegetal 

Água: Importância para as plantas. Absorpção pela raiz. Factores ex
ternos que influem sobre esta absorpção. Absorpção pelos outros órgãos da 
planta. Transpiração. Influencia do solo e do clima sobre a transpiração. 

Alimentação mineral. Generalidades. Composição mineral dos diversos 
órgãos. Metabolismo mineral nas raizes e órgãos subterrâneos de reserva; 
nos caules: nas gemmas e nas folhas; nos fructos e nas sementes, durante os 
diversos períodos de desenvolvimento. 

Assimilação do carbono. Considerações históricas. Synthese photo-chi-
mica dos assucares. Papel dos chloroplastas, da matéria corante e do estroma. 
Chloroplastas inactivos. Pigmento dos chloroplastas. Chlorophylla; proprie
dades physico-chimicas. Papel que desempenha na assimilação do carbono. 

Hypotheses que servem para explicar o phenomeno chimico na synthese 
dos hydratos de carbono. 

Os hydratos de carbono de reserva nas sementes 

Sua formação e deposito. Hydratos de carbono das sementes verdes. 
Ameocoagulasy. Amido, saccharose raffinose. Outros polysaccharideos das 
sementes em repouso. 

Resorpcão de assucares e hydratos de carbono pelas sementes em germinação 
Diastase nas sementes em repouso e germinando. Zymogeneo; diffusão 

da diastese. Productos da acção da diastese sobre o amido. Isomaltose e 
maltose. 

Resorpcão da cellulose de reserva 

Cytase. Productos que se formam. 

Metabolismo dos hydratos de carbono nos órgãos subterrâneos de reserva 
Assucares encontrados. Assucares alcooes. Hexoses saccharose, raffi

nose, gencianose. 

Os polysaccharideos do grupo da Inulina 

Propriedades geraes —- Sinistrina, triticina, graminina. 
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O amido nos órgãos subterrâneos de reserva 

Proporção de amido nos rhyzomas e tuberculos. 

Dextrano, mannano, galactano, cellulose de reserva 

Transformação dos hydratos de carbono durante o periodo de repouso 
e de actividade. 

Metabolismo dos hydratos de carbono nos brotos e gemmas 

Hydratos de carbono encontrados - - Mannita, dulcita, glycose, saccha
rose, raffinose, estachyose. amido, inulina, cellulose de reserva.' Resorpcão 
e formação dos hydratos de carbono nos brotos. 

Metabolismo nas folhas 

Importância do amido nas folhas. Experiências de Sachs Producção 
artificial de amido pela introducção de assucar — Dissolução de amido e 
transporte de assucar — Enzymas amyloliticos — O chamado amido tran
sitório — Resorpcão de assucar pelas folhas. 

Metabolismo nos fructos 

Transformações operadas durante a maturação dos fructos — Assucares 
nos fructos maduros — invertina. 

Os lypoides no metabolismo das plantas 

Lypoides utilizados na alimentação das plantas -- Methodos emprega 
dos para o seu estudo — Importância das gorduras para as plantas — Ácidos 
graxos e glycerina nas sementes - Ácidos graxos livres — Productos de 
transformação dos ácidos graxos — Transporte das emulsÕes graxas Pa
pel da glycerina — Transformação das gorduras em assucares. 

Os cytolypoides das plantas. Os phospholypoides 

Formação, constituição e importância para as plantas. 

Esterrinolypoidesi nas plantas e sementes 

CEROLYPOIDIUS : — Existência e formação nas plantas. 
A Z O T O — Papel na alimentação vegetal. Assimilação do ammoniaco, 

dos nitratos e das substancias orgânicas azotadas pelas raizes. 

Metabolismo das albuminas nas folhas, gemmas, fructos, sementes e raizes, 
nos seus diversos estados de desenvolvimento 

AS SUBSTANCIAS PROTEICAS D A S S E M E N T E S M A D U R A S — 
Resorpcão dellas durante a germinação; regeneração pelo embryão. Mobili
zação das albuminas. Enzymas proteolyticos. Productos primários e secun
dários da decomposição das albuminas. 

RESPIRAÇÃO — Generalidades. As trocas gazosas na respiração dos 
diversos órgãos. Relação entre a respiração e os períodos de desenvolvi
mento. Influencia dos factores externos. Os materiaes utilizados na respira
ção. Productos da oxydação sem desdobramento da molécula de assucar. 
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Formação do ácido gluconico. sorbose. Productos incompletos da oxydação 
dos assucares, com desdobramento da molécula de assucar. Formação dos 
ácidos orgânicos. Os ácidos oxalico, malico, tartarico, succinico, fumarico, 
citrico. Distribuição da acidez. Os ácidos nos fructos em maturação. Oxy
dação das gorduras e das outras substancias azotadas. Absorpção do oxy-
genio combinado. 

BASES PURICAS — Generalidades. Cateina e theobromina. Formação 
e propriedades principaes. 

G L Y C O S I D E S —• Glycosides que pela sua decomposição produzem o 
ácido cyanhydrico. Amygdalina, dhurrina, phaseolunatina, etc. 

Alcalóides 

Importância e papel dos alcalóides no metabolismo das plantas. Alguns 
dos alcalóides principaes. 

PARTE PRATICA 

CHIMICA DOS ADUBOS 

Analyses dos phosphatos e da escoria de Thomas. 
Dosagem do P205 solúvel n'agua, no ácido citrico e nos ácidos concen

trados. 
Analyse dos adubos ammoniacaes. 
Analyse dos nitratos. 
Analyse dos adubos potassicos. 
Analyses de um adubo de curral — Tomada da amostra — Dosagens 

do N total, do P205 e do K20. 

CHIMICA DO SOLO 

Analyse completa de uma terra sob o ponto de vista agricola. 

CHIMICA VEGETAL 

Dosagem da água. Dosagem cia albumina bruta e pura. Dosagem dos 
ácidos malico, oxalico, citrico e succinico. Dosagem do ammoniaco e dos 
nitratos. Analyse das cinzas. Dosagem de um alcalóide. 

EXPERIÊNCIAS 

Em vaso, pelo methodo de Mitscherlich e outros. Protocollo de expe
riências e interpretação dos dados obtidos. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA g.« CADEIRA 

BOTÂNICA AGRÍCOLA 

1.° ANNO 
I 

CURSO NORMAL 

PEDRO MOURA DE OLIVEIRA SANTOS 

Professor cathedratico. 

BOTÂNICA GERAL 

Caracteres distinctivos cios vegetaes — Divisões da Botânica — Im
portância do estudo da Anatomia e da Morphologia vegetal. 

A Cellula vegetal: — O cvtoplasma. o núcleo e a membrana — Inclu
sões cytoplasmicas — O sueco cellular — Propriedades biológicas das cel-
lulas — Divisões da cellula. Modificações cia perede cellular. Fôrma das 
cellulas — Conteúdos cellulares. 

Tecidos vegetaes: — Meristemas e parenchymas. Tecido protector, 
conductor ou vascular, de sustentação e secrector. 

Morphologia da raiz: — Estructura anatômica primaria da raiz. Es-
truetura das raizes aéreas e aquáticas. Distribuição das radicellas. Evolu
ção das radicellas. Numero de filas de radicellas e suas variações. Cres
cimento da raiz em comprimento. As cellulas iniciaes da raiz e origem 
dos tecidos nas Embryophitas asiphonogamos e syphonogamos. Origem 
dos pêlos absorventes nas raizes dos Monocotyledoneos e dos Dicotyle-
doneos. Crescimento intercalar da raiz. Estructura anatômica secunda
ria da raiz. Anatomia comparada das raizes das principaes plantas culti
vadas. 

Morphologia do caule: — Caracteres externos do caule. Differenças 
morphologicas. Differentes typos de caules quanto ao meio em que vi
vem. Caules subterrâneos, seus differentes typos e caracteres. Caules 
aéreos, seus differentes typos e caracteres. Gemmas e gomos, caracteres 
morphologicos, localização e suas producções. Duração das gemmas. Ap-
plicações das gemmas na practica agricola. Ramificações dos caules. Me-
tamorphorse dos ramos. 
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Anatomia do caule: — Estructura anatômica primaria do caule dos 
Embryophytos asyphonogamos, dos Gymnospermos, dos Monocotyledo-
neos e dos Dicotyledoneos. Passagem da raiz a caule. Variação da estru
ctura anatômica do caule com o meio. Crescimento do caule em compri
mento. Estructura anatômica secundaria do caule. Lenticellas. Caules 
anômalos. Anatomia comparada dos caules das principaes plantas culti 
vadas. 

Morphologia da folha: — Origem e orientação das folhas. Partes que 
a constituem. Duração, fôrma e nervação das folhas. Phyllotaxia. Hete-
rophylia. Prefoliação. 

Anatomia da folha: — Estructura anatômica do peciolo e do limbo. 
Estructura anatômica do limbo dos Monocotyledoneos e dos Dicotyledo
neos. Estornas. Duração e queda das folhas. Variações da estructura 
das folhas com o meio. Anatomia comparada das folhas das principaes 
plantas cultivadas. 

Morphologia da flor: — Inflorescencias. Prefloração. Verticillos flo-
raes. Cálice e corolla. Classificação das corollas quanto á fôrma. Flo
res completas e incompletas; regulares e irregulares. Androceu. Diffe
rentes partes do estame. Numero de estames, comprimento, concrescencia, 
numero de saccos pollinicos das antheras. Dehiscencia das antheras; po
sição no filete. Disposição dos estames. Gyneceu. Differentes partes do 
pistillo. Origem e formação do pistillo. Variações do numero de carpel-
los e de lojas do pistillo. Plascentação. Concrescencia dos estiletes e dos 

estigmas. Origem folhar do pistillo. Óvulos, partes que o constituem 
e differentes typos de óvulos. Posição do ovario na flor. Orientação 
da flor. F"ormulas e Diagrammas floraes. 

Anatomia da flor: — Estructura anatômica das sepalas e das pétalas. 
Estructura anatômica das differentes partes do androceu e do gyneceu. 

Fructo: -— Desenvolvimento do pistillo em fructo. Partes consti
tuintes do fructo. Classificação e denominação dos fructos. 

Sementes: —Partes que a constituem. 

Sementes: — Origem e estructura das sementes. Partes que a cons
tituem. Germinação da semente. Condições intrínsecas e extrinsecas da 
germinação. Sementes albuminadas e exalbuminadas, epigeas e hypogeas. 
Morphologia da semente. 

PHYSIOLOGIA: — Composição chimica da planta. Elementos in
dispensáveis e accessorios á planta e seu papel. Exigências especiaes. 

Absorpção e circulação dos alimentos: — Órgãos de absorpção. Ori
gem e circulação das substancias mineraes. Seiva bruta e elaborada. 

Transpiração: — Sua variação. Influencia dos agentes exteriores 
Transpiração em relação a absorpção. 

Respiração: - Natureza do phenomeno e experiência fundamental. 
Generalidade do phenomeno respiratório. Papel do Oxygenio absorvido 
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e origem do CO 2 desprendido. Resistência á asphvxia. Variações da 
intensidade respiratória. 

Nutrição carbonada: — Natureza do phenomeno e experiência funda
mental. Os pigmentos vegetaes. Papel da chlorophylla na photosynthese. 
Variações da assimilação chlorophyliana. Productos da assimilação. 

Nutrição azotada: — Origem e assimilação do azoto. Absorpção do 
azoto pelas Leguminosas. Synthese das matérias azotadas e productos 
de sua desassimilação. 

Nutrição das plantas sem chlorophylla: — Phenomenos de mutualismo. 

Crescimento: — Mechanismo do crescimento. 

Geotropismo. Heliotropismo. Hydrotropismo. etc. 
Reproducção sexual e asexual. 
Floração. Polinização. Fecundação. 
Desenvolvimento da semente e do fructo. 

B O T Â N I C A ESPECIAL 

Taxionomia: — Princípios geraes da classificação botânica. Classi
ficações praticas ou artificiaes, phylogeneticas ou naturaes e mixtas. Prin
cipio da subordinação dos caracteres. Sub-divisões das classificações. No 
menclatura botânica. 

l.a Secção. — Eschyzophytos -- Caracteres geraes, desenvolvimento re
producção, utilidade. 

2.a Secção. — Myxomycetos — Caracteres geraes, desenvolvimento, ca
racteres, reproducção, utilidade. 

3.a Secção. — Flagellados — Caracteres geraes, desenvolvimento, repro
ducção, utilidade. 

4.a Secção. —- Dinoflagellados — Caracteres geraes, desenvolvimento, 
reproducção, utilidade. 

o.a Secção. — Bacillariphytos — Caracteres geraes. desenvolvimento, re
producção, utilidade. 

6.a Secção. — Conjugadas — Caracteres geraes, desenvolvimento, repro
ducção, utilidade. 

7:x Secção. — Chlorophyceas — Caracteres geraes, desenvolvimento, 
reproducção, utilidade. 

8,a Secção. — Charophytas — Caracteres geraes. desenvolvimento, repro
ducção, utilidade. 

9.a Secção. — Pheophyceas — Caracteres geraes, desenvolvimento, re
producção, utilidade. 

10.a Secção. — Rhodophyceas — Caracteres geraes, desenvolvimento, re
producção, utilidade. 

11.a Secção. — Eumycetos -- Caracteres geraes, desenvolvimento, repro
ducção, utilidade. 

1-. Secção — Embryophytos asiphonogamos — Caracteres geraes, de
senvolvimento, reproducção, utilidade. 
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I — Sub-secção — Bryophytos: — Hepaticos e Muscineos. Cara
cteres geraes, fôrma, estructura dos órgãos vegetativos, reproducção e 
utilidade. 

II — Sub-secção — Pteridophytos: — Felicineas, Equisetineas e 
Lycopodineas — Caracteres geraes, fôrma, estructura dos órgãos vegeta
tivos, reproducção e utilidade. 

13.a Secção. — Embryophytos siphonogamos — Caracteres geraes. 

I —• Sub-secção — Gymnospermas. — Caracteres geraes reproducção, 
estructura dos órgãos vegetativos, reproducção e applicações. 

a) Classe —• Cycadales — Familia — Cycadaceas. 

b) Classe — Coniferales — Familia. Taxaceas e Pinaceas. 

c) Classe — Gnetales — Familia —• Gnetaceas. 

II —• Sub-Secção. Angiospermas. — Caracteres geraes, estructura 
dos órgãos vegetativos, reproducção. 

a) Classe — Monocotyledoneos. — Caracteres geraes, estru
ctura da raiz, do caule, da folha e da flor — Reproducção 
e applicações. 

l.a Serie —• Pandanales — F̂ amilia Typhaceas e Pandanaceas. 

2.a Serie — Glumiflóras - - Familia Graminaceas e Cyperaceas. 

3.a Serie — Princepes — Familia Araceas e Lemnaceas. 

5.a Serie — Farinosas — Familia Bromeliaceas. 

6.a Serie — Lilifloras — Familia juncaceas — Liliaceas, Amarylidaceas. 

Dioscoreaceas — Iridaceas. 

7.a Serie — Scitamineas — Familia — Musaceas — Zingiberaceas. Can-
naceas. Marantaceas. 

S.a Serie — Microspermas — Familia Orchidaceas. 

b) Classe — Dicotyledoneos — Caracteres geraes, fôrma, 
estructura da raiz, caule, folha, flor. Reproducção e ap
plicações. 

§) Sub-classe — Archichlamydeas 

l.a Serie — Verticilladas — Familia Casuarinaceas. 

2.a Serie — Piperales — Familia Piperaceas. 
3.a Serie — Salicales — F~amilia Salicaceas. 
4.a Serie — Juglandales — Familia Juglandaceas. 
5.a Serie — Fagales — Familia Fagaceas e Betulaceas. 

6.a Serie —• Urticales -—• Familia Ulmaceas, Ulticaceas, Moraceas e sub-
familia Moroideas, Artocarpoideas e Cannaboideas. 

7.a Serie —• Santalales — Familia Loranthaceas. 

8.a Serie — Polygonales — Familia Polygonaceas. 

9.a Serie — Centrospermas —• Familia Chenopodiaceas, Amarantaceas, 
Basellaceas, Caryophyllaceas. 

10.a Serie — Ranales — Familia Nympheaceas, Ranunculaceas, Magno-
liaceas, Anonaceas, Alyristicaceas, Berberidaceas, Lauraceas. 
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ll.a Serie — Rhoedales — Familia Cruciferas, Papaveraceas, Capparida-
ceas Resedaceas. 

12.a Serie — Rosales — Familia Platanaceas. Saxifragaceas, Rosaceas, 
Leguminosas e suas sub-familias. Mimosaceas. Caesalpinaceas 
e Papilionaceas. 

13.a Serie — Geraniales — Familia Rutaceas, Meliaceas. Linaceas, Gera-
niaceas, Erytroxylaceas. Euphorbiaceas. 

14.a Serie — Sapindales —- Familia Aquifoliaceas, Anacardiaceas, Sapin-
daceas. 

15.a Serie — Rhamnales — F"amilia Vitaceas. 
16.a Serie — Malvales — Familia Tiliaceas, Bombacaceas, Steroculiaceas. 
17.a Serie — Parietales — Familia Theaceas, Guttiferas, Bixaceas, Cari-

caceas, Passifloraceas, Violaceas. Begoniaceas. 
18.a Serie — Opuntiales — Familia Cactaceas. 
19.a Serie -- Myrtifloras — Familia lecithydiaceas. Punidiaceas, Punica-

ceas, Myrtaceas. Melastamaceas, Oenotheraceas. 
20.a Serie — Umbellifloras — Familia Araliaceas, Umbelliferas. 

§§ Sub-classe — Metachlamydeas: 

l.a Serie — Euricales — F^amilia Ericaceas. 
2.a Serie — Primulales — F"amilia Primulaceas. 
3.a Serie —- Ebenales — F"amilia Sapotaceas, Ebenaceas, Styracaceas. 

3.a Serie — Confortas — F"aniilia Oleaceas, Loganiaceas, Gentianeaceas. 
Apocynaceas, Asclepiadaceas. 

5.a Serie —• Tubifloras -- Familia Convolvulaceas, Solanaceas. Borraga-
ceas, Verbenaceas, Labiaceas, Scrophulariaceas, Bignoma-
ceas, Pedallaceas. 

6.a Serie -- Rubiales F"amilia Rubiaceas, Caprifoliaceas. Valeriana-
ceas. 

7.a Serie — Cucurbitales — Familia Cucurbitaceas. 
8.a Serie — Campanuladas — F"amilia Campanulaceas, Compostas. 

PARTE APPLICADA DA BOTÂNICA GERAL 

Estudo da morphologia dos diversos órgãos vegetaes. Dissecação de 
plantas. Methodos de fixação e coloração dos cortes histologicos. Te
chnica dos cortes á mão livre c á microtomo. Montagem das preparações 

microscópicas. 

Reconhecimento das substancias orgânicas e mineraes contidas nas 
cellulas. 

Estudo microscópico das cellulas, membranas, núcleo, conteúdos cel-
lulares e reacções microchimicas. Cortes histologicos, interpretação e de
senhos da raiz, caule, folha e órgãos floraes em representantes de plantas 
Monocotyledoneas, Dicotyledoneas e em Embryophytas asiphonogamos. 
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Exame das formações epidérmicas, pêlos, estornas, cryptas estomatiferas, 
etc. Estudo pratico das funeções physiologicas, mediante montagem de 
apparelhos. 

PARTE APPLICADA DA BOTÂNICA ESPECIAL 

Instrumentos e utensílios para herborização. Colheita, seccagem, col-
iagem e rotulagem das plantas. Preparo do herbário. Exercícios práticos 
para a determinação e classificação das plantas. Conhecimento pratico 
das principaes plantas úteis e nocivas á agricultura. Estudo no laborató
rio de diversos specimens de fungos, algas, musgos, lichens, fetos, e de
senho dos respectivos órgãos de reproducção. Estudo e desenho dos ór
gãos floraes, diagrammas floraes das plantas agrícolas. Excursão pelo 
Parque da Escola. 



PROGRAMMA DA 4.a CADEIRA 

AGRICULTURA ESPECIAL 

l.a Parte -- ELEMENTOS DE GENÉTICA VEGETAL - Resumo 
do histórico das theorias da Evolução. Lamarchismo, Darwinismo, Theo-
r a de_ Weissmann. As mutações. Os cruzamentos. Mendelismo Ac-
chmaçao. Methodos de selecção. Biometria: curvas de freqüência, me
didas de dispersão, erro provável e correlação. Experiências de vegetação 
no campo. A parte de applicação é dada em cada cultura. 

2/' Pane - GRANDES CULTURAS: - constando de: 

CUTURA DO CAFEEIRO: .-Histórico, Descripção botânica, Cia. 
sificaçao de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima Solo 
Escolha e preparo das sementes. Melhoramentos Sementeira. Plantação 
e transplantaçao. Trabalhos culturaes. Adubações. Poda Colheita Se-
camento e beneficio. Principaes inimigos. Culturas intercaladas. Som-
breamento. Combate as erosões. 

CUITURA DO MILHO: i istorico. Descripção botânica. Clas
sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo 
Escolha e preparo da Semente. Melhoramento. Sementeira. Trabalhos 
culturaes. Adubações. Colheita. Principaes inimigos. Armazenamento 
Conservação. Rotação de culturas. Culturas intercaladas. Milho para 
silagem e para fenação. 

CUTURA DO ARROZ: - - Histórico. Descripção botânica. Clas
sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima solo 
Systema de irrigação. Escolha e preparo da semente. Melhoramento 
Sementeira. Trabalhos culturaes. Adubações. Colheita. Batedun Prin 
cipaes inimigos. Armazenamento. Conservação. 

CULTURAS DO TRIGO E DA AVEIA - Histórico. Descripção 
botânica. Classificação de espécies e variedades. Seu estudo compara
tivo. Clima. Solo. Escolha e preparo da Semente. Melhoramento. Se
menteira. _ Trabalhos culturaes. Adubações. Colheita. Batedura. Prin
cipaes inimigos. Armazenamento. Conservação. 

