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REITORIA 
1938-1939 

Reitor 

Professor REYNALDO PORCHAT, exonerado, a pedido, 
por decreto de 7-5-1938. 

Secretário Particular: DR. ALCYR PORCHAT. 

Reitor 

Professor LÚCIO MARTINS RODRIGUES, catedrático 
da Escola Politécnica, nomeado por decreto de 7 de maio 
de 1938 e empossado no cargo a 11 de maio, na sede da 
Reitoria, no edifício da Faculdade de Direito, pelo Sr. 
Secretário da Educação e Saúde Pública, Dr. A. Meirelles 
Reis Filho. Por decreto de 4 de abril de 1939, foi exo
nerado, a pedido. 

Secretário Particular: DR. PLÍNIO MARTINS RODRIGUES. 

Reitor Interino 
Professor JORGE AMERICANO., catedrático da Faculdade 
de Direito, nomeado Reitor Interino em 11 de março 
de 1939. 

Secretário Particular: DR. LUIZ DOMINGUES DE CASTRO. 

Reitor 

Professor DOMINGOS RUBIAO ALVES MEIRA, cate
drático da Faculdade de Medicina, nomeado por decreto 
de 30-5-1939 e empossado no cargo a 2 de junho, na sala 
"Barão de Ramalho", da Faculdade de Direito, pelo Sr. 
Secretário da Educação e Saúde Pública, Dr. Álvaro 
Figueiredo Guião. 

Residência do Reitor: R. Frei Caneca, 1214. 

Secretário Particular: 
DR. M A N O E L ANTÔNIO ALVARES RUBIÃO. 

Residência: Al. Rocha Azevedo, 441. 

Secretário Geral da Universidade: 
DR. MURILLO MENDES, bacharel em Direito. 
Residência: Avenida Paulista, 412. 
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Presidente: Professor DOMINGOS RUBIÃO ALVES MEIRA 
Secretário Geral: Dr. MURILLO MENDES 
Secretário Particular: Dr. MANOEL ANTÔNIO ALVARES RUBIÃO 

CONSELHEIROS 

FACULDADE DE DIREITO: 
Professor Sebastião Soares de Faria — Diretor 
Professor Jorge Americano 

FACULDADE DE MEDICINA: 
Professor Ludgero da Cunha Motta — Diretor 
Professor Luciano Gualberto 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS: 
Professor Alfredo Ellis — Diretor 

ESCOLA POLITÉCNICA: 
Professor Henrique Jorge Guedes — Diretor 
Professor Mário Whately 

FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA: 
Professor Linneu Prestes — Diretor 
Professor Venâncio Malta Machado 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA: 
Professoi- Max Barros Erhart — Diretor 
Professor Milton de Souza Piza 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ D E QUEIROZ": 
Professor Felippe Westin Cabral de Vasconcellos 
Professor Alcides P. TÔrres 

MUSEU PAULISTA 
Dr. Affonso de E. Taunay — Diretor 

INSTITUTO AGRONÔMICO: 
Dr. Theodureto de Camargo — Diretor 

INSTITUTO BIOLÓGICO: 
Professor Henrique da Rocha Lima — Diretor 

REPRESENTANTE DOS ANTIGOS ALUNOS: 
Dr. Décio Ferraz Alvim 

REPRESENTANTE DOS ATUAIS ALUNOS: 
Domingos Machado 

REPRESENTANTE DOS DOCENTES LIVRES: 
Dr. Paulo Sawaya 
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INSTITUTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

1. FACULDADE DE DIREITO 
Largo de São Francisco — São Paulo 
Diretor: Professor Sebastião Soares de Faria 

2. FACULDADE DE MEDICINA 
Avenida Dr. Arnaldo — São Paulo 
Diretor: Professor Ludgero da Cunha Mota 

3. FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
Praça da República — São Paulo (3.° andar do edifício da E. Nor
mal Modelo) 
Diretor: Professor Alfredo Ellis 

4. ESCOLA POLITÉCNICA 
Rua Três Rios — São Paulo 
Diretor: Professor Henrique Jorge Guedes 

5. FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA 
Rua Três Rios — São Paulo 
Diretor: Professor Linneu Prestes 

6. FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
Rua São Luiz — São Paulo 
Diretor: Professor Max de Barros Erhart 

7. ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 
Piracicaba — Estado de São Paulo 
Diretor: Professor Felippe Westin Cabral de Vasconcellos 





INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES DA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

1. INSTITUTO BIOLÓGICO 
Av. Cons. Rodrigues Alves — São Paulo 
Diretor: Professor Henrique da Rocha Lima 

2. INSTITUTO DE HIGIENE 
Av. Dr. Arnaldo — São Paulo 
Diretor: Professor Geraldo de Paula Souza 

3. INSTITUTO BUTANTAN 
Butantan — São Paulo 
Diretor: Dr. Jayme Cavalcanti 

4. INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO 
Campinas — Estado de São Paulo 
Diretor: Dr. Theodureto de Camargo 

5. INSTITUTO ASTRONÔMICO E GEOFÍSICO 
Parque do Estado — Água Funda — São Paulo 
Diretor: Alípio Leme de Oliveira 

6. INSTITUTO DE RADIUM ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 
Rua Cesário Mota, 112 — São Paulo 
Diretor: Professor José Ayres Netto 

7. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A PSICOPATAS 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1249 — São Paulo 
Diretor: Dr. Milton de Azevedo Pena 

8. INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS 
Rua Três Rios — São Paulo 

Diretor: Dr. Adriano Marchini 

9. MUSEU PAULISTA 
Ipiranga — São Paulo 
Diretor: Dr. Affonso de E. Taunay 

10. SERVIÇO FLORESTAL 
Horto Florestal — São Paulo 
Diretor: Dr. José Camargo Cabral 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1892 — São Paulo 
Diretor: Dr. Waldemar Lefèvre 

ESCOLA LIVRE DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE S. PAULO 
Largo de São Francisco — São Paulo 
Diretor: Cantídio de Moura Campos 

INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO 
Rua Conde do Pinhal, 52 — São Paulo 
Diretor — Dr. Percival de Oliveira. 



ASSEMBLÉIA UNIVERSITÁRIA 
DE 15 DE MARÇO DE 1939 

Instalou-se, a 15 de março de 1939, a Assem
bléia Universitária, destinada M a tomar conheci
mento por exposição do reitor, das principais ocor
rências da vida universitária e dos progressos e 
aperfeiçoamentos realizados nos institutos universi
tários." 

A mesa dos trabalhos foi presidida pelo reitor 
interino, professor Jorge Americano e, a seu pedi
do, foi aberta a sessão pelo sr. Secretário da Edu
cação. 

Após a leitura do relatório apresentado pelo 
reitor interino, procedeu-se à entrega do título de 
doutor "honoris causa" ao professor Benedicto 
Montenegro. E m seguida o dr. Adherbal Pinheiro 
Machado Tolosa, professor catedrático da Faculda
de de Medicina, proferiu a aula inaugural dos 
cursos universitários. 

Foi o seguinte o relatório apresentado pelo 
reitor interino referente aos principais fatos ocor
ridos na Universidade de São Paulo durante o ano 
letivo de 1938. 
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RELATÓRIO 

R E F E R E N T E A O A N O D E 1938 A P R E S E N T A D O P E L O 
REITOR D A U N I V E R S I D A D E D E SAO P A U L O N A 
A S S E M B L É I A UNIVERSITÁRIA D E 15 D E M A R Ç O 

D E 1939 

Excelentíssimos Senhores. 

Cumprindo o que dispõe o artigo 68 dos Estatutos da 
Universidade, que determina a convocação anual de uma 
assembléia universitária, destinada "a tomar conhecimento, 
por exposição do reitor, das principais ocorrências da vida 
universitária e dos progressos e aperfeiçoamentos realizados 
nos institutos universitários", venho submeter à apreciação 
das doutas congregações aqui reunidas em assembléia univer
sitária, os principais fatos relativos às atividades da Reitoria, 
do Conselho Universitário e dos institutos componentes da 
Universidade de São Paulo, no período correspondente ao ano 
letivo de 1938. 

Compreendeu o ano letivo de 1938 duas fases para a 
Reitoria da Universidade: a que foi exercida pelo Professor 
Reynaldo Porchat, exonerado das funções de Reitor, a pedido, 
em 7 de maio do ano passado, e o período seguinte, exercido pela 
atual Reitoria, de 11 de maio até esta data. 

Pouco há que dizer sobre o primeiro período, de vez que 
o antigo Reitor já havia apresentado, a 31 de março do ano 
passado, o relatório das atividades universitárias até aquela 
data. 

A atual Reitoria teve a enfrentar, desde logo, sérios pro
blemas que se lhe ofereceram logo após a posse do Reitor. 
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G R E V E D E A L U N O S D A E S C O L A SUPERIOR D E 
A G R I C U L T U R A "LUIZ D E Q U E I R O Z " 

O primeiro deles prendeu-se a um movimento de largo 
dissídio, entre os corpos docente e discente da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz". Não tendo sido esse dis
sídio resolvido pelos meios regulamentares, teve a Reitoria 
necessidade de empregar seus melhores esforços para harmo

nizar a situação. 

A despeito das dificuldades inicialmente encontradas, 
graças ao espírito de cooperação universitária que tanto pro
fessores como alunos demonstraram em face de u m apelo do 
Reitor, que foi prestigiado pelo Conselho Universitário, tudo 
se acomodou, restabelecendo-se a perfeita disciplina que sem
pre caracterizou a vida escolar daquele instituto. 

EXTINÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

Outro problema de maior importância, que teve a Reitoria 
de resolver, foi o resultante da extinção do Instituto de Edu
cação que integrava a Universidade de São Paulo. 

De há muito se fazia sentir a necessidade de uma remode
lação dos cursos daquele instituto, de modo a se aproveitarem 
exclusivamente os de caráter universitário, transferindo-se 
para organização mais adequada os demais cursos que não 
se afinavam com o ensino superior. Atendeu o Governo do 
Estado à remodelação do Instituto de Educação, com o decre
to em que extinguiu o Instituto e transferiu os seus cursos 
universitários para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Le
tras, onde vieram a constituir a Secção de Educação. 

REORGANIZAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA 

A Secção de Educação da Faculdade de Filosofia, para a 
qual se transferiram os cursos universitários do Instituto de 
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Educação, só por si não satisfaria, entretanto, as necessidades 
de u m a integral organização didática da Universidade de São 
Paulo. Imperiosa seria a reforma dos Estatutos Universitá
rios, afim de se traçar, convenientemente, as linhas mestras 
do sistema universitário e, principalmente, remodelar a estru
tura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para esta 
última convergiu-se a melhor atenção da Reitoria e emprega
ram-se os melhores esforços do Conselho Universitário, que, ao 
cabo de amplas discussões, pôde aprovar, em sessão de 16 de 
janeiro último, u m ante-projeto de Estatutos da Universidade 
de São Paulo. N a revisão destes estatutos, a finalidade da 
Faculdade de Filosofia foi estudada a fundo, chegando-se à 
conclusão de que a organização mais compatível com seus 
objetivos seria a que atendesse à formação do professor secun
dário e à preparação dos cientistas e pesquisadores de cultura 
pura e desinteressada. Daí ter-se modificado a seriação da 
Faculdade de Filosofia para duas grandes divisões: a pri
meira destinada à formação do professor secundário e a se
gunda a u m curso de doutorado, com estágios em laboratório, 
nas secções de ciências naturais e u m curso de preleções ma
gistrais para as demais secções. — Aprovados, assim, os esta
tutos universitários e encaminhados ao Governo do Estado, 
para que os submeta à apreciação do Conselho Nacional de 
Educação, aguarda a Reitoria a sua conversão em lei, para 
dar execução aos novos cursos. 

FALECIMENTOS 

4 
Teve a Universidade a deplorar as irreparáveis perdas de 

dois provectos professores da Faculdade de Medicina: o prof. 
Enjolras Vampré e o prof. Rezende Puech; — o primeiro, vi
timado prematuramente, em plenos trabalhos escolares, foi 
dos mais ilustres docentes de que se orgulha a Faculdade de 
Medicina. O segundo, catedrático de Clínica Ortopédica e 
Cirurgia Infantil, que por várias vezes exerceu, com eficiência e 

•Â 
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brilho, a vice-diretoria da escola, e a quem tanto deve o Hospital 
das Clínicas, sua preocupação máxima, cuja construção não 

teve a ventura de ver iniciada, mas cujos planos são seguidos 

em sua essência, achando-se por isso o seu nome benemérito 

indelèvelmente gravado no marco inicial das obras. 

Foi também duramente atingida a Faculdade de Direito, 

com a perda de dois de seus mais ilustres professores, Dr. José 

Augusto César, professor catedrático de Direito Civil, falecido 

em 20 de fevereiro de 1938, e o Dr. Manuel Pacheco Prates, 

professor jubilado dessa Faculdade, e falecido em Pôrto-Alegre, 
a 24 de junho do mesmo ano. Ambos honraram as cátedras 

que por longos anos ocuparam no mais antigo instituto da 

Universidade, com brilho e competência invulgares. 

INTERCÂMBIO CULTURAL 

Teve a Reitoria oportunidade de incentivar um movimen

to de intercâmbio cultural nos meios universitários nacionais e 

tstrangeiros, acolhendo visitantes ilustres, que muito concor

reram para lançar as bases de uma cooperação intelectual mais 

fecunda com os países amigos. Seja lícito destacar-se entre 

esses visitantes os ilustres professores Martinez Paz, então 

diretor da Universidade de Córdoba e Romero dei Prado, cate

drático da mesma Faculdade. — Recebeu, ainda, a Reitoria, a 

visita do ilustre Reitor da Universidade de Santiago de Chile, 

Prof. Juvenal Hernandez e a do Marquez de Willingdon, ex-vi

ce-rei da índia. 

DONATIVO DE LIVROS 

Recebeu a Universidade de São Paulo importante contri

buição do governo francês, para o enriquecimento da bibliote

ca da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tendo sido a 

entrega realizada solenemente na Reitoria, com a presença do 
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Snr. Cônsul francês e de personalidades eminentes do Comitê 

France-Amérique e da Alliance Française pour le Brésil. Não é 

demais encarecer a significação de tão valioso donativo cons

tante de alguns milhares de volumes do que possui de mais 

representativo a cultura francesa e que vieram trazer uma 

excelente demonstração do espírito de cooperação cultural do 
grande país. 

CONFERÊNCIAS 

No ano letivo findo, a Universidade de São Paulo patro

cinou várias conferências, sendo que só na Sala "João Men

des" da Faculdade de Direito, realizaram-se mais de 50 con

ferências, durante o ano, de iniciativa da Reitoria, da Facul

dade de Direito e de diversos grêmios acadêmicos. 

Das conferências realizadas sob o patrocínio da Reitoria 

há que destacar as que foram produzidas pelo deputado Dr. 

Araújo Corrêa, membro da Comissão Econômica Portuguesa, 

que esteve em visita ao nosso país, sobre a organização política 

e econômica de Portugal contemporâneo, em 29 de agosto e 

sobre o problema financeiro português e sua resolução, em 30 

do mesmo mês. — Duas conferências igualmente interessantes 

foram as que realizou o ilustre peruano D. Ricardo Cavero 

Eguzquiza, delegado da Sociedade Geográfica de Lima, sobre 

uma visão da vida incáica e do vice-reinado do Peru e sobre 

aspectos atuais da vida intelectual peruana, em 19 e 20 de 
setembro, respectivamente. 

TRABALHOS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Prosseguiram normalmente as atividades do Conselho 
Universitário que, em 1938, realizou 20 sessões, das quais 6 
ordinárias e 14 extraordinárias. 
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Dentre as atividades mais interessantes desenvolvidas pelo 
Conselho, releva destacar sua valiosa colaboração na reorgani
zação da Faculdade de Filosofia e na elaboração do ante-pro-
jeto de Estatutos da Universidade. 

IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS 

Em 1938, forneceu a Reitoria 415 guias para os exames 
médicos e identificação de novos alunos admitidos nos institu

tos universitários. 

SECRETARIA DA REITORIA 

Procederam-se com regularidade os serviços da Secretaria 
da Universidade, registando o seu protocolo um movimento 
de 1.146 entradas de papéis e de 2.302 saídas de ofícios e 

documentos diversos. 

* * * 

Passamos a relatar mais circunstanciadamente as princi
pais ocorrências verificadas em cada u m dos institutos univer

sitários. 



FACULDADE DE DIREITO 

DIRETORIA 

Exerceram a Diretoria, durante o ano de 1938: 

— o professor Francisco Morato, de 1.° de janeiro até 

26 de abril, quando se exonerou; 

— o vice-diretor, professor Antônio de Sampaio Dória, 

de 27 de abril a 11 de maio; 

— o professor Spencer Vampré, nomeado por decreto de 

9 de maio de 1938, de 12 de maio até 25 de novembro, data em 

que se exonerou do cargo; 

— o vice-diretor, professor Jorge Americano, de 27 de 

novembro até 13 de dezembro, data em que obteve trinta dias 

de licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família; 

— o professor Gabriel de Rezende Filho, como membro do 

Conselho Técnico Administrativo, exerceu a Diretoria, em 

substituição ao professor Jorge Americano, de 14 a 31 de 

dezembro. 

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Para membros deste Conselho foram nomeados pelo Snr. 

Secretário da Educação, por ato de 24 de janeiro, o Dr. Ernesto 

Leme, que foi empossado, em sessão do Conselho, realizada a 

31 de março; e por ato de 2 de agosto, os Drs. Honório Fernan

des Monteiro e Noé Azevedo, empossados, em sessão do Con

selho, realizada a 17 de agosto. 

O Conselho realizou, durante o ano, 13 sessões. 
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Entre suas deliberações figuram as seguintes: 

— deliberar não aceitar transferências de estudantes de 

outras Faculdades enquanto perdurar a superlotação de alu

nos; (sessão de 8/2); 

— examinar pedidos de transferências de alunos de ou

tras Faculdades (sessão de 7/3); 

— resolve aceitar transferências nos 3.° e 4.° anos 

(sessão de 10/3); 

— aprovar a proposta de promoção de funcionários, e or

ganizar o horário das aulas para 1938 (sessão de 31/3); 

— lembrar os nomes dos drs. Plínio Barreto, Oliveira 

Vianna, Pedro Calmon, Abraão Ribeiro, Manuel Policarpo Mo

reira de Azevedo Júnior e Tito Prates da Fonseca para exami-

nadores no concurso para professor catedrático de Legislação 

Social; 

— deliberar seja cogitado, oportunamente, o pedido de 

compra da biblioteca do Prof. José Augusto César, feito por 

diversos alunos desta Faculdade (sessão de 4/5) ; 

— eleição dos drs. Sylvio Portugal, Plínio Barreto e Lau-

rentino de Azevedo, para membros da Comissão encarregada 

de dar parecer sobre o pedido de transferência do Prof. Antô

nio de Sampaio Dória da cadeira de Direito Público Consti

tucional para a de Direito Internacional Privado (sessão de 

17/5); 

— propor a promoção de vários escriturários e aprovar 

a representação do Chefe Técnico da Biblioteca, relativa à 

extinção do cargo de auxiliar do Chefe Técnico e substituição 

do referido cargo pela criação de dois cargos de ajudantes 

técnicos (sessão de 27/6); 

— eleição para o preenchimento do cargo de vice-diretor 

(sessão de 17/8); 

— deliberar conceder o prêmio "Rodrigues Alves" ao ba

charel Carlos Nóbrega Duarte, por ter sido o aluno que melho

res notas obteve durante o seu curso (sessão de 21/9); 
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— cogitar dos nomes dos Professores Francisco Morato, 

Philadelfo Azevedo, Hahnemann Guimarães e Estevão Pinto 

para examinadores no concurso para professor catedrático de 
Direito Civil (sessão de 11/10); 

— consignar em ata um voto de profundo pesar pelo 

falecimento da exma. snra. d. Matilde Vampré, progenitora do 

Exmo. Snr. Diretor, Professor Spencer Vampré; 

— deliberar que as salas da Faculdade só serão cedidas 

para conferências de caráter jurídico a cargo de professores 

desta ou de outras Faculdades de Direito do país (sessão 
de 4/11); 

— comunicação do vice-diretor, Prof. Jorge Americano, 

que, visto ter sido aceito pelo Governo o pedido de demissão 

do Prof. Spencer Vampré, feito em caráter irrevogável, assu

mia êle, interinamente, na fôrma regulamentar, a direção desta 

Faculdade, até que o Governo nomeasse o diretor efetivo 

(sessão de 26/11); 

— transferência da Diretoria da Faculdade, na fôrma re
gulamentar, por parte do diretor interino, Prof. Jorge Ameri

cano, que requereu 30 dias de licença para tratamento de 

saúde de pessoa de sua família, ao Exmo. Snr. Prof. Gabriel 

de Rezende Filho, membro do Conselho Técnico-Administrati-

vo mais antigo em exercício (sessão de 14/12) ; 

CONGREGAÇÃO 

Realizaram-se durante o ano de 1938, 43 sessões da Con

gregação, nos dias: — 8 de fevereiro, 10 de março, 23 e 28 de 
abril, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 e 19 de maio, 3 e 13 de 

junho, 28 de julho, 6, 19, 20 e 21 de outubro, 4, 12, 14 e 21 

de novembro, 5, 6, 7 e 10 de dezembro. 
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C O R P O D O C E N T E 

Na l.a sessão da Congregação, realizada a 8 de fevereiro, 
verificou-se que se achavam prontos para desempenhar as suas 
funções durante o ano, os professores catedráticos: drs. Spen
cer Vampré, Alexandre Correia, Jorge Americano, Vicente Ráo, 
José Soares de Mello, Antônio de Sampaio Dória, Waldemar 
Ferreira, Braz de Souza Arruda, Ernesto Leme, Gabriel de 
Rezende Filho, Mário Mazagão, José Augusto César, Honório 
Fernandes Monteiro, Sebastião Soares de Faria, José de 
Alcântara Machado d'01iveira, Lino Leme, Nóe Azevedo, e os 
livre-docentes, drs. Manuel Francisco Pinto Pereira, Alvino 
Ferreira Lima e Cândido Motta Júnior. 

Não compareceu o dr. J. J. Cardoso de Mello Netto, por 
estar desempenhando o cargo de Interventor Federal no Estado. 

Deixaram de comparecer, à mesma sessão, com causa par
ticipada, os professores Alcântara Machado, José Augusto 
César, Braz de Sousa Arruda, Vicente Ráo, Jorge Americano, 
Ernesto de Moraes Leme e Noé Azevedo, os quais, no entanto, 
se achavam prontos para o desempenho de suas funções. 

COMISSIONAMENTOS 

Foram comissionados, desde o início do ano letivo, junto 
ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior, o dr. José de 
Alcântara Machado d'01iveira, e, a partir de 10 de setembro 
até 31 de dezembro, o dr. José Soares de Mello, para participar 
do Congresso Internacional de Criminologia, realizado em 
Roma. 

REASSUNÇÃO DE EXERCÍCIO 

O Prof. J. J. Cardoso de Mello Netto, reassumiu o exercí
cio de suas atividades didáticas a 26 de abril. 
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APOSENTADORIA 

Por decreto de 25 de janeiro de 1938, do Exmo. Snr. Pre

sidente da República, foi aposentado o professor catedrático de 

Direito Internacional Privado, dr. Téophilo Benedicto de Souza 
Carvalho. 

TRANSFERÊNCIA 

Por decreto de 14 de julho de 1938, do Exmo. Snr. Inter

ventor Federal no Estado, o dr. Antônio de Sampaio Dória foi 

transferido da cadeira de Direito Público Constitucional para 
a de Direito Internacional Privado. 

PROFESSOR EMÉRITO 

Em sessão solene da Congregação, realizada a 6 de junho, 
foi entregue ao exmo. snr. dr. Francisco Morato, o diploma que 

a Faculdade de Direito lhe conferiu do título de professor 
emérito. 

FALECIMENTOS 

Em 20 de fevereiro de 1938, faleceu, nesta Capital, o exmo. 
snr. dr. José Augusto César, professor catedrático de Direito 
Civil desta Faculdade. 

E m 24 de junho de 1938, faleceu, em Pôrto-Alegre, o 
exmo. snr. dr. Manuel Pacheco Prates, professor jubilado desta 
Faculdade. 

SUBSTITUIÇÕES 

Pela Congregação foram designados em sessão de 8 de 

fevereiro de 1938. os seguintes professores para substituir ca-
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tedráticos ausentes, comissionados e para proverem cadeiras 

vagas: dr. Sebastião Soares de Faria, para reger a cadeira de 

Economia Política, em substituição ao Professor Cardoso de 

Mello Netto; dr. José Soares de Mello, para reger a cadeira 

vaga de Direito Penal; dr. Braz de Sousa Arruda, para reger a 

cadeira vaga de Direito Civil; dr. Mário Masagão, para reger 

a cadeira nova de Legislação Social; dr. Gabriel de Rezende 

Filho, para reger a cadeira vaga de Direito Judiciário Penal; 

dr. Antônio de Sampaio Dória para reger a cadeira vaga de 

Direito Internacional Privado; dr. Alexandre Correia, para 

reger a cadeira nova de Filosofia do Direito. 
Além das substituições acima referidas, contam-se mais as 

seguintes verificadas no decorrer do ano letivo: 

O professor Honório Fernandes Monteiro regeu a cadeira 

de Legislação Social, do 3.° ano, nos meses de julho a agosto; 

e nos meses de agosto, setembro e outubro, a cadeira de Direito 

Internacional Privado, do 5.° ano; 

O Professor Sebastião Soares de Faria regeu a cadeira de 

Direito Público Constitucional, do 2.° ano, nos meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro; e de agosto a no

vembro regeu a cadeira de Legislação Social, do 3.° ano; 

O livre docente Manuel Francisco Pinto Pereira esteve na 

regência das seguintes cadeiras: em abril, maio, junho e julho, 

na de Direito Internacional Privado do 5.° ano; em maio e 

junho, na de Direito Civil, do 2.° ano; em julho, na de Direito 

Público Constitucional, do 2.° ano; 

O livre docente Cândido Motta Júnior substituiu, de se
tembro em diante, o catedrático de Direito Penal, do 2.° ano, 

e em igual período, regeu também a cadeira de Direito Penal 
do 3.° ano; 

O livre docente Alvino Ferreira Lima esteve na regência 

da cadeira de Direito Civil, do 3.° ano, durante todo o ano, 

sendo que, em outubro, substituiu ainda o catedrático de Di
reito Civil, do 2.° ano; 

O livre docente Benedicto de Siqueira Ferreira substituiu, 
durante todo o curso, o Professor Alcântara Machado, cate

drático da cadeira de Medicina Legal, do 4.° ano. 
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AULAS DESDOBRADAS 

Como nos anos anteriores e para maior eficiência do en

sino funcionaram desdobradas as aulas de todos os anos do 

curso de bacharelado, encarregando-se da sua regência os res

pectivos catedráticos e, na falta destes, os substitutos de
signados. 

LICENÇAS 

CONCEDIDAS PELA DIRETORIA: 

ao dr. J. J. Cardoso de Mello Netto foi concedido um mês 
de licença, nos termos da lei, a partir de 26/4, mas o referido 
professor reassumiu o exercício do seu cargo a 9 de maio; 

ao dr. Vicente Ráo foi concedido um mês de licença, nos 

termos da lei, a partir de 12/5, e outra, também de 30 dias, a 

partir de 27/9, tendo este professor reassumido o exercício 
do seu cargo a 6 de outubro, desistindo do resto da licença; 

ao dr. Jorge Americano foi concedido um mês de licença, 
nos termos da lei, a partir de 14/12. 

CONCEDIDA PELO GOVERNO: 

ao dr. Antônio de Sampaio Dória foram concedidos três 

meses de licença, a contar de 16/8, para tratamento de saúde, 

nos termos do art. 5.° do Dec. n. 6.055, de 19 de agosto de 

1933, tendo o mencionado professor desistido do resto da licen
ça, reassumindo o exercício de suas funções a 10 de outubro. 

CONCURSO PARA PROFESSOR CATEDRÁTICO 

D E DIREITO P E N A L 

Inscreveram-se no concurso para professor catedrático de 
Direito Penal, cuja inscrição foi encerrada no dia 9 de março, 

os snrs. bacharéis: Percival de Oliveira, Francisco Oscar Pen-
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teado Stevenson, Basileu Garcia, dr. Sinésio Rocha e o livre 

docente dr. José Carlos de Ataliba Nogueira. 

A Congregação, em sessão realizada a 10 de março, para 

tomar conhecimento das inscrições e verificar se as mesmas 

se encontravam nas condições previstas no regulamento, con

cluiu pela aprovação de todas as inscrições. 

Compuseram a banca examinadora os snrs. drs. Evaristo 

de Morais, professor da Faculdade Nacional de Direito da 

Universidade do Brasil; professor Astolpho de Rezende, tam

bém da mesma Faculdade, e José de Magalhães Drummond, 

professor catedrático da Faculdade de Direito da Universi

dade de Minas Gerais, eleitos pelo Conselho Técnico-Adminis-

trativo, e os professores Noé Azevedo e José Soares de 

Mello, designados pela Congregação. 

As provas do concurso tiveram início a 9 de maio e 
prosseguiram até 19 do mesmo mês. 

Após haver sido julgada a última prova, passou-se a ve

rificar a habilitação dos candidatos, tendo sido classificado 

em primeiro lugar o bacharel dr. Basileu Garcia, e os demais, 

na seguinte ordem, de acordo com os resultados apurados: 

José Carlos de Ataliba Nogueira, Percival de Oliveira, Sinésio 

Rocha e Francisco Oscar Penteado Stevenson. 

A Congregação, tomando conhecimento do parecer, re 
jeitou-o por nove votos contra três. 

C O N G U R S O P A R A PROFESSOR CATEDRÁTICO 

D E LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Concorreram à inscrição para o concurso de professor 

catedrático de Legislação Social, encerrada a 22 de abril, os 

snrs. .̂ bacharéis: Theotônio Monteiro de Barros Filho, José 
Pinto Antunes, João Papaterra Limongi, Antônio Ferreira 

Cesarino Júnior, Adolfo Nardy Filho, Albertino Moreira, 

Francisco de Andrade Sousa Neto, Augusto Schmidt Júnior 
e Carlos de Morais Andrade. 
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A Congregação da Faculdade, em sessão realizada a 23 
de abril, deliberou aceitar todas as inscrições feitas. 

A banca examinadora foi composta do snr. professor 
Carlos Alvares da Silva Campos, catedrático da Faculdade de 

Direito da Universidade de Minas Gerais; bacharéis Tito 

Prates da Fonseca e Abraão Ribeiro, eleitos pelo Conselho 

Técnico-Administrativo, e professores Vicente Ráo e Alexan

dre Correia, indicados pela Congregação, a qual, em reunião 

realizada a 6 de outubro, tomou, entre outras deliberações, a 

de excluir, na fôrma do art. 61 do regulamento, os candidatos 
Albertino Moreira, Francisco Andrade de Sousa Neto e Au
gusto Schmidt Júnior. 

As provas deste concurso, que se realizaram de 10 a 21 

de outubro, correram normalmente, tendo sido observadas 
todas as formalidades legais. 

Após o julgamento da última prova, foi votada a habi

litação, em primeiro lugar, do bacharel Antônio Ferreira Ce-

sarino Júnior e a seguir o bacharel Theotônio Monteiro de 
Barros Filho, para livre docente, vindo por último, o bacha

rel João Papaterra Limongi. O bacharel Antônio Ferreira 

Cesarino Júnior foi indicado pela Congregação ao Governo 
Estadual para provimento do cargo. 

Não conseguiram classificação os candidatos José Pinto 
Antunes e Carlos de Morais Andrade, tendo o bacharel Adolfo 

Nardy Filho deixado de comparecer depois da prova de ar-

guição. 

CONCURSO P A R A PROFESSOR CATEDRÁTICO 

D E DIREITO CIVIL 

À inscrição para o concurso de professor catedrático de 
Direito Civil, aberta a 5 de maio e encerrada a 5 de setem

bro, concorreram o snr. bacharel Octávio Moreira Guimarães 
e os livre-docentes Manuel Francisco Pinto Pereira e Alvino 
Ferreira Lima. 
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Formaram a banca examinadora os snrs. professores 
Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães, da Faculdade de 
Direito da Universidade do' Brasil e professor emérito Fran
cisco Morato, eleitos pelo Conselho Técnico-Administrativo, e 
os professores Jorge Americano e Lino de Morais Leme, elei

tos pela Congregação. 

As provas desse concurso, processaram-se regularmente e 
foram realizadas de 2 a 10 de dezembro. 

Após a realização da última prova, procedeu-se ao julga
mento dos candidatos, tendo sido classificados, em primeiro 
lugar, o livre-docente dr. Alvino Ferreira Lima, seguido do 
livre-docente dr. Manuel Francisco Pinto Pereira, tendo sido 
considerado inhabilitado o bacharel Octávio Moreira Guima
rães. O dr., Alvino Ferreira Lima foi indicado pela Congre
gação ao Governo do Estado para provimento no cargo. 

CORPO DISCENTE 

EXAME DE HABILITAÇÃO 

De 4 a 25 de fevereiro realizou-se o exame de habili

tação. 
A Commissão Examinadora foi a seguinte: 

L A T I M — Professores Alexandre Correia, Soares de 

Faria e Pinto Pereira. 

HIGIENE — Profs. Alcântara Machado, Gabriel de Re
zende Filho e Siqueira Ferreira, substituto professor Almeida 

Júnior. 

SOCIOLOGIA — Honório Monteiro, Noé Azevedo e 

Soares de Mello. 
HISTÓRIA D A FILOSOFIA —- Profs. Spencer Vampré, 

Sousa Carvalho e Jorge Americano, substituto prof. Motta 

Júnior. 

G E O G R A F I A — Profs. Bráz Arruda, Ataliba Nogueira 

e Alvino Lima. 
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LITERATURA — Profs. Waldemar Ferreira, Mário 
Masagão e Lino Leme. 

O resultado desse exame foi o seguinte: 

Latim. Liter. SocioL Geogr. Higiene Filoa. 

Aprovados 136 123 189 201 197 200 
Reprovados 66 78 12 4 1 
Não compareceram ... 2 2 2 2 2 2 
Falecido —. 1 1 j 1 1 

Total dos inscritos ... 204 204 204 204 204 204 

Aprovados em todas 95 
Reprovados em 1 cadeira 63 
Reprovados em 2 cadeiras 36 
Reprovados em 3 cadeiras 7 
Reprovados em 4 cadeiras 0 
Reprovados em 5 cadeiras 1 
Reprovados em 6 cadeiras 0 
Não compareceram 2 

Reprovados em 1 cadeira: —Latim Liter. SocioL Geograf. Higiene Filos. 

25 35 3 * — _ _ 

RESUMO GERAL: 

Habilitados para a matrícula 
Inhabilitados 

95 
109 

Total de alunos inscritos 204 

COLAÇÃO D E G R A U D E D O U T O R 

O bacharel Joaquim Canuto Mendes de Almeida, habili
tado em concurso a que se submeteu para a Hvre-docência 
de Direito Judiciário Penal e no qual obteve o primeiro lu
gar, recebeu o grau de doutor em Ciências Jurídicas e So
ciais a 2 de fevereiro; 

o bacharel Antônio Ferreira Cesarino Júnior, em virtu
de de sua classificação, em primeiro lugar, no concurso a que 
se submeteu para preenchimento do cargo de professor cate-
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drático de Legislação Social, recebeu o grau de doutor em 
Ciências Jurídicas e Sociais a 12 de novembro; 

o bacharel Teotônio Monteiro de Barros Filho, por ter 
sido classificado, em segundo lugar, no concurso a que se 
procedeu para provimento no cargo de professor catedrático 
de Legislação Social, recebeu grau de doutor em Ciências Ju

rídicas e Sociais a 14 de novembro. 