CULTURAS DO FEIJÃO E DA SOJA - Histórico. Descripção 
botânica. Classificação de espécie e variedades. Seu estudo comparativo. 
Clima. Solo. Escolha e preparo das sementes. Melhoramento. Semen
teira. Trabalhos culturaes. Adubações. Colheita. Principaes inimigos 
Armazenamento. Conservação. 
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CUTURA DA BATATINHA Histórico. Descripção botânica. 
Classificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. 
Solo. Escolha e preparo da semente. Repouso physiologico. Degene-
rescencia. Melhoramento. Sementeira. Trabalhos culturaes. Adubações 
Colheita. Principaes inimigos. Armazenamento. Conservação. 

CULTURA DA CANNA DE ASSUCAR — Histórico. Descripção 
botânica. Classificação de espécies e variedades. Seu estudo compara
tivo. Clima. Solo. Escolha e preparo da semente. Melhoramento 
Plantação. Trabalhos culturaes. Adubações. Colheita. Principaes ini
migos. 

CULTURA DA MANDIOCA - Historio. Descripção botânica. 
Classificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. 
Solo. Ciclo vegetativo. Escolha e preparo da semente. Melhoramento. 
Plantação. Trabalhos culturaes. Poda. Adubação. Colheita. Principaes 
inimigos. 

CULTURA DO ALGODOEIRO - - Histórico. Descripção botânica. 
Classificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. 
Solo. Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Tra
balhos culturaes. Adubações. Colheita. Principaes inimigos. Methodos 
de expurgo. Armazenamento e Beneficio. 

CULTURA DA ALFAFA -- Histórico. Descripção botânica. Clas
sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. 
Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Innoculação 
do solo. Tratos culturaes. Adubações. Ceifa. Cura. Principaes inimi
gos. Conservação e en fardamento. 

C U L T U R A D O T A B A C O - - Histórico. Descripção. Botânica. Clas

sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. 

Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Transplantação. 

Trabalhos culturaes. Adubações. Colheita. Principaes inimigos. Armaze
namento e maturação. 

C U L T U R A D E F O R R A G E N S D I V E R S A S — Mucunas. Hervilhas 
de vacca e do Canadá. Canna forrageira Jaraguá. Gordura. Gloris. 
Batata doce. etc. 

PASTAGENS NATURAES E ARTIFICIAES 

PARTE PRATICA — Execução das culturas estudadas com a aplica
ção do maior numero de machinas possível. Estudo dos caracteres das 

principaes variedades. Melhoramento das principaes culturas. Excursões. 



ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 5.a CADEIRA 

BROMATOLOGIA ANIMAL, ZOOTECHNIA ESPECIAL, NOÇõ! s DE HKIKVU E 

VETERINÁRIA 

Prof. Cathedratico: Dr. Nicolau Athanassof 

Assistente: Dr. Lamartine A. Cunha. 

,T . í 3 Theoricas — 3 horas 
Numero de aulas por semana 

[ 2 Praticas 1 horas 

I — BROMATOLOGIA ANIMAI. 

Importância e papel da alimentação na criação e exploração dos ani
maes domésticos e aperfeiçoamento das suas raças. Dependencii entre a 
producção animal e vegetal, numa propriedade agricola. Definição e fins 
d.a Bromatologia animal. 

Composição do organismo animai-

Os alimentos: Definição, origem e composição chimica. Es udo dos 
principaes componentes dos alimentos: água, matéria secca, matérias azo-
tadas (albuminas e não albuminas), matérias graxas, matérias extractivas 
não azotadas, cellulose e saes mineraes. As vitaminas, os fermentos e 
enzimas. Factores cpie podem influir na riqueza e no valor nutritivo dos 

alimentos. 

Digestão: Digestibilidade dos alimentos, methodo- e processos para 

determinal-a. Digestibilidade dos princípios nutritivos, coeficienti 
digestibilidade. Relação nutritiva, relação adipo-proteica. 

Utilização das substancias digeridas. Valor nutritivo cios alimentos. 
As leis da formação da carne, gordura, leite, phaneros e producção de força 

Papel que desempenham os princípios nutritivos nas mutações materiaes e 

dynamicas, as suplencias reciprocas. 

Acção das substancias mineraes e da água. 

Os alimentos e forragens : Forragens verdes, silagem. Fenos e pa

lhas. Raizes e tuberculos. Grãos e sementes. Farinhas e farellos. Sub 

productos de resíduos de origem animai e vegetal. Conservação dos ali 

nientos e forragens- O arraçoamento dos animaes. Factores physiologi-
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cos e econômicos. Methodos de arraçoamento. As normas. As rações 

typicas. 
Os condimentos e adjuvantes. 
Preparo e mistura dos alimentos. A distribuição das rações e horá

rio das refeições. 

O — ZOOTECHNIA ESPECIAL 

1 — Eqüinos, muares e asininos. Particularidades das espécies sob 
o ponto de vista Zootechnico e econômico. Escolha da zona. Installação 
da fazenda de criar: Pastagens, estrebarias, curraes, potreiros, apartado-
res, cercas e aguadas. 

Organização dos serviços: Pessoal e material. Stud-book. Methodos de 
reproducção. F2scolha da raça e dos reproductores. Padreação. Gestação e 
parto. Aleitamento e desmamine. Creação. Alimentação dos potros, dos re
productores e cavados de serviço. Adestramento e treinamento dos animaes. 

2 _ Bovinos. — Particularidades da espécie sob o ponto de vista 
Zootechnico e econômico. Escolha da zona. Installação da fazenda de 
criar. Pastagens, estabulos, curraes, banheiros, apartadores, cercas e aguadas. 

Organização dos serviços: Pessoal e material. Herd-Book 

A) Criação dos bovinos: Methodos de reproducção. Escolha da raça 
e dos reproductores. Padreação, gestação e parto. Moléstia e accidentes 
durante a gestação e depois do parto. Aleitamento e desmamma. Doenças 
dos bezerros durante o periodo de aleitamento. Criação e alimentação do 
gado novo. Regime e alimentação dos reproductores. 

B) Exploração dos bovinos: a) Producção de carne. Estudo e 
apreciação da carne, categorias de carne. Engorda dos bovinos. Syste-
mas de engorda. Regimen e alimentação dos bovinos de engorda, b) 
Producção de leite. Secreção do leite. Factores que influem sobre a 
secreção láctea: Qualidade da vacca e acção dos factores exteriores. Ali
mentação das vaccas leiteiras, c) Producção de força. Adestramento 
dos novilhos. Alimentação dos bois carreiros. 

3 — Os suínos. —• Particularidade da espécie sob o ponto de vista Zoo
technico e econômico. Organização dos serviços. Pessoal, pocilgas e 
chiqueiros. Pig-Book. Escolha da raça e dos reproductores. Methodos 
de reproducção. Padreação, gestação, parto, aleitamento, desmamma e 
criação. Regime e alimentação dos suinos. Engorda dos suinos. 

4 — Ovinos e caprinos. — Particularidades das espécies sob o ponto 
de vista Zootechnico e econômico- Organização dos serviços. Pessoal, 
cães de pastor. Apriscos — Flock-Book. Escolha da raça e dos reprodu
ctores. Methodos de reproducção. Padreação, gestação, parto, aleita
mento e desmamma. Criação. Alimentação. Exploração dos ovinos para 
lã. Engorda dos ovinos. Producção de leite. 

III — NOÇÕES D E HYGIENE E VETERINÁRIA 

Definição e objecto. Estado de saúde e estado mórbido. As causas 
das moléstias. Divisão das moléstias. 
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Os agentes de hygiene: 1) circunfusa: Estudo do solo. das águas, 
da atmosphera e do clima sob o ponto de vista hygienico. 2) Hygiene 
dos estabulos: Conservação, limpeza, lavagem e desinfecção. Remoção das 
fezes. Cama para os animaes. 3) Ingesta: Hygiene da alimentação. As 
intoxicações determinadas pelas plantas tóxicas, resíduos industriaes e 
alimentos alterados. Água para o gado. 4) Hygiene da pelle: Trato 
dos animaes, applicações de água. Tosa. Pr.otecção da pelle contra as 
ferroadas dos insectos. 

5 — Hygiene e affecções do ubere da vacca leiteira. 
6 — Hygiene dos pés. Ferradura. 
7 — Arreios para os animaes: arreios de contenção, para o serviço de 

montaria e para tracção. Condições que devem preencher os arreios e sua 
conservação. 

8 — D o exercicio do descanço. Influencia sanitária do exercicio. 
9 — Hygiene dos reproductores, cuidados a dispensar ás fêmeas em 

gestação. 

10 — Cremação. enterro e destruição dos cadáveres. Cemitérios. 
11 —• Exame clinico dos animaes doentes. Methodos e processos para 

estudar os symptomas e as moléstias. Diagnostico. Prognostico. Trata
mento. 

12 — Medicamentos, seu preparo e administração. Vias de absorpção 
e eliminação. Posologia: Receita. 

13 — Pequenas operações cirúrgicas. Desinfectantes e desinfecção 
dos instrumentos e cia região a operar. IncisÕes. Puncções, soturas. 
Cauterização Sangria. Vblação de tumores, amputação da cauda. Cura
tivos. Processos adoptados na pratica para castração cios animaes. Accidentes 
após a operação. 

14 — Inflammação. Abcessos. Hematonia. Hygroma. Queimadu
ras. Contusões. Feridas. Fractura e evolução do chifre. 

15 — Moléstias dos ossos e do apparelho locomotor. Rachitismo, 
cachexia óssea. Esforço ou torceduras. Contusão da sola. Frieira, 

aguamento. 
16 — Moléstia do apparelho da visão. Corpo- extranhos. Conjunctivite, 

Ophthalmia. 
17 _ Moléstias do apparelho digestivo: Estomatite, parotidite, in-

digestoes, eólicas, congestão intestinal, meteorismo, gastrite e enterite. 
18 — Moléstias parasitárias internas: Strongylose. Ascaridiose. 

cystecercose, teniases 
.19 —• Moléstias i o apparelho respiratório: angyna, bronchite, conges

tão pulmonar e pneumonia. 
20 — Moléstias do apparelho nervoso; [nsolação, congestão cerebral, 

eclampsia. 
21 — Moléstias do apparelho genito-urinario: Cystite. Nephrite, Li-

thiase urinaria. Metrite. 
22 — Affecções cirúrgicas. Hérnias. Imperfuração do ânus. 
23 —• Prophylaxia das moléstias contagiosas. Moléstias microbianas 

e parasitárias. Defesa contra as moléstias contagiosas. Meios de defesa : 
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Isolamento. Desinfecção. Immunidade. Vaccinas e Vaccinação. Soro e Soro-
therapia. Policia sanitária veterinária. 

24 — Diagnostico e tratamento gera! das moléstias contagiosas. 
25 — Moléstias parasitárias da pelle: tinha, piolhos, sarna, carrapatos, 

bernes, varejas, bicho de pé. 
26 — Estudo das principaes moléstias microbianas e de virus. car

búnculo hematico, carbúnculo symptomatico. Febre aphtosa, tuberculose. 
Pyroplasmose e anaplasmose, garrotilho. Tétano. Mormo. Hydrophobia. 
batedeira dos porcos. Enterite infecciosa dos porcos. Pneumonia conta

giosa dos porcos. 

PARTE APPLICADA 

Trabalhos práticos sobre assumptos de Bromatologia Animal e Vete
rinária de accôrdo com o programma. 

IV LACTICINIOS 

4.° ANNO: — Mestre de Leiteria 

Numero de aulas praticas por semana: 1 — 2 horas. 

1 — LEITE 

Leite. — Definição, composição e propriedades. Leite de vacca, de 
cabra e de ovelha. Leite Colostro. Os micróbios do leite. Defeitos e 
alterações do leite. 

Ordenha das vaccas. •— Hygiene relativa aos ordenhadores, vasilha
mes, estabulos e vaccas. Vasilhames e sua conservação. Recepção e cui

dados a dispensar ao leite: Pesagem, filtração, resfriamento. Acondicio-
namento, transporte e venda de leite fresco. 

Conservação do leite, aquecimento, pasteurização, esterilização, homo
geneização, refrigeração e congelação. 

Leite condensado, leite maternizado, leite infantil, farinha láctea, leite 
em pó. 

Coalhada de Kephir. 

Defeitos e alteração do leite. 

Analyse rápida do leite. Maneira de tomar e conservar as amostras. 
Determinação cia densidade, acidez, gordura e extracto secco. Pesquisas 
da água, impurezas, amido e bicarbonato de sódio no leite. 

Controle da producção das vaccas leiteiras: Methodos de controle. 
Periodicidade e duração do controle; pesagem do leite, determinação da 
gordura e forragens consumidas. Períodos de lactação e de controle. Cal
culo e registro dos dados nos livros competentes. Utilização dos dados 
obtidos para os livros genealogicos. 
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2 — FABRICO D A M A N T E I G A 

Installação de uma fabrica cie manteiga; conservação e desinfecção. 
Recepção do leite. Desnatadeiras e desnatagem. Creme e leite desnatado. 
Maturação do creme. Batedeiras e batedura do creme. Malaxadores, des-
leitagem e salgamento da manteiga. Soro de manteiga. Moldagem e 
emballagem da manteiga. Conservação da manteiga. Alteração das man-
teigas e defeitos da manteiga. Fabrico da caseina. 

Queijo, definição e composição. Installação de uma fabrica de quei
jos. Conservação e desinfecção. Princípios geraes sobre o fabrico dos 
queijos. Fermentos e determinação da sua força. Recepção e coagulação 
do leite. Tratamento do coalho. As formas, prensagem, salga e cura dos 
queijos. Local para amadurecimento dos queijos. 

Diversos typos de queijos: Petit-Suisse, Creme Suisso, Requeijões. 
Rheno (Edam) Gondá (Prato) Minas. Conservação e emballagem dos 
queijos. Defeitos, alterações e inimigos dos queijos. 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 6.a CADEIRA 

ENGENHARIA RURAL 

3.o ANNO 

TOPOGRAPHIA E ESTRADAS DE RODAGEM 

1 — ALINHAMENTOS — Instrumentos, balisas, cadeia de agrimen-
sor, fichas communs e chumbadas. Trenas, fitas de aço. fio de invar, e outros 
diastimetros. Alidades. Esquadros: cylindrico, prismático e espherico. Afe
rição, verificação e ajustamento desses instrumentos. 

2 — Medição directa das distancias. Alinhamentos horizontaes e incli
nados. Effeito da catenaria. correcção. Erros systematicos e accidentaes. Re-
ducção ao horizonte. Obstáculos, prolongamento de alinhamentos, intersecção. 

3 O alinhamento como (demento de referencia. Processos de referen
cia de pontos ao alinhamento. Perpendiculares e parallelas. Transposição de 
obstáculos á medição. 

4 Bússola, typos mais communs, requisitos para o bom funcciona
mento. Emprego, verificação e ajustamento. Rumos de ré e de vante. Rumos 
magnéticos e verdadeiros. Azimuths. relação de azimuths para rumos. De
clinação magnética, e sua determinação pelo processo de observação solar 
em iguaes altitudes; linhas isogonicas. Reaviventação de rumos antigos. At-
tracções locaes, correcção dos seus effeitos. 

5 — Medição dos ângulos, por meio de diastimetros, processo da corda 
e da tangente. Locação de ângulos pelos mesmos processos. Medição de ân
gulos pela bússola. Rumos lidos e rumos calculados. R u m o inicial. Cami-
nhamento. Polygonal topographica, aberta e fechada. Ângulos de cleflexão, 
e interiores. Controle do serviço de medição de ângulos por meio da bússola. 
v ernier typos e emprego nos goniometros. Medição de ângulos por série 
e repetição. Ferros mais communs e meios de evital-os. 

'' — Teodolitos, conhecimento completo do apparelho, verificação e 
ajustamentos. Methodos de levantamento topographico. Caminhamento. 
Triangulação elementar. Organização da caderneta de campo. Levantamen
tos internos e sua amarração. Verificação das cadernetas de campo. Levan
tamento de pontos inaccessiveis. Methodo de intersecção e de irradiação. 
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7 — Medição indirecta das distancias. Estadia, theoria e pratica; re-
ducção das notas. Regua de calculo, diagrammas reductores. Miras. 

8 — A L T I M E T R I A — Plano de referencia. Nivel do mar. Nivela
mento barometrico, formulas mais communs. Aneroide, seu emprego. Cor
recção das observações por meio cie diagrammas. Nivelamento trigonomé
trico. Emprego dos princípios de atadimetria á altimetria. 

9 — Instrumentos empregados na altimetria. Níveis de bolha de ar. 
Nivel de perpendiculo. Nivel de mão. Nivel de tripé. Verificação e ajusta
mento desses instrumentos. Processos de levantamento altimetrico. Refe
rencias de nivel. Pontos de mudança e "intermediários". Nivelamento diffe-
rencial. Contranivelamento. Nivelamento composto. Organização da cader
neta de campo. Nivelamento para o perfil longitudinal. Estaqueamento para 
esse serviço. Perfil transversal. 

10 — Curvas de nivel. Levantamento, diversos processos. Emprego do 
clinometro e do nivel de mão. Planos cotados, interpretação e emprego. 

11 — D E S E N H O — Instrumentos de desenhos, verificação e emprego. 
Desenho das rectas. Polygonaes. Desenho dos ângulos por meio de transfe
ridor. Processos da corda e da tangente. Desenho das polygonaes abertas, 
critica dos diversos processos. Erro de fechamento. 

12 — Papel de desenho, tela, papel ferro-prussiato. Tintas communs, 
seu emprego no desenho dos mappas. Convenções usuaes. Legendas. Symbo-
los lettreiros. Escala, sua influencia nos trabalhos de levantamento. Escalas 
nos perfis e nos planos cotados. Acabamento dos mappas. 

13 — Calculo das coordenadas rectangulares. Preparo das notas de 
campo. Propriedades geraes das coordenadas. Coordenadas parciaes e totaes. 
Calculo dos rumos directos ou de fechamento. Calculo dos elementos omitti-
dos. Determinação da área dos polygonos pelas coordenadas. 

14 — Desenho das polygonaes pelo methodo das coordenadas. Organi
zação dos cálculos. Escolha da origem. Determinação das dimensões do pa
pel de desenho. 

15 •— Desenho dos perfis longitudinaes e transversaes. Linha de base. 
Escolha das escalas longitudinal e transversal. Desenho das curvas de nivel. 
Preparo das notas obtidas a clinometro, preparo das cadernetas. Perfil ti
rado de planos cotados. 

16 — T R A B A L H O S ESPECIAES — Estaqueamento das rampas. 
Calculo das cotas vermelhas. Curvas. Theoria e locação. Problemas sobre 
obstáculos a locação das curvas. Organização das cadernetas. Locação de 
uma curva de nivel, como elemento preparatório á construção de canaes. 
Estaqueamento em determinado grade ou declive, para a construcção de va
letas para drenagem ou construcção de exgottos. Estaqueamento de "en
contros" e pilares de pontes. Idem, para a construcção de fundações. 

17 — A V A L I A Ç Ã O D A S SUPERFÍCIES — Generalidades. Decom
posição em figuras geométricas regulares. Áreas das figuras de contornos 
irregulares. Compensação das áreas exteriores e interiores. Emprego das 
formulas de quadratura. Planimetro polar e seu emprego. 

18 — E S T R A D A S D E R O D A G E M — Condições geraes do traçado. 
Influencias locaes. Influencia do terreno. Declividades. sua influencia no em-
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prego da força tractiva. Resistência do material rodante, resistência estradai. 
Effeito das curvas. Raios mínimos. Declividades máximas. 

19 — Reconhecimento. Operações preliminares. Organização da turma. 
Instrumentos, pessoal. Estudo sobre o terreno. Pontos obrigatórios, pontos 
extremos. Caderneta de campo. Desenho do plano de reconhecimento. 

20 — Exploração. Objecto. Directriz. estaqueamento, nivelamento, le
vantamento das secções transversaes. Contra-nivelamento. Caderneta de 
campo. Desenho da planta. Traçado da directriz, perfil longitudinal. Estudo 
da melhor solução. Movimento da terra, cálculos necessários. Curvas de 
Bruckner. Concordâncias entre curvas e tangentes, e entre declives e pata
mares. Pontos de passagem. Passagem cie nivel, inferior e superior. Especi
ficações relativas ao trafego das estradas de rodagem. 

2\ — Locação das estradas de rodagem. Operações topographicas ne
cessárias. Execução dos cortes c aterros Empréstimos. Taludes e sua con
solidação. Obras de consolidação da superstructura estradai. Drenagem lon
gitudinal e transversal. Valetas. Exgottos. Sangradouros. Boeiros. Ponti-
lhões. Muros de arrirno. Protecção dos aterros e taludes. Systematização das 
aguas superficiaes. 

22 — Melhoramento da superfície estradai. Instrumentos de conserva 
e reparação, seu emprego. Obras de defesa cia estrada. Mataburros. Typos 
de passagens, inferior e superior. Pavimentação da superfície estradai. Àpe-
dregulhamento, recomposição do material, superficial. 

4.» ANNO 

HYDRAULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 

Construcções ruraes e desenhos correspondentes 

I — IU DRAULICA - Princípios geraes. Propriedade de água. Prin
cípios de Archimedes, Pascal e Torricelli. Applicação pratica. Prensa Hv
draulica. Calculo de vasão por orifícios de boccaes. Velocidade de escoamen
to. Contracção da veia liquida. Coefíicicntes de contracção, de descarga, de 
velocidade. 

2 — Escoamento por vortedores. Vcrtedores trapezoidaes e triangula
res. F"ormula de Cipoletti. Condições cie máxima efficiencia. Medição dos 
cursos d'agua por meio directo. 

3 — Velocidade dos cursos d'agua. Rios e canaes. Velocidade média. 
sua determinação. Fluctuadores. Tubo de Pitot-Darcy. Calculo da descarga. 
Formula de Bazin. 

4 — Canaes. Condições geraes de movimento cfagua nos canaes. Velo
cidade limite. Forma cia secção transversal. Calculo da secção. Declividade 
média. 