N O M E A Ç Õ E S 

O bacharel Antônio Ferreira Cesarino Júnior, nomeado 
professor catedrático de Legislação Social, por decreto de 8 
de novembro, tomou posse e assumiu o exercício do seu cargo 

a 12 de novembro; 

o bacharel Joaquim Canuto Mendes de Almeida, habili
tado em concurso, foi nomeado, em portaria de 2 de fevereiro, 
pelo snr. diretor da Faculdade, para livre-docente de Direito 

Judiciário Penal; 

o doutor Antônio Ferreira de Almeida Júnior, livre-
docente de Medicina Legal, foi reconduzido, por portaria de 
28 de novembro, do snr. diretor da Faculdade, no cargo de 

livre-docente da referida cadeira. 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Registaram-se durante o ano as seguintes nomeações: 
Os snrs. Jayme Pontes, José Arruda, Anchises Silveira 

Oliveira, Virgílio Gonçalves de Oliveira, Ramon Miras Costa, 
Fernando Brito, Avelino Alves, Francisco Martos, Miguel de 
Matos Pimentel, Dirceu de Moura Batista, Francisco Fer
nandes de Oliveira, Jorge Gabriel da Silva, Amélio Inácio 
Dilles, João Pellicciotti, efetivados no cargo de servente, por 

portaria de 23 de abril, com exercício na mesma data; 06 
snrs. Luiz Gonzaga Nazareth, Mário Inácio Dilles, Sebastião 
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Leite, Jesuíno Rodrigues e Luiz Bottini, para o cargo de be

del, por decreto de 19 de abril, com exercício na mesma data; 

os snrs. Manuel Ribeiro de Almeida, Benedicto Pais de Oli
veira, Leonardo Civolani e Oscar Dias da Silva, por decreto 
de 19 de abril, no cargo de contínuo, com exercício na mesma 

data; o snr. Cícero de Borja Reis, para o cargo de servente, 

por portaria de 7 de maio, entrou em exercício na mesma 

data; o snr. Carlos Rockmann, para o cargo de servente, poi 

portaria de 1.° de julho, com exercício na mesma data; o snr 

Joaquim de Oliveira, para o cargo de servente, por portaria 

de 8 de julho, entrou em exercício na mesma data; o snr. Mil

ton Penteado, para o cargo de 1.° escriturário; o snr. Her-

culano Salgado de Mello, para o cargo de 2.° escriturário, e 
Maria Rita da Costa Veiga, para o cargo de 3.a escrituraria, 

por decreto de 7 de julho, entraram em exercício a 12 de ju

lho; o snr. Diego Civolani, para o cargo de servente, por por

taria de 22 de julho, entrou em exercício na mesma data; o 

snr. Antônio Bottini, para o cargo de servente, por portaria 

de 22 de julho, com exercício na mesma data; o snr. Laerte 

de Jesus Silvestre, para o cargo de servente, por portaria de 

22 de julho, com exercício na mesma data; o snr. Joaquim 

Baptista da Cruz, para o cargo de servente, por portaria de 

27 de agosto, com exercício na mesma data ;o snr." João Pe

dro da Veiga Pacheco, para o cargo de ajudante técnico da 

biblioteca, e d. Maria José do Amaral Santos, para igual car

go, ambos por decreto de 21 de setembro e com exercício a 

24 do mesmo mês. 

CONTRATOS 

Pela Secretaria da Educação: 

Durante o ano foram contratadas: 

Donas Odette de Aguiar Bueno e Neusa de Azevedo Bar
reto, para exercerem o cargo de datilógrafas, por ato de 12 

e 26 de julho, com exercício a 18 de julho e 1.° de agosto, 

3 
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respectivamente; Maria Aparecida Silveira de Castro Gon
çalves, para desempenhar as funções de 4.a escrituraria, em 
data de 8 de novembro, em exercício a 9 daquele mês. 

APOSENTADORIA 

Por decreto de 28 de junho foi aposentado o 1.° escritu

rário João de Campos. 

COMISSIONAMENTO 

Por ato de 30 de agosto foi declarada em comissão junto 
à Biblioteca, com prejuízo de seus vencimentos, d. Alaíde Ta-
veiros, 3.a assistente da secção de Educação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras. 

EXONERAÇÃO 

Deu-se a (?) de julho, a exoneração a pedido, da datilo

grafa d. Rosa Gennari Corain. 

PRÊMIO "RODRIGUES ALVES" 

Aos bacharéis Carlos Nóbrega Duarte e Waldomiro Gal-
vão de Camargo, os estudantes que melhores notas obtiveram 
em todo o seu curso, respectivamente das turmas de 1937 e 
1938, foram expedidos, na fôrma regulamentar, os diplomas 
de perganünho, como prova de terem conseguido ganhar o 
Prêmio "Rodrigues Alves". 
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E X P E D I E N T E 

Durante o ano foram protocolados 3.972 requerimentos 
e outros documentos, e expedidos 2.963 ofícios, sem contar 
os convites para os membros da Congregação que, pelo cál
culo de 20 convites em cada sessão, as suas 43 reuniões re
presentam um total de 860. Além disso, foram fornecidos 
cerca de 300 atestados para diversos alunos. 

D I P L O M A S 

Foram expedidos, durante o ano, 195 diplomas de ba
charéis e u m de doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. 

C O N F E R Ê N C I A S 

Foram realizadas durante o ano, as seguintes confe
rências : 

PATROCINADAS PELA FACULDADE: 

MARÇO, 16, pelo prof. Cândido Motta Filho, sobre "César Beccaria e o 
espirito humanista de sua obra". 

ABRIL, 2, pelo prof. Vicente Ráo sobre "O abandono do Direito comum 
e a criação de Direitos especiais, especialmente direitos de classes" — 
aula inaugural. 
23, pelo snr. Othoniel Motta, sobre " U m fator velado nos triunfos de 
Augusto". 

MAIO, 12, pelo prof. Gondim Neto, sobre "A posse.indireta no Código 
Civil — Crítica da doutrina germânica e brasileira de posse indireta". 
14, pelo snr. Evaristo de Morais, sobre "O escravo perante o Direito 
Penal e o Direito Civil brasileiro". Patrocinada também pelo Centro 
Acadêmico "Clovis Bevilacqua". 
20, pelo prof. Sbigetsuma Furuya, preleção sobre o idioma japonês. 
25, pelo prof. Spencer Vampré, sobre a independência da Argentina. 

J U N H O , 2 pelo Revmo, Padre José Dante, sobre "Jesus Cristo e Augusto". 
6, pelo prof. Vicente Ráo, sobre o professor emérito Francisco Morato 
— Discurso de saudação a este. 
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8, pelo snr. Carlos Prina, sobre "D'Annunzio e a Crítica — D'Annun-

zio e a Música". 

J U L H O , 29, pelo Almirante Stephano S. Yamamoto, sobre "O Catolicis
mo e a Juventude"; também sob o patrocínio da Juventude Univer

sitária Católica. 

AGOSTO, 6, pelo snr. Tristão de Ataíde, sobre 

11, pelo prof. Sebastião Soares de Faria, sobre a instituição dos cur
sos jurídicos no Brasil. 
18, pelo bacharelando Jesus Machado Tambellini, sobre "A visita dos 
universitários paulistas ao Paraguai". 

S E T E M B R O , 1.°, pelo bacharelando Auro Soares de Moura Andrade, 
sobre "A personalidade literária de Antônio de Alcântara Machado"; 
também sob o patrocínio do Centro Acadêmico XI de Agosto. 

8, recepção solene à Missão Econômica Portuguesa, a qual foi sau
dada pelo dr. Raphael de Abreu Sampaio Vidal; convite feito também 
em nome do Centro "XI de Agosto" e da Associação dos Antigos 
Alunos e Amigos da Faculdade de Direito. 

9, pelo dr. Salomão Jorge, sobre "A estética da morte", patrocinada 

também pelo Centro "XI de Agosto". 

12, pelo prof. Cândido Motta Filho, em comemoração ao 107.° aniver
sário do nascimento do poeta Alvares de Azevedo, sobre "O senti
mento da poesia de Alvares de Azevedo na literatura do Brasil"; 
também sob o patrocínio da Associação Acadêmica "Álvares de Aze
vedo". 

19, pelo Marquês de Willingdon sobre "A vida de um vice-rei da 

índia". 

O U T U B R O , 19, pelo dr. Antônio de Queiroz Filho, sobre "A psicologia 

do romantismo"; também patrocinada pela Academia de Letras e 

Centro "XI de Agosto". 

N O V E M B R O , 14, pelo snr. diretor, prof. Spencer Vampré, "O direito 

como expressão das leis universais" — Aula de encerramento. 

PATROCINADA PELA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

JUNHO, 17, pelo prof. Walter Fishel, sobre "A renascença social e espi

ritual da Pérsia". 

AGOSTO, 29, pelo deputado dr. Araújo Correia, membro da Missão Eco
nômica Portuguesa, que esteve em visita ao nosso país sobre "A or
gânica política e econômica de Portugal contemporâneo". 
30, também pelo deputado dr. Araújo Correia, sobre "O problema 
financeiro português e sua resolução". 
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SETEMBRO, 10, pelo filósofo francês Frei Garrigou Lagrange, sobre "O 
erro essencial do comunismo"; também sob o patrocínio do Centro 
"XI de Agosto" e da Juventude Universitária Católica. 
"It, pelo ilustre peruano d. Ricardo Cavero Egúzquiza, delegado da 
Sociedad Geográfica de Lima (Peru), sobre "Una vision de Ia vida 
incaica y virreynal dei Peru". 

S E T E M B R O , 20, também por d. Ricardo Cavero Egúzquiza, sobre "as
pectos actuales de ia vida intelectual peruana". 

21, pelo ilustre homem de letras, dr. Arthur de Macedo, sobre "a filo
sofia como expressão individual"; também sob o patrocínio da Asso
ciação Acadêmica "Alvares de Azevedo". 

22, pelo dr. Thomaz Francisco Madureira Pará, juiz do Conselho Per
manente de Justiça Militar deste Estado, sobre '.'A Justiça Militar 
no Brasil". 

24, pelo dr. Pedro Calmon, consagrado historiador pátrio, sobre "O 

bandeirante e a Unidade Nacional", também sob o patrocínio da 
"Campanha pró-monumento aos Bandeirantes em Goiânia", sob os 
auspícios do Centro "XI de Agosto". 

26, pelo dr. Antônio Pereira de Souza, ilustre jurisconsulto português 
e advogado em Pernambuco, sobre "O Direito corporativo de Por
tugal". 

O U T U B R O , 25, pela apreciada poetisa d. Colombina (Exma. Snra. d. Ida 
Schlembach Blumenschein), sobre "Poesia, expressão do sentimento". 

28, pelo dr. Leopoldo de Freitas, sobre a "América e o Americanismo 
histórico e internacional". 

N O V E M B R O , 7, pelo dr. Gustavo Zalecki, Hvre docente de economia po

lítica da Universidade João Casemiro (Polônia), e técnico dessa maté
ria, do Departamento de Cultura de São Paulo, sobre "A reforma 
financeira como base da racionalização da economia corporativista". 

8, pelo snr. Francisco de Assis Iglésias, Diretor do Instituto de Seri-
cicultura no Brasil". — Durante essa conferência foram feitas pro
jeções de quadros demonstrativos do alto valor da sericicultura na

cional, tendo havido perguntas e respostas entre os interessados. 

11, pelo Cav. D José de Alarcon Fernandez, ilustre escritor e jorna
lista, sobre "A marcha atual do mundo latino-americano — aspectos 
sociais e econômicos do Brasil". 

PATROCINADA PELA ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA 

" A L V A R E S P E N T E A D O " : 

AGOSTO, 17, poemas de " Lantejoulas", lidos e comentados pelo autor, 
Lima Netto. 
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PATROCINADAS PELO GRÊMIO UNIVERSITÁRIO 
" A L B E R T O T O R R E S " 

SETEMBRO, 16, pelo prof. dr. Hélio Gomes, membro da caravana en
viada pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres a esta Capital, 
sobre "A vida, a obra, as idéias centrais e a influência de Alberto 
Torres". 
16, pelo contra-almirante Greenhalgh Barreto, também membro da 
caravana enviada pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres a 
esta Capital, sobre " Solução Brasileira para o maior problema na
cional da atualidade — o siderúrgico". 

PATROCINADAS PELA "CASA DE PORTUGAL": 

AGOSTO, 26, pelo dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva, sobre "A contri- . 
buição dos psiquiatras portugueses à medicina do espírito. 

SETEMBRO, 80, pelo prof. José Marques da Cruz, sobre "As siglas da 
colonização portuguesa". 

N O V E M B R O , 30, pelo dr. Álvaro Soares Brandão, presidente da "Casa 
de Portugal", sobre "A química e a evolução da humanidade". 

PATROCINADAS PELO CENTRO ACADÊMICO "XI DE AGOSTO": 

ABRIL, 4, pelo dr. Guilherme de Almeida, "Oração à Mocidade". 

ABRIL, 6, pelo dr. Pedro Calmon, sobre "José Bonifácio". 
O U T U B R O , 1, pelo dr. Eugênio Vilhena de Morais, sobre "Cairú, econo

mista e sociólogo", também sob o patrocínio da Juventude Universi
tária Católica. 

PATROCINADAS POR DIVERSOS: 

MARÇO, 24, pela dra. Adelaide Koch, sobre "Considerações psicanalíta-
cas sobre contos populares e símbolos". Patrocinada pela Sociedade 
de Psicologia de São Paulo. 

ABRIL, 21, pelo Revmo. Frei Ângelo Maria do Bom Conselho. Prepara
ção para a comunhão pascal dos universitários. Patrocinada pela 
Ação Universitária Católica. 

AGOSTO, 2, pelo professor emérito Francisco Morato, sobre "A persona
lidade de Antônio de Moraes Barros". Patrocinada pelo Instituto 
dos Advogados de São Paulo. 
17, pelo snr. João Passos Filho, sobre "Justiça do Trabalho". Patro
cinada pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. 

N O V E M B R O , 28, pelo snr. Otávio Pupo Nogueira, sobre "As repercus- I 
soes econômicas de salário mínimo". Patrocinada pela Comissão do 
salário mínimo. 
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R E S U M O 

Conferências realizadas sob o patrocínio da Faculdade de Direito 

Universidade de S. Paulo 
21 
15 
1 
2 

A. A. Álvares de Azevedo 
" G. U. "Alberto Torres" 
" Casa de Portugal 3 
do Centro XI de Agosto .. 8 
de diversas associações .... 6 

Durante o ano foram realizadas 
60 conferências. 

Total 50 



ESCOLA POLITÉCNICA 

REGULAMENTO 

Este Instituto continuou sob o Regulamento de 6 de 
abril de 1935 (decreto n. 7.071). E m junho de 1938, jul
gando necessário uma reforma didática para melhor desen
volvimento dos cursos, a Congregação desta Escola nomeou 
uma comissão de professores para estudá-la e dar sobre ela 

parecer. 
Desincumbindo-se desse trabalho, a referida Comissão, 

em novembro do mesmo ano, apresentou nova seriação de 

cadeiras para os cursos existentes que foi aprovada pela 

Congregação. 
Dessa reforma resultou a criação de um curso de enge

nheiros de Minas e Metalurgistas, de cuja falta muito se 

ressentia o ensino de nossa Escola. 

MATRÍCULAS 

Nos diversos cursos de engenharia matricularam-se 341 
alunos e na 3.a secção do Colégio Universitário, 147. 

As aulas relativas à secção do Colégio Universitário da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, continuaram a ser 
ministradas em prédios da Escola Politécnica; freqüentaram 
as duas séries que constituem aquela secção, 71 alunos. 

PRÉDIOS ESCOLARES 

As instalações atuais não comportam o crescido BÉ 
de estudantes que procuram matrícula em nossa Escola e 



— 41 — 

assim na 3.* Secção do Colégio Universitário; urge, pois, que 
o Governo desaproprie toda a quadra em que estão localiza
dos os prédios da Escola, afim de serem nela construídos edi
fícios destinados à ampliação dos laboratórios e das diversas 
secções deste Instituto Superior de Ensino, que só assim po
derá funcionar com a desejada eficiência. 

TRABALHOS ESCOLARES 

Decorreram com toda a regularidade os diversos cursos 
desta Escola e do Colégio Universitário; os períodos letivos e 
de exames, realizaram-se nas épocas estabelecidas pelo Regu
lamento vigente. 

Daremos, dentro de poucos dias, a relação completa do 
aproveitamento dos alunos dos cursos de engenharia, bem 
como da 3.a secção do Colégio Universitário. 

DIPLOMAS 

Concluíram os diversos cursos desta Escola, recebendo 
os respectivos diplomas, 40 alunos, assim distribuídos: enge
nheiros civis, 31; arquitetos, 3; eletricistas, 3; químicos, 3. 

LABORATÓRIOS E GABINETES 

Ainda este ano, como em 1937, as dotações orçamentá
rias foram insuficientes para a compra de aparelhamento 
técnico e material de pesquisas e experiências. 

DIRETORIA 

U prof. Alexandre Albuquerque exerceu o cargo de di
retor até 7 de maio de 1938, quando se demitiu. Por decreto 
da mesma data, foi o dr. Henrique Jorge Guedes, nomeado 
para substituí-lo. 
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Continua interinamente como secretário, o engenheiro 
José Luiz de Almeida N. Junqueira. 

CORPO DOCENTE 

A lei das desacumulações criada em novembro de 1937, 
incidindo sobre vários funcionários desta Escola, trouxe sé
rias dificuldades a esta diretoria para o provimento das va
gas que então se verificaram. 

Com o correr do tempo tudo se normalizou. 
Vindo de encontro a uma antiga aspiração dos profes

sores das escolas superiores de São Paulo, o Governo do Es
tado, pelo ato n.° 9.296, de 5 de julho de 1938, decretou a 
equiparação dos vencimentos dos referidos professores aos de 
seus colegas da Universidade do Brasil. 

Essa medida permitiu que muitos engenheiros que des
empenharam cargos técnicos em departamentos públicos, pu
dessem, em comissão, exercer o magistério nesta Escola, 
ocupando as cadeiras vagas existentes. 

SESSÕES D A C O N G R E G A Ç Ã O 

Realizaram-se durante o ano, 14 sessões, sendo duas or
dinárias, onze extraordinárias e uma solene de colação de 
grau. 

ABERTURA DE CONCURSOS 

Está a Escola em vésperas da realização de concursos 
para cinco cadeiras, duas das quais entrarão imediatamente 
em concurso. Por efeito da lei de desacumulação, em no
vembro de 1937, muito se desfalcou o corpo docente deste 
Instituto Universitário, que só agora se aparelha para pre
encher suas vagas com os novos concursos. 
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REFORMA DIDÁTICA 

O Governo do Estado, esclarecidamente, deferiu à Con
gregação deste instituto a tarefa de organizar seu regula
mento, afim de que eloborasse a reforma didática indis
pensável na estrutura de seus vários cursos. Criou-se, assim, 
o curso de Minas e Metalurgistas, obedecendo-se à orientação 
moderna do Estado, em incentivar as pesquisas do sub-solo, 
como uma das fontes mais ricas para o engrandecimento da 
economia nacional. Nesta mesma reorganização didática 
acentua-se a tendência da Escola em facultar mais tempo ao 
aluno para pensar em seus próprios assuntos, sem a sobre
carga de deveres escolares excessivos. 

SECRETARIA 

Damos a seguir os dados numéricos relativos ao movi
mento nos dois últimos anos: 

1937 1938 
Requerimentos protocolados 1.372 1.447 
Ofícios recebidos 163 277 
Cartas recebidas 188 197 
Diplomas expedidos 71 68 
Ofícios assinados pelo diretor 296 587 
Papéis assinados pelo secretário 705 1.000 

Os funcionários da Secretaria continuam em número in
significante relativamente à grande massa de população es
colar, conquanto sobrecarregados de trabalho, deram-lhe cabal 
desempenho, continuando a merecer louvores a sua atuação 
eficiente e dedicada 

BIBLIOTECA 

A nossa Biblioteca, como todas as nossas instalações, 
continua a ressentir-se da exiguidade de suas acomodações, 
bem como da falta de auxiliares para a sua conservação. 
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Indicado por esta Diretoria, vem exercendo interina
mente o cargo de bibliotecário desde 1.° de outubro de 1938, 
o engenheiro Otávio Florence Wagner. 

Iniciativa que se impõe é a necessidade de u m apare-
lhamento moderno e eficiente na biblioteca da Escola, que 
possa atender a todas as exigências e informação bibliográ
fica indispensável aos estudantes contemporâneos. 

ESTÁGIO DE ALUNOS 

Cuida a Escola de organizar convenientemente, durante 
as férias, os estágios dos alunos em oficinas, de fôrma que 
possam ter o melhor rendimento das aplicações práticas de 
seus estudos e das pesquisas a cuja iniciativa espontanea
mente se dedicam. 

CONTADORIA 

Foi concluído em janeiro de 1938 o inventário dos bens 
móveis e imóveis pertencentes à Escola. 

O contador, snr. Domingos Jorge Moutinho Filho foi 
efetivado em 24 de maio de 1938. 



FACULDADE DE MEDICINA 

A Faculdade de Medicina, durante o ano de 1938 man
teve o mesmo nível elevado de modelar instituição científica 
devotada à sua dupla finalidade de ensino e investigação. 

ATIVIDADE DIDÁTICA 

A sua atividade didática, traduzida na regularidade e 
eficiência dos seus cursos básicos e clínicos, ministrou o en
sino médico aos seus 437 alunos inscritos que a freqüenta
ram assiduamente durante o ano letivo de 1938. 

DIRETORIA 

Após a brilhante atuação do prof. Flamínio Fávero na 
direção da Faculdade, assumiu a diretoria em 9 de maio de 
1938 o snr. prof. Cunha Motta. 

H O S P I T A L D E CLINICAS 

Por iniciativa do benemérito Governo do Exmo. Snr. 
Dr. Adhemar de Barros, D.D. Interventor Federal em São 
Paulo, teve a nossa Faculdade transformada em esplêndida 
realidade a justa aspiração dos seus corpos docente e dis
cente — a construção do Hospital das Clínicas — cuja pedra 
fundamental foi lançada em 18 de setembro de 1938. 

Necessidade imprescindível para a perfeita harmonia e 
eficiência do ensino médico, virá o Hospital das Clínicas be-
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neficiar a assistência pública hospitalar equiparando ao per
feito ensino básico o das clínicas que, dotado de moderna apa
relhagem e instalações condignas contribuirá para elevar 
cada vez mais as gloriosas tradições da Faculdade. 

D E S D O B R A M E N T O D E C U R S O S 

Atendendo às necessidades do ensino e para sua maior 
eficiência» foram desdobrados em dois anos os cursos das ca
deiras de Fisiologia e Anatomia Patológica e em três o de 
Anatomia Descritiva e Topográfica. 

BIBLIOTECA 

A biblioteca foi ampliada com a instalação de uma ofi
cina própria de encadernação e douração, com capacidade 
para 800 volumes mensais,o que representa grande melhora
mento econômico e de ordem. 

D E P A R T A M E N T O D E A N A T O M I A PATOLÓGICA 

No Departamento de Anatomia Patológica foi criada 
uma Secção de Patologia Experimental afim de que a Expe
rimentação na Faculdade pudesse ser levada a efeito dentro 
das modernas exigências dessa imprescindível modalidade da 
investigação médica. Correlatamente foi construído um novo 
Biotério para pequenos animais, estando em reformas o an
tigo que era por demais pequeno e inadequado. 

M E D I C I N A L E G A L 

Traduzindo a atividade científica dos Departamentos, 
citamos a publicação do notável tratado de Medicina Legal, 
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do prof. Flamínio Fávero e o estudo das micosés humanas e 
de seus cogumelos na obra "Micologia Médica", de autoria do 
consagrado micologista e 1.° assistente, docente-livre da Fa
culdade, dr. Floriano Paulo de Almeida. 

A N A I S 

Os Anais da Faculdade, inteiramente remodelados pelo 
seu redator prof. Cunha Motta, constituiu em 1938 u m volu
me de 442 páginas, contendo os trabalhos originais científi
cos de investigação médica dos Departamentos e Clínicas 

F A L E C I M E N T O S E P R E E N C H I M E N T O D E V A G A S 

Temos a lamentar o golpe profundo sofrido pela Facul
dade com o prematuro e impressionante falecimento, em 
plena aula, do prof. Enjolras Vampré, professor dos mais 
ilustres desta Faculdade. 

A sua vaga na Congregação foi preenchida, após bri
lhante concurso, pelo dr. Adherbal Tolosa, discípulo dileto do 
inolvidável Mestre e que, por certo, manterá a cátedra da 
Neurologia no mesmo alto nível de seu ilustre e sábio ante
cessor. 

A 4 de janeiro do ano corrente, viu ainda a Faculdade 
tombar outro notável colaborador seu, o eminente cientista pa
trício, prof. dr. Rezende Puech, catedrático de Clínica Ortopé-
dica e Cirurgia Infantil, que por várias vezes exerceu com efi
ciência «^brilho a vice-diretoria da Escola e a quem tanto deve 
o Hospital das Clínicas, sua preocupação máxima, cuja cons
trução não teve a ventura de ver iniciada, mas cujos planos 
são seguidos em sua essência, estando por isso o seu nome 
benemérito indelèvelmente gravado no marco inicial das 
obras. 
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CONCURSOS 

Em obediência às disposições regulamentares e de acor
do com deliberações do Conselho Técnico-Administrativo e 
Congregação, realizaram-se em 1938 os seguintes concursos 
de docência-livre: Clínica Ginecológica com três candidatos. 
Clínica Ortopédica e Cirurgia Infantil com três e Clínica 
Oto-Rino-Laringológica com dois, em março; Técnica Cirúr
gica e Cirurgia Experimental com três candidatos, Clínica Of-
talmológica com um, Clínica Urológica com três e Clínica 
Neurológica com dois, em novembro e dezembro, sendo todos, 
com exceção de um candidato à docência-livre de Clínica Uro
lógica, habilitados e tendo recebido os respectivos títulos, 
como segue: 

CLÍNICA GINECOLÓGICA: — Drs.:José Bonifácio Medina, Vicente Fe-
lix de Queiroz e Paulo de Godoy Moreira e Costa. 

CLÍNICA ORTOPÉDICA E CIRURGIA INFANTIL: — Drs.: Francisco 
Elias de Godoy Moreira, Domingos Define e Orlando Pinto de 
Souza. 

CLÍNICA OTO-RINO-LARINGOLÓGICA: — Drs.: Raphael da Nova e 
José Freire de Mattos Barreto. 

TÉCNICA CIRÚRGICA E CIRURGIA EXPERIMENTAL: — Drs.: Or
lando de Souza Nazareth, Sebastião Hermeto Júnior e Eurico da 
Silva Bastos. 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA: — Dr. Cyro de Barros Rezende. 

CLÍNICA UROLÓGICA: — Drs.: Geraldo Vicente de Azevedo e José 
Martins Costa. 

CLÍNICA NEUROLÓGICA: — Drs.: Oswaldo Lange e Antônio Carlos 
Gama Rodrigues. 

INTERCÂMBIO UNIVERSITÁRIO 

Em missão de intercâmbio universitário, partiu para a 
Europa, em dezembro, uma caravana de estudantes, chefiada 
pelo prof. Eduardo Monteiro, que percorreu Portugal, França 
e possivelmente outros países. 
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O intercâmbio científico se efetivou pela representação 

oficial da Faculdade em Congressos Científicos Sul-Ameri-
canos: 

No 1.° Congresso Brasileiro e Americano de Cirurgia, 

realizado no Rio de Janeiro em setembro de 1938, foi repre

sentada oficialmente a Faculdade pelos profs. drs. Benedicto 
Montenegro e Edmundo Vasconcellos. 

Ao 10.° Congresso de Cirurgia, em outubro de 1938, rea

lizado em Buenos Aires, compareceu como representante da 

Faculdade o exmo. sr. Benedicto Montenegro. 

No Congresso de Criminologia de Buenos Aires, repre

sentou a Faculdade o exmo. snr. prof. Pacheco e Silva. 

No 1.° Congresso de Oto-Rino-Laringologia do Rio de 
Janeiro, foi representante da Faculdade o exmo. snr. prof. 
A. de Paula Santos. 

E m agosto, recebeu a nossa Faculdade a visita de uma 

delegação de doutorandos da Universidade do Rio Grande do 

Sul, sob a chefia do exmo. snr. reitor dessa Universidade, 

professor Aurélio Py; e no fim desse mesmo mês, uma ca

ravana de médicos e estudantes da Universidade de Rosário 

(Argentina), chefiada pelo exmo. snr. prof. Ricardo Delgado. 

CONFERÊNCIAS 

A convite da Faculdade, realizaram conferências os emi-

mentes profs.: Téophile Alajoaunine, da Faculdade de Medici

na da Universidade de Paris; prof. Volhard, da Universidade 
de Frankfurt, que aqui esteve em companhia do prof. Hueb-

schmann; profs. Luiz Surraco e Garcia Otero, da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Montevidéu; prof. René Le-

riche, da Universidade de Strasburgo e os profs. Bosch Araria, 
Alberto Gutierrez e Ricardo Spurr, da Faculdade de Medici

na da Universidade de Buenos Aires; prof. Salcedo, da Facul

dade de Medicina da Universidade do Chile e prof. Clemen-

tino Fraga, da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio 
de Janeiro. 

4 
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E m 10 de dezembro, realizou-se, com toda solenidade, a 
cerimônia da colação de grau da turma de médicos formados 
em 1938 por esta Faculdade, composta de 50 alunos. 

Nos termos do Regulamento, foram os cursos encerrados 
a 10 de dezembro. 



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS 

O ano letivo de 1938, na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, assinala acentuado desenvolvimento de todas as ati
vidades desse estabelecimento de ensino universitário. 

M A T R Í C U L A S 

O número de matrículas, nas diversas secções em que se. 
dividem os seus cursos, elevou-se consideravelmente, em rela
ção aos anos anteriores. E m 1938, o número de candidatos 
ao concurso de habilitação ao 1.° ano elevou-se a 182. No 
ano corrente, de 1939, essa cifra elevou-se ainda mais, su
bindo a 315 candidatos. 

CURSOS ANEXADOS À FACULDADE EM CONSEQÜÊN
CIA D A EXTI N Ç Ã O D O INSTITUTO D E E D U C A Ç Ã O 

Pelo dec. 9.269, de 25 de junho de 1938, ao qual o dec. 
9.403, de 10 de agosto do mesmo ano deu providências com-
plementares, foi extinto o Instituto de Educação, transferin
do-se os seus cursos universitários para a Secção de Educação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

TRANSFERÊNCIA DA FACULDADE 

Tornou-se necessário, por esse motivo, diante do elevado 
número de alunos e dos cursos novos que passaram à sua res-
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ponsabilidade, transferir a sede da Faculdade, que se achava 
funcionando no edifício adquirido pelo Estado, à Alameda 
Glette, esquina da rua Guaianazes, para o 3.° andar do pré
dio em que funcionava o Instituto de Educação. Nesse local, 
além das secções do extinto Instituto de Educação, passaram 

a funcionar a Direção da Faculdade, a Secretaria, a Biblio
teca e as Secções de Filosofia, Ciências Matemáticas, Geogra
fia e História, Ciências Sociais e Políticas, Letras Clássicas e 
Português, Línguas Estrangeiras e as duas séries da 5.a 

Secção do Colégio Universitário (Letras), anexa à Faculdade 
de Filosofia. 

L A B O R A T Ó R I O S 

Para o edifício da Alameda Glette, convenientemente 
adaptado, transferiram-se os laboratórios das sub-secções de 

Ciências Naturais e de Ciências Químicas, que desde a fun

dação da Faculdade funcionavam no prédio da Faculdade de 
Medicina. 

Deixaram também de funcionar no prédio da Escola 

Politécnica as sub-secções de Ciências Matemáticas e Ciências 

Físicas, que ali se encontravam desde a fundação da Facul
dade. A primeira passou, como foi dito, para o prédio do 

extinto Instituto de Educação, e a segunda para prédio alu
gado à Avenida Tiradentes. 

C U R S O S D E E X T E N S Ã O U N I V E R S I T Á R I A 

Durante o ano de 1938, realizaram-se normalmente, além 
dos cursos regulares da Faculdade, os cursos de extensão uni

versitária, a cargo dos seus professores. Além das confe

rências públicas, levadas a efeito sempre perante grande pú

blico, foram realizados dois cursos livres: o curso comemo
rativo do bi-milenário de Augusto, a cargo do prof. Antônio 
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Piccarolo, e o curso de Biologia, dedicado a médicos e estu
dantes de medicina, a cargo do prof. André Dreyfus. 

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS 

Os departamentos científicos da Faculdade realizaram, 
durante o ano, diversas excursões para colheita de material, 
destacando-se a realizada pelo Departamento de Zoologia à 
Ilha das Palmas, e a que está ainda sendo levada a efeito, na 
zona de Iguape, pelo Departamento de Geologia e Paleonto
logia. 

P U B L I C A Ç Õ E S 

As publicações da Faculdade tiveram também grande in
cremento durante o ano. Assim, foram publicados em 1938, 
os seguintes boletins científicos: "Zoologia" (n. 2 ) ; "Física" 
(n. 1 ) ; "Letras" (n. 1 ) ; "Biologia" (n. 2 ) ; "Mineralogia" 
(n. 1). Esses boletins têm permitido à Faculdade incenti
var as permutas com as publicações especializadas dos uni
versidades estrangeiras, com grande enriquecimento de sua 
biblioteca. 

BIBLIOTECA 

Além dos volumes recebidos em permuta e das aquisi
ções de livros para a biblioteca geral e para as bibliotecas 
dos departamentos especializados, recebeu a Faculdade uma 
preciosa oferta de livros, doados pelo Governo da França, que 
vieram juntar-se às doações anteriores, feitas pelo Governo 
da Itália à sub-secção de Ciências Matemáticas. 
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INSTALAÇÃO D A CADEIRA D E GEOLOGIA 
E PALEONTOLOGIA 

No ano de 1938, deu-se também a instalação da cadeira 

de Geologia e Paleontologia, junto às demais da sub-secção 

de Ciências Naturais, no edifício da Alameda Glette, sendo 

bastante valioso o material científico de que se acha dotada. 

BOLSAS D E ESTUDOS 

E' de assinalar ainda, no que se refere às atividades da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no ano de 1938, a 

oferta feita pelo Governo Francês, de uma bolsa de estudos 

a um dos diplomados, que tenha sido aluno dos professores 

franceses da Faculdade. Essa bolsa de estudos foi atribuída 

à aluna da Secção de Letras, d. Iolanda Leite, que já se en

contra na França, fazendo um curso de aperfeiçoamento. 

Naquele país, no gozo também de uma bolsa de estudos, ofe

recida no ano anterior, encontra-se igualmente a aluna da 

Faculdade, d. Branca da Cunha Caldeira, licenciada na sub

secção de Geografia e História, a qual pretende doutorar-se 

em História na Sorbonne, cujos cursos está acompanhando. 
Na Inglaterra, para onde seguiu, à vista de haver recebido 

uma bolsa de estudos oferecida pelo Governo Inglês, encon

tra-se igualmente um dos licenciados em Física pela Facul-

dada de Filosofia, o snr. Marcello Damy de Souza Santos, 
atualmente na Universidade de Cambridge. 