5 — Encanamentos. Leis gemes do movimento da água nos conductos 
forçado-. Perda de Carga. Velocidade média. F"ormulas de AYeisbach. Levy, 
etc, na resolução dos problemas usuaes. Emprego das tabellas e abacos. 
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6 — Captação, addução e distribuição da água potável nas propriedades 
ruraes. Piezometro, Linha de carga. Calculo dos diâmetros dos canos. 

7 — Determinação da potência dos cursos d'agua. Altura útil da que
da. Emprego das barragens para o alteamento do nivel da água. Generalida
des sobre motores hydraulicos. Formula geral do trabalho. Condições de 
máximo effeito. 

8 — Estudo das rodas hydraulicas: Rodas de cima de peito e de baixo. 
Installação. Rendimento. 

9 — Turbinas radiaes, parallelas e mixtas. Rodas Peitou. Emprego. Con
dições de máxima efficiencia. Rendimento. Ariete hydraulico. 

10 — Bombas elevatórias. Typos mais communs. Modelos de simples 
e duplo effeito. Tubo de aspiração. Corpo de bomba. Válvulas de retensão. 

11 — Bombas Japy. Bombas centrífugas para baixa, e alta elevação. 
Bombas cellulares e conjugadas. Calculo do rendimento. Installação. 

12 — Installação de exgottos em uma propriedade rural. Depuração 
biológica. Fossa asceptica. Siphão intermitente 

13 — IRRIGAÇÃO — Fins e utilidade das irrigações. Volume de água 
necessário para as irrigações. Águas úteis e nocivas para a agricultura. Pro
cessos de captação da água. Conducção e distribuição da água ao sitio de 
aproveitamento. 

14 — Processos de irrigação. Inundação, escorrimento, infiltração e 
aspersão. Detalhes constructivos do campo de inundação. Trabalhos de pre
paração do terreno. Disposição do canal mestre, secundário e de distribuição 
em cada systema. Dique e comportas em cada caso. 

15 — A açudagem nos logares de secca, localização dos açudes. Ex
tensão da bacia hydrographica; regimen pluviometrico, perdas por evapora
ção e infiltração. Calculo da capacidade de um açude, extensão da zona de 
remonte. Construcção cias barragens. Barragens de terra e de alvenaria. For
ma de secção transversal. Calculo da estabilidade. Formulas praticas. Regu
ladores de nivel. Ladrões. 

16 — D R E N A G E M — Fins c utilidades da drenagem. Effeitos da dre
nagem sobre as terras araveis. Papel da drenagem como contribuição á salu-
bridade de uma região palludosa. Acção dos drenos sobre o solo. Penetração 
da água nos drenos. Drenagem superficial e subterrânea. 

17 — Systemas de drenagem. Collectores, drenos; canal de descarga. 
Drenagem longitudinal e transversal. Posição, direcção e decliv idade dos dre
nos em relação ás linhas de maior declive. Extensão das linhas de drenos. 
Calculo dos diâmetros dos drenos tubulares. 

18 — Operações topographicas necessárias ao estabelecimento de um 
plano de drenagem. Abertura das valletas para os drenos tubulares. Regula
rização dos fundos das valletas. Collocação dos tubos. Enchimento das valle
tas. Obras accessorias. Poços de installação. Emissários. 

19 — Drenagem por meio de valletas. Valletas abertas, seus inconve
nientes. Valletas cegas. Drenos de pedras soltas, de pedras com canal inte
rior. Obstrucção dos drenos, suas causas, remédio. 
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CONSTRUCÇÕES RURAES 

a) Technologia das construcções ruraes: 

1 — Solos. Resistência, limite. Vehiculos de transporte. Pedras natu
raes calcareas, silicosas, argilosas e gypsosas. Exploração das pedreiras Pe 
dras art.ticiaes T.jos e telhas empregados nas construcções. Fabricação 
de tijolos e telhas de barro e de outros materiaes. 

2 — Cal e sua fabricação. Cimento, seus vários typos. Fabricação Re
quisitos para as boas qualidades desses materiaes. Experiências. Argamassas, 
typos, traços, casos em que se devem empregar. Calculo dos elementos com
ponentes. Concretos, lypos e empregos de cada typo. 

3 - Madeiras de construcções. Requisitos que devem satisfazer. In
fluencia dos diversos agentes externos sobre a conservação da madeira Pre
servativos de destruição. Dimensões normaes das madeiras no commercio 
Coeficientes de resistência das principaes madeiras nacionaes. 

4 — Metaes, seu emprego nas construcções. Perfis normaes encontra
dos no commercio. Diversos agentes de preservação dos metaes nas construc
ções e modo de emprego. Soldas e processos empregados. Tintas e vernizes 
Vidros e betumes. 

b) Execução dos trabalhos: 

5 — Fundações, typos empregados. Alvenaria de pedras seccas, de ti
jolos. Concreto e concreto armado. Fundações sobre estacas. Estacas de ma
deira, e de concreto armado. Madeiras preferíveis. Bate estacas. "Nega". 
Escolha do terreno do typo de fundação, de accôrdo com o fim a que se 
destina a construcção. Execução das alvenarias. Construcção dos muros iso
lados e os de divisão, de revestimento e de fachada. 

6 — Construcção dos arcos e abobadas. Frestas dos muros. Lumieiras. 
Telhados. Vigamento dos mesmos. Generalidades. Tesouras do vigamento, e 
seus elementos. Typos mais communs. Contraventamento. Apoios. Dimen
sões praticas. 

7 — Coberturas. Materiaes empregados. Disposição do ripamento de 
accôrdo com o typo de telha empregado. Assentamento do material. Declive 
dos telhados. Calhas, rincões e conduetores. 

8 — Escadas de alvenaria e de madeira. Detalhes construetivos. Di
mensões praticas. Assoalhos e forros. Materiaes mais empregados. Di
mensões. 

9 — Pavimentação do solo. Impermeabilização. Materiaes empregados. 
Execução dos trabalhos. 

10 — Resistência dos materiaes. Esforços mais communs a que se sub-
mettem nas construcções ruraes. Deformação elástica, seus limites. Defor
mação permanente. Ruptura 

11 — Coefficientes cie resistência á ruptura dos diversos materiaes sob 
os vários esforços. Coefficientes de segurança a empregar em cada caso. 

12 — Resistência á compressão simples. Calculo das columnas curtas. 
Resistência á flexão. Momentos de flexão nos casos mais communs de carga. 
Formula de flexão. Calculo das vigas simples, das engastadas, dos cantile-
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vers. Vigas continuas. Vigas armadas. Calculo da secção. Determinação gra-
phica dos esforços. Cisalhamento e torsão. 

13 — Arcos e abobadas. Formulas praticas para a determinação da es
pessura. 

14 — Muros de arrimo. Talude natural das terras. Formula de Navier 
para a determinação do empucho. Estabilidade dos muros de arrimo. 

15 — Pontilhões de madeira. Pillares e encontros. Detalhes constructi-
vos. Formulas praticas. 

c) Architectura e hygiene dos edifícios ruraes: 

16 — Localização, orientação e disposição dos edifícios para as gran
des, médias e pequenas propriedades ruraes. 

17 — Condições de maior salubridade, e composição dos seguintes edi
fícios : 

a) casas de morada do administrador e dos colonos; 

b) estabulos, cavallariças, pocilgas, apriscos, gallinheiros, co-
cheiras; 

c) apiarios, coelheiras, pombaes e aviarios. Accessorios dessas cons
trucções ; 

d) banheiros carrapaticidas. Estrumeiras; 

e) depósitos de productos agrícolas: celleiros, paióes, silos, tulhas, 
faneiros; 

f) galpões para machinas e vehiculos; 

g) casas para os machinismos installados para o beneficio dos pro
ductos. 

18 — Installação de exgottos nas propriedades agrícolas. Fossas com
muns. Abrigos. Installação para depuração biológica. Fossa septica. Siphão 
intermitente . 

19 —- Installação domiciliar cie água potável e de água quente. Applica
ção do principio do Thermo-siphão. Serpentinas. Poços, sua construcção e 
conservação. 

DESENHOS DAS CONSTRUCÇÕES RURAES 

1 — A classe desenhará o projecto de edifícios adequados ás proprie
dades ruraes, constando de planta rasa, fachadas principal e lateraes, cortes 
longitudinal e transversal, quando necessários. Os projectos versarão sobre: 
silos, tulhas, pocilgas, apiarios, banheiros carrapaticidas, galpões, cavallari
ças, estabulos, estrumeiras, frigoríficos, packing-houses, abrigos, paióes, 
ranchos, casas para colonos, simples e gêmeas, etc. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 7.» CADEIRA 

ECONOMIA RI KAI, — LEGISLAÇÃO — CONTARILSDAJDE AGRÍCOLA — 

ECONOMIA RIRAL 

NOÇÕES FUNDAMENTAES: 

1 — Economia Rural: definição — dominio e limite. Relações da Economia 
Rural com a Economia Politica e com outras sciencias sociaes. 

2 — Necessidades physicas, moraes e intellcctuaes do homem. Noções so
bre Riqueza. Utilidade. Valor. Troca. Moeda. 

3 - Os Instrumentos da Prqducção: a) Natureza ou Agentes naturaes; 
b) Trabalho ou Faculdades do homem; c) Capital. Analyse sum-
maria desses Instrumentos. 

4 — Os phenomenos econômicos: a) Producção; b) Distribuição; c) 
Consumo das Riquezas. Analyse summaria desses phenomenos. 

5 -- A concepção moderna do Estado e sua acção: as vias de communica-
ção e transporte e conseqüências econômicas do seu desenvolvimento; 
a protecção alfandegária; o ensino agricola; os encargos sociaes: o 
Imposto; a Assistência. 

6 — Mercados. Exportação. Reducção dos preços de venda e organização 
da venda. 

TERRA: 

7 — Terra: sua importância e utilidade em geral e seus caracteres eco
nômicos. 

8 — Valor da Terra: valor locativo. Valor venal. Variação do valor da 
terra. 

9 — Productos do solo e Renda fundiária ou territorial. F"ormação da Ren
da fundiária, theoria de Ricardo. 

TRABALHO: 

10 — Trabalho: definição e classificação do trabalho sob o ponto de vista 
econômico. Factores do trabalho e faculdades do homem. Adaptação 
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dos operários ás exigências do meio em cpie deverá operar. Factor de 
trabalho exterior ao homem. 

11 — Organização do trabalho em agricultura: trabalho combinado e divi
são do trabalho. Vantagens da divisão do trabalho. Divisão territorial 
e hereditária do trabalho. 

12 — Divisão do trabalho em relação as diíficuldades de execução e em rela
ção ás faculdades do operário. Divisão do trabalho em relação ás di
versas épocas do anno e em relação aos systemas de cultura. Limita
ção do dia de trabalho do operário. 

13 — Das formas contractuaes do trabalho — Operários domésticos, jorna-
leiros.. empreiteiros. 

14 — Salário: formas em que se apresenta. Elementos que encerra: retri
buição e lucro. Variação da taxa do salário, variação com o logar, as 
profissões, os operários e o tempo. 

CAPITAL: 

15 —• Funcção e utilidade do capital em agricultura. Divisão e sub-divisão 
do Capital agricola. Estudo detalhado das divisões e sub-divisões do 
Capital agricola. Estudo combinado e comparativo dos Capitães Fixo 
e Circulante em relação á agricultura. 

16 —• Despesas annuaes que determinam os Capitães: interesse ou serviço 
— riscos — conservação — amortização — despesas geraes. Os ins
trumentos, as machinas e os motores: importância das machinas e 
motores em geral -— espécie e quantidade — factores que intervém e 
que determinam a escolha da machina ou motor — determinação do 
custo do serviço das machinas e motores. 

17 — Dos bens ou melhoramentos fundiários: as construcções ruraes e con
dições que deverão satisfazer — factores que determinam o seu nu
mero e o capital que nellas deve ser empregado. 

18 — Credito: definição, utilidade e perigos. Garantias: real e pessoal. 
Divisão do credito: fundiário — movei — individual — mutuo — com
mercial e agricola. O credito hypothecario. Os Bancos agricolas. 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA: 

19 — A propriedade agricola: sua situação longe ou próximo dos centros 
populosos. Grande e pequena propriedade. 

20 —• Systemas de cultura: factores que determinam os systemas extensivos 
e intensivos. Classificação dos systemas de cultura. 

21 —- Systema de administração: administração directa ou pelo proprietário 
— arrendamento: contracto de arrendamento e suas cláusulas mais 
importantes. Parceria ou cultura a meias partes: condições indispen
sáveis a sua realização — circumstancias geralmente desfavoráveis --
fundos de cada parte na parceria e bases para a partilha dos fructos. 

22 — Direcção das propriedades agricolas: qualidades physicas, moraes e 
intellectuaes que deve possuir o administrador rural. Pessoal auxiliar. 
Inspecção e marcha regular de uma exploração. 
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PARTE PRATICA: 

Trabalhos práticos. 

LEGISLAÇÃO RURAL: 

1 — Noções sobre Direito e sobre Lei. Objecto da Legislação rural 
Direito Civil e sua divisão. 

2 — O Dominio e modos de adquiril-o: modos originários: Occupação — 
Accessâo. 

3 - Modos derivados de adquirir o Dominio: Tradição - Transcripção 
Percepção dos fructos de cousa alheia — Prescripção. 

4 — Successão — Doação. 
5 — Dos bens e sua classificação. 

6 -- Das Obrigações e dos Contractos: contractos de compra e venda de 
troca — de locação — de empréstimo. 

7 — Direito de propriedade: faculdades de usar — de gosar — de dispor. 
8 — Copropriedade — Usufructo. 

- Servidões: seus caracteres — divisão e classificação. 
10 — Regimen das águas: divisão e propriedade das águas — Rios — cór

regos — lagos — fontes. Servidões das águas estagnadas. 
11 — Servidão de aqueducto ou de passagem das águas. 

12 - - Servidão das águas supérfluas. Servidão de prédio encravado Outras 
servidões do Direito Brasileiro. 

13 — Cercas e tapumes. Muros divisórios. 
14 — Penhor. Penhor agricola. Hypothecas. 
15 — Seguros. 

CONTABILIDADE AGRÍCOLA: 

1 - - Noções fundamentaes: definição — objecto — limite da Contabilidade 
agricola. Divisão da Contabilidade. 

2 — Factura — duplicata — redacção e calculo de facturas — prescripções 
legaes sobrq as facturas. Conta de venda — commissões — prescri
pções legaes sobre a conta de venda. 

3 — Lettra de cambio: origem — effeito — utilidade e importância da lettra 
de cambio. 

4 — F̂ orma da lettra de cambio — provisão de fundos. Acceite —- acceite 
restricto — Acceite de pagamento por intervenção. Aval — Endosso. 
Vencimento. 

5 — Do warrant. Instituição e applicação. 
6 — Do cheque — Cheque cruzado. 
7 — Juros e methodos commerciaes para o computo dos juros: Methodos 

dos divisores ou dos números e methodo das partes alíquotas da taxa. 
8 — Theoria e exposição graphica das contas correntes. Methodos: o me

thodo Hamburguez ou dos saldos. 
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9 — Methodo por totalização ou methodos directo e indirecto. 

10 — Methodos de escriptura agricola: methodos em partidas simples e 
methodo em partidas dobradas — exames desses methodos em relação 
ás operações agricolas. 

11 —.Generalidades sobre os methodos |de escripturacão: Lançamento — 
conta — abrir conta —• principio fundamental do methodo em parti

das dobradas. 

12 —• Livros ou registros usados em escripturacão agricola: Livros prin-
paes — Diário geral — Razão. Estudo detalhado desses livros. 

13 — Estudo detalhado das contas essenciaes e accessorias a serem abertas 
nos diversos livros: Conta fundamental — Contas pessoaes — Contas 
de movimento — Contas de Resultado ou de Lucros e Perdas. 

14 — Lançamentos: formulas simples — composta e complexa. 

15 — Erros e enganos que se pôde commetter ao escripturar o Diário e o 
Razão e maneiras de corrigil-os. Balancetes de Verificação. 

16 Livros auxiliares: Borrador ou Memorial •— Livro de inventario — 
Livro Caixa — Livro de contas correntes — Livro de Armazéns — 
Livro de culturas — Livro de consumos — Livro de diárias — Livro 
de distribuição de serviços. Estudo detalhado desses livros. 

17 _ Disposição da conta de Lucros e Perdas. Verificação dos Lucros. 

18 — Encerramento e Balanço geral. 

PARTE PRATICA: 

Escripturacão dos livros em partidas dobradas. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 8.» CADEIRA 

TECHNOLOGIA AGRÍCOLA 

4." ANNO 

INDUSTRIA DO ASSUCAR — Parte theorica: 

Estudo dos constituintes da canna de assucar — Saccharose, Glycose, 
Levulose, Assucar invertido, Amido, Fibra. Pectina, Ácidos orgânicos, Cera, 
Matérias corantes. Matérias azotadas e Matéria mineral. 

Proporção e distribuição idos constituintes da canna de assucar — Cau
sas que provocam a variação da composição da canna. 

Extracção do cal.do — Moendas. Composição do caldo. Composição c 
valor do bagaço. 

Clarificação do caldo — Methodos de clarificação. Agentes de clariíica-
ção. Tratamento das borras e das espumas. Filtração. 

Concentração do caldo — Evaporação. Condensadores. Incrustaçõcs. 
Clarificação do xarope. Cosimentos. 

Turbinagem — Crj -tallização em repouso e movimento. Turbinas. 
Composição e preservação dos assucares. Composição e utilização dos méis. 

Refinação dos assucares brutos — Obtenção dos diversos typos de assu
cares refinados. 

Fabricação da aguardente e do álcool — Estudo da fermentação alcoólica 
e dos levedos. Isolamento e selecção. Correcção dos mostos. 

PARTE PRATICA: 

Analyse chimica cia canna, dos caldos, do xarope, dos méis, das massas 
cosidas, dos assucares e das águas de condensação. 

Determinação do Brix, densidade, glycose, saccharose, pureza, assucar 
avaliavel e polarização. 

Estudo da fermentação alcoólica dos melados e da garapa. Analyse dos 
mostos e sua correção. 

Analyse das aguardentes e dos alcooes em relação á acidez e grau al
coólico. 
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LAIOTECHNIA — Parte theorica: 

Generalidades — Óleos e graxas. Classificações usadas. 
Constituição chimica das gorduras — Gl>cerides simples e mixtas. 
Propriedades geraes das gorduras — Consistencias, seccatividade, des-

margarinação, solubilidade, viscosidade, ranço, influencia do ar, da luz e da 
humidade, Índices de iodo, de saponificação e de Reichert. 

Extracção dos óleos vegetaes — Methodos de extracção. Preparo das 
sementes. Aproveitamento dos residuos. 

Refinação dos óleos — Eliminação das impurezas mechanicas, das subs
tancias pepticas das matérias corantes, do cheiro, neutralização da acidez e 
sua conservação. 

Óleos vegetaes seccativos — Estudo geral sobre óleo de linhaça — Tung-
Soja e Girasol. 

Óleos vegetaes meio seccativos — Estudo geral sobre o óleo de algodão. 
Óleos vegetaes não seccativos — Estudo geral sobre os óleos de Amen

doim, Ricino, Coco e Palmeira. 
Graxas animaes — Estudo geral sobre o sebo de boi, sebo de osso, banha 

de porco e margarina. 

PARTE PRATICA: 

Analyse physico-mechanica das sementes oleaginosas e dos óleos. — 
Determinação da % de óleo, da % de humidade nos óleos, da °/o de torta nas 
sementes, da viscosidade, do indice de refracção e da densidade. 

Analyses chimicas dos óleos: 
índice de iodo. índice de saponificação. índice de acidez. Ponto de fusão 

e de solidificação dos ácidos graxos. 

FERMENTAÇÕES INDUSTRIAES — CONSERVAS ALI-
M E N T A R E S — Parte theorica: 

Noções geraes sobre a fabricação de vinhos 
Noções geraes sobre a fabricação dos vinagres. 
Noções geraes sobre os methodos de conservação dos alimentos. 

PARTE PRATICA: 

Fabricação de aguardente de canna e de melaço. Fabricação de, álcool 
de melado. Fabricação do vinho de laranja. 

FECULARIA — AMIDONARIA — Parte theorica: 

Noções geraes sobre a industria do milho. 
Noções geraes sobre a industria da mandioca. 
Noções geraes sobre fabricação da dextrina e da glycose. 

PARTE PRATICA: 

Determinação do amido nos productos feculentos. 



PROGRAMMA DA 9.a CADEIRA 

Z O O L O G I A 

INTRODUCÇÃO: 

1 — A vida. Caracteres dos seres vivos. Differença entre os seres vivos e a 
matéria bruta. Distincção entre animaes e plantas. A zoologia e suas 
divisões. Noções de sytematica e nomenclatura. 

NOÇÕES DE CYTOLOGIA: 

2 — A cellula animal typica. Descripção summaria de cada um dos seus 
elementos constituintes: cvtoplasma e núcleo. Cvtoplasma: aspecto 
physico, composição chimica. estructura, organoides (condriosomas, 
plastideos, corpo de Golgi, vacuolos, corpusculos centraes ou micro-
centros, fibrillas) outros elementos. 

3 — O núcleo: posição, forma, dimensões, numero. Estructura do núcleo: 
membrana, reticulo, carioplasma. nucleolos. Aspecto physico e com
posição chimica do núcleo. Papel. 

4 — Physiologia cellular: nutrição, movimentos e multiplicação cellulares. 
Modos de se comportarem as cellulas sob a acção de diversos agentes 
(Temperatura, luz, substancias chimicas, etc). 

5 -— Estudo detalhado da mitose. 

6 — Reproducção: microgametas e macrogametas. Espermatozoide e 
óvulo dos animaes superiores. Classificação dos óvulos de conformi
dade com a quantidade e a distribuição do material nutritivo. Esporo-
gonia. Eschizogonia. 

7 —• Espermatogenese. Transformação do espermatidio em espermato
zoide. Esperma. Ovogenese. Fecundação. Origem dos tecidos. 

8 — A cellula e a hereditariedade. Noções. 

NOÇÕES DE HISTOLOGIA: 

9 — Tecido epithelial, muscular, conjuuctivo, cartilaginoso, ósseo, nervoso. 

Sangue e lympha. 

PROTOZOARIOS: 

10 — Generalidades sobre o ramo. Protozoa. Morphologia geral dos proto-
zoarios. A vida dos protozoarios. Protozoarios parasitos. Papel dos 
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protozoarios no solo. Papel dos protozoarios na constituição dos ter

renos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS PROTOZOARIOS: 

11 —• Sub-ramo Plasmodroma. Classe Mastigophora: Ordens Crisomona-
dina. Criptomonadina, Dinoflagelata; (sub-ordens: Adinida, Adi, Di-
nifera, Cystoflagelata). Euglenoidina, Phitomonadina, Protomonadina 
(Enteromonas, Cercomomas; Tripanosomidase; Tripanosoma, Schizo-
tripanum, Leishmania), Polymastigina, (Trichomonas e Lamblia). 

12 — Sub-ramo Plasmodroma. Classe Rhisopoda. Ordens: Amebina, Tes-
tacca, Foraminifera, Heliozoa, Radiolaria (sub-ordens: Adiantaria, 
Spumelaria, Nasselaria, Feodaria). 

13 — Sub-ramo Plasmodroma. Classe Sporozoa. Sub-classe Telesporodia. 
Ordens: Gregarinidia, Coccidia, Hemosporidia (Hemoproteidae, Plas-
modidae, Babesidae). Sub-classe Cnidosporidia. Ordem Microspori-
dia. Sub-classe Sarcosporidia. 

14 — Sub-ramo: Ciliophora. Classe Ciliata. Sub-classe Protociliata (Opali-
nidae). Sub-classe Euciliata. Ordens: Holotricha, Spirotricha. (Sub-
ordens: Heterotricha, Oligotricha, Entodinomorpha, Hypotricha). 
Peritricha. Vorticelidae. Classe Suctoria. 

METAZOARIOS: 

15 — Ramo Celenterata. Sub-ramo Spongia. Classe Poriphera. Ordens: Cal-
cispongia (Asconidas, Siconidas, Leuconidas). Silicispongia (Triaxo-
nidas, Tetraxonidas). 

16 — Ramo Celenterata. Sub-ramo Cnidaria. Classe Hydrozoaria. Ordens: 
Hydrozoa. Siphonophora, Acalefa. Classe Antozoa. Ordens: Alciona-
ria, Zoantaria. Classe Ctenophora. 

17 — Ramo Echinoderma. Classes Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea. Holoturoidea. 

18 — Ramo Helminthi. Sub-ramo Scolecidas. Classe Platelminte. Ordens: 
Trematodes (Polistomia, Distomia) e Cestodes. 

19 — Ramo Helminthi. Sub-ramo Nemathelminthe. Classe Nematoda. Classe 
Acantocephala. 

20 —• Ramo Helminthe. Sub-ramo Celhelminthe. Classe Annelida. Sub-clas
se: Chetopoda (ordens: Polychetas e Oligochetas) e Hirudinea. 

21 •— Ramo Mollusca. Classes: Gastropoda (ordens: Prosobranchiata, Opis-
tobranchiata. Pulmonata), Lamelibranchiata (ordens: Protoconches, 
Anisomiarios e Dimiarios). Cephalopoda (ordens: Tetrabranchiata, 
Dibranchiata). 

22 — Ramo Arthopoda. Classe Insecta. Ordens: Tisanura, Orthoptera, He-
miptera (Homoptera, Heteroptera), Neuroptera, Coleoptera, Hyme-
noptera, Lepidoptera, Diptera. 

23 — Classe Arachnida. Ordens: Astrogastra, Hologastra (Aranina) Aca-
rina. Classe Myriapoda. Ordens: Chilopoda e Diplopoda. Classe Crus
tácea. 
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24 — Ramo Vertebrata. 

25 — Classe Pisces. Ordens: Ciclostomi. Selachii, Ganoidei (Condrostei, Ho-
lostei), Teleostei (Physostomi, Physoclisti), Oipnoi. Classe Amphibia. 
Ordens : Urodela e Anura. 

26 — Classe Reptilia. Ordens: Sauria, Ophidia, Chelonia, Crocodilia. 

27 — Classe Aves. Sub-classes: Ratita, Carinatae. Ordens: Rasores. Nata-
tores, Columbines, Gralatores. Scansores. Passares, (Oscines, Clama-
troes), Raptatores. 

28 — Classe Mammalia. Generalidades. 

29 — Classe Mammalia. Ordens: Monotremata, Marsuphalia. Tnsectivora. 
Queiroptera, Ungulata. (Perissodactyla. Artiodactyla). Proboscidea, 
Carnívora, Pinipedia, Cetácea, Edentata, Rodencia, Prosimieae, Pri-
mate (Platyrhiní, Catarhini. Antropidae). 

ZOOLOGIA PHYSTOLOGICA: 

30 — Origem da vida. Generatio spontanea fArchigonia). Origem das es
pécies. Lamarckismo. Darwinismo. YYeissmanismo. Provas da evolu
ção das espécies: (da Paleontologia, da Anatomia, da Embriologin. da 
Physiologia, etc). As theorias da hereditariedade: Mendelismo, (hy-
bridação), Neo-mendelismo (Morganismo). Estudo das variações 
(Mutações e somaçÕes). Linhas puras. Selecção. 

ANATOMTA E PHYSIOLOGIA COMPARADA DOS ANIMAES 
DOMÉSTICOS: 

1 — Estudo completo da cellula: a) o cvtoplasma. e os organoides que 
encerra; b) o núcleo; c) metaplasma, chromidios. corpusculos de se-
crecção. 

2 •— Nutrição cellular. 
3 — Movimento cellular. 
4 —• Tecido epithelial. 

5 — Tecido nervoso. 
6 — Tecido conjunctivo. 
7 -— Tecido muscular. 
8 — Tecido cartilaginoso e tecido ósseo. 

9 — Cavidade geral. Cavidades thoraxica e abdominal. Órgãos cavos e pa-

renchimatosos. 

10 — Apparelho digestivo: bocca (lábios, bochechas, abobada palatina, véu 
do paladar, lingua. dentes, glândulas salivares). pharynge, esophago, 

estômago, intestino delgado e grosso. 

11 —• Figado e pancreas. 
12 — Estudo da digestão. Fome e sede. Alimentos. Prehensão dos> alimen

tos. Mastigação, insalivação, digestão buccal, (papel da ptialina), de
glutição. Digestão no estômago. Chimificação dos alimentos (papel da 
pepsina, da chimosina e do ácido chlorhydrico e da lipase do sueco 

gástrico). 



— 794 — 

13 — Digestão intestinal (papel das enzimas pancreaticas sobre os alimen
tos. Papel do sueco enterico. Papel da bilis. Absorpção digestiva). 

14 — Apparelho respiratório: fossas nasaes, sinus. larynge, trachéa, bron-
chios, bronchilos, pulmões e pleuras. 

15 —• Estudo da respiração. 

16 — Apparelho circulatório: Coração, artérias, veis e capillares. Lympha-
ticos. 

17 — Estudo da circulação no coração, nas artérias, nas veias, nos' capilla
res e nos lymphaticos. 

18 — Estudo do sangue debaixo do ponto de vista morphologico, chimico e 
physiologico. 

19 — Glândulas de secreção interna. 
20 — Outras funeções do fígado. 

21 — Apparelho urinario: Rins, ureteres. bexiga e canal da urethra. Urina e 
urinação. 

22 — Apoarelho reproduetor masculino: testículos, epididimo, sacco tes-
ticular, canaes differentes, vesiculas seminaes. canaes ejaculadores, 
penis, glândulas annexas. 

23 — Esperma, espermatozoide, espermatogenese. Evolução do espermatidio. 
24 — Apparelho reproduetor feminino: ovarios. oviduetos, utero. vagina e 

vulva. 
25 — Óvulo, ovogenese. 

26 — Reproducção: copula. fecundação, segmentação do ovo, formação dos 
folhetos blastodermicos e origem dos tecidos. 

27 ~ Systema nervoso: cérebro, cerebello e outros órgãos nervosos conti
dos no craneo. Bulbo e medulla. Meninges. Generalidades sobre os 
nervos. 

28 — A pelle. 

29 — Globo oeular. Vista. 
30 — Ouvido. Audição. 
31 — Gosto e olfacto. 

PARTE PRATICA 

1 — Fstudo do microscópio cotnnosro e seu emprego. Methodos de exame. 
2 — TerhmVa dos cortes de rn^WiM incluído em parafina e collagem. Mon

tagem de preparações definitivas. 

3 — A celbda animal tvrdca. Morpbolnrda e phvsioloeia cellular (nutrição. 
movimentos e multiplicação cellulares). Estudo da mitose. 

4 — Reproducção: espermatozoide e óvulo dos animaes superiores. 
5 — Noções de histologia: tecidos epithelial, muscular, conjunetivo, cartila-

ginoso, ósseo, nervoso e sangüíneo. 
6 — Protozoarios. Sub-ramo Plasmodroma. Classe Mastigophora. Typos: 

Schizotripanum e Tripanosoma. 
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Classe Rhizopoda — Typo: Ameba sp. 

Classe Sporosoa — Typo: Plasmodium. 

Classe Ciliata — Typo: Paramecium. Sub-classe Euciliata. Or
dens: Holotricha, Spirotricha: (sub-ordens: Heterotricha, 
Oligotrícha, Hypotricha. Peritricha). (Vorticelidae). Clas
se Suctoría. 

7 — Vermes. Classe Platelminthes. Ordens: Trematodeos. (Typos; Eurv-
threma e Fasciola) e Cestodeos (Typo: Taenias). 

8 — Vermes. Nematelminthes. Classes Nematoda e Acanthocephala. 

9 — Vermes. Celhelminthes. Classe Annelida. Oligochetas. 

10 — Ramo Mollusca. Classe- Gastropoda. Pulmonata. 

11 —• Classe Lamelibranchia. 

12 — Ramo Arthropoda. Classe Insecta. Estudo morphologico das seguintes 
ordens: Orthoptera, Hemiptera. Neuroptera, Coleoptera, Hvmenoptc-
ra, Lepidoptera e Diptera. Estudo anatômico. Typo: Blata. 

13 — Classe Arachnida. Sub-classe Hologastra (Aranina). Estudo morpho-
logico. 

14 — Classe Arachnida. Sub-classe Arthrogastra (Escorpionina). Estudo 
morphologico. 

15 — Classe Arachnida. Sub-classe Simphistogastra (Acarina). Estudo mor
phologico. 

16 — Classe Myriapoda. Chilopoda e Diplopoda. Estudo morphologico. 

17 — Classe Pisces. Teleostei. Estudo morphologico e anatômico. 

18 — Classe Amphibia. Anura. Estudo morphologico e anatômico. 

19 — Classe Reptilia. Ophidia. Estudo morphologico. Caracteres das cobras 
venenosas brasileiras. Distincção dos grupos venenosos e não vene
nosos. 

20 — Classe Aves. Classificação. Estudo morphologico e anatômico. 

21 — Classe Mammalia. Generalidades. 

PARTE PRATICA 

Anatomia e physiologia dos animaes domésticos 

Anatomia microscópica. Microphotographia e projecçÕes das seguin
tes regiões: 

1 — Apparelho digestivo: Bocca (lábios, bochechas, abobada palatina, lin
gua. dentes, glândulas salivares), esophago, estômago, intestinos del
gado e grosso. Figado. pancreas, baço. 

2 — Apparelho respiratório: Trachéa e pulmões. 

3 — Apparelho circulatório: Coração, artérias, veias e capillares. Sangue. 

4 - Apparelho urinario: Rins, uretheres. bexiga e canal da urethra. 

5 — Apparelho reproduetor masculino: Testículos, e penis; feminino: ova-

rios, oviduetos, utero, vagina e vulva. 
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6 — Systema nervoso: Cérebro, cerebello. e outros órgãos nervosos conti
dos no craneo. Medulla espinal. 

7 — A pelle. 

8 — Globo oeular. Vista. 

9 — Anatomia descriptiva — Dissecação de animaes para o estudo de to
dos os assumptos leccionados em aulas theoricas. Estudo macroscópi
co e topographico. 

Osteologia. Arthrologia. Myologia. 

Physiologia. Estudo da digestão. (Acção diastasica da saliva; do 
sueco gástrico; das enzimas pancreaticas e sueco enterico). 

Papel da bilis. 

Estudo do sangue e da urina. Exames coprologicos. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 10.» CADEIRA 

CHIMICA HINEBA.L E A N A I.V 1'TIC v (<iiifilitntf\ii > 

1.» ANNO 

Aulas theoricas — 2 
(Por semana) 

Aulas praticas — 2 

Generalidades — Analyse qualitativa e quantitativa. Reacções por via 
humida. Lei da acção das massas. Theoria da dissociação electrolytica. Pro
ducto de solubilidade. Hydrolise. Reacções por via secca. Gaz de illumi-
nação. Constituição da chamma. Reconhecimento de ácidos e bases. Divisão 
analytica dos ácidos. 

Fluor e ácido fluorhydrico. Fluoretos. 

Chloro e ácido chlorhydrico. Chloretos. Combinações do chloro com o 
oxygenio e hydrogenio. Anhydrido hypochloroso e hypochloritos. Peroxydo 
de chloro. Ácido chlorico e chloratos. Ácido perchlorico e perchloratos. 

Bromo, e ácido bromhydrico. Brometòs. Compostos oxygenados e oxy-
acidos. 

Iodo e ácido iodhvdrico. Todetos. Combinações de iodo com o oxygenio 
e hydrogenio. 

Enxofre e ácido sulfhydrico. Sulfetos. Compostos oxygenados do enxo
fre. Combinações do enxofre com o oxygenio e hydrogenio. Anhydrido sul-
furoso. Ácido sulfuroso e sulfitos. Anhydrido sulfurico. ácido sulfurico e 
sulfatos. Ácido pyrosulfurico e ácido persulfurico. 

Nitrogênio e ar athmospherico. Ammoniaco. Hydrazina e hydroxi-
lamina. Compostos oxygenados do nitrogênio. Combinações com o oxyge
nio e hydrogenio. Oxydo nitroso e oxydo nitrico. Peroxydo de nitrogênio. 
Ácido nitroso e ácido nitrico. Nitritos e nitratos. Água regia. 

Phósphoro. Compostos hydrogenados e oxygenados do phosphoro. Oxy-
acidos: Ácido phosphoroso, ácido metaphosphorico, ácido pyrophosphorico, 
ácido hypophosphoroso e ácido orthophosphorico. Phosphatos. Tri e penta 

chloretos. 
Arsênico. Combinações com o oxygenio e hydrogenio. Ácido arsenioso 

e ácido arsênico. Arsenitos e arseniatos. 
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Antimonio. Combinações com o oxygenio e hydrogenio. Ácidos antimo-
niosos e ácidos antimonicos. Antimonitos e antimoniatos. 

Boro. Combinações com o oxygenio e hydrogenio. Ácidos boricos e 
boratos. 

Carbono. Combinações do carbono com o oxygenio e hydrogenio. Oxydo 
e bioxydo de carbono. Carbonatos. Sulfeto de carbono. 

Silício. Ácido silicico e silicatos. 

Reacções características dos ácidos: 

Do flúor — 6." grupo — ácido fluorhydrico. Ácido hydrofluosilicico. 
Do chloro — 1.° grupo — ácido chlohydrico. Ácido hypochoroso. 
Do chloro — 5.° grupo — ácido chlorico e ácido perchlorico. 
Do bromo — 1.° grupo — ácido bromhydrico. 
Do Iodo — 1.° grupo — ácido iodhydrico. 

Investigação dos ácidos chlorhydrico, bromhydrico e iodhydrico, uns 
em presença dos outros. 

Do enxofre — 2.° grupo — Ácido sulfhydrico. 
Do enxofre 3.° grupo — Ácido sulfuroso. 
Do enxofre 4." grupo — Ácido thiosulfunco. 
P>o enxofre 5." grupo — Ácido persulfurico. 
Do enxofre 6." grupo — Ácido sulfurico. 
Do nitrogênio 2.° grupo — Ácido nitroso. 
Do nitrogênio 5." grupo — Ácido nitrico. 

Do phosphoro 3." grupo — Ácido phosphoroso. metaphosphorico 
pyrophosphorico. 

Do phosphoro 4.° grupo — Ácido hypophosphoroso e phosphorico 
Do boro 3.° grupo — Ácido borico. 
Do carbono 3.° grupo — Ácido carbônico. 
Do silício 7.° grupo — Ácido silicico. 
Reacções dos seguintes ácidos orgânicos: 
Do 1.° grupo: ácido cyanhydrico. Ácido ferrocvanhydrico, ácido ferrv 

cianhydrico e ácido sulfocyaníco. 
Do 2.° grupo: ácido cyanico. ácido formico e ácido acetico. 
Do 3.° grupo: ácido oxalico, ácido tartarico e ácido citrico. 
Estudo sobre os metaes: sódio, potássio, (ammonio), magnesio. cálcio 

estroncio. baryo, ferro, chromo. alumínio, zinco, manganez, cobalto, nickel 
mercúrio, chumbo, bismutho. cobre, cadmio, estanho e prata, dos seus oxv-
dos. hydroxydos e saes. 

Divisão analytica dos metaes. Reacções características dos metaes dos 
grupos: 

5.° grupo: potássio, sódio e ammonio. Magnesio. Separação dos me
taes do 5." grupo. 

4." grupo: cálcio, estroncio e baryo. Separação dos metaes do grupo 
do carbonato de ammonio. Noções sobre analyse espectral. 

3.° grupo: ferro, chromo e alumínio. Manganez, zinco, cobalto e nickel. 
Separação dos metaes do grupo do sulfeto de ammonio. 

2." grupo: mercúrio, chumbo, bismutho, cobre e cadmio. Separação dos 
metaes mercúrio, chumbo, bismutho, cobre e cadmio com os metaes dos 
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ru o" grUP°: Prata' C°mpOStOS mercur°sos e chumbo. Separação do 1.» 

Separação geral dos metaes em grupos. 

PRATICA 

Preparação dos principaes corpos mineraes. Exercícios no laboratório 
relativos á chimica analytica 

Aulas theoricas — 2 

(Por semana) 
Aulas praticas — 2 

•HIMICA AXALVTH X .„„„,„ i,a. K.-,, ,: OÜTOUOA O..C.VMCA 

-vnalvse^non ZTf^' GeneraIidad«- Methodos de analyse quantitativa. 
Analyse ponderai. Instrumentos e operações. Analyse volumetrica. Indica
dores Souçoes normaes. Instrumentos e operações. Alcalimetria e acideme-
tna. Analyse por oxydação e reducção. todometria. Analv.es por precipi
tação. ' * ' 

CHIMICA ORGAM* A 

Generalidades sobre chimica orgânica. Analyse immediata e elementar. 
Kachcaes orgânicos. Funeções fundamentaes e funeções especiaes. Homolo-
gia, isomeria e polymeria. Classificação dos compostos orgânicos. 

Hydrocarburetos acyclicos. Generalidades. Hydrocarburetos saturados: 
methano, ethano e outros homólogos. Gaz de illuminação, petróleo e pa
rafina, 

Hydrocarburetos ethnicos e ethinicos: Etheno e ethino. 
Productos de substituição dos hydrocarburetos. Chloreto de methyla 

c chloreto de ehtyla. Chloroformio, bromoformio, iodoformio e tetrachloreto 
de carbono. 

Alcooes acyclicos. Generalidades. Alcooes monoatonucos. 
Methanol e ethanol. Alcooes amylicos. Thioalcooes. 
Etheres e esteres. Ether sulfurico. Thioetheres. 
Nitro derivados. 
Estudo detalhado das aminas. Arsinas e phosphinas. 
Noções sobre os compostos organometallicos, nitnlos e isonitrilos. 
Aldehydos e cetonas acyclicas. Methanal, ethanal. Acetonas simples e 

mixtas. Aldoximas e cetoximas. Propanoma. 
Ácidos acyclidos. Generalidades. Ácidos monobasicos saturados. Ácido 

fornnco, ácido acotico e acetatos. Ácido valerianico, laurico, palmitico c 
esteanco. 

Ácidos monobasicos não saturados. Ácido acrylico, oleico e elaidico. 
(Formas eis e trans). 

Ácidos bibasicos saturados, e não saturados: ácidos oxalico, malonico, 
succinico, maleico e fumarico. 

Derivados dos ácidos. Amidas. Tautomeria. 

http://Analv.es
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Productos de substituição dos ácidos. 
Amino-acidos. Glycocol, alanina, leucina, ácido aspartico e asparagina. 
Alcooes polyantomicos: glycol: cholina. Glycerina, nitroglycerina, cor

pos graxos naturaes e sabões. Erythrite, adonite, xylite e arabite. Manite, 
sorbite e dulcite. 

Oxyacidos monobasicos. Ácido glycolico, lactico e hydracrylico. Oxy-
acidos polybasicos. Ácido tartromco. Ácido malico. Ácidos tartaricos: dex-
trogyro, levogyro, racemico e inactivo por constituição. Ácido citrico. 

Coto-acidos. Ácidos pyrivico e acetylacetico. 
Derivados do ácido carbônico. Phosgenio. Uréa, sua dosagem. Urcidas. 

Grupo da purina: ácido urico, cafeína e theobromina. Guanina, xanthina e 
hypoxanthina. 