APROVEITAMENTO DE LICENCIADOS 

Há ainda a assinalar o aproveitamento, pelo Governo do 

Estado e por estabelecimentos particulares, de grande núme

ro de alunos licenciados pela Faculdade e que, nos cursos 
secundários e complementares, vão tendo oportunidade de 
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aplicar os conhecimentos adquiridos nos cursos especializados, 

realizados na Faculdade de Filosofia. E' esta, aliás, talvez, 

a mais importante finalidade desse estabelecimento de ensino 

superior, que assim poderá contribuir para o reerguimento 
do nível do ensino em nosso país. 

CONTRATO 

Durante o anno de 1938, foram contratados para a Fa

culdade de Filosofia, Ciências e Letras, nas vagas existentes 

no seu corpo docente, o seguintes professores: Pierre Fro-

mont, para Economia Política; Roger Bastide, para Sociolo

gia; Alfred Bonzon, para Literatura Francesa; Jean Gagé, 
para História da Civilização; Fidelino de Figueiredo, para 

Literatura Luso-Brasileira; Alfredo Ellis Júnior, para His

tória da Civilização Brasileira; Henrique Hauptmann, para 

Química; Paulo Sawaya, para Fisiologia Geral e Animal; e 

Atilio Venturi, para Língua e Literatura Grega. 

Por haver sido nomeado professor catedrático da Escola 

Politécnica, deixou a cadeira de Física da sub-secção de Ciên

cias Naturais o prof. Luiz Cintra do Prado, que foi substi

tuído pelo licenciado Marcello Damy de Souza Santos e, pos
teriormente, pelo licenciado Abraão de Morais. 

No ano corrente para as cadeiras de Língua e Litera
tura Grega e Língua e Literatura Latina, respectivamente, 

foram contratados na Itália e em Portugal os profs. Vittorio 

de Falco e Urbano Canuto Soares. 



FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA 

HOMENAGEM A PROFESSORES 

Logo no início, como assunto de grande importância do 
ano de 1938, devemos registar a saída de quatro ilustres pro

fessores do corpo docente da Faculdade. São os professores 

drs. Benedicto Montenegro, José Pedro de Carvalho Lima, 
André Dreyfus e José Paulo de Macedo Soares, o primeiro 

diretor da Faculdade; o segundo, representante da Congre

gação no Conselho Universitário e todos figuras brilhantes 

do magistério superior de São Paulo. As exonerações desses 

eminentes professores foram conseqüência de disposições le

gais ora vigentes, e que proíbem acumulações de cargos pú
blicos remunerados. 

A todos eles deve a Faculdade inestimáveis serviços 
prestados ao ensino e à sua administração. 

O professor Benedicto Montenegro, a quem, ainda recen
temente, o Conselho Universitário outorgou o título de doutor 

"honoris causa", pelos serviços relevantes prestados ao en

sino da farmácia e da odontologia, foi, sem dúvida, o diretor 

que o corpo docente sempre prestigiou, sempre admirou e a 

quem não perdeu nunca nenhuma oportunidade de manifestar 

o seu sentimento de gratidão pelo muito devotamento que sem

pre provou à Faculdade. Foi, pois, com mágua profunda e 

sincera que a Faculdade de Farmácia e Odontologia privou-

se desse eminente professor e grande diretor. 

Carvalho Lima, André Dreyfus e Macedo Soares, foram 

outros elementos brilhantes de que se privou o corpo docente 

da Faculdade. O Dr. Carvalho Lima, além de professor bri

lhante e devotado, foi por longo tempo representante da Con

gregação no Conselho Universitário, onde a simpatia que se 
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irradia da sua pessoa, a sua cultura, a sua fina educação e a 

pureza do seu caráter fizeram-no elemento destacado do órgão 

deliberativo da Universidade, com real proveito para os inte

resses da Faculdade que representava. André Dreyfus, moço, 

cheio de talento, vocação reconhecida pelo magistério, provou 

em concurso famoso na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, que era nesta Faculdade um dos elementos mais cultos 

do seu corpo docente. Sensível foi, pois, para a Faculdade, a 

perda desse elemento destacado do meio intelectual paulista. 

José Paulo de Macedo Soares é um velho professor de odonto

logia, e o seu nome uma tradição gloriosa no ensino de far

mácia e da odontologia em nosso Estado. Homem erudito, tra

balhador, com a compreensão exata da relevante função de 

professor, exerceu, cercado do respeito e da admiração dos seus 

colegas e alunos, o magistério na Faculdade e sentido, since

ramente sentido, foi o seu afastamento do corpo docente. 

Todos esses professores, quis a Congregação homenagear, 

colocando os seus retratos no salão nobre da Faculdade, em 

ato solene e público, ao qual compareceram, além de professo

res, alunos e pessoal administrativo, inúmeras pessoas gradas 

de São Paulo. 

DIRETORIA 

Com a opção do professor Benedicto Montenegro, para o 

cargo de lente catedrático da Faculdade de Medicina que há 

longo tempo exerce com inexcedível brilho, deixou esse ilustre 

professor o cargo de diretor da Faculdade, que passou a ser 

exercido pelo vice-diretor — Dr. Linneu Prestes, até que por 

decreto de 15 de março de 1938, do snr. Interventor Federal, 

foi este professor efetivado no cargo de diretor, na fôrma da 

legislação vigente. Para vice-diretor da Faculdade, por de

creto de 12 de abril de 1938, foi nomeado o prof. Cervantes 

Jardim. 
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CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O Conselho Técnico-Administrativo realizou durante o 

ano de 1938, dez sessões ordinárias e seis extraordinárias, re

solvendo todos os assuntos que lhe foram levados a deliberar, 

com grande prudência, o mesmo acontecendo com a Congrega

ção nas suas duas sessões ordinárias e cinco extraordinárias. 

CONCURSOS 

Publicados os editais respectivos para concurso de docên

cia livre das cadeiras de Farmacognosia, Farmácia Galênica 

e Química Toxicológica e Bromatológica, do curso de farmá

cia; e l.a e 2.a cadeiras de Clínica Odontológica; e Prótese do 
curso de Odontologia, inscreveu-se um só candidato para a 

última — Prótese — que requereu, entretanto, cancelamento 

de inscrição, em vista de não poder satisfazer, no momento, a 

exigência legal relativa a apresentação de tese impressa. 

E m 10 de fevereiro, publicaram-se, também, editais nos 

jornais oficiais do Estado e da União, relativos ao Concurso 

de professor catedrático de Metalurgia e Química aplicadas. 

Inscreveram-se três candidatos: os snrs. cirurgiões dentistas 

Francisco Degni, Edgard Ribeiro e Alberto Hugo de Oliveira 
Caldas. 

Instalada a banca examinadora na fôrma da lei e iniciadas 
as provas do concurso, na prova de títulos foi excluído um dos 

candidatos; logo após a defesa de tese, por motivo de moléstia, 

não prosseguiu nas restantes provas o snr. Alberto Hugo de 

Oliveira Caldas. No julgamento final foi inhabilitado o can

didato restante snr. Francisco Degni. 

E m 21 de julho de 1938, publicou-se o primeiro edital de 

concurso para professor catedrático da cadeira de Histologia. 

Até 20 de outubro de 1938, encerramento das inscrições, dois 

candidatos se haviam apresentado: drs. Humberto Cerruti 
João Fortuna Andreia dos Santos. De acordo com o Regula-
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mento e leis federais sobre a matéria, procedeu-se à escolha 

da banca examinadora devendo o concurso realizar-se em prin

cípio de março de 1939. 

FREQÜÊNCIA E APROVEITAMENTO 

A freqüência dos snrs. professores às aulas teóricas e 

práticas foi quasi de cem por cento. Boa também foi a fre

qüência dos alunos e proveitoso o ensino conforme se verificou 

nos exames periciais e finais das diversas cadeiras. 

ALUNOS DIPLOMADOS 

Receberam diplomas no ano de 1938, dez farmacêuticos e 

vinte e três cirurgiões dentistas. A festa da colação de grau 

foi solene e teve a honrá-la a presença do eminente Reitor da 
Universidade. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca é dirigida, na fôrma do Regulamento, por 
um bibliotecário-arquivista. São dois cargos, cheios de res

ponsabilidade e que não podem, com a necessária eficiência 

serem exercidos pela mesma pessoa. Tem-se remediado esta 

situação, graças à boa vontade, operosidade e competência da 

4.a escrituraria da Faculdade — D. Maria José Meirelles de 
Oliveira — que vem exercendo a contento de todos o cargo 

de bibliotecário, sem nenhum ônus para o Estado, que não 

sejam os vencimentos de seu cargo efetivo. E' uma situação, 

entretanto, precária, que deve ser corregida com a separação 

dos dois cargos e a efetivação da referida funcionária no cargo 

de bibliotecária — para cujo exercício vem dando provas irre-

torquíveis de competência, gosto e dedicação. 

O movimento da Biblioteca é grande e o número de con-

sulentes, em 1938, orçado por 1677, mostra os serviços que o 
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Departamento presta, principalmente ao corpo discente. As 

dotações orçamentárias, embora exíguas, vêm permitindo, ano 

por ano, o enriquecimento da Biblioteca, de obras de natureza 

técnica, em número superior a 300 volumes, e que foi apro

ximadamente o que adquiriu a Faculdade em 1938. 

O arquivo está presentemente sobrecarregado com os ser

viços relativos à extinta "Escola de Farmácia e Odontologia 

de São Paulo". 

SECRETARIA 

A Secretaria, dirigida com dedicação e competência pelo 

Prof. Arquimedes Baillot, é um modelo de organização, que 

facilita extraordinariamente todos os demais serviços da Fa

culdade. 

E' de mister que este funcionário seja posto no regime de 

tempo integral. E' de justiça esta medida, que vem atender 

a uma necessidade real da organização administrativa do 

Instituto. 

O movimento da Secretaria é grande e o serviço por ela 

executado é tanto mais notável quanto reduzidíssimo é o núme

ro de funcionários encarregados dessa tarefa. Isto demonstra 

dedicação e zelo desses servidores do Estado. 

CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 

O serviço de contabilidade e o almoxarifado da Faculdade 
está entregue a um funcionário dedicado e zeloso: o Snr. Ante

nor Bueno Cuba. De longa data vem este funcionário man

tendo, com enorme sacrifício, uma perfeita organização do seu 

departamento. 

Quer na parte relativa à compra de material, quer depois 

na distribuição dos mesmos às diversas dependências da Fa

culdade, tudo é feito dentro da mais rigorosa ordem, com 

obediência completa aos métodos modernos de contabilidade. 
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A verba orçamentária de 1938, na importância de Rs. 
1.190:350$000, teve emprego cauteloso do que resultou um 
saldo orçamentário de Rs. 45:290§200. 

A renda do instituto, proveniente de taxas e matrículas, 
elevou-se à importância de Rs. 83:475?000. 

O patrimônio da Faculdade, avaliado no ano anterior, 

em Rs. 1.983:156$650, foi aumentado em 1938, de Rs. 
109:652$000, resultando um total de Rs. 2.092:808S650. 

LABORATÓRIO 

Devemos ainda notar que no ano de 1938, foi instalado 

com material científico adquirido na Universidade Harvard, 
o laboratório de Fisiologia da Faculdade, que desde a funda

ção do Instituto não dispunha dos aparelhos indispensáveis aos 
trabalhos experimentais das cadeiras. 

DIRETORIA 

A diretoria da Faculdade, após exposição verbal e, pos
teriormente, escrita, obteve do então Secretário da Educação 

e Saúde Pública, Dr. Francisco de Salles Gomes Júnior, auto
rização para adquirir em ótimas condições para o Governo o 

material necessário para a completa reforma das Clínicas 
Dentárias. 

Foi contratado com a firma S. S. White, o fornecimento 
de 16 cadeiras e 16 equipos próprios para o ensino, e um gabi

nete modelo completo para demonstrações operatórias realiza
das pelos professores. 

EXONERAÇÕES 

Em 25 de maio de 1938, foi exonerado, a pedido, o snr. 
Prof. José Maria de Freitas, que durante o tempo que exerceu 

o magistério na Faculdade, bons serviços prestou ao ensino. 
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Houve, também, por força das leis que proibiram as 

acumulações de funções públicas, a exoneração dos seguintes 

assistentes: farmacêuticas Maria Arantes, Laís Helena de 

Paiva Azevedo, Erna Maerz, dr. Nicolino Morena, Moisés 

Kuhlmann e Luiz Stamatis. Outras alterações houve no corpo 

de assistentes. 

NOMEAÇÃO 

Por decreto de 6 de setembro de 1938, foi designado para 

substituir o professor José Maria de Freitas, o livre-docente da 

cadeira, dr. Aristides Orsini. 

FALECIMENTO 

Devemos ainda consignar o falecimento do snr. Alexandre 

Bueno, velho e dedicado servidor da Faculdade. No cargo de 

porteiro soube esse funcionário grangear a estima dos pro

fessores e alunos, pelo que foi muito sentida a sua morte. 

REFORMA DO CURSO DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA 

Finalmente, em 1938, foi elaborada pela Congregação e 

aprovada pelo Egrégio Conselho Universitário, a reforma do 

curso de farmácia e de odontologia. Foi um trabalho con-

ciencioso e que vem melhorar extraordinariamente o ensino, 

atrasado, no Brasil, de cerca de 30 anos. Além disso, é tra

balho patriótico, principalmente, na parte referente à criação 

do Instituto de Farmacologia Experimental, que visa o estudo 

do precioso e imenso acervo de remédios vegetais, acumulados 

pela observação e estudo da flora medicinal brasileira. 



FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CONCURSO D E H A B H J T A Ç Ã O 

Em dezembro de 1937, inscreveram-se 8 candidatos ao 
concurso de habilitação para matrícula no 1.° ano do curso 
normal. 

As provas tiveram início no dia 24 de janeiro de 1938 e 

terminaram a 22 de fevereiro. Por apresentar maior facili

dade, foram realizadas no prédio da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

Dos 8 candidatos, somente 5 lograram aprovação. 

De 20 a 30 de dezembro do ano de 1938 inscreveram-se 4 

candidatos ao concurso de habilitação, para matrícula, em 
1939, no 1.° ano do curso normal. 

Esse número reduzido de candidatos encontra justifica
ção em recente decreto-lei federal que permitiu a inscrição aos 

exames vestibulares da Escola Nacional de Veterinária, de can

didatos possuidores de certificados da 5.a série ginasial até 

1938, quando esta Faculdade, como organismo da Universidade 

de São Paulo, cumprindo as disposições da legislação Federal 

e instruções do Departamento Nacional de Educação se viu na 

contingência de exigir a 2.a série do curso complementar para 
os seus pretendentes. 

A grande maioria, encontrando maior facilidade de in

gresso na Escola Nacional de Veterinária para lá acorreu. 

Numa exigiu-se "concurso de habilitação", noutra exame ves

tibular. Aí a razão do pequeno número de candidatos para o 
1.° ano do curso normal desta Faculdade. 
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E X A M E S D E 2 a ÉPOCA 

Reprovados em 1.* época, inscreveram-se para prestar 

exames de 2 a época, os seguintes: 

l.o A N O 

Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos — 1 
Histologia e Embriologia " * 

3.° A N O 

Anatomia Patológica **. 

O quadro abaixo dá o resultado desses exames 

C A D E I R A S 

1.° ANO 

ANATOMIA DESCRITIVA DOS ANI
MAIS DOMÉSTICOS (l.a Parte) 

Francisco Rodrigues Guimarães 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Francisco Rodrigues Guimarães 

3.° Ano 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Manuel Simões 

CO <g 
CO cn 

>'S 
O u 

323 

5 2/3 

51/3 

N O T A : — O Sr. Francisco Rodrigues Guimarães foi reprovado em 
Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos e aprovado e m Histologia 
e Embriologia. O Sr. Manuel Simões foi aprovado e m Anatomia Pato

lógica. 

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 
SÉRIE 

Como repetentes matricularam-se 10 candidatos, a saber: 

M a x Ferreira Migliano 
João dos Santos Filho 
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Emílio José Pinto Júnior 
Archias Theodoro Pereira dos Santos 
Athos Murillo Fagá 
José Amaral Mata 
Arnaldo Marques de Paiva 
Antônio" Belizandro Barbosa Rezende 
Antônio Sterman 
Bernardo Dias Aguiar (matemática) 

Para prestar o concurso de seleção, inscreveram-se os se
guintes, em número de 22: 

José Carlos Guerra Simões 
Admar Dromani Vicentini 
João Baptista Alves Cezar 
José da Silva Lacaz 
José Mielli de Andrade 
Ricardo Fronterotta 
José Paulo Martins Bonilha 
Urbano Junqueira Meirelles 
Fábio Meirelles Reis 
Alberto Antônio Peduti 
Paulo Monte Serrat Filho 
Oswaldo de Almeida Fischer 
Mário Stephano de Moraes 
Mauro de Souza Meirelles 
Odilon Geraldo Martins 
Osório Nascimento Costa 
Renato Palma Rocha 
Galeno Gonçalves Gonzaga 
Brasilio Seraphim de Oliveira Júnior 
Armando Eugênio Taglione 
José Carneiro de Carvalho 
Dagoberto Veltri 

As provas foram realizadas nos dias 22, 24 e 25 de fe
vereiro. 

Na 2.a série matricularam-se 3 alunos promovidos da 1.*, 
sendo 1 ouvinte, dependente de matemática na 1.*. 