Cyanogenio. Ácido cyanhydrico, cyanico e sulfocyanico. Cyanamida. 
Hydratos de carbono: Glucidos reductores não hydrolizaveis, di, tri, te

tra, e polyholosidos: amido, inulina e cellulose. Derivados da cellulose. 
Série aromatica. Isomeria nos derivados benzenicos: ortho, meta, para, 

symetrico, asymetrico e viscinal. Considerações geraes sobre os hydrocarbu 

retos aromaticos. 
Benzeno, nitroderivados do benzeno. 
Derivados diazoicos. azoicos. bisazoicos e hydrazoico;). 
Aminas phenolicas. Anilina, toluidina e naphtylaminas. 
Phenoes. Mono, di e triphenoes, Quinonas. 
Alcooes e aldehydos da série aromatica. 
Ácidos aromaticos. Ácido benzoico. Ácido cinnamico. Ácido gallico e 

taninos. Ácidos bibasicos. Ácido phtalico, phtaleina e phenolphtaleina. 
Compostos com mais de u m núcleo de benzeno. Naphtalina, anthraceno: 

anthraquinona e alizarina. 
Considerações geraes sobre os compostos hydroaromaticos. Divisão. Es

tudo dos hydrocarburetos cyclohexanicos saturados. Hydrocarburetos não 
saturados. Derivados de substituição no núcleo hydroaromatico: quinita, 

inosita. Ácido quinico. 
Grupo terpenico, hydrocarburetos terpenicos. diterpenios e polyterpe-

nios. Camphora. 
Compostos heterocyclicos. Corpos com nucelos pentagonaes: grupo do 

furano, do thiopheno e do pyrrol. Grupo do indol: indol, scatol, triptophano. 
índigo: extracção e preparação synthetica. Grupo do pyrazol. 

Corpos com núcleos hexagonaes. Grupo da pyridina, da quinoleina e 
da isoquinoleina. Grupo da puridina, da quinoleina e da isoquinoleina. Grupo 
cia acridina. Grupo das diazinas. Grupo da Pyrona e Grupo do Pyrilium. 

Estudos abreviados sobre os glycosidos azotados e não azotados. 
Alcalloides: Definição, propriedades, extracção, constituição e classifi

cação. Alcalloides do grupo da pyridina. Grupo pyrrolidinico. Grupo glyoxa-
linico. Grupo tropanico. Alcalloides do grupo da quinoleina e da isoqui

noleina. 

Substancias proteicas: albumina e albunoides. 

Parte pratica: 

Preparação dos principaes corpos estudados. 



PROGRAMMA DA 11." CADEIRA 

PHYTOPATHOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

PHVTOPATHOLOGIA 

CURSO THEORICO 

PARTE GERAL 

1 
Introducção — Definição, dominio, e fim da Pathologia vegetal. Resumo 

histórico e fundadores da sciencia phytopathologica. Si
tuação presente. 

2 

Symptomatologia — Symptomas e signaes e sua importância na dia-
gnose das moléstias — symptomas necroticos, hypoplasticos e hyperplasti-
cos — typos principaes de symptomas e signaes. 

3 

Importância econômica e classificação das moléstias — Natureza das 
perdas e methodos usados para a sua determinação. Vários critérios segui
dos para a classificação das moléstias das plantas - classificação de Heald 
de Owens, etc. 

4 

Factores ecoligicos em relação ás moléstias das plantas — Influencia do 
solo — condição physica, chimica e biológica. Clima. Influencia da tempe
ratura, humidade, luz, etc. 

5 

Etiologia das moléstias das plantas — (parte geralj — Classificação dos 
pathogenos. Cyclos vitaes. Pathogeneses e saprogenese. ínnoculação, incuba-
ção e infecção. Regras de Kock e sua applicação para ji determinação da pa-
thogenicidade. 

6 
Combate ás moléstias das plantas — (parte geralj — Princípios e metho

dos — princípios fundamentaes de Whetzel: exclusão, erradicação, prote-
cção e immunização. Medidas prophylaticas e therapeuticas. Organização 
phytopathologica de u m paiz. Medidas governamentaes - - policia sanitária 

vegetal. Outras medidas. 
7 

Combate ás moléstias das plantas — (continuação; — Fungicidas e sua 
applicação. Composto do cobre — calda bordaleza, sua historia, valor fungi-
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cida, preparação (solução simples e de provisão) e applicação — outros fun-
gicidas a base cuprica. Fungicidas a base do enxofre — calda sulfo-calcica, 
sua preparação e applicação — emprego do enxofre em pó. Fungicidas do 
commercio. Emprego de outras substancias fungicidas (formaldehydo, sul
fato de ferro, bichloreto de mercúrio, creosoto, ácido sulfurico, etc. Emprego 
do calor — água quente e vapor d'agua. 

8 

Combate ás moléstias das plantas — (continuação) — Importância da 
escolha das sementes, estacas e outros órgãos de propagação, tratamento 
prévio desses órgãos de propagação. Resistência e immunidade (discussão 
geral do (assumpto) variedades resistentes. 

PARTE ESPECIAL 

9 
Moléstias causajdas por Myxomycetos — Caracteres geraes dos Myxo-

mycetos, opinião de Fitzpatrick. Estudo da Sarna profunda da Batatinha e 
da Hérnia das Cruciferas. 

10 

Moléstias causadas por Eumycetos — (fungos verdadeiras) •— Caracte
res geraes dos fungos — phase vegetativa e reproductiva — reproducção ve-
getativa, asexual e sexual — typos de esporos — disseminação — parasitis-
mo e saprophitismo — Classificação dos fungos. 

11 

Moléstias causadas por Eumycetos — Classe dos Phycomycetos — ca
racteres geraes da classe — ordens e familias principaes. Estudo da Verru-
cose negra da batatinha, "Damping-off" das plantulas, Mildiú da batatinha, 
Gommose ou podridão do collo dos Citrus. Mildiú da Videira, Ferrugem 
branca das cruciferas. Referencias a outras moléstias causadas por phyco
mycetos. 

12 

Moléstias causadas por Eumycetos — Classe dos Ascomycetos — cara
cteres geraes da classe — ordens e familias principaes. Estudo da "Crespei-
ra" do pecegueiro. Podridão parda dos fructos drupaceos. "Oidios" ou 
"Brancos", em geral. Bolor verde e azul dos fructos citricos, podridão ra-
dicular do fumo. "Ergot" dos cereaes. Podridão amarga da macieira. Antra-
cnose do algodoeiro. Melanose e podridão peduncular dos Citrus. Mancha 
annelar da canna de assucar. Referencias a outras moléstias causadas por 
Ascomycetos. 

13 

Moléstias causadas por Eumycetos — Classe dos Basidiomycetos — ca
racteres geraes da classe — ordens e familias principaes. Estudo dos carvões 

em geral, da Carie do trigo, do Carvão, do Milho. Ferrugens em geral. Fer
rugem preta do colmo dos cereaes. Ferrugem do cafeeiro. Feito dos Citrus. 
Rhizoctoniose da batatinha. "Koleroga" do cafeeiro. Referencias á outras 
moléstias causadas por Basidiomycetos. 

14 

Moléstias causadas por Eumycetos — l^ungos imperfeitos — caracteres 
geraes, phase perfeita e imperfeita — ordens e familias principaes. Estudo 
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da Murchidão do algodoeiro. Moléstia do Panamá ou Murchidão da batia 

d "dot ^"1 nch"^";^^0036 d°S CÍtrUS- Moléstia dorolts^-
do cafeeiro R^tV P t ° n a d ° tomateiro- Moléstia americana da folha 
feitos R e t — a s a outras moléstias causadas por Fungos Imper-
15 

Moléstias physiogenicas - Discussão geral do assumpto Estudo de ai 
gumas moléstias typicas e de importância econômica em São Paulo 

16 
Moléstias causadas por nematoides Tli^,, •-.- i i 

Estudo de alguma* 3 J L ! T C ! ! l £ Í E Z & 2 ? s £ iSST 
17 

assumptri35! ^^f3S, P°r PlSntaS Phaner°gamicas - Discussão geral do 
Paulo " U m a b m ° I e S t í a S dC ""P-tancia econômica*™ São 

PARTE PRATICA 

Usei e cuidado cio microscópio. Micrometria. Apparelho de desenho oho 
ographia e microphotographia. Estudo dos symptomas no laboratório R o 
lamento de organismos pathogenicos ás plantas, em cultura pura Applica
ção pratica das Regras de Kock. Estudo pratico das estrueturas vc^ ativas 
e reproductivas dos diversos grupos de fungos. Apparelhos de pulvenza ão 
e aspersao. Preparo e applicação de fungicidas durante todo o curso Estudo 
pratico das moléstias mais typicas estudadas em aula theorica Pratica da 
desinfecção do solo e das sementes e outros órgãos de propagação 





PROGRAMMA HA 11." PADEIRA 

PHYTOPATHOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

HIGROBIOLOOIA AGRÍCOLA 

CURSO THKORICO 

PARTE GERAL 

1 
Esboço histórico da Bacteriologia — Geração expontânea (biogenese 

abiogenese) theoria germinal das moléstia- - theoria germinal das fermen
tações. Primeiros trabalhos sobre Bacteriologia Agricola. Situação presente. 

2 

Posição systematica dos microorganismos — agrupamentos das diffe
rentes formas de vida. Differenças entre plantas e animaes — Princípios ge
raes de systematica -- Differenciação entre bactérias fungos e protozoarios 
— Distribuição das bactérias na natureza. 

3 

Morphologia, estructura e reproducção das bactérias — Forma e tama
nho —• Bactérias superiores, bactérias verdadeiras (eubacterias) e bactérias 
inferiores — virus filtraveis. Bacteriophagos. Monomorphismo e pleomor-
phismo — mutações e formas cie involução. Estructura das bactérias — cy-
toplasma —- parede cellular — cápsulas - órgãos de locomoção — movi
mento brovvniano. Reproducção das bactérias. 

4 

Classificação |das bactérias — S} -temas de classificação - base das 
classificações antigas e recentes - - classificação de Bergey. Nomenclatura 
das bactérias. 

5 

Estudo geral sobre os bolores e levedost — Morphologia, estructura e 
reproducção dos bolores e levedos. Estudo de alguns bolores mais communs. 
Levedos. sua classificação e applicação na industria — purificação, selecção 
e conservação dos levedos industriaes. 

6 

Relações das bactérias com o meio ambiente — Microorganismos aero-
bios e anaerobios. Nutrição das bactérias. Acção dos factores — physicds e 
chimicos sobre as bactérias. Symbiose e saprophitismo. 
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7 

Actividades biológicas das bactérias e outros microorganismos (parte 
geral) — Producção de calor e luz. Enzymas em geral — existência, reacções 
e classificação dos enzymas. Transformações das substancias orgânicas — 
putrefacção e fermentação. Cyclo do nitrogênio, carbono, oxygenio e hydro
genio. Transformações das substancias mineraes. — metabolismo dos com
postos do phosphoro — acção das bactérias sobre os carbonatos e silicatos 
— bactérias sulfurosas e ferruginosas. Acção pathogenica dos microorga
nismos — inoculação, incubação e infecção — virulência, immunidade e im-
munização. Vaccinação e Sorotherapia. 

PARTE ESPECIAL 

8 
Fermentações industriaes — Fermentação alcoólica,, scetica, lactica, etc, 

e sua importância na fabricação do álcool, do vinho, do vinagre, etc. Empre
go das bactérias e levedos seleccionados. Doenças do vinho e outros produ
ctos de fermentação. Outras transformações de productos agricolas por meio 
de microorganismos — fermentação do café. chá, fumo, etc. 

9 

Noções de bacteriologia (do solo e do estéreo do curral — Distribuição 
dos microorganismos no solo e influencia sobre sua fertilidade. Actividades 
das bactérias no solo. Metabolismo do carbono e do nitrogênio — nitrifica-
ção e desnitrificação. Fixação symbiotica e não symbiotica do azoto athmos-
pherico. Innoculação do solo e das sementes. Actividades dos microorga
nismos uo estéreo do curral decomposição, ammonificação, nitrifica-
ção, etc. 

10 

Bactérias em relação ás moléstias das plantas — Typps de moléstias. 
Discussão de algumas moléstias de importância econômica. Cancro dos Ci
trus. Mancha angular cia folha do algodoeiro. Podridão molle das Crucife
ras. Murcha da batatinha, etc. 

11 

Moléstias das plantas causadas por virus — Typos de moléstias. Discus
são de algumas moléstias devidas a virus e de importância econômica. Mo
saico do Fumo. Mosaico da Canna de Assucar. Mosaico da Batatinha,' etc. 
Bunchy-top cia Bananeira. Enrolamento da folha da Batatinha, etc. Meios e 
methodos empregados para o combate ás moléstias causadas por virus. 

12 

Noções de bacteriologia do leite e seus productos — Bactérias do leite. 
Methodos de analyse. Classificação do leite. Alterações normaes e anormaes 
do leite — formação do álcool, ácidos e gaz. Decomposição da caseina e da 
gordura. Bacteriologia do queijo e da manteiga. 

13 

Noções de bacteriologia da água — Typos de águas. Distribuição das 
bactérias na água — poluição. Methodos de analyse bacteriológica da água. 
Purificação natural e artificial da água. 
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o 

14 

Bactérias em relação á conservação dos alimentos — Princípios funda
mentaes da conservação ou productos alimentares. 

15 

Bactérias em relação ás moléstias do homem e dos animaes — Typos de 
moléstias — moléstias de etyologia conhecida e desconhecida — discussã. 
succinta das moléstias mais communs que affectam o homem e os animae 
domésticos. 

PARTE PRATICA 

1 

Demonstração do material usado nos trabalhos práticos de Microbio
logia. Esterilização — vários methodos. 

Meios de cultura em geral — Preparação dos meios de cultura líquidos e 
sólidos. Reacção dos meios cie cultura. Determinação e ajustamento do pH 
nos meios culturaes. 

3 

Cultura pura — Technica para o isolamento de microorganismos em 
cultura pura. Característicos apresentados pelas bactérias, bolores e levedos 
nos meios culturaes. Technica de repicagem. 

Exame microscópico e ultramicroscopico das bactérias e outros micro
organismos — Exame das preparações não coloridas e coloridas. Technica 
da fixação, coloração, etc, pelos differentes processos. 

Morphologia, estructura e reproducção dos bolores e levedos — Exame 
dos órgãos vegetativos e reproductivos dos bolores e levedos. Isolamento de 
alguns bolores e de levedos. Selecção de levedos. 

Actividades biológicas das bactérias -- Producção de ácido, álcool, indol. 
etc. reducção de nitrato a nitrito. etc. Digestão do amido e da gelatina. 

Fermentações industriaes — Demonstração pratica das fermentações 
alcoólica, acetica. lactica. etc. Emprego de bactérias e levedos seleccionados. 

Noções de bacteriologia do solo — Isolamento de diversos representan
tes da microflora do solo. Isolamento e estudo; das bactérias fixadoras de 
athmospherico (symbioticas e não symbioticas). Fistudo das bactérias nitri-
ficadoras e desnitrificadoras. Pratica da innoculação do solo e das sementes. 
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9 

Bactérias em relação ás moléstias das plantas — Estudo pratico da sym-
ptomatologia. etiologia, etç. de algumas moléstias, bacterianas de decorrên

cia em São Paulo. 

10 

Moléstias das plantas causadas por virus — Estudo pratico da sympto-
matologia, etiologia de algumas moléstias devidas a virus em São Paulo. 

11 

Noções de bacteriologia do leite e seus productos — Exame do leite. 
Estudo pratico das alterações normaes do leite. 



ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROü-RAMMA DA 12.» CADEIRA 

HORTICULTURA — (nuas divisões) 

I — PARTE GERAL: 

Objectivo e divisões. Importância alimentar e econômica. Propagação 
das arvores fructiferas. Viveiros. Podas. Formas das plantas fructiferas. Es
tabelecimento de pomares commerciaes, de amadores e experimentaes. Ve
dações, preparo do solo. alinhamentos, plantação. Tratos culturaes. Emprego 
de correctivos. Adubações e irrigações dos pomares. Colheita, conservação 
e embalagem dos fructos. 

TI — PARTE ESPECIAL: 

Citricultura. 
Cultura da bananeira, do abacateiro e da mangueira. 
Viticultura. 
Cultura das principaes arvores fructiferas de fructos 

pomaceos: Macieira, pereira e marmeleiro. 
Idem, das de fructo de baga. Diospirós, Nespereiras 
Tdem, das de fructo drupaceo. Pecegueiro. ameixeira, etc. 
Idem, das de "fructo secco": Nogueira, castanheiro, etc. 

HI — PARTE APPLICADA: 

Preparo de sementes. Semeaduras. Tratos culturaes nos viveiro-. Traus-
plantações. Podas. Enxertia. Sachas e tratos mechanicos dos pomares. In
corporação de adubos e correctivos. Tratamento de moléstias. Combate aos 
parasitos e saprofitas. Prophylaxia. Pratica sobre colheita, preparo e emba
lagem dos fructos. 

N O T A — Algumas plantas fructiferas não arborescentes. de valor, serão 
tratadas neste curso, taes como: o ananaz, O melão, etc. 

AHBOHICl LTIHA FLORESTAL OI SILVICl LTl KA 

I - PARTE GERAL: 

a) Valores indirectos das florestas: 
1.°) Influencias sobre o ar: temperatura, humidade relativa e ab

soluta, correntes athmosphericas. 
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2°) Influencia sobre o solo: 

a) sobre as propriedades physicas 

b) sobre as propriedades biológicas 

c) sobre as propriedades chimicas 

3.°) Influencias sob o ponto de vista hygienico: 

b) Valores directos das florestas: 

Consumo de madeira para construcções, postes, estacarias, dormentes. 

papel, calçamento, phosphoros, combustíveis (lenha e carvão), productos de 
distillação, cortiça, tanino, fibras, resinas. Estatísticas florestaes. 

c) A Floresta e seus elementos constitutivos: 

Caracteres da cultura florestal. 

Dendrologia, formas, crescimentos. 

Dendrometria. Essências florestaes, propagação, temperamento, divi
sões. Acção dos climas e dos solos sobre ellas. Áreas, florestal e botânica. 
Phytogeographia do Brasil e do Estado de São Paulo, em particular. 

Povoamentos florestaes, gênese, perturbações, origem, regimens, con
versão, transformação, formas, consistência, composição, misturas. 

Operações culturaes, regeneração, clareiras, etc. 

d) Economia Florestal: 

Capital florestal, rendas, accrescimos, explorabilidade, possibilidade e 
sua realização, série de exploração, parcellas. 

e) Modos de tratamento: 

Estudo detalhado do alto fuste regular e jardinado, da talhadia simples, 
regular e esquadrinhada, da talhadia composta. 

f) Exploração e protecção das florestas: 

Technologia florestal, damnos causados pelo h o m e m na exploração, de
linqüência, concessões, damnos causados pelos animaes, cultura, silvo pas
toril, estragos pelos vegetaes, meteoros, incêndios. 

g) Povoamentos artificiaes: 

Colheita e conservação de sementes, reflorestação por semeadura dire-
cta e por transplantação. Viveiros, transplantação, alinhamentos, tratos cul
turaes. 

h) Valorização dos terrenos pela reflorestação: 

Terrenos exgottados pelas culturas, savanas, cerrados, terrenos de mon
tanha, dunas. 

i) Culturas especiaes: 

Das principaes essências nacionaes e exóticas. 

j) Parte applicada: 

Semeaduras, transplantaçÕes, alinhamentos, tratos culturaes, derrama-
gem, desbastes, regras dos cortes-dendrometria, avaliação do volume das ar
vores, dos massiços. Medidas para lenha, calculo do volume da madeira 
em toros e suas relações com a esquadriada. 
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ARBORICULTURA OR.WVMEXTA L 

As arvores como elementos de adorno, formas, cores, persistência e ca
ducidade das folhas. Essências folhasas e resinosas. Plantação a arvore iso
lada, grupos ornamentaes. massiços e suas situações. Arborização de bordo 
de águas e avenidas. Podas e cuidados culturaes. 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

HORTICULTURA PRATICA 

Pratica na horta, nos pomares e no parque 

!.o ANNO 

Escolha do terreno para o estabelecimento de uma horta. 

Preparo e divisão do terreno para uma horta. 

Irrigação das hortas, pelos diversos systemas. 

Escolha e preparo do terreno destinado aos alfobres e viveiros. 
Utensílios e ferramentas horticolas. 

Diversos systemas de semeaduras dos legumes em alfobres e no lorar 
definitivo. 

Cuidado ás plantações nos viveiros, concernentes as sadias, regas pro-
tecção contra os agentes physicos e biológicos 

Transplantação para logar definitivo. 

Combate ás pragas animaes e vegetaes mais communs que atacam as 
plantas horticolas. 

Noções sobre culturas forçadas: estufins de multiplicação e confecção 
das camas. 

Estudo pratico das principaes culturas de legumes. 

Multiplicação de plantas ornamentaes por meio de fragmentos de ra
mos, folhas, escamas, enxertia, etc. 

Plantação definitiva de plantas de mamento. 

Principaes cuidados que devem ser dispensados aos parques e jardins, 
cortes e adubação dos grammados. podas de arbustos e de arvores de orna
mento. #• 

Identificação das principaes plantas de ornamento existentes no Parque 
e Jardim da Escola. 

Desbrota e edução de porta-enxertos de essências fructiferas: laranjeira. 
videira, macieira, etc. 

Adubação das hortas com adubos chimicos e orgânicos. 

Descripção e emprego de ferramentas e utensílios empregados em fru-
cticultura. 
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Obtenção das essências fructiferas por meio de sementes. 

Multiplicação por meio de estacas: diversos systemas. 

Multiplicação por meio de mergulhas: diversos systemas. 

Cuidados culturaes aos enxertos. 

Desbrota de porta-enxertos. 

Tratamento das arvores fructiferas contra as pragas animaes e vegetaes 
mais communs. 

Extracção de mudas dos viveiros e maneiras de acondiccional-as para o 
transporte a longas distancias. 

Plantação definitiva das arvores fructiferas. 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCORA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 
PIRACICABA 

PROGRAMMA DA 13.a CADEIRA 

\GI1ICILTIHA GERAL 

3.o ANNO 

Introducção: - agricultura e Agronomia. Considerações geraes. 
O clima e suas relações com a agricultura. Influencia dos factores cli

máticos na producção. 
Solo: — Camadas e papel. Sub-solo: - Papel e influencia sobre o solo. 
Composição physica do solo: O Eraccionamento physico. Os colloi-

des do solo. Propriedades das fracções e sua influencia. Papel do calcareo 
e cio húmus. 