São os seguintes: 

Uriel Franco Rocha 
Ruy Orlandini de Mattos 
Bernardo Dias Aguiar (ouvinte) 

5 
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MATRÍCULAS NO CURSO NORMAL 
1.° ANO 

Neste ano matricularam-se 7 alunos, sendo 2 repetentea 
e 5 aprovados no "concurso de habilitação", 

Repetentes: 

Paulo Maria Gonzaga de Lacerda Júnior 
Mário Amaral 

Aprovados no "concurso de habilitação": 

Paulo Araújo 
Alcino Correia 
Renato Marcondes de Lima 
Cesário Nogueira Cabral 
Waldemar Fonseca Lemos 

2.° ANO 

Promovidos da l.a série, matricularam-se 5 alunos: 

Lucas da Silva Moura 
Décio de Mello Malheiro 
Pedro Arlindo Grandinetti 
José Clovis Passos Guimarães 
Paulo de Assis Ribeiro 

3.° ANO 

O terceiro ano ficou assim constituído: 

Waldemar Baroni Santos 
Carlos Gomes Agostinho 
José Geraldo Bicalho 
Dario Alves Costa 
André Paperini 
José Maria Guimarães D'Eça 
Ernani Valente 
Manuel Cosentino 
Eduardo Antônio Carcavallo 
Romeu Diniz Lamounier 
Victorio La Regina 
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Mário Augusto Guastini 
Ornar Jaques Marzagão Barbuto 
Francisco Câmara Ferreira 

4.° ANO 

O quarto e último ano teve os seguintes matriculados: 

Manuel Simões 
Benício Alves dos Santos 
Arnaldo Costa 
Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior 
Mário Panelli 
Mário Annunziata 
Laerte Machado Guimarães 
Fernando Andreasi 
Euclides Onofre Martins 

A U L A INAUGURAL 

A aula inaugural dos cursos da Faculdade foi dada pelo 
catedrático de Química Orgânica e Biológica, Dr. Dorival da 

Fonseca Ribeiro, que discorreu sobre "LAVOISIER E A 
QUÍMICA BIOLÓGICA". 

EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

Foram realizados nas épocas determinadas pelo Regula 

mento, e serviram para se aquilatar do aproveitamento dos 
senhores alunos. 

EXERCÍCIOS PARCIAIS ESCRITOS 

As primeiras provas parciais escritas foram realizadas no 

período de 13 a 18 de junho e as segundas no período de 3 

a 7 de outubro. A segunda chamada para essas provas, para 

os alunos que não compareceram à primeira, foi a 4 de novem

bro, tendo comparecido 2 alunos do 3.° ano. 
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E X A M E S FINAIS 

As inscrições aos exames finais estiveram abertas de 10 
a 14 de novembro, a elas comparecendo os seguintes can
didatos : 

1.° ANO 

Paulo Araújo 
Renato Marcondes de Lima 
Alcino Correia 
Cesário Nogueira Cabral 

2° ANO 

Paulo de Assis Ribeiro 
Lucas da Silva Moura 
Pedro Arlindo Grandinetti 
José Clovis Passos Guimarães 

3.° ANO 

André Paperini 
Ernani Valente 
D a ri o Alves Costa 
Carlos Gomes Agostinho 
Victorio La Regina 
Manuel Cosentino 
Eduardo Antônio Carcavallo 
José Geraldo Bicalho 
Mário Augusto Guastini 
José Maria Guimarães D'Eça 
Ornar Jaques Marzagão Barbuto 
Francisco Câmara Ferreira 
Waldemar Baroni Santos 

4.° ANO 

Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior 

FREQÜÊNCIA DOS A L U N O S 

O coeficiente médio de freqüência dos alunos às aulas 
teóricas e em todos os anos do curso normal, em 1938, foi de 



— 69 — 

86,56%. No primeiro ano foi de 83,00%; no segundo ano 
de 84,80%; no terceiro ano de 86,47% e no quarto ano de 
90,29%. 

COLAÇÃO DE GRAU 

A 28 de dezembro de 1938, realizou-se na sala "Dr. João 
Mendes", da Faculdade de Direito, gentilmente cedida pela 
Diretoria daquele Instituto, a sessão solene destinada à colação 
de grau da primeira turma de veterinários formados pela 
Faculdade. A essa solenidade compareceram o Exmo. Sr. Prof. 
Dr. Lúcio Martins Rodrigues, M. D. Reitor da Universidade 
de São Paulo, o diretor em exercício, Prof. Zeferino Vaz, pro
fessores, Secretário, graduandos e grande número de convi
dados. 

A sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Reitor. Após o 
discurso do orador oficial da turma, Sr. Euclides Onofre 
Martins, prestaram o tradicional juramento todos os gra
duandos. Logo a seguir, foi dada a palavra ao paraninfo 
Prof. Altino Augusto de Azevedo Antunes, que proferiu bri
lhante alocução. Finalmente, encerrando a sessão, dirigiu o 
Exmo. Sr. Reitor aos alunos, com palavras repassadas de forte 
emoção conselhos que a experiência de mais de 30 anos de 
magistério lhe permitia dar, causando no auditório viva 
impressão. 

Foi a seguinte a primeira turma de veterinários diploma
da pela Faculdade: 

Arnaldo Costa 
Benício Alves dos Santos 
Euclides Onofre Martins 
Fernando Andreasi 
Laerte Machado Guimarães 
Leonel Cianciosi Rinaldo Júnior 
Manuel Simões 
Mário Annunziata 
Mário Panelli 
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OBRAS NO PRÓPRIO DA RUA PIRES DA MOTA, 1.164 

Afim de abrigar animais de grande talhe e que demandam 
cuidados especiais, necessitou esta Faculdade mandar construir 
em madeira e por conta de suas verbas, uma dependência com 
a capacidade de 10 animais. 

Construiu ainda em madeira e com as suas verbas um 
amplo galpão destinado às oficinas de carpintaria e marce
naria, nele instalando uma tupia adquirida nesta praça, o que 
muito contribuirá para a presteza dos serviços entregues 
àquelas oficinas. 

REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO 

Durante o ano foram realizadas 14 reuniões da Congre
gação, sendo 2 ordinárias, 11 extraordinárias e uma solene. 

TEMPO INTEGRAL 

Pelo decreto n.° 8.944, de 31 de janeiro de 1938, resolveu 
o Governo do Estado manter o regime de tempo integral para 
os professores: Dr. Dorival da Fonseca Ribeiro, da cadeira de 
QUÍMICA ORGÂNICA E BIOLÓGICA; Dr. Max de Barros 
Erhart, — da cadeira de ANATOMIA DESCRITIVA DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS; Dr. Zeferino Vaz, da cadeira de 
ZOOLOGIA MÉDICA E PARASITOLOGIA e Dr. Milton de 
Souza Piza, da cadeira de ZOOTECNIA GERAL, GENÉTICA 
ANIMAL E BROMATOLOGIA. 

Ainda pelo mesmo Decreto ficou mantido o pagamento da 
diferença de vencimentos aos professores da 9.a cadeira — 
ANATOMIA PATOLÓGICA e 14.a cadeira — PATOLOGIA E 
CLÍNICAS CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, lecionadas em dois 
anos do curso. 
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V E N C I M E N T O S DOS PROFESSORES E M R E G I M E D E 
T E M P O INTEGRAL 

Expediu o Governo do Estado o decreto n.° 9.003, de 23 
de fevereiro de 1938, fixando os vencimentos dos professores 
catedráticos da Faculdade, em 46:800S000 anuais, quando em 
regime de tempo integral e em igualdade com os da Faculdade 
de Medicina. 

GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

O decreto n.° 9.503, de 15 de setembro último, autorizou 
a Secretaria da Educação a pagar a funcionários de algumas 
repartições dependentes, gratificações por sôbretempo e servi
ços extraordinários. Nesta Faculdade, só o Secretário foi in
dicado aos favores do citado decreto, tendo em vista a grande 
soma de serviços que lhe é atribuída. 

DIRETORIA DA FACULDADE 

Tendo expirado a 15 de Março de 1938 o mandato no cargo 
de Diretor da Faculdade, foi o professor Dr. Altino Augusto de 
Azevedo Antunes reconduzido ao cargo, por mais 3 anos, por 
decreto de 16 de março último. 

Por decreto de 5 de maio de 1938 foi exonerado, a pedido, 
do cargo de Diretor da Faculdade. 

Substituíu-o na Directoria, como Vice-Diretor em exer
cício, o prof. dr. Zeferino Vaz, que se conservou no cargo 
até 31 de dezembro último, data em que também expirou seu 
mandato. 

Da atuação desses ilustres professores na administração 
deste Instituto, um por 3 anos e outro por 8 meses, é prova 
eloqüente o presente relatório que consubstancia as atividades 
letivas e administrativas, durante o ano em apreço. A eles 
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muito deve o ensino veterinário, o grau de eficiência e o re
nome científico de que goza, tanto no país com no estran
geiro. 

CONTRATO DE PROFESSORES 

Teve o seu contrato prorrogado por mais de um ano, até 
14 de fevereiro de 1939, o prof. dr. Cesário Ramos Machado, 
da cadeira de Zootecnia Especial e Exterior dos Animais Do
mésticos, conforme resolução da Congregação da Faculdade. 
A reforma do contrato foi assinada na Secretaria da Educa
ção em 21 de fevereiro de 1938. 

COMISSIONAMENTO DE PROFESSORES 

Por solicitação desta Faculdade, previamente aprovada 
pela Congregação, foi por ato de 8 de abril de 1938, do snr. 
Secretário da Agricultura, posto em comissão neste Instituto, 
afim de reger a 12.a cadeira — Terapêutica, Farmacologia e 
Arte de Formular — o prof. dr. Gabriel Silvestre Teixeira 
de Carvalho, assistente do Instituto Biológico. 

Por ato de 26 de fevereiro de 1938, foi o catedrático de 
Química Orgânica e Biológica, dr. Dorival da Fonseca Ribei
ro, posto em comissão, sem prejuízo dos respectivos venci
mentos, afim de seguir para o estrangeiro, em viagem de es
tudos, pelo espaço de u m ano. 

DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES INTERINOS 

Pela diretoria da Faculdade foram feitas as seguintes 
designações de professores para a regência de cadeiras vagas: 

Dr. Zeferino Vaz, para a de Doenças Infetuosas e Para
sitárias sem ônus para o Estado. 

Dr. René Straunard, para a de Indústria, Inspeção e 
Conservação de Produtos Alimentícios de Origem Animal. 
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Dr. Alcides da Nova Gomes, para a de Higiene e Polícia 
Sanitária Animal. 

Dr. Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho, para a 2.a 

cadeira de Patologia e Clínica Médicas. 
Dr. Cesário Ramos Machado, para a l.a cadeira de Pato

logia e Clínica Médicas. 
E m vista de se achar ausente no estrangeiro o prof. de 

Química Orgânica e Biológica, foi a regência da cadeira em 
questão entregue, sem ônus para o Estado, ao prof. dr. Milton 
de Sousa Piza, que a lecionou por todo o ano. 

C O N S E L H O TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Em 10 de dezembro foi solicitada ao exmo. sr. dr. Secre
tário da Educação, a nomeação do primeiro Conselho Técnico-
Administrativo da Faculdade. 

Por ato de 17 de dezembro último foram nomeados os 
professores Milton de Sousa Piza, Alcides da Nova Gomes e 
René Straunard para constituírem o Conselho. Os referidos 
professores prestaram compromisso e assumiram o exercício 
de suas novas atribuições a 26 do mesmo mês. 

CADEIRAS EM CONCURSO 

Durante o ano de 1938 foram postas em concurso as se
guintes cadeiras: Patologia e Clínica Médicas (I a e 2.a ca
deiras); Terapêutica, Farmacologia e Arte de Formular e 
Zootecnia Especial e Exterior dos Animais Domésticos. 

As inscrições para a I a cadeira de Patologia e Clínica 
Médicas, estiveram abertas de 16 de março a 13 de junho. 
As referidas inscrições foram prorrogadas por mais 90 dias, 
encerrando-se a 12 de setembro, sem apresentação de candi
datos. 

As inscrições para a 2.a cadeira de Patologia e Clínica 
Médicas, cujo início se deu em 25 de maio e continuaram 
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abertas até 22 de agosto e também foram prorrogadas por 
mais de 90 dias, encerram-se a 21 de novembro, sem apresen
tação de candidatos. 

Conforme edital publicado, foram abertas as inscrições 
ao concurso de Terapêutica, Farmacologia e Arte de Formu
lar, a partir de 23 de novembro, encerrando-se a 20 de feve
reiro de 1939. 

A partir de 24 de dezembro foram abertas as inscrições 
para o concurso de Zootecnia Especial e Exterior dos Animais 
Domésticos, cujo encerramento dar-se-á a 23 de março de 1939. 

BIBLIOTECA 

Estatística do movimento da Biblioteca, de janeiro a de

zembro : 

Obras existentes: 
E m português 322 
E m outros idiomas 934 1.256 

Entradas em 1935/36 .* < 678 
Entradas em 1937 311 
Entradas em 1938 267 1.256 
Doadas 483 
Adquiridas 572 1.055 

Custo das obras adquiridas em 1938 13:869$700 
Patrimônio anterior 56:364$300 

7O:234$000 

DOADORES 

Universitâts-Bibliothek — VeterinSr-Medizinische — Berlin 83 
Abílio Martins de Castro (Dr.) — São Paulo 20 
Altino A. A. Antunes (Dr.) — São Paulo 6 

École Nationale Vétérinaire D'Alfort — Prance * 
Diretoria da Estatística da Produção — Rio de Janeiro 3 
Adolfo Lutz (Dr.) — Rio de Janeiro 
Alcides Di Paraviccini Torres (Dr.) — Piracicaba 
Biblioteca Pública Municipal — São Paulo 
César Pinto (Dr.) — Rio de Janeiro 

S 
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Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste do Brasil , 1 
Emílio Varoli (Dr.) — São Paulo 1 
Ernesto de Souza Campos (Dr.) — São Paulo 1 
Escola Superior de Medicina Veterinária — Lisboa 1 
Pacultad de Agronomia y Veterinária — Buenos Aires l 
João Barisson Villares (Dr.) — São Paulo 1 
Milton Müller da Silva (Dr.) — São Paulo i 
Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro 1 
Ondersteport Library. Department of Agricultura — Pretória. U. 

South África j 
Secretaria da Agricultura — Minas Gerais 1 
Secretaria da Agricultura. Indústria e Comércio do Est. de S. Paulo 1 
Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública do E. S. Paulo 1 

Doações 134 



ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
"LUIZ DE QUEIROZ" PIRACICABA 

AULA INAUGURAL 

O ano letivo de 1938 teve início a 1.° de março, se
gundo o que determina o Regulamento, cabendo dar, como de 
fato deu, a aula inaugural, o snr. prof. dr. Frederico Brieger, 
para isso especialmente escolhido pela Congregação. Nessa 
aula, que contou com a presença do corpo docente e discente, 
e que se efetuou sob a presidência do diretor da Escola "Luiz 
de Queiroz", o professor Brieger se ocupou das "Modernas 
concepções em Genética", tendo tido a oportunidade de mos
trar largos conhecimentos relativos ao palpitante assunto. 

DISSÍDIO NA ESCOLA 

Posteriormente, e quando tudo corria na fôrma habitual 
na Escola, houve u m dissídio entre a Congregação e alunos 
da "Luiz de Queiroz", deixando estes últimos de comparecer 
às aulas, por u m período não muito prolongado. Com as me
didas, porém, postas em prática pelo sr. Reitor da Universi
dade, que a si avocou a pesada tarefa de resolver o que ocor
ria, e em seguida coro o que foi estatuído em decreto especial 
pelo Governo do Estado, retomou a Escola o seu funciona

mento normal até o final do ano. 

MOVIMENTO DE ALUNOS 

O movimento geral de alunos, na Escola e na Secção do 
Colégio Universitário, incluindo candidatos à matrícula, apro-
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vados em exames de admissão e no curso, foi o que está es
pecificado no resumo seguinte: 

ESTATÍSTICA DO MOVIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS 
N A ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 

"LUIZ DE QUEIROZ", E M 1938. 

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 
1.* Série 

Candidatos inscritos para o ingresso na l.a série 164 
Candidatos habilitados no exame de seleção 86 
Alunos repetentes de todas as matérias 6 
Alunos repetentes dependendo de uma só matéria .. 8 100 

2.a Série 

Alunos promovidos da 1.» para a 2.a série 66 
Alunos promovidos da l.a para a 2.a série, com 

dependência de uma só matéria da l.a série .. 12 
Alunos repetentes da 2.a série 14 92 

CURSO SUPERIOR 

Concurso de habilitação 
Candidatos inscritos neste concurso 72 

1.° Ano 
Candidatos aprovados no Concurso de habilitação e 

matriculados 49 
Alunos repetentes 13 62 

2.° Ano 
Alunos promovidos do 1.° ano 29 
Alunos promovidos com dependência de 1 só maté

ria, do 1.° ano 10 39 

3.» Ano 

Alunos promovidos do 2.° ano 16 
Alunos promovidos com dependência de 1 só maté-

téria do 4.° ano 11 27 

4.° Ano 
Alunos promovidos do 3.° ano 23 
Alunos promovidos com dependência de 1 só maté

ria, do 3.° ano ., 7 
Repetentes do 4.° ano 11 41 
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RESUMO 

Alunos matriculados no Colégio ,flo 
Alunos matriculados no Curso Superior igo 

Total "^ 

MOVIMENTO DE ALUNOS VERIFICADO NO FIM DO 
A N O LETIVO D E 1988 

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 

l.a Série 

Alunos novos matriculados 86 
Repetentes 6 
Dependentes de uma só matéria 8 100 

Alunos aprovados em 1938 60 
Reprovados 5 
Dependendo de exame de 2.a época 34 
Deixou a Escola 1 100 

2.a Série 

Alunos promovidos da l.a série 66 
Alunos promovidos com dependência de uma só matéria 12 
Repetentes 14 92 

Alunos aprovados em 1938 86 
Reprovado 1 
Perderam o ano por faltas 2 
Deixaram a Escola 3 92 

CURSO SUPERIOR 

1.° Ano 
Alunos novos matriculados no 1.° ano 49 
Repetentes 18 62 

Aprovados em todas as matérias em 1938 24 
Dependendo de exame de 2.a época 34 
Deixaram a Escola 4 
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2.° Ano 

Alunos promovidos do 1.° ano 29 
Dependentes de 1 só matéria 10 39 

Aprovados em todas as matérias no ano letivo de 1938.. 36 
Dependendo de exame de 2.a época 2 
Deixou a Escola 1 39 

3.° Ano 

Promovidos do 2.° ano 16 
Dependendo de uma só matéria 1 17 

Aprovados em todas as matérias no ano letivo de 1938.. 14 
Dependentes de exame de 2.a época 8 17 

4.° Ano 

Promovidos do 3.° ano 23 
Dependentes de uma só matéria do 3.° ano 7 
Repetentes do 4.° ano 11 41 

Concluíram o curso no fim do ano letivo de 1938 41 

CONCURSO PARA PROFESSOR 

Para dar provimento ao cargo de professor catedrático 
da 8.a cadeira "Tecnologia Agrícola", cargo esse vago em 
virtude de ter sido o prof. dr. Juvenal Mendes de Godoy no
meado para diretor do Fomento Agrícola, na Secretaria da 
Agricultura, abriu-se concurso na fôrma legal e a êle se ins
creveu o sr. dr. Jaime Rocha de Almeida. 