Estructura do solo: - Estructuras de grão simples e granular. 
Formação e destruição dos granulos. Importância da granulação. Su

perfície dos elementos constituintes do solo. 
Relações entre o solo e a athmosphera. O solo e a água. O sob, t. (( ar, 

O solo e o calor. 

Propriedades physicas e chimicas. Peso especifico, cohesão, adherencia, 
contracção, côr. hygroscopicidade, deseccação e sorpção. 

Classificação dos solos. As varias classificações. Estudo detalhado da 
classificação baseada na composição physica do solo. 

Principaes typos de terras do Estado de São Paulo. Distribuição, origem 
e propriedades. 

Adaptação do terreno a cultura. Adaptação das mattas, campos e pas
tagens. Destocamento. 

Melhoramentos: Desempedramento e nivelamento. Utilidades e effei
tos da drenagem, da irrigação, da colmatagem e cia limonagem. 

() trabalho do solo: -- Lavras e sua importância. Estudo de uma char-
rua: classificação das charruas. Direcção e largura e inclinação, profundi
dade, época, numero e forma das lavras. Lavras especiaes. Escarificaçõc-s. 
Fins, machinas empregadas. 

Nivelamento: — Emprego do Pranchão. Gradagens: Fins. Grade- e -na 
classificação. Rolagem: Fins. Rolo-- e sua classificação. 

Tracção das machinas agricolas. Noções <lc motocultura. Tractores. 
Os novos methodos de cultura: Systemas de Jean, de Glanz, etc. 

< * • 

file:///GI1ICILTIHA
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Adubo: — Definição e divisão. 
Adubações orgânicas: -— Estéreo, matérias excrementicias, adubos ve

getaes, adubos animaes, compostos, lixo, etc. 
Adubos chimicos: — Distribuição e mistura. Correctivos dos solos. 
Desenvolvimento da planta e suas relações com os factores externos: 

1.°)Periodicidade na vida das plantas. Ontogenese. As phases do desenvolvi
mento. Mudanças produzidas pela periodicidade dos factores externos. Ger
minação. Formas de transição. Periodo vegetativo. Passagem do periodo 
vegetativo, para o de flor. Periodo de maturação. Maturação dos órgãos vege
tativos de reserva. Periodo de repouso. Forçamento. Murchidão periódica; 

2°) Condições de existência. Influencia de temperatura. Necessidade de luz. 
Influencia do solo, da humidade e dos tóxicos. 

Sementes e sementeiras: — A semente; propriedades que determinam o 
seu valor. Preparo das sementes. Pratica das sementeiras: Época, profundi
dade e quantidade de sementes a empregar. Execução das sementeiras: Se
menteiras a mão. Sementeiras mechanicas. Sementeiras em viveiros; trans-
plantações. 

Cuidados culturaes: — Sacha, monda, amontoa, desbastes, etc. Preven
ção e tratamento contra os inimigos vegetaes e animaes. Hervas más e sua 
destruição. 

Colheitas: — Colheitas de forragens, de cereaes e de raizes e tuberculos. 
Conservação dos productos: — Conservação das forragens, dos cereaes 

e das raizes e tuberculos. 

PARTE PRATICA 

Trabalhos práticos no campo e no laboratório. 



• 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PIRACICABA 

PROGRAMMA DA 13.' CADEIRA 

AGRICULTURA GERAL 

1.° ANNO 

AULAS PRATICAS 

Arreios e arreiameutos de animaes. 

Conducção de vehiculos. 

Atrelamento e modificação das balanças. 

Arados e Charruas —• Principaes typos, sua descripção e funcciona
mento ; lavras. 

Pranchão e seu emprego. 

Grades: — Principaes typos, sua descripção e funccionamento; gra-
dagens. 

Rolos: — Principaes typos, sua descripção e funccionamento; rolagens. 





ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PIRACICABA 

PROGRAMMA DA 14.« CADEIRA 

/. O O T B (' H N I \ 

L°) Zootechnia geral e Genética animal: 

Definição, objecto e suas relações com a Agricultura e Economia Rural 
Funeções econômicas dos gados. 

das tnecTefl7 "f"^ a Ví^ e dem*is grupos zootechnico. Origem 
das espécies. Domesticaçao das espécies. As espécies domesticas e sua ori-
gem provável. d u n 

Os attnbutos que caracterizam as raças: morphologicos, physiologicos 
moraes ou psychicos, orientação á distancia. 

Os caracteres sexuaes. Neutralização sexual. 

cion<üCÇã° d'1 ambiencia sohre os ^ados- °s methodos de gymnastica func-

Acclimação dos gados: theoria: modalidades. 
Estudo das variações individuaes. Mutação, theoria. As mutações nos 

gados. 
Hereditariedade: na multiplicação sexual e asexual. Linhagem pura de 

Johannsen. O patrimônio hereditário, o genotypo e o fenotypo. 
As leis de Mendel. 

Base physica da hereditariedade. Theoria chromosomica da heredita
riedade. A ligação de gens, sua permuta. Caracter, unidade. 

Theoria dos factores mendelianos. Sua classificação e diversas espé
cies. Herança mixta. Casos de dominancia. Mendelismo nos gados. 

Hereditariedade do sexo. Dimorphysmo chromosomico das cellulas se
xuaes. Hereditariedade "sex-linked". 

Modalidades da hereditariedade. Hereditariedade pathologica. 
Dos methodos de reproducção. Selecção fenotypica. Selecção "-enealo-

gica. Consangüinidade. 
Cruzamento, suas modalidades. Mestiçagem. Plybridação. 
Da criação em geral. Apreciação e julgamento dos reproductores. Pa

dreação, cio, fecundação, natural e artificial. Gestação. 
Fomento da criação. Associações e syndicatos de criadores para a manu

tenção dos livros genealogicos. Exposições e concursos. Postos zootechni-
cos, estações de monta, fazendas modelos. 
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2.°) Exterior dos gados: 

Objecto, fim e utilidade da Ezoognosia. Definições. 

Exterior dos bovinos: os typos de accôrdo com suas funeções econômi
cas — corte, leite, mixto. 

Exterior dos cavallos, do jumento, do burro. Typos de cavallo: para 
velocidade, tiro, sella. 

Exterior do porco. Typos de porcinos. 

Exterior do carneiro e da cabra. Typos. 

Exterior da gallinha. Typos. 

3.°) Raças: 

Noções de ethnographia. Classificação das raças. 

Raças bovinas mais importantes. Shorthorn, Hereford, Angus, Devon, 

Charolesa, Limusina, Hollandeza, Flamenga, Jersey, Guernesey, Red-Polled, 
Schwyz, Simmenthal. 

Raças nacionaes: Caracú e Mocha. Raças zebuinas. 

Eqüinas: Árabe, Puro sangue-inglez, Anglo-arabe, Hakney, Nacionaes. 
Percheron, Bolonhez, Clidesdale. 

Asininas: Franceza, Hespanhola e Italiana. 

Porcinas: Yorkshire, Berkshire, Polland-China, Duroc-Jersey. Canas
trão, Canastra, Tatu. 

Ovinas: Merinos, Dishley, Lincoln, Sonthdewn, Oxfordshiredown, Ro-
mey Marsh, Charmoise e Larsac. 

Caprinas: Toggenburgo, Flamenga, Alpina, Mureia, Angorá, Thibet, 
Nubia. 

4.°J Avicultura e Cunicultura: 

Avicultura, suas modalidades. Finalidades da gallinocultura. 

Povoamento do aviario. A escolha das raças. Acclimação. Methodos de 
reproducção. 

Installação do aviario. Locação. Forma. Tamanho. Cercados. Gallinhei-
ros. Poleiros. Ninhos. Bebedouros. 

Alimentação. Suas bases theoricas. Monographia dos alimentos. Modos 

de arraçoamento. Arraçoamento dos pintos, dos frangos, das poedeiras, dos 
reproductores. 

Incubação natural: o ovo, ninhos, a choca, miragem dos ovos, tempo de 
incubação. Incubação artificial: incubadoras, seu manejo e funccionamento. 

Criação natural: cuidados e alimentação, abrigos. 

Criação artificial: criadeiras, cuidados e alimentação. 

Producção de ovos. A poedeira, sua escolha e utilização. Colheita dos 
ovos, armazenagem, conservação e embalagens. 

Hygiene e desinfecção dos gallinheiros. 
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Perus — Raças, criação, incubação, alimentação e ceva. 

Marrecos e patos — Raças, incubação, criação e alimentação. 

Gansos — Raças, incubação, criação e alimentação. 

_ Coelhos — Finalidades da cunicultura. Raças apropriadas ao Brasil. 
Coelheiros, reproducção e criação. Alimentação. 

PARTE APPLICADA 

Idade e pelagem dos animaes. Andamentos do cavallo. Mensuração e re
senha dos gados. Barimetria. 

Problemas de genética: de bovinos, eqüinos, coelhos, gallinhas, etc. 
Escala de pontos e sua applicação. 

Julgamento do gado leiteiro e porcos. 

Julgamento de gallinhas segundo o typo e segundo a raça. 

Organização de livros genealogicos. Registro de reproductores. Regis
tro dos recordes. Demais livros zootechnicos 



>' 



ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 
PIRACICABA 

PROGRAMMA DA 15." CADEIRA 

1." ANNi > 

MBSCHAJriCA AGRÍCOLA 

MECHANICA ELEMENTAR, MOTORES E MACHINAS 
AGRÍCOLAS 

O programma de Mechanica agricola. constituído por Mechanica ele
mentar e Mechanica applicada. está dividido em 9 secções, que se comple
tam mutuamente e cpie se destinam, por um lado. a educação do raciocínio, 
como sciencia mathematica e por outro lado, a pôr o alumno em contacto in-
telligente com a machina, que é um dos mais preciosos elementos de prosperi
dade nas explorações agricolas. 

I.'1 Secção Theoria - Noções preliminares. Cinematica elementar. 
1.* bis — Applicações á pratica da Cinematica elementar. 
2.a Secção — Theoria — Estática elementar. 
2." bis — Applicações á pratica da estática elementar. 
3." Secção — Theoria - Dynamica elementar. 
3.a bis — Applicações á pratica da Dynamica elementar. 
4.n, 5.a e 6." Secções — Applicações diversas de Mechanica elementar. 
7:' Secção — Parte applicada — Motores. 
8.a Secção — Parte applicada — Officinas de reparação de machinas 

agricolas. 
9.a Secção — Parte applicada - Machinas agrícolas, sob o ponto de 

vista mechanico. Montagem, desmontagem. Esboços. Desenho. Reparação 
e construcção. 

MIMIIAMf A K \l\<lll\\S 

l.a 8BOÇAO 

NOÇÕES GEOMÉTRICAS CINEMATICA 

(Parte theorica) 

Noções preliminares e definições 

Noções geométricas — Segmentos sobre uma linha orientada. Theorema 
dos Segmentos. Determinação de um ponto sobre uma linha. 
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Vectores — Elementos de um vector. Projecção de um ponto sobre um 
eixo, paralleiamente a um plano dado. Projecção de um vector sobre um 
eixo orientado. Projecções de um ponto sobre três eixos. 

Definições. Theorema das projecções. 

Somma geométrica de dois, três e mais vectores da mesma origem. 

Casos a considerar. 
Differença geométrica. Decomposição de um vector. 

Coordenadas de um ponto do plano ou do espaço. 
Sentido de rotação ao redor de um eixo. 

Momentos linear de um vector em relação a um ponto. Momento nullo. 

Theorema dos momentos. 

Binarios. Momento em relação a um eixo. 

CINEMATICA ELEMENTAR 

(Parte theorica) 

Definições — Movimentos 

Movimento uniforme de translação — Leis. Graphicos. Movimento 
uniforme de rotação. Relações que ligam as velocidades aos raios. Veloci
dade angular. Velocidade expressa em numero de rotações por minuto. 

Movimento variado de translação — Acceleração. V-elocidade; veloci
dade media e velocidade em um instante dado. Leis e representações gra-
phicas. Queda dos corpos. 

Movimento periódico. Composição dos movimentos. Movimentos appa-
rentes. Parallelogramo e polygno dos movimentos. Parallelepipedo dos mo
vimentos. Movimento helicoidal. 

1.» SECÇÃO — (Bis) 

(Parte applicada) 

APPLICAÇÕES DE CINEMATICA ELEMENTAR 

Producção dos movimentos — Motores e receptores — Transformação, 

transmissão e modificações dos movimentos — Generalidades, 

definições 

Polias. correias, cabos e cadeias. Roldanas. Polias e tambores. Polias 
de degraus. Polias de garganta. 

Rodas de fricção. Engrenagens cylindricas e conicas. Engrenagens inte
riores. Traçado das engrenagens. Cremalheiras. 

Parafuso. Parafuso differencial. Parafuso de duas ou mais entradas. 

Parafuso sem fim. 

Transmissão por parafuso e engrenagem. Engrenagens helicoidaes. 

Engrenagens planetárias. 

Biella e manivella. Excêntricos e camas. 
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2.» SECÇÃO 

ESTÁTICA ELEMENTAR 

(Parte theorica) 

Força e seus elementos — Avaliação das forças. Medição dos effeitos. 
Dynamometros. Acção e reacção. Inércia. Independência dos effeitos. 

Composição — Composição de forças do plano; concorrentes, da mesma 
direcção e cie direcções quaesquer. Parallelogramo e polygno das força-. 
Relações entre as resultantes e as componentes. Decomposição de uma 
força. 

Forças concorrentes não situadas no mesmo plano. 
Parallelepipedo das forças. Casos particulares. 
Relações entre as resultantes e as componentes. 
Decomposição de uma força em três outras de direcções ciadas. Equilí

brio das forças. 

Momentos — Momento-, das força- concorrentes. 
Convenções. Theorema. Casos particulares e caso geral. 
Forças parallelas. Composição e decomposição. 
Momentos das forças parallelas em relação a um ponto e a um plano. 
Binarios — Avaliação, composição e translação dos binarios. 
Centro de gravidade. Definições. Determinação experimental do C. d. g. 
Centro de gravidade das linha-, superfícies e volume-. ('. d. g.. do peri 

metro de um triângulo, de um polygonal regular e de um arco de circulo. C. 
d. g., da superfície do triângulo, do trapezio, de qualquer quadrilátero, de 
qualquer polygno, do sector circular e 'Ia zona espherica. C. d. g. de uma 
superfície qualquer. Formula gerai. C. d. g. dos volumes dos prismas e dos 
cylindros; das pyramides e dos cones: do sector espherico e do hemispherio. 
C. d. g. de- um corpo qualquer. Theorema.- de Guldin e applicações. 

Equilíbrio do solid... Casos a considerar, Estados de equilíbrio. Condi
ções de estabilidade. Pressões sobre os apoios. Theoremas cie Luler. 

2.' 3BOÇÀO — CHis) 

( Parte applicada i 

APPLICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DF. EQUILÍBRIO AS MACHINAS 

Alavanca. Condições de equilíbrio. Balança-. 
Methodos de pesagem. 
Pesão. Applicações. 

, Roldana — Roldana movei e roldana fixa. Condições de equilíbrio. Pres
são sobre o eixo e sobre os mancaes. Applicações. 

Moitões e talhas — Condições de equilíbrio. Applicações. 
Sarilho simples — Cabrestante, roda de poceiro. Sarilho differencial. 

Condições de equilíbrio. Pressões. Applicações. 
Sarilho de engrenagens — Condições de equilíbrio. Applicações 
Cabrea e guindastes — Condições de equilíbrio. Typos e applicações. 
Plano inclinado e cunha — Condições de equilíbrio. Applicações. 
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3.a SECÇÃO 

DYNAMICA 

(Parte theorica) 

Dynamica — Princípios fundamentaes. 

Medida dynamica das forças — Proporcionalidades entre as forças e 
as accelerações. Massa. Relações entre as forças, as massas e as acceleraçÕes. 

Quantidade de movimento. Impulsão. Força de inércia. Força centrifuga 

e sua avaliação. 

Trabalho das forças — Trabalho. Mechanico. Trabalho de uma força 
constante e de uma força variável. Graphicos. Força viva. Theorema. 

Energia. 

3." SECÇÃO — (Bis) 

D Y N A M T C A 

(Parte applicada) 

Velocidade do regimen — Moderadores. Volantes. Trabalho. Avalia 
ções e medição. Freios dynamometricos. Rendimento de uma machina. O 
movimento perpetuo mediante as ecpiações do trabalho. Transmissão de tra
balho. Conclusão de equilíbrio nas machinas. 

4." SECÇÃO 

PARTE APPLICADA DE MECHANICA ELEMENTAR 

Dilatação (ia matéria 

Transmissão. Arvores. Mancaes. Caldeiras. Penduraes. Crapodinas. Ro
lamentos sobre espheras. Resistências passivas. Attrito. Leis, angulo e coef-
ficiente de attrito. Estudo experimental. Applicações do attrito. 

Meios de attenuar as resistências passivas. Lubrificação. Lubrificantes. 

Lubrificadores. 

Resistência dos meios. Choque. Rijeza das cordas e dos cabos. 

5.» SECÇÃO 

(Parte theorica) 

Momentos de inércia — Idéa geral. Noção sobre a determinação dos 
momentos de inércia. 

6.a SECÇÃO 

(Parte applicada) 

Resistência dos materiaes — Principaes deformações. Extensão. Com
pressão. Flexão. Cisalhamento Torção. 
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7.» SECÇÃO 

MACHINAS 

Motores e receptores — Idea geral sobre motores animados e inanima 
dos. Trabalho do homem e dos animaes. Manejos. 

Motores hydraulicos — Rodas e turbinas. 

Motores eoleos — Moinhos de vento. 

Motores thermicos - Machina a vapor. Motores de combustão lenta e 
cie explosão. -Motores applicados em agricultura. 

8.« SECÇÃO 

OFFICINAS 

Officinas — Officinas de reparação e de construcção. 

Ferro — Ferro guza de primeira fundição. Ferro fundido de machina. 
Ferro branco e ferro pardo. Ferro laminado. Aço. 

Forja — Forja e accessorios. Ventilador. Algravis. Bigorna e safra. 
Ferramentas de ferreiros. 

Caldeacão de ferro — Calçamento com aço. 

Tempera — Tempera em água. em óleo e em banhos metallicos. Fornos 
de tempera. Recosidura. 

Bancada — Fornos de apertar. Ferramentas de bancada. Trabalho d 

serralheiro. Trabalho do ajustador. Operações de riscar e marcar. Rebití. 
gem. Costuras. Tarrachas. Parafuso e porca. Furadores alargadores e ma 
chos. Cossinetes. Pentes de medir roscas. A rosca nos tubos. 

Peças de encanamento. 

As roscas Witworth e Sellers. 

.Machinas •— Ferramentas. As machinas de furar; a machina radial e a 

puneção. 

Machinas de cortar: a tesoura manual e as cisalhas mechauicas. 

Machinas de desbastar, amolar e polir. Pedras de esmeril, carborundum. 

Reboleis de pedras naturaes. 

Torno mechanico. Serviço do torneiro. As rosca- aberta- ao torno. 

Parafusos cie diversas entradas. Tornos cie precisão. Tornos prismáticos. 

Tornos-revolver. Tornos de alisar cylindros. Rectificadores. 

Torno limador. Plaina mechanica. 

Fundição. Fundição de pequenos metaes. O forno. As ligas. Latão e 
bronze. Bronze de- alumínio. Bronze phosphoroso. 

Modelagem e moldação. Caixas e grades. A sereia. Os machos. Caixas 

de macho. Machos torneados. Panellas. Boquilhas e canaes de subica. Evacua
ção dos gazes. 

Explosões. Liquação. Falhas e bolhas frias. Contracção e seus effeitos. 
O metro do fundidor. 

ita 
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9.* SECÇÃO 

MACHINAS AGRÍCOLAS 

Reparações 

Machinas destinadas ao preparo do solo — Arrancadores de tocos. 
Arados e charruas. Grades e rolos. Tractores mechanicos. 

Machina de semear — Semeadoras. 

Machinas destinadas aos tratos culturaes — Cultivadores. Ciscadores. 

Machinas ide colheita — Ceifeiras. Arrancadores de tuberculos e raizes. 
Batedeiras. 

Machina de beneficiamento dos productos agricolas — Desintegradores, 
picadores, debulhadores, etc. Moinhos, enfardadeiras de alfaia. 

Descaroçadores de algodão. Prensas de enfardar. As prensas cie alta 
pressão. 

Machinas de beneficiar café. A tulha e a bica do jogo. (J descascador e os 
esbrugadores. Os conductores, Separadores e classificadores. Machinas de 
beneficiar arroz. 

Prensas para extrahir óleo. 

Machinas de serrar madeira. Serragem manual e mechanica. As serras 
de desdobro. Serras verticaes, e circulares. Serras horizontaes. Serra- de fita 
Officina de carpintaria. para reparações* de machinas e de vehiculos. 

Reparações de machinas — Desmontagem e montagem cie uma machina 
agricola. 

Desenho cie uma peça de machina. 

Esboço cie machina. Esboços e levantamentos feitos no joelho. 

Esboços de ferramentas e utensílios do ferreiro, do ajustador, do tor
neiro e do aplainador. 

Esboço para montagem cie uma arvore de transmissão, do motor res
pectivo e cie três machinas agricolas de beneficiamento, com mudança de 
direcção por engrenagens. 



ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA -LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA n;.a CADEIRA 

MATHEJMATI4 \ 

COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA 

Noções sobre divisão harmônica e feixes harmônicos. 

Noções sobre theoria das transversaes. polo e polar. 

Noções -obre potência de um ponto em relação a um circulo, eixo ra
dical e centro radical. 

Estudo cio traçado e principaes propriedade- da- curva- mais impor
tantes: ellipse, hyperbole, parábola, cycloide, evolvente, espiral, helice, etc. 

COMPLEMENTOS DE ALGEBR \ 

Noções sobre homogeneidade 

Determinantes; propriedade-. Determinantes menores. Applicações. 

Arranjos, permutações e combinações sem e com repetição. 
Noções -obre probabilidades. 
Formula de Taylor e de Mac Laurim. Applicações. 
Séries; limite.-, classificação, convergência. Numero "e". Desenvolvi

mento em série. Séries recorrentes, exponenciaes, circulares e logarithmicas. 
Derivadas. Noções sobre os infinitamente pequenos; limite-. 

Derivadas das funeções algebricas, circulares, logarithmicas e exponen
ciaes. Propriedades das derivadas. 

Funeções; classificação geral. Continuidade. Máximos e mínimos; me
thodo directo e dos princípios. 

Estudo das funeções pelas derivadas. 

Theoria geral das equações. 

Noções sobre geometria analytica 

Fim e utilidade da geometria analytica. 

Diversos systemas de coordenadas. 

Representação geométrica das ecpiações e representação analytica das 
forma.- geométricas. Generalidades. Coordenadas naturaes. 

Equações em coordenadas rectilineas rectangulares de alguns logares 
geométricos; linha recta, circulo, ellipse, hyperbole, parábola, etc. Casos 
particulares. 
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Equações da linha recta e circumpherencia de circulo em coordenadas 
polares. 

Principaes problemas sobre a linha recta e cirmumferencia de circulo. 

Tangentes e asymptotas. Applicações. 

Transformações de coordenadas. 

Estudo das principaes funeções a suas representações graphicas. 

Noções sobre calculo infinítesimal 

Preliminares. Fim e utilidade do calculo infinítesimal. 

Differenciação das funeções algcbricas simples. 

Differenciação cie funeções e de funeções compostas. 

Differenciação das funeções logarithmicas e exponenciaes. 

Differenciação das funeções circulares. 

Differenciação das funeções implícitas. 

Differenciação de diversas ordens. 

Verdadeiro valor de expressões que se apresentam sob forma indeter
minada. 

Equações differenciaes. 

Definições e preliminares sobre integraes. Integraes indefinida e defi
nidas. 

Integraes immediatas. Processos de integrações simples. 

Theoremas de transformação e cie decomposição. 

Integração por substituição: integração por partes ou por factores; 
integração por série. 

Integração das fracções racionaes. 

Integração das equações differenciaes lineares. 

Noções sobre rectificação, quadratura e cubatura com auxilio do calculo 
infinítesimal 

Applicações diversas. 

Geometria descriptiva 

Definições preliminares. Convenções. Methodos das projecções. Do ponto 
e suas diversas posições. 

Da recta e do plano, suas diversas posições. Traços de rectas. Rectas 
contidas no plano. 

IntersecçÕes de planos. Casos particulares. 

Rectas e planos parallelos e perpendiculares. Verdadeira grandeza das 
rectas. 

Mudanças e planos de projecção. 

Rotações. 

Rebatimentos. 

Ângulos de rectas e planos. Triedros 
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Projecções de figuras planas. Determinação de seus elementos. 

Representação dos polyédros. Secções planas dos polyédros. Planificação. 
Representação das superfícies de resolução em geral. 

Cylindros e cones quaesquer. Secções planas desses sólidos. 

Planos tangentes ao cylindro, cone e espheras. 

Iiiter.-ecção de rectas com as superfícies polyédricas e curvas. 

Intersecção de polyédros e sólidos de revolução. 

Planos cotado.-. Definições e convenções. Do ponto. Da linha recta. suas 
diversas posições e problemas principaes. 

D o plano, suas diversas posições e problemas principaes. 

Representação dos polyédros e superfícies curva.-. Superfícies topogra-
phicas; curvas de nível; problemas principaes. 

Construcções de époras relativas aos diversos pontos. Applicações 
div ersas. 





ESCOLA SUPERIOR DL AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

PROGRAMMA DA 17 ' dADEIRA 

ENTOMOLOGIA, PARASITOLOGIA, \IM(II/IIHA E SKRH ICIL I I R V 

ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA 

I — INTRODUCÇÃO E HISTÓRICO: 

L") Prolegomenos e generalidade.- sobre Entomologia. 
2°) Os insectos em relação com a Agricultura; utilidade e necessi

dade do estudo da Entomologia e Parasitologia Agricola. O ver
dadeiro papel da Entomologia Agricola; os grandes problemas 
entomologicos. Utilidade das Estações de Entomologia. 

3.°) Conhecimento.- dos antigo- -obre Entomologia. Trabalhos de 
Malpighi e cie Swammerdam; de Swammerdam a nossos dias. 

4.") Definição do typo ou termo INSECTO. 

II — MORPHOLOGIA EXTERNA: 

L") Caracteres geraes dos Insectos, theoria do Protentomon. 
2°) Estudo do tegumento dos insectos; conseqüências da presença da 

chitina, constituição de um metamerio bypico. 
3.°) Constituição da cabeça dos insectos; constituição c morphologia 

das antennas. Origem metamerica da cabeça. 
4.") Estudo da armadura buccal dos insectos; homologia existente 

entre os appendices locomotores dos crustáceos e os appendices 
buccaes dos Insectos; theoria de Sav igny sobre a homologia exis
tente entre a armadura buccal mastigaclora e os outros typos de 
armaduras buccaes. Ephipharynge, e Hypopharynge. Insectos pro-
gnatos e hypognatos. 

5.") O thorax dos insectos e seus appendices. Modificações das patas. 
Evolução e classificação das nervuras. Origem das azas. 

6.°) O abdômen dos insectos e seus appendices. 

III — FUNCÇÕES DE NUTRIÇÃO: 

O apparelho digestivo e seus annexos — Intestino anterior ou stomo-
deum; intestino médio ou me-enteron ; intestino posterior ou protodeum. 
Anatomia do tubo digestivo. Órgão.- annexo.- ao tubo digestivo. Physiologia 
da digestão. 

Apparelho circulatório e circulação — Histórico da circulação. Vaso 
dorsal. Coração e aorta. Mechanismo da circulação. O sangue dos insectos. 
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Apparelho respiratório e respiração — Histórico. Estigmas e trachéas. 
Estructura das trachéas. Apparelho de occlusão dos estigmas. Respiração 
dos insectos aquáticos. Mechanismo da respiração. 

Apparelho de secreção e eliminação. 

IV — FUNCÇÕES DE RELAÇÃO: 

L") Systema Muscular. Disposição e estructura dos músculos. 
2.°) Systema Nervoso; Systema nervoso central e visceral. 
3.") Órgãos dos sentidos; Órgãos cio tacto, olfacto e gosto; órgãos 

vocaes, auditivos. 

V — FUNCÇÕES DE REPRODUCÇÃO: 

Generalidades sobre o apparelho reproduetor. Evolução do apparelho 
reproduetor. Apparelho reproduetor dos machos. Apparelho reproduetor 
das fêmeas. Caracteres sexuaes secundários e dimorphismo sexual. 

VI — PARTHENOGENESE: 

1.°) Generalidades sobre a parthenogenese. 
2.°) Modalidades da parthenogenese: a) Isoparthenogenese ou Arrhi-

notokia; b) Heteroparthenogenese ou Paedogenese cyclicas; c) 
Tychoparthenogenese ou parthenogenese accidental; d) Pae do 
parthenogenese ou parthenogenese larvaria. 

VII — ACTOS DA REPRODUCÇÃO SEXUADA: 

1.°) Processos differentes observados nos insectos sobre o numero, 
logar, hora, modo e posição da copula. 

2°) F"ecundidade logar e modo cie postura dos ovos. 

VIII — O OVO E SEUS ENVOLUCROS: 

1.°) Forma e estructura do ovo; maturação, fecundação e segmenta
ção do ovo. 

2.°) Noções de embryogenia. 

IX — METAMORPHOSE DOS INSECTOS : 

l.°) Desenvolvimento sem metamorphose ou ametabolia. 
2.°) Metamorphose gradual ou Paurometabolia. 
3.°) Hypometabolia. 
4.°) Metamorphose incompleta ou Hemimetabolia. 
5.°) Metamorphose completa ou Holometabolia. 
6.°) Hypermetamorphoses. 

X — DIFFERENTES FORMAS OU TYPOS DE LARVAS: 
.... _. J*' 

1.°) Larvas Campodeiformes. 
2.°) Larvas Estaphyliniformes. 
3.°) Larvas Elateriformes. 
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4.°) Larvas Eruciformes. 
5.°) Larvas Escarabeiformes ou Melolonthoides. 
(>•") Larvas Curculioniformes. 
7.°) Larvas Vermiformes ou Helminthoides. 
8.°) Larvas Naupliformes. ? 

XI — BIOLOGIA GERAL DAS LARVAS: 

1.°) Morphologia externa das larvas. 
2.°) Morphologia interna das larvas. 
3.°) Generalidades sobre a biologia das larvas. 

X I I — BIOLOGIA GERAL DAS NYMPHAS: 

L") Phenomenos precursores da nymphose. 
2.°) Formação d,,- envolucros protectores. 
3.°) Differentes formas de nymphas; ornamentação cia- nymphas». 
4.°) Modo de fixação das chrysalidas. 
5") Morphologia externa das nymphas. 
6.u) Morphologia interna das nymphas. 

XIII — DESENVOLVIMENTO POSTEMBRYONARIO: 

L") Histolyse e Histogenese. Phenomenos intimo.- da nymphose. 

2."j Histogenese dos órgão-. A- causas «Ia Histolyse. 

3.") Theoria proposta para explicar os phenomenos de Histolyse. 

X I V — MEIOS DE DF.FF.SA N O S INSECTOS: 

1.°) - Generalidades sobre o- meio- de defesa observados nos insectos. 

2.") Homochromia e Mimetismo. 

XV — NOÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO: 

1.°) Divisão da classe 1NSECTA em sub-classes. 

2.") Divisão de cada sub-classe em ordens. 

3.°) íístudo das seguintes ordens: 

a) Thysanura — Caracteres geraes; classificação. 
b) Conodentia — Caracteres geraes; divisão em familias. 
c) Ephemerida — Caracteres geraes. 
d) Odonata —| Caracteres geraes. 
e) Orthoptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens; ca

racteres das principaes familias. 

f) Neuroptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens e 
familias. 

g) Rhynchota — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens; ca
racteres das principaes famílias e espécies mais importantes 
de cada familia. 

h) Aphaniptera — Caracteres geraes; divisão em familia-: 
estudo das principaes espécies. 
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i) Caleoptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens e 
familias, etc. Caracteres das principaes familias sob o ponto 
de vista agricola. 

j) Isoptera — Caracteres geraes; termitideos. 
k) Lepidoptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens, fa

milias, etc. Caracteres sob o ponto de vista agricola, das prin
cipaes familias. 

1) Hymenoptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens 
e familias. Caracteres das principaes familias. 

m ) Diptera — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens, fami
lias, etc. 

n) Thysanopteros — Caracteres geraes. I S O P T E R A . 

XVI — MEDIDAS GERAES PARA DEBELLAÇAO DOS IN
SECTOS NOCIVOS: 

1.°) Destruição directa. 
2.°) Destruição pelos agentes chimicos. 
3.°) Destruição pelos agentes physicos e mechanicos. 
4.") Destruição pelos methodos culturaes. 
5.°) Destruição pelos inimigos naturaes e pelos parasitas do 

reino animal e vegetal. 

XVII — ESTUDO DOS INSECTOS NOCIVOS: 

1.°) Insectos nocivos ás laranjeiras e demais plantas do gênero citru s. 
Insectos nocivos á canna de assucar. 

3.") Insectos nocivos aos arrozaes, milharaes e capinzacs. 
4.°) Insectos nocivos ás figueiras. 
5.°) Insectos nocivos ao algodoeiro. 
6.") Insectos nocivos ás goiabeiras. jaboticabeiras e demais plantas 

da familia Myrtaceas. 
7.°) Insectos nocivos ás Cruciferas e outras hortaliças. 
8.°) Insectos nocivos ao Café e ao Cafeeiro. 
9.°) Insectos nocivos á bananeira. 
10.°) Insectos nocivos á batatinha. 
11.°) Insectos nocivos aos coqueiros e ás palmeiras. 
12.°) Insectos nocivos ás ameixeiras, macieiras, pecegueiros c amo-

reiras. 
13.°) Insectos nocivos á videira. 
14.°) Insectos nocivos á fructa de conde, e demais plantas da mesma 

familia. 

15.°) Insectos nocivos á mandioca, abacaxizeiros e cacau. 
16.°) Insectos nocivos ás plantas da familia cucurbitaceas. 
17.°) Insectos nocivos aos cereaes e a outros grãos leguminosos. 
18.°) Insectos nocivos ás plantas ornamentaes. 

19.°) Principaes insectos nocivos ás essências indígenas e exóticas. 
20.°) Estudo dos insectos parasites e depredadores dos insectos no

civos. 

21.°) Estudo dos insectos parasites do h o m e m e dos animaes. 
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OBSERVAÇAO — O estudo dos insectos nocivo, constará sempre 
q;,e P°flvel' das seguintes noções: a) Descripção do ovo, da larva, da nym-
pha e do imago; b) Biologia e nocividade; c) Meio. de combate directo e 
preventivo; di Estudo dos inimigos naturaes. 

AULAS PRATICAS 

1.°) Trabalhos pratico- sobre Morphologia externa d,,- Insectos. 
2: , Reconhecimento dos diversos typos de- larva-, 
3-"> Reconhecimento dos diversos typos de nymphas 
4.' i Reconhecimento das differentes ordens c sub-ordens da classe 

Insecta. 
5.°) I.-tudo da- principaes familia- de cada ordem. 
6.°) Pratica -obre descripção de ii 
'•") Estudo do- insectos nocivo- á agricultura. 
8.") Colleccionamento e descripção de amostras do- damnos causados 

a- planta- pelo- insectos. 
9.°) Collecções entomologicas. 

10-°) Preparo e applicação dos insecticidas. 
I1-°) M a nejo do. apparelhos usados na destruição do. insectos. 
12-"' \, M , a as culturas, pomares, hortas; tratamento da- cultura- inva 

didas pelo- insectos nocivo-, 

S^CnVS DE PARASITOLOGIA 

l.°) Objecto, divisão c importância cia Parasitologia. Parasitas e dif
ferentes modo- ,lc parasitismo. Relação do.- parasitas com sen
ho -pedi -

2.") Systema e regras <\>- nomenclatura. 

a) Protozoarios — Caracteres, divisão em classes, ordens, fami
lias, etc 

li) Rhisopodes — Caracteres, estudo da- principaes espécies 

c) Flagellados -- Caracteres, estudo das principaes espécies 
nociv a-. 

d) Esporozoarios — Caracteres, estudo da- principaes espécies 
ia icivas. 

e) Infusorios — Caracteres, estudo cia- principaes espécies 
nocivas. 

3." VERMES: 
Caracteres geraes c- classificação do.- Vermes. 

a; Plathelminthes — Caracteres geraes, e-tudo do- Cestoides e 
Trematoides nocivos ao h o m e m e ao- animae-. 

1>i Nemathelminthes — Caracteres geraes e classificação. Ca
racteres gerai--, divisão em siib-orden- e familia,-: principaes 
espécies parasito-. 

c) Acanthocephalos e Gardios — Caracteres geraes, principaes 
espécies nocivas. 
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d) Verminoses — Combate ás verminoses. 

4.°) Arthropodes: 

Caracteres geraes; divisão em classes. 
a) Arachnideos — Caracteres geraes; estudo das espécies para

sitas da ordem Acarianos. 
b) Insectos — Caracteres geraes. Divisão em ordens. 
c) Dipteros — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens, fami

lias e sub-familias. Estudo dos dipteros nocivos. 
d) Hemipteros — Caracteres geraes; divisão em sub-ordens, 

familias, etc. Estudo dos hemipteros parasites. 
e) Siphonapteros e Anophoros (1) — Caracteres geraes; clas

sificação. Estudo das espécies parasitas. 

5.") M O L L U S C O S : 
Caracteres geraes; classificação dos Molluscos. (Divisão em or
dens). Molluscos como hospedadores e intermediários de para
sitas. Gasteropodes nocivos ás plantas cultivadas. 

SERICICULTURA 

I — GENERALIDADES: 

Considerações sobre a exploração sericicola. Histórico. Condições van
tajosas que o nosso Estado apresenta para o incremento da Sericicultura. 
Utilidade da Sericicultura como exploração annexa a outras actividades 

culturaes. 

II — ANATOMIA E PHYSIOLOGIA: 

1.°) Ovo — Aspecto exterior e estructura. Respiração e diminuição 
de peso; influencia da temperatura e da humidade. 

2.°) Lagarta — Aspecto exterior. Idades do bicho da seda. Morpho
logia externa. Organização ou estructura interna, lístudo das 
glândulas sericigenas. 

3.°) Chrysalida — Transformação da lagarta em chrysalida. Morpho
logia externa e organização interna. Duração do periodo de nym

phose. 

4.°) Borboleta — Morphologia externa e estructura interna. Differen
ciação entre machos e fêmeas. Copula e postura. Cuidados a dar 
ás sementes. 

III — SIRGARIA: 

1.°) Localização e installação de uma sirgaria. 

2.°) Material e utensílios necessários. 

(1) Aphaniptera e Corrodentia. 
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IV — CRIAÇÃO DO BICHO DA SEDA: 

1.°) — Incubação e eclosão da.- .-ementes. 

2/>) Alimentação e criação do bicho da seda; cuidados indispensáveis 
ó- ] — Emboscamento. Colheita d,,- casulos. Asphyxiação das chrysa-

udas. 
4.°) Moléstias do bicho da seda. 

\ — COMMERCIO: 

L°) Escolha e preparo dos casulos para a venda. 
2.°) Cu.-teio, producção e rendimento. 
3.") Estatística sobre o consumo da seda. 

\ I - CULTURA DA AM' >REIRA: 

L") Principaes variedade-: processos de multiplicação. 
-' > Cuidados culturaes. 
3.") Moléstia- e parasitas da ^moreira. 

APICULTURA 

I — GENERALIDADES: 

A abelha sob o ponto de \i-ta zootechnico. Utilidade- da creação de 
abelha,- nas fazenda-, chácaras, poman . i c. Futuro reservado a p̂icultura 
em nosso pai/. Utilidade do- producto- elaborados pela- abelhas. 

II - ORGANIZAÇÃO DAS COLÔNIAS: 

O- habitantes de uma colmeia; differenças morphologicas entre a- di
versas ca.-ta- de individui s Órgãos de trabalho das abelha . ( onsiderâ  
sobre a- principaes raças. 

JII CONSTRUCÇÕES DAS ABELHAS SUBSTANCIAS 
RECOLHIDAS F. ELABi (RADAS: 

Secreção da cera e construcção do- favos. Differentes espécies de cellu
las. Estudo da- substancias recolhidas e elaboradas pelas abelha-. Compa
ração entre o nectar e o mel. Principaes planta- meliferas, nectariferas. 

IV REPRODUCÇÃO I POSTURA — CRESCIMENTO 
DAS COLÔNIAS: 

Opinião dos antigos sobre a geração das abelhas e conhecimento- actuaes. 
Apparelho reproduetor da- fêmeas (Rainhas) e do- machos (Zangãos). 
Fecundação e postura da Rainha. Incubação do ovo e evolução da prole. Fe-
cundidade da Rainha, variações de intensidade da postura. Considerao 
sobre a parthenogenese das abelhas. 

V — ENXAMES E ENXAMEAGEM; 

Enxames naturaes, primário-, secundários, terciarios, etc. Causas de 
enxameagem. Formação e suecessão do- enxame.-. Inconvenientes da enxa-
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meagem continua ; processos aconselhados para evital-a. Caracteres que indi
cam a próxima sahida de um enxame. Divisão e reunião dos enxames. Peso 
e qualidades dos enxames. Methodos para se reconhecer a colmeia donde 
partiu o enxame. Época dos enxames. 

VI — O COLMEAL: 

Localização e installação de um colmeal. Qualidade da flora nectaritera 
da região. Situação conveniente para o estabelecimento de um colmeal. Co
lônias ao ar livre e em pavilhão. Numero máximo de colônias a installar em 
um colmeal. Organização do laboratório apicola; material e utensílios neces
sários. . 4 

VII — AS COLMEIAS: 

Differentes typos ou modelos de colmeias. Considerações sobre as col-
meias de quadro moveis. Comparação entre as colmeias horizontaes e verti-
caes. Theoria e escolha da colmeia. Modelos mais indicados para o nosso 
paiz. Construcção simples e econômica de uma colmeia. 

VIII — INSTRUMENTOS APICOLAS E PROCESSOS DE 
MANIPULAÇÃO: 

Utensílios necessários para a manipulação das colmeias. Modo epera-
torio para a visita de uma colmeia; precauções a tomar. Fabricação e vanta
gens da cera moldada. Preparação dos quadros. 

IX — POVOAMENTO DAS COLMEIAS: 

Differentes meios para a obtenção de abelhas necessárias para o povoa
mento das colmeias. 

Povoamento das colmeias pela enxameagem artificial; observações ne
cessárias sobre o emprego deste methodo. 

Necessidade de introduzir de tempo em tempo novas colônias. 

X — OS METHODOS APICOLAS: 

Os methodos apicolas. Condições das colônias nas differentes estações 
do anno. Trabalhos e manipulações a effectuar nas colmeias durante o anno. 

XI — PRODUCTOS DO COLMEAL: MEL E CERA: 

Extracção do mel: apparelhos e utensílios necessários; época da colheita; 
precauções a tomar durante a colheita; conservação e crystallização do mel; 
causas da crystallização; circumstancias que favorecem ou retardam a crys
tallização. 

Colheita, purificação, aclaração e conservação da cera. 
Criação e selecção das Rainhas. 
Inimigos e doenças das abelhas. 
Commercio do mel e da cera. 

AULAS PRATICAS 

A cadeira dispõe de um apiario onde os alumnos aprenderão todas as 
manipulações apicolas. 
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MUSEU PAULISTA 





O MUSEU PAULISTA NO BIENNIO DE 1934 1935 

Neste biennio os -er\ íço- do Museu Paulista e seu annexo ,, Museu Re 
publicano Convenção de \ tú. funccionaram com toda a regul; . mau 
&rac1' ' ssez do seu pessoal technico e auxiliar e a defficii sua. 
dotações. Basta lembrar que em 1934 recebeu o Museu Paulista pratica 
mente, menos de 32 contos de réis ! 