Efetuadas as provas do concurso, verificou-se que o dr. 
J. Rocha de Almeida houve-se nelas brilhantemente, tendo al
cançado notas esplêndidas e, em face do parecer da Comissão 
Examinadora, inteiramente favorável ao candidato, a Con
gregação homologou esse parecer unanimemente, opinando que 
êle fosse indicado para ser nomeado professor catedrático 
efetivo da 8.a cadeira. O Governo, aceitando essa indicação, 
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nomeou o sr. dr. Jaime Rocha de Almeida para o referido 
cargo. O dr. Jaime Rocha de Almeida apresentou como tese 
de concurso u m ótimo trabalho original, subordinado ao tí
tulo de "Embebição nas Usinas de Açúcar". 

CONGRESSOS CIENTÍFICOS NO BRASIL 

A Escola compareceu ao Congresso de Botânica, efetuado 
no Rio de Janeiro, sob o patrocínio do Governo Federal fa
zendo-se ali representar pelo dr. F. G. Brieger e dr. E. Ama
ral Graner, mercê de autorização que para isso lhe foi conce
dida pelo dr. Álvaro Guião, ilustre titular da pasta da Edu
cação do Estado de São Paulo. 

O dr. E. Amaral Graner, que é livre docente e assistente 
da Escola, serviu ali como secretário da secção de Genética, 
tendo também apresentado ao aludido Congresso um trabalho 
original de pesquisa, executado nos laboratórios da "Luiz de 
Queiroz". O prof. dr. Frederico Brieger, que, em conferência 
especialmente solicitada, relatou no Rio de Janeiro, com êxito, 
pesquisas que vem fazendo em Piracicaba, consoante consta 
com pormenores dos anais do Congresso de Botânica. 

Por outro lado, a "Luiz de Queiroz" se representou no 
2.° Congresso de Agronomia, no Rio de Janeiro, em 3 de de
zembro, pelo seu diretor, dr. J. de Mello Morais, em virtude 
de sugestão do Reitor da Universidade, sr. dr. Lúcio Martins 
Rodrigues e a pedido dos promotores desse Congresso. O re
presentante da Escola teve oportunidade de discutir teses, 
que surgiram no plenário, bem como fêz parte da mesa que 
presidiu às sessões plenárias e ofereceu, como homenagem 
aos promotores do Congresso de Agronomia, uma contribui
ção extra, que consistia em u m estudo relativo a "Fertilizan
tes Minerais no Brasil e a complexa questão dos adubos azo-
tados". 

Embora a Escola não tivesse podido destacar oficial
mente professores para o Congresso de Agronomia a que me 
venho referindo, e, posto que os vencimentos atribuídos aos 
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docentes sejam irrisórios e inexplicavelmente inferiores aos 
da Politécnica, Medicina e Direito, compareceu, no Rio de Ja
neiro, o snr. dr. A. de Paravicini Torres, defendendo ali com 
brilho a tese "Conservação de ovos", da sua lavra e do dr. 
Jaime Rocha de Almeida. Figurará também nos anais do 

2.° Congresso de Agronomia uma primorosa contribuição per
tinente a "Máquinas Agrícolas", do jovem livre docente, 
sr. dr. André Toselo. 

Outros professores da Escola, não obstante não terem to
mado parte em Congressos, continuam a efetuar pesquisas na 
Escola, publicando os resultados obtidos, principalmente na 
"Revista de Agricultura" e no "órgão do Sindicato de Agrô

nomos", ambos de Piracicaba. Entre esses professores, julgo 
dever citar os snrs. Jacob Bergamim, Nicolau Athanassof, 
Carlos Mendes, Piza Júnior, Felippe C. de Vasconcellos, Wal-
ter Accorsi, Rubens de Carvalho e Luiz Silveira Pedreira. 

CONGRESSO DE ADUBOS QUÍMICOS DE ROMA 

Por deferência especial da Sociedade de Agronomia no 
Rio de Janeiro, foi escolhido o prof. dr. J. de Mello Moraes 
presidente do comitê, que organizaria a representação do Bra-' 
sil, no Congresso de Adubos Químicos, que se realizaria, como 
se realizou em outubro, em Roma. Presidente de honra do 
referido comitê foi o snr. dr. Fernando Costa, Ministro da 
Agricultura e vice-presidente de honra, o snr. dr. Mariano 
Wendel, Secretário da Agricultura de São Paulo. 

E graças à cooperação dos agrônomos de São Paulo, o 
prof. Mello Moraes remeteu para Roma sete trabalhos, 'os 
quais foram ali unanimemente aprovados. Esses trabalhos 
eram de autoria dos snrs. drs. Luiz Silveira Pedreira J de 
Mello Moraes, ambos da Escola "Luiz de Queiroz»; Gurgel do 
Amaral, José Vizioli e Godoy Passos, diplomados por Piraci-
caba, e Menezes Sobrinho e Gonçalves Carneiro. 

6 
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O snr. dr. Gonçalves Carneiro compareceu ao Congresso 
em Roma, pessoalmente, na qualidade de secretário geral do 
Comitê Brasileiro. 

Todos os trabalhos apresentados ao Congresso de Roma 
foram publicados durante a realização das sessões do refe
rido Congresso, de 1 a 8 de outubro e já se encontram à 
venda nas livrarias da Itália, França, Alemanha e Estados 
Unidos. 

BIBLIOTECA DA ESCOLA 

Em 1938, a biblioteca da Escola foi enriquecida com 161 
obras, em 194 volumes, e 492 volumes de revistas e publica
ções periódicas, devidamente encadernadas. Recebeu, ou-
trossim, 119 revistas. Foram atendidos 7.920 consulentes 
na biblioteca e foram cedidos para consultas nas cadeiras e 
laboratórios da Escola 2.160 obras. 

F E S T A D E F O R M A T U R A 

Dos quarenta e um alunos, que freqüentaram o último ano 
do curso de engenheiro-agrônomo, em Piracicaba, conseguiram 
todos ser diplomados. A entrega dos diplomas efetuou-se, 
como é de praxe, em sessão solene, na presença de convi
dados. 

Desta feita, porém, e reatando velha tradição da "Luiz 
de Queiroz", compareceu à festa de formatura o Exmo. Snr. 
Dr. Adhemar de Barros, ilustre Interventor Federal em São 
Paulo, bem como representantes de secretários de Estado e 
outras autoridades. 

Serviu de paraninfo à turma o snr. prof. dr. José de 
Mello Moraes, que foi assim pela segunda vez distinguido pe
los que se diplomam na "Luiz de Queiroz". Foi orador dos 
diplomandos o snr. engenheirando João Abramides Neto. 

O Snr. Interventor Federal, dr. Adhemar de Barros, em 
discurso encerrando a festa, que decorreu com inusitado bri-
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lhantismo, exaltou a Escola de Piracicaba, declarando que ela 

é um estabelecimento de ensino que honra S. Paulo e o Brasil. 

Acrescentou ainda que o renome da Escola já há muito 

transpôs as fronteiras do nosso país e prometeu ainda que 

há-de fazer tudo para ampliar as instalações da "Luiz de 

Queiroz", de modo que converta em realidade a afirmativa 

do dr. Álvaro Guião: "A Escola de Piracicaba, que é ótima, 

há-de ser das melhores entre as melhores-do mundo, com o 

concurso do atual Governo do Estado". 

VISITANTES 

A Escola continua a ser visitada por professores e cientis

tas, mormente estrangeiros. E para não mencionar muitos 

nomes, destaco apenas um, o dr. Martin Cárdenas, professor 

e reitor da Universidade de Cochabamba, na Bolívia. Êle vi

sitou demoradamente a "Luiz de Queiroz" e ainda agora so

licitou que a Escola de Piracicaba lhe enviasse todos os deta

lhes do seu laboratório de Fitopatologia, porquanto a Uni

versidade de Cochabamba pretende que seu laboratório seja 

modelado pelo de Piracicaba. 

SECÇÕES TÉCNICAS 

As secções técnicas, que funcionam como anexos da Es

cola, desempenharam muito bem os encargos que lhes cabem, 

correndo tudo nelas normalmente, durante o ano de 1938. 

A Fazenda Modelo, sob a chefia do dr. Carlos T. Mendes, 

executou o programa de culturas previsto e o Posto Zootéc-

nico, administrado pelo dr. N. Athanassof, manteve em boas 

condições o rebanho que a Escola possui, bem como prosse
guiu no controle de leite e produção da manteiga para sele

ção, linhagens de gado leiteiro. O "Parque e Pomar", chefia-
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do pelo snr. dr. F. Cabral de Vasconcellos, além do mais, con
tinuou a distribuir mudas de laranja do tipo da hoje em dia 
chamada "Baianinha de Piracicaba", como vinha fazendo há 
muito tempo. E' que é a Escola a fonte de onde ela se di
fundiu , graças à orientação da secção do "Parque e Pomar". 



O PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO 
DOUTOR "HONORIS CAUSA" DA 
UNIVERSDDADE DE S. PAULO. 

Em sessão realizada a 16 de janeiro de 1939, o Conselho 

Universitário aprovou, por unanimidade, a proposta da Con

gregação da Faculdade de Farmácia e Odontologia para que 

fosse concedido ao prof. Benedito Montenegro o título de 
doutor "honoris causa". 

Essa proposta foi transmitida ao Conselho Universitário 
pelo seguinte ofício: 

"Senhor Reitor. — Conforme preceitua o parágrafo 2.° 

do artigo 134, dos Estatutos Universitários, tenho a honra de 

solicitar a V. Excia. se digne submeter à apreciação do Egré

gio Conselho Universitário, a resolução tomada, unanimemen

te, pela Congregação desta Faculdade, no sentido de ser 

conferido ao Dr. Benedicto Montenegro o título de doutor "ho
noris causa", pelos relevantes serviços prestados ao ensino 
de Farmácia e Odontologia em nosso país. 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Excia 
os protestos de minha mais alta estima e consideração. 

O diretor, 

(a) L I N N E U PRESTES". 

Foi o seguinte o memorial justificativo da proposta de 

concessão ao professor dr. Benedicto Montenegro, do título de 
doutor "honoris causa": 
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M E M O R I A L D E JUSTIFICATIVA D A PROPOSTA DE 

CONCESSÃO A O PROFESSOR DR. BENEDICTO MONTE
N E G R O D O TÍTULO D E D O U T O R "HONORIS CAUSA" 

A Congregação considerou, em primeiro lugar, a perso

nalidade científica do prof. Montenegro. E' êle doutor em 

medicina pela Universidade de Pennsilvânia, Filadélfia, Es

tados Unidos da América do Norte. Depois de diplomado, 

vem exercendo variadas funções públicas de grande relevân
cia, nas quais tem demonstrado, não só aprimorada cultura 

científica, como prestado relevantes serviços à humanidade. 

De 1914 até 1916, exerceu êle o cargo de assistente de Ana

tomia da nossa Faculdade de Medicina; de 1916 até 1931, foi 

lente substituto da mesma matéria, na mesma Faculdade. 

E m 1931, passou a professor catedrático de Técnica Cirúrgica 
e de Cirurgia Experimental, da referida Faculdade. No exer

cício deste elevado cargo, desenvolveu notável atividade, 

criando uma escola de cirurgia, com técnica própria e de tão 

rigorosa perfeição que atravessou as fronteiras da nossa Pá
tria e foi premiada no estrangeiro com honras excepcionais. 

E' assim que durante a Grande Guerra, no posto de tenente-

coronel, médico-chefe do Serviço da Missão Médica Militar 

Brasileira, notabilizou-se na França e recebeu condecorações 

que o Governo Francês só concede a personalidades eminentes. 

E' o nosso titulando Oficial de Instrução Pública de França 

(Palmas da Academia) e Cavalheiro da Legião de Honra do 

mesmo país. Além destas, outras honrarias lhe têm sido 

conferidas por associações científicas, dentre as quais pela 

maior importância, cito as de Membro Efetivo e Governador 

do American College of Surgeons; Membro da Société des 

Chirurgiens de Paris, Membro da Associação Argentina de 

Cirurgia, da Association for fhe Study of the Internai Secre-
tion, da Associação de Cirurgia de Paris e da American 

Pharmaceutical Association. 

No Brasil, os seus grandes méritos científicos têm sido 

reconhecidos e as diversas associações científicas e de classe 
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têm inscrito o seu nome entre os seus titulares mais desta

cados. Pertence o prof. Montenegro ao quadro social do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo, é membro honorário da Academia Na

cional de Medicina e titular da Associação Paulista de Medi
cina. 

E m 1932, durante a nossa gloriosa revolução constitucio-

nalista, da qual participaram as mais eminentes figuras das 

ciências, das artes, do comércio e das letras paulistas, ao 

professor Montenegro foi cometido, no posto de tenente-

coronel, a chefia da Unidade Cirúrgica Itália da Ars Médica, 

e aqui ainda o eminente cientista prestou os mais assinalados 
serviços à nossa gente, salvando vidas sem conta, entre as 

quais se incluem inúmeros oficiais superiores do nosso Exer
cito. 

Desempenhou diversas comissões no estrangeiro, com 
grande lustre para o nosso país, dentre as quais posso citar 
a V. Excia. as seguintes: 

a) a que desempenhou, por incumbência do Governo do 
Estado de São Paulo, em 1925, para estudar, em companhia 

dos profs. Rezende Puech e Ernesto de Souza Campos, as 

Faculdades de Medicina da Europa e dos Estados Unidos, 
para construção de nossa Faculdade de Medicina; 

b) quando representou o Brasil, comissionado pelo Go
verno Federal no Congresso dos Hospitais reunido em Paris 
em julho de 1937; 

c) quando convidado pelo Governo Italiano, visitou, 
com uma caravana de estudantes da Faculdade de Medicina, 
as universidades italianas; 

d) representando a Faculdade de Medicina no 9.° Con

gresso da Associação Argentina de Cirurgia, onde apresentou 

um trabalho sobre "Ülcera do duodeno, tratamento", a convite 
da diretoria daquela associação e na qualidade de relator — 
único relator estrangeiro, do Congresso. 

Na atividade profissional de cirurgião, é proverbial a 

sua bondade, operando gratuitamente a quem lhe procure 
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sem indagar se o beneficiado lhe pode, ou não, remunerar os 
serviços prestados. N u m a única vez que apelou para o su
frágio popular, em cargo eletivo, recebeu como resposta, num 
anonimato comovedor, uma das maiores consagrações presta
das a u m homem público ! 

2 — Discutida esta preliminar — que vai em resumo 
muito apagado — passou a Congregação a apreciar os bene
fícios excepcionais que o ensino da farmácia e da odontologia 
recebeu do prof. Montenegro. E' impossível catalogar, no 
restrito espaço deste memorial, todos os serviços que a este 
ramo do ensino superior prestou o prof. Montenegro. Assi
nalarei, entretanto, os fatos que melhor distinguem a sua 
atuação, nesse particular. 

E' sabido de V. Exa., que o ensino da farmácia e odon
tologia, entre nós, sofreu, com intromissões estranhas, graves 
descalabros, passando às mãos de aventureiros que o trans
formaram em comércio vil, com ameaças sérias à saúde pú
blica. N o momento mais delicado da situação, em abril de 
1932, quando o Governo Federal, reconhecendo que não mais 
era possível continuar no abandono esses dois ramos impor
tantes das ciências médicas, tomou providências enérgicas 
para regularizar o ensino farmacêutico e odontológico, cas
sando o reconhecimento de diversas escolas, inclusive a de 
São Paulo, e avocando a competência exclusiva de legislar 
sobre a matéria, por feliz coincidência operou-se, por deter
minação judicial, o seqüestro da antiga Escola de Farmácia e 
Odontologia de São Paulo, pela época, em situação de com
pleta desorganização, longe de preencher siquer as condições 
técnicas mínimas do ensino. Isto, sem falar na parte admi
nistrativa e de instalação, que eram as mais precárias que se 
possam imaginar! Laboratórios e aparelhagem em completo 
desmantelo, a indicar que na Escola não se ministrava o en
sino prático indispensável. Tudo em completo abandono, sem 
os peculiares cuidados de simples asseio, com a maioria dos 
aparelhos praticamente inutilizado; as armações, mesas, 
mostradores e outros móveis e utensílios em precaríssimas 
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condições de conservação e alguns mesmo completamente ava
riados. 