ANN<) DL 1934 • 

Com a fundação da Universidade de São Paulo, ficou o Mu-,-, Paulista 
ticorporado a esta grande aggremiação scientifica e cultural. , bôa 
hora creada pelo actual Governo, sendo o Director <]•. M u eu el< to membro 
do Conselho l Inh ersitario. 

SECRETARIA 1 VRCHIVO 

O movimento de papeis attingiu a 1.601 pe< 

BIBLIOTHECA 

\ Bibliotheca do Museu, valiosissimo acervo, sobretudo par.-: as Sc 
cias Natu ii toda inventariada i, arrolando-se 8,''17 obra • 
11.7X7 v olumes. 

'''' ' ' ' ' lassii • matérias e lin| 
beu-se a riquíssima bibliotheca zoológica, legado do illustre ta dr. 
branco da Rocha, e no decorrer do anno ' • ,le 272 
obras, em 380 volumes, recebendo se ainda por permuta, 
congênere.-, 2.886 volume-, 

O movimento da correspondência attingiu a 7\7 peças. I 
nado- 910 volumes. 

PUBLICAÇÕES 

Ac ' • í< imprimir-se o tomo XVIII da "Revista do Museu Paulista" 
com 400 paginas, continuando em andamento o tomo VII dos "Annaes do 
Museu Paulista". 

VISITAS PUBLICAS 

Percorreram a- nossas -.ala- dar; ate o anno de 1934, P7.11'' pi soas, ou 

sejam mais 2Í Io que em 1933. Desd< - :'. d sua abertura, a 7 de 
setembro de 1895, foi o Mu-eu visitado por 3.476.218 pessoas. 
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CONSERVAÇÃO D O EDIFÍCIO E A N N E X O S 

Foi optimo o estado de conservação do edificio do Museu. Construiu-se 
um galpão para abrigar o hydro-avião "Jahú", em substituição do antigo 
cpie, além de estragadissimo, era inteiramente insufficiente. 

CONSERVAÇÃO DAS COLLECÇÕES PUBLICAS 

Foram as collecções publicas zeladas com cuidado, nellas não se notando 
nenhuma deterioração ou extravio. 

INAUGURAÇÕES 

A escassez de recursos não permittiu nenhuma, apenas podemos, graças 
á generosidade do dr. Samuel Ribeiro, collocar dois grandes e bellos painéis 
symbolicos. representando João Ramalho e Tibiriçá, no peristylo do Museu. 

EXCURSÕES SCIENTIFICAS 

A Secção de Zoologia realizou diversas excursões, uma muito extensa 
e profícua no Estado, de Goyaz, pelo assistente dr. Oliveira Pinto, o taxi-
dermista sr. José Lima, e o naturalista auxiliar sr. W. Garbe. A segunda, no 
Sul do listado, durou dois mezes, e esteve a cargo do naturalista sr. Carlos 
Camargo e seu auxiliar sr. César AVorontzof. Foi também muito profícua. 

TRABALHOS DA SECÇÃO DE ZOOLOGIA 

O dr. Oliveira Pinto continuou na confecção do seu catalogo geral das 
aves do Brasil, que vai adeantado. 

O saudoso assistente sr. Luederwaldt, fallecido em agosto, terminou 
vários trabalhos que tinha em andamento, deixando quasi concluída a sua 
valiosa monographia dos Lucanideos. 

A correspondência das duas sub-secções de Zoologia com os estabeleci
mentos congêneres e os especialistas, foi avultada, assim como o material 
por ambas determinado, provindo de muitos pontos do Universo. 

TRABALHOS DA SECÇÃO DE HISTORIA 

O assistente (que é o Director do Museu), proseguiu no seu estudo 
sobre a "Historia Geral das Bandeiras Paulistas", "Historia da Cidade de 
São Paulo" e biographia de Bartholomeu de Gusmão. 

Por falta de recursos não pôude, porém, angariar copia de documentação 
dos archivos extrangeiros, indispensável para o proseguimento profícuo da 
Historia das Bandeiras. 

Realizou pequenas excursões de consulta a acervos archivaes e res
pondeu a muitas centenas de consultas escriptas do Estado, do Brasil e do 
extrangeiro, sem contar avultado numero de consultas verbaes e pedidos 
diários de informações. 

MUSEU DE YTÚ 

O Museu de Ytú teve os seus serviços perfeitamente em ordem : foi visi
tado por 5.071 pessoas, e desde a sua fundação, por 38.618. O edificio está 
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c mcrvado, o jardim com opt.mo aspecto. \- collecções quasi não pro-

muftò o asotnH °rmir,a ,-™"l'z de wba' Em todo ° «». ™lhorou 
n A l ' li,'V;i'"',0,,,,,:i installação de magníficos lustre- vindos 

Urupo Escolai de Bananal, on le estavam desmontad • 
D A D I V A S 

se , , '.l ÍeC,a°Ju ',M"na alffUmas de 'a,or' entre e,la* destacando 
c ., r- \ cl^rU<; '";' d A H Í l d e b r a n d o Cantin«° Cintra, senador \l 
cantara Machado, d Mana da Gloria Gavião, dr. Rodovalho funior dr Clo
vis R.ben-o e o legado de d. Antonia de Souza Queiroz Novaes ' 

APRECJ \ M M . S S, »BRE O M U S E U " 

,ivr
 de.correr do anno numerosas apreciações honrosas appareceram em 

'^--""''•--diana.emreella-.a-dodr. V u m , \ do viajante 
m g I f p>r. Sulhvan, .,11c chegou a dizer que 'Ma sua dilatada ,,,-, 
P°r

t
 oda Amenca do Sul a mais forte impressão que lhe 1 ^ 7 ^ a i 

visita ao Museu Paulista". 
O distineto numismata sr Carlos de Umeida Braga, largamente escre 

'" 5°° r e a nossa »«cção de Historia, o,,,a.10 artigo que, sobremodo; enca
rece a importância de nossas collecçÕi 

v\"\n D E 193S 

Os serviços deste ama. rrei m geralmente muito bem; o uni 
a '!,u' se avolumassem, proveio .Ia instabilidade oceorrida na sub secção de 
invertebrado-, onde o- dois assistentes e um sub-a I te nomeado . inte 
rinamente, não se estabilizaram, voltando aos institutos a que pertenciam 
Com a nomeação do prof. Morretes. deu se o « |er a revisão 
de material riquíssimo (e que ha muito tempo não vinha sendo manipulado), 
o de Molluscos. 
SECRETARIA E ARCHIVO 

1 1 movimento de pape.- desta Secção, foi o seguinte: officii lidos, 
223; cartas expedidas, 801; carti idas, 453; , bidos, 130. O 
secretario, sr. Cardoso, realizou o catalogo do archivo pi I 
Museu, que e muito avultad 

BIBLK »THECA 

Procedeu o bibliothecario, sr. Schlittler, ao inventariamento ri das 
du] beata- nacionaes e extrangeiras, assim como do stock 
do Museu e o da mappotheca. cpie distribuiu por 494 fichas. 

Os volume- recebido- em permuta de todo o Universo, forai 2 I 
as doações constaram de 269 obras, em 165 volume-: a- acquisições, ir -
reduzida-, alias, pela escassez de verba, montaram a 37 obras e 51 volume-. 
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Entre as doações destaca-se a magnífica dádiva do dr. Álvaro Salles Oli
veira, a obra clássica de Meilli, sobre numismatica brasileira. 

Foram expedidas 456 publicações do Museu e encadernados 2.533 volu
mes. Milhares de obras foram carimbadas maior numero de vezes. Foram 
expedidas 123 cartas e officios para o paiz e o extrangeiro. Confeccionaram-
se cerca de 1.200 lettras e números a nankim. para nos armários se fazer a 
bôa localização de livros. Reviu-se a lista dos correspondentes e fez-se o ex
purgo de algumas centenas de livros. E', aliás, a bibliotheca do Museu muito 
pouco atacada pelos insectos bibliophagos. 

Doação avultada, quer pelo numero de volumes, quer sobretudo pela 
valia das obras, foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores, represen
tado pelo sr. ministro Maurício Nabuco, que, attendendo a um pedido da 
Directoria do Museu, enviou optima copia de livros dentre as suas duplicatas. 

PUBLICAÇÕES 

Foi distribuido o tomo XVIII e impresso o NIX da "Revista do Museu 
Paulista", que sahiu excellente como collaboração de especialistas presti
giosos, factura material e illustração. 

N o tomo XVIII encontra-se o optimo trabalho do dr. Plinio Ayrosa. 
reeditando o famoso diccionario brasiliano. 

Distribuiu-se o tomo NIX. O tomo 7° dos "Annaes do Museu Pau
lista" não pôude ser claclo pela Imprensa Official, ainda. Deve ser entregue 
em 1936, constando de 720 paginas de diversas monographias da auctoria 
do Director do Museu. 

VISITAS PUBLICAS 

Visitaram as nossas salas em 1935. 192.392 pessoas, ou sejam mais 

25.373 do que em 1934. 

Desde a fundação foi o Museu visitado por 3.668.610 pessoas. 

CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO 

Tendo em vista a inauguração de uma sala onde deverão ser expostas 
as relíquias do glorioso inventor brasileiro Santos Dumont, os herdeiros 
deste precursor cia aviação, representados pelos drs. Arnaldo e Jorge Dumont 
Villares e Ricardo Severo, procederam ás obras cpie lhes pediu a Directoria 

do Museu, afim cie se adaptarem duas salas do 3." piso e preparar-se condi-
gnamente a caixa de escadaria cpie dá accesso a esta sala. Estas obras con
sistiram em abertura de claraboias e reforma geral de pintura, ficando excel-
lentes, sendo tudo feito a expensas dos generosos doadores. 

Afim de se estabelecer communicação directa das torres das extremi
dades do edificio com o corpo central, realizou a Directoria de Obras Pu
blicas pequenos trabalhos de abertura de janellas, estabelecimento de pas-

sadiços sob a direcção cio dr. Paulino Barrère, digno engenheiro daquella 
Directoria, ficando optimos estes serviços. 

Fez-se também a pintura a esmalte de muitas janellas e portas da fa
chada, largamente deterioradas pela exposição ao sol. 



— 845 — 

CONSERVAÇÃO DAS COLLECÇÕES 

Apresentam-se bem tratada-, excepto quanto ao hydro-avião "Jahú" 

vrbado
eMuSeu

eten0rad° " "* reStauraçâo exi^e Penosos sac»«^ da 

INAUGURAÇÕES 

, Não " Pôude realizar nenhuma, devendo, porém, em principio- de 1936 
salvo m°tivo de torça maior, occorrer a abertura de três salas novas com 
material vahosissimo. 

EXCURSÕES SCIENTIFICAS 

Pequeno como e o pessoal technico, precisou ficar adstricto aos traba 
Ihos de gabinete em 1935, afim «le preparar, classificar e estudar, o vultuoso 
material de milhares de peça- recolhido em 1934. 

TRABALHOS DA SECÇÃO DE ZOOLOGIA 

O assistente dr. ( Hiveira Pinto, e o 5eu auxiliar, i • • • vador sr. Cario 
vieira, proseguiram nos seus estudos ornithi para o Catalogo geral 
das aves do Brasil c a confecção de monographias. 

') sr. Frederico I. de Morretes encetou a revisão do enorme material 
de mollusci is, r< isão geral. 

O as-istente sr. Lane continuou os seus estudos -obre mosquitos, em 
geral; o naturalista sr. Carlos Camargo, proseguiu nos seus trabalho., sobre 
coleoptei os. 

TRABALHOS DA SECÇÃO DE HISTORIA 

O assistente, Director do Museu, concluiu mais um volume da sua 
"Historia Geral das Bandeiras Paulistas", versando -obre a actuação das 
bandeira- na conquista do Nordeste. Redigiu mais um tomo da Historia da 
Cidade de São Paulo, concluiu e imprimiu o segundo tomo da sua biogra 
phia de Bartholomeu de Gusmão, e imprimiu uma. monographia: Subsidio 
para a historia do café no Brasil colonial. 

Cl >RRESPONDENCIA DAS SC i 

O dr. Oliveira Pinto, srs. Lane e Camargo, responderam a numeri 
consulta-, determinando ao mesmo tempo material vindo ao Museu de nu 
men ISI is pi mti is di i Universi >. 

Xa secção de Historia foram respondidas centenas de consulta- escri-
ptas e não menor numero de consultas verbaes e pedidos diário- de infor
mações. 

M U S L U D E YTTJ 

i i- serviços deste Museu correram perfeitamente em ordem. ' ) edifi 
soffreu excellentes reparos, rigorosamente realizado- pelo digno engenhi 
dr. Raul de Queiroz Telles. 
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Foi o estabelecimento visitado por 4.580 pessoas, e desde a sua fun
dação, por 43.198 pessoas. O jardim foi remodelado, melhorando immenso. 
sobretudo devido á decoração que se lhe fez por meio de estatuas artísticas 
de mármore. 

A galeria dos convencionaes enriqueceu-se de quatro telas. Entre as 
dádivas destaca-se a da bôa collecção de jornaes antigos, republicanos, do 
dr. Luiz Silveira. 

DÁDIVAS 

Em 1935 recebeu o Museu Paulista duas dádivas da maior relevância, a 
de numerosíssimos objectos que pertenceram a Santos Dumont e lembram 
a sua carreira de inventor e precursor da aviação, e a riquíssima collecção 
de armas antigas, feita durante longos annos, pelo cel. Ernesto de Oliveira, 
de São João da Bôa Vista. 

O primeiro acervo foi doado pela família de Santos Dumont, como atraz 
já se disse. Os herdeiros do grande inventor estão, neste momento, man
dando fazer mobiliário especial para a installação do acervo de seu immortal 
parente. 

A collecção "Cel. Ernesto de Oliveira" foi doada ao Museu Paulista 
pelos sobrinhos de seu organizador, a exma. snra. d. Maria Ignez da Silva 
Oliveira e seu digno irmão Elias da Silva Oliveira. Comprehende um acervo 
que representa dezenas de contos de réis, nas suas centenas de peças antigas, 
entre as quaes avulta uma armadura de cavalleiro medieval. 

APRECIAÇÕES SOBRE O MUSEU 

Continuaram a apparecar na imprensa, .sobretudo, palavras muito hon
rosas sobre o Museu Paulista, especialmente numa edicção cie. rotogravura 
de "La Prensa", o grande jornal portenho, onde em excellente artigo o dis-
tincto jornalista argentino dr. Firmino Gutierrez Estrella, deu um optimo 
apanhado do cpie viu no nosso estabelecimento. 

CONSIDERAÇÕES GERAES 

O Museu Paulista, que durante quatro exercícios (os de 1931 a 1934), 
esteve reduzido, por assim dizer, a verdadeira inanição, com a reducção 
de suas verbas (já antigamente tão escassas), a 50 jc do que era, con-
clemnado a não ter, por assim dizer, senão recursos para a manutenção do 
asseio do edificio e a conservação das collecções, praticamente vegetou 
durante este longo periodo. 

Felizmente, para 1935, o alto critério do Governo do Estado veiti melhor 
aquinhoal-o, supprindo-o com recursos que lhe permittem retomar a sua 
antiga actividade. 

Com verdadeiro reconhecimento aqui deixo assignalado este facto. 
Precisa o Museu instantemente ser reformado á altura da importância 

de seu acervo. O seu pessoal é summamentc exiguo para o enorme material 
nelle já existente, as suas verbas de dotação também são muito escassas 
ainda 

E a importância de São Paulo, o vulto tomado pelo Estabelecimento, as 
exigências modernas impõe a sua separação, ou antes, a sua sub-divisão em 
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dois institutos, o Museu de Sciencias Naturaes e o Museu de Historia e 
Ethnographia. 

11 l além de tudo i.a -ituação actual do M u s e u Paulista, u m a outra re 
forma que se impõe á justiça dos governantes, a equiparação da retribuição 
de seus quadros á que remunera os dos demais institutos universitários con
gêneres ao m o. I. a mais injusta a disparidade actual. c o m o documentam 
as numerosas represi pela Directoria do Estabelecim 
G iverno do Estado e ultimamente á Reitoria da Universida 

PROGRAMMA DE COOPERAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

Por emquanto não cogitou a Directoria do Museu deste umpt 
modo especial. Em todo o caso tem se esforçado de todos os m 
auxiliar a Faculdade de Philosophia Sciencias e Lettra-. 

Para este fim forneceu ao digno catl ti< - de Ethnographia, dr. P.„ 
Ayrosa, não só vultuoso material das duplicata- do Museu, como um grande 
grupo de vitrina- de grandes dimensões, cerca de uma dúzia de armários. 

A o dr. Rawitscher, digno cathedratico de Botânica, foi, por empréstimo, 
cedida a "Flora Brasiliensis", de .Martm-. de que precisava instantemente! 

O Director do Museu, a comitê da Reitoria, effectuou três conferências 
si ibre a vida e os direito- de Bartholomeu de < lusmão á prioridade aerostatica 

Não é de todo possivel a re o de cur-o- publico-, e conferências 
no edificio do Museu, por falta de locaes apropriad i e installai 
electricas. 

A Directoria do Museu empenha se com todas as forças, no sentido de 
prestar a sua cooperação a digna Reitoria, tendo cm vista o maior prestigio 
da Universidade de São Paulo. 

to ao 
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SERVIÇO FLORESTAL 





SERVIÇ< » FL< >RESTAL D( l ESTAD» » 

ACTIVIDADES DIDACTICAS L CULTURAES NO 
ULTIMO BIENNII i 

Secção Technica 

me infoSrP^rend° "• aUt°S ""' papel l845'D- -'"l-*"-!! 16.00, cumpre 
m e intormar o seguinte: 
1) - C o m o não existe em nosso paiz nenhum estabelecimento de ensino 

de sylvicultura, o Serviço Florestal, por força maior, tem que preen 
cher esta lacuna. 

2) — C o m o intuito de despertar o interesse pela sylvicultura, foi eivado 
o Museu Florestal (1928 31 l e Ia installada a Secção Technica (1932). 

3) — O Museu Florestal tem caracter duma exposição permanente de tudo 
flu e se refere ás madeira- e sylvicultura em geral, tanto na parte 
scientifica (botânica, morphologia e biologia), como na parte pratica 
(sementeiras, cultivo e exploração da- floresta.-). 

') Museu Florestal tem por fim demonstrar a riqueza florestal 
do Estado de São Paul., e a- possibilidade ' 
madeiras. 

4) — Toda- a- amostras no Museu Florestal, tanto das planta- como -Ia 
madeiras -ao colleccionadas e organizadas no sentido de servirem 
como demonstração e eu-.no pratico -obre o- producto- de sylvi 
cultura. Esta e uma das actividade- didacticas da Secção Technica. 

5) — Além disso para facilitar o ensino de botânica florestal na- escolas 
primarias, foram preparadas pela Secção leclimca diversas pastas 
de Herbário das especu- da flora lenh istribuidas em pequei 
herbários á- escolas. Durante o biennio ultimo foram distribuídas 
291 pastas com outra- tanta- espécie- botânicas 

6) — Para iniciar o estudo das madeira- e despertar o interesse pela- ma
deira.- indígenas foram classificadas e distribuídas durante o ultimo 
biennio 1 .203 amostras de madeira. 

7) — Outra actividade didactica da Secção Technica são a.- instrucções 
directas sobre a sylvicultura e aula- dada á e colas que .ísitaram 
o Museu, i) numero d,,- alumnos assim attendidos foi: 

e m 1934 340 alumnos 
em 1935 544 alumnos 

O total dos consultantes durante o biennio foi de 523'). sendo o 
seguinte o movimento durante os 5 anno.- ultimo-: 
em 1930 40 
em 1931 351 
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em 1932 3 0 9 

em 1933 i-063 

em 1934 l-4?8 
em 1935 1-761 

8) -- Além desta modesta actividade didactica, o Serviço Florestal procura 
desenvolver as actividades culturaes em prol da protecção da fauna 
e flora e de reflorestamento em particular. Assim durante o ultimo 
biennio foram distribuídas 3 milhões de mudas das essências flores
taes, attendendo diversos pedidos dos lavradores e facilitando desta ma
neira o reflorestamento do Estado. Durante o ultimo biennio foram 

realizadas: 
2 conferências sobre padronização das madeiras e cubagem das mes

mas (Mansueto Koscinski) ; 
1 conferência sobre o reflorestamento (Nelson Brioso). 

Foram distribuídos durante o biennio passado 39.655 grs. de se

mentes em amostras. 
9) — As publicações sobre os assumptos florestaes durante o biennio 

timo: 
Exploração e regeneração racional das florestas, — por Man
sueto Koscinski, — ("Estado de São Paulo", 11-1-1934). 
Estações experimentaes de sylvicultura, — por Mansueto Kos
cinski, — ("Diário de São Paulo", 25-2-1934). 
Sementes florestaes, — por Mansueto Koscinski, — Publicação da 
Directoria de Publicidade Agricola. 
Algo sobre a bracaatinga, —• por Mansueto Koscinski, — Publica
ção da Directoria de Publicidade Agricola. 
Pinheiro brasileiro na sylvicultura paulista, — por Mansueto 
Koscinski, — Publicação da Directoria de Publicidade Agricola. 
Racionalização do trabalho e a sylvicultura, — por Mansueto 
Koscinski. — "Idort" —- N." 44 — agosto de 1935. 
Corte das arvores, — por Mansueto Koscínki, — "Idort", — N/ 

45 — setembro de 1935. 
Eucalvptus na sylvicultura paulista, — por Mansueto Koscinski, 
— (-'Diário de São Paulo". 8-9-1935). 

Ordenamento florestal, — por Mansueto Koscinski, — "Idort" 
— N.° 48 — dezembro de 1935. 

São Paulo, 27 de janeiro de 1936. 

Mansueto Koscinski. 

Chefe da Secção Technica. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