Os laboratórios de Botânica, Física, Microbiologia, Quí

mica Orgânica e Biológica, Química Toxicológica e Bromato-

lógica, Química Industrial Farmacêutica, achavam-se em si

tuação deplorável, com o material a ser aproveitado em franca 

desordem e em estado de inteiro abandono. Coleções de ani

mais, plantas e minérios mal conservados, sem a conveniente 

classificação; aparelhos de física e microscopia, em grande 

parte desfalcados de peças essenciais; ausência completa de 

reativos; material de vidro, em grande parte avariado; alam-

biques, estufas, retificadores e outros aparelhos de química 

industrial farmacêutica, em más condições de funcionamento 

e de conservação; caldeira completamente inutilizada. N a 

parte referente a odontologia, o laboratório de prótese desfal

cado do material indispensável aos trabalhos práticos, com 

instalações antiquadas para as exigências de u m ensino efi
ciente dessa disciplina. 

O gabinete de Clínica Odontológica, com cadeiras, mo

tores e material dentário exigindo imediato reparo, dado o 

seu mau estado de conservação e funcionamento. O labora

tório de anatomia, praticamente não existia, nem com uma 

mesa siquer para dissecação! N a parte administrativa, a se

cretaria, a tesouraria, o arquivo, a biblioteca e o almoxari-

fado apresentavam o mesmo estado de desordem e desmazêlo. 

O prédio da Escola, que representava vultoso patrimônio, 

achava-se em lastimável estado de conservação, com a quasi 

totalidade das portas e janelas em precaríssimas condições, 

muitas apodrecidas, sem vidros ou quando não partidos. O 

telhado e calhas em péssimo estado, com goteiras que contri

buíam para tornar maiores as avarias já existentes. Gás e 

água, com os encanamentos obstruídos. 

Isto tudo a demonstrar: 

a) que na Escola não se ministrava ensino prático, tal 
o estado de abandono e desorganização dos laboratórios; 
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b) que o ensino se limitava exclusivamente à preleção 
de natureza teórica; 

c) que a anarquia administrativa e didática reinante 

tornava insuficiente e precário o ensino; 

d) que se tratava de u m estabelecimento que visava 
mais a fins mercantis do que aos interesses do ensino. 

O professor Montenegro, cumprindo integralmente 
com sabedoria, dedicação e até sacrifício — o mandato que 

recebeu da justiça? regularizou a situação didática, adminis
trativa e econômica do estabelecimento. 

Preliminarmente, organizou u m corpo docente composto 

de profissionais de reconhecida idoneidade e competência; re

compôs toda a parte administrativa chamando para os diver

sos cargos de responsabilidade, técnicos competentes, idôneos 

e dedicados. Estudou cuidadosamente, u m plano de traba

lhos, organizando ficha individual de alunos com as respecti

vas fichas auxiliares, permitindo a verificação pronta e se

gura da vida e situação escolar de cada u m ; reformou com

pletamente a instalação e material da secretaria e tesouraria; 

o almoxarifado sofreu profunda reforma, bem como a biblio

teca e o arquivo. Promoveu a renovação de matrícula dos 

estudantes, em virtude de não ter encontrado no arquivo da 

Escola os respectivos livros de matrícula dos cursos! 

Excluiu diversos alunos, cujas vidas escolares revelaram 

vícios e irregularidades insanáveis. 

Reformou o prédio, suas dependências, laboratórios e 

respectivas instalações de modo a prover o ensino em condi

ções materiais e técnicas de maior e melhor eficiência. 

Adquiriu o material de ensino indispensável ao estudo 

das diversas disciplinas da Faculdade. Instalou u m micro-

projetor Zeiss, de grande modelo, para facilitar o estudo da 

Microbiologia, Histologia e Parasitologia. Ampliou o labo

ratório de Farmácia Galênica, que era insuficiente ao ensino 

prático da cadeira, adquirindo o material necessário para o 
laboratório. 
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Reformou o Gabinete de Clínica, cujas instalações se res
sentiam de graves vícios de higiene, instalando lavabos em 

número suficiente, bem como esterilizadores elétricos para o 
material cirúrgico. 

E m resumo: todo o estabelecimento sofreu profunda re

forma, do que resultou o reerguimento, pelo dr. Montenegro, 

do nível moral e científico da instituição, com indiscutíveis 
benefícios para o ensino de Farmácia e Odontologia no Brasil. 

N u m a empolgante solidariedade com o corpo docente traba

lhou com entusiasmo, com abnegação e com excepcional ca
rinho ! 

Com renda reduzidíssima, lutando com grandes dificul

dades na esfera econômica, esse abnegado e ilustre paulista, 
desembolsando soma vultosa, de sua bolsa particular, num 

total de perto de 200:000f000, reconduziu a instituição aos altos 
e nobres fins que presidiram à sua fundação, no benemérito 

Governo do Snr. Coronel Fernando Prestes, paulista cheio de 

grandes e imperecíveis realizações para o nosso Estado. 

E m anexo ofereço a V. Exa. a prova documental fotográ
fica do estado em que foi entregue a Escola ao prof. Monte

negro, e o resultado das reformas do prédio e suas dependên

cias, laboratórios e respectivas instalações por êle realizadas. 

O trabalho sincero e abnegado do dr. Montenegro teve in
tensa repercussão tanto em São Paulo, como no Rio de Ja
neiro. 

Neste Estado, homenagens sem par lhe foram prestadas 

pela União Farmacêutica, pela Sociedade de Farmácia e Quí

mica de São Paulo e pela Associação Paulista de Cirurgiões-

Dentistas. O corpo docente da Escola perpetuou-lhe o feito, 
num busto que se encontra no saguão desta Faculdade. 

No Rio de Janeiro, além das manifestações isoladas de 
profissionais destacados nos meios farmacêuticos e odontoló-

gicos, associações de classe e o próprio Conselho Nacional de 

Educação, ao discutir o pedido de reequiparação da Escola, 

reconheceu-lhe os méritos excepcionais em extenso e bem funda

mentado parecer que recebeu aprovação unânime desse órgão 
superior do ensino no Brasil. 
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Não transcrevo, por longo e ao que julgo desnecessário, 
essa peça que honra sobremodo o nosso homenageado. Reme
terei a V. Exa., entretanto, esse documento, se assim V. Exa. 
entender necessário. 

Em 1934, foi fundada a Universidade de São Paulo, pelo 
decreto n.° 6.283, e com ela, e simultaneamente com os demais 
institutos universitários, foi criada uma Faculdade de Far
mácia e Odontologia. 

Nesse passo agiu ainda de modo notável o prof. Montenegro. 
Pela época vivia a Escola de Farmácia e Odontologia de 

São Paulo em situação econômica precaríssima, com a quasi 
totalidade das despesas de administração realizada à custa do 
Depositário Judicial. 

Convencido de que o ensino superior só pode ser eficiente 
quando mantido pelo Estado, o prof. Montenegro, num mo
mento propício entrou em entendimento com o Governo, lem
brando ao mesmo a vantagem de aquisição para o patrimônio 
público, do acervo de bens da Escola, cuja vida periclitava. 

O Governo atendeu o apelo do prof. Montenegro, e o pré
dio, laboratórios e pertences foram desapropriados judicial
mente com todas as formalidades legais, instalando-se no mes
mo, a recém-criada Faculdade Universitária. 

Com este ato do Governo do Estado, enriqueceu-se a Uni
versidade de São Paulo, de u m patrimônio de grande valor 
econômico e o ensino ganhou extraordinariamente em eficiên
cia e brilho. 

Não parou aí a ação do nosso homenageado. Investido 
do cargo de seu primeiro diretor, coube-lhe organizar a nossa 
instituição universitária, o que fêz com grande eficiência do
tando o Estado de u m estabelecimento modelar, sob qualquer 
aspecto em que seja olhado. 

Nomeado professor catedrático de cirurgia da boca, exer
ceu este cargo concomitantemente com o de diretor, sem ne
nhum ônus para o Estado, com o que deu provas irretorquí-
veis de apurado civismo e acendrado amor ao ensino da Far
mácia e da Odontologia. 
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A sua gestão na diretoria da Faculdade foi profícua para 
este instituto universitário. Dotou a instituição de novas 

instalações, aprimorando os laboratórios já existentes; elevou 

o nível do ensino a u m grau nunca atingido, dentro de dota

ções orçamentárias exíguas e a-pesar-dos defeitos da legisla
ção federal vigente, sobre o ensino da Farmácia e da Odon
tologia. 

Junto ainda uma coleção de fotografias da atual Facul

dade, para que V. Exa. aprecie os progressos da instituição 

durante as diversas fases da gestão do prof. Montenegro. 

Eleito deputado ao Congresso do Estado, deixou o cargo 

de diretor, cercado do respeito e da gratidão de professores, 
alunos e funcionários. 

A semente, porém, lançada por Benedicto Montenegro era 
boa e o terreno foi bem fecundo. A sua obra progrediu, mes

m o na sua ausência. A escola de trabalho, de honradez e de 

abnegação à causa pública por êle criada, soube dignificar o 
seu criador. 

A sua figura inteligente, bondosa, vigilante, perdurou no 

coração de todos os professores, alunos e funcionários admi
nistrativos, obrigando suavemente cada u m dar o máximo de 
esforço em prol da causa do ensino. 

Algum tempo depois de exercer com brilho e dedicação o 

mandato de deputado à Assembléia Legislativa do Estado, re

nunciou Benedicto Montenegro o lugar que ocupava e volveu 

à vida particular entre seus amigos, clientes e as suas cáte
dras, na Faculdade de Medicina e nesta Faculdade. 

Logo depois, vago o cargo de diretor, considerando os 
seus méritos excepcionais e os grandes serviços prestados ao 

ensino universitário, o Governo do Estado o reconduziu à di

reção da Faculdade. Não foram menores os trabalhos, a de

dicação e o brilho desta sua última gestão, neste instituto 
universitário. 

Com o advento do Estado Novo, e a proibição de acumu

lação de cargos — embora o exercesse gratuitamente. — teve 

Benedicto Montenegro que optar entre as suas funções pú-
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blicas. Escolheu a Faculdade de Medicina, onde a sua cáte
dra é mais adequada à sua atividade profissional. 

Para bem mostrar a V. Exa. o valor do nosso homena
geado, incluo, no original, para figurar no processo, o ofício 

que então recebeu do snr. dr. Secretário da Educação e Saúde 
Pública. 

Não me furto ao prazer de transcrever os termos do re
ferido documento, e que são os seguintes: 

"Exmo. Sr. Professor Dr. Benedicto Montenegro. — De 
conformidade com a vossa comunicação constante do ofício 

n.° 3.389, de 28 de dezembro de 1937, de que resolvestes, em 
cumprimento ao disposto no decreto federal n.° 24, de 29 de 

novembro do mesmo ano, optar pela situação de Professor da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Go

verno vos concedeu exoneração da 15.a cadeira — Cirurgia 

da Boca — da Faculdade de Farmácia e Odontologia da mes
ma Universidade. 

Desse fato resultou também o vosso afastamento do cargo 

de Diretor da referida Faculdade, e, por isso, desejo consig

nar o grande desprendimento, superioridade e desvelo, com 

que dignamente o exercestes, ainda numa fase delicada de sua 

vida, de fôrma a conseguir o reerguimento do ensino de Far
mácia e Odontologia em nosso Estado, pelo que sois merece

dor dos agradecimentos do Governo, que aqui deixo expressos, 
aos quais, com prazer, junto os meus. 

Com os protestos de minha elevada estima e distinta con

sideração, apresento-vos atenciosas saudações. — (a) Salles 
Gomes Jr., Secretário da Educação e Saúde Pública". 

3 — Do exposto vê V. Exa. quão justa e cautelosa foi a 

deliberação desta Faculdade distinguindo o prof. dr. Benedicto 
Montenegro com o título de doutor "honoris causa", e de 

como se ageita perfeitamente à sua personalidade, a digni

dade universitária estatuída no art. 134, § 1.°, letras a e b, 
dos Estatutos da Universidade de São Paulo. 
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4 — Para terminar, devo declarar que em V. Exa. 
Dr. Henrique Jorge Guedes — meu eminente amigo e diretor, 
que é dotado de apurada cultura e possui u m espírito claro e 
refletido; que colhe dia a dia para a Universidade de São 
Paulo prestígio excepcional; que promoveu o restabelecimento 
para o professor das escolas superiores das suas antigas hon
ras e regalias; que fêz, prestigiado pelo benemérito Governo 
do Estado, do magistério função pública qualificada; que é 
professor eminente da tradicional e gloriosa Escola Politéc
nica, onde o trabalho honesto é o único galardão de uma vida 
toda dedicada ao bem público, que com a finura da sua apri
morada educação deve possuir em elevado grau o sentimento 
do valor, da amizade e da gratidão, vê a Congregação desta 
Faculdade a pessoa adequada a compreender a elevação do 
seu gesto, premiando as virtudes do professor Benedicto Mon
tenegro. 

(a.) Linneu Prestes. 



P A R E C E R D O C O N S E L H O UNIVERSITÁRIO APROVADO 
U N A N I M E M E N T E E M SESSÁO D E 16 D E JANEIRO DE 
1939, N O SENTIDO D E S E R C O N C E D I D O A O DR. BENE
DICTO M O N T E N E G R O O TÍTULO D E D O U T O R "HONO

RIS C A U S A " 

O Snr. Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia 
da Universidade de São Paulo, em ofício n.° 3756, de 29 de 
abril do ano corrente, transmitiu ao Conselho Universitário 
a proposta da colenda Congregação daquela Faculdade, no 
sentido de ser concedido ao Dr. Benedicto Montenegro o título 
de D O U T O R "HONORIS CAUSA", pelos grandes serviços 
que tem prestado ao ensino de Farmácia e Odontologia em 
nosso país. 

Instrui o processo acima referido farta documentação 
fotográfica e informações detalhadas sobre o assunto. 

E m seu Memorial de Justificativa da proposta em apreço, 
a Congregação fez várias considerações sobre a personalidade 
científica do Dr. Benedicto Montenegro, historiando as suas 
atividades nas variadas funções públicas de grande relevância 
que tem exercido desde que recebeu o grau de doutor em me
dicina pela Universidade de Pensilvânia, Filadélfia (Estados 
Unidos da América). Citou as associações científicas nacio
nais e estrangeiras das quais êle fêz parte, bem como as hon-
rarias que pelas mesmas lhe têm sido conferidas. E m se
guida passa a analisar os benefícios excepcionais que o ensino 
de Farmácia e Odontologia recebeu do prof. Montenegro, sa
lientando a reorganização da Escola, cuja direção lhe foi 
entregue após o seqüestro judicial, estando a mesma, nessa 
ocasião, em completa anarquia didática e administrativa. 

Descreve o que foi a ação do referido professor na di
reção da Faculdade após ter ela ingressado na Universidade 
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de São Paulo e assinala os serviços prestados como catedrá
tico da cadeira de Cirurgia da Boca, cargo que exerceu sem 

nenhum ônus para o Estado, até que, por força da lei de des-

acumulação de funções públicas, deixou esses cargos por ter 

optado pelo de professor catedrático da Faculdade de Medi
cina da Universidade. 

Pelas razões apontadas e conhecimento que temos dos 

relevantes serviços prestados pelo dr. Benedicto Montenegro 
ao país e à Humanidade, somos de parecer que lhe seja con

ferido o título de DOUTOR "HONORIS CAUSA" pela Uni
versidade de São Paulo. 

São Paulo, 17 de dezembro de 1938. 

a) Henrique Jorge Guedes — Relator. 
Zeferino Vaz. 



A ORAÇÃO DO PROFESSOR BENEDICTO MONTE
NEGRO APÓS RECEBER O TÍTULO HONORÍFICO 

"Ao receber, nesta magnífica e para mim emocionante 

solenidade, a mais elevada distinção que a Universidade de 

São Paulo pode conferir, o título de doutor "honoris causa" 

e ao agradecer tão immerecida honra, seja-me permitido re

partir os louros conquistados com aqueles que comigo colabo

raram no reerguimento do ensino odontológico e farmacêutico 
no Estado de São Paulo. 

Já o disse publicamente e não m e cansarei de repeti-lo: 
se minha atuação merece aplausos por ter sido o ensino da 

farmácia e odontologia reconduzido ao alto posto que lhe com

pete por tudo quanto de nobre e digno representam essas duas 

profissões, os louvores devem ser distribuídos entre todos os 

abnegados e infatigáveis servidores da Faculdade onde se 

ministram os ensinamentos dessas ciências, desde os ocupan

tes dos lugares de comando até o mais humilde e obscuro dos 
comandados. 

Auxiliado pela feliz reunião de u m grupo de homens cul

tos, côncios do cumprimento dos seus deveres, ciosos no des
empenho dos seus encargos, desinteressados de proventos ma

teriais, contentando-se apenas em satisfazer aos grandes ideais 
de suas nobres conciências, a obra realizada é o produto desse 

admirável espírito de colaboração que tem conduzido a huma

nidade às maiores e mais proveitosas conquistas até hoje 
realizadas. 

Orientados pela diretriz que nos guia ao bem de nossa 

terra, animados pelo mesmo idealismo forte e sadio que im
peliu os intrépidos bandeirantes a dilatarem as lindes do país, 

n u m anseio insofreável de tornar a Pátria maior, também nos 

lançámos com amor e com entusiasmo à reconstrução de um 
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templo da ciência, cujas ruínas morais e materiais invalida
vam nossas pretensões ao título de povo civilizado e culto. 

Se, a mim, cabe uma pequena parcela do mérito de haver 
recolocado a Escola de Farmácia e Odontologia de São Paulo 

no pedestal de onde havia sido apeada por mercadores do en
sino, a maior glória é devida aos seus professores, que durante 

cerca de dois anos infundiram sábios ensinamentos aos alunos 

da instituição, com carinho, competência e assiduidade dignos 

dos maiores encômios, sem que seus serviços fossem material

mente remunerados, antes, permitindo, com abnegação benedi-

tina, que seus vencimentos fossem empregados na aquisição do 

material necessário ao perfeito funcionamento dos cursos, con

soante as mais modernas exigências didáticas. 

Palavras não podem traduzir a magnanimidade de gesto 
tão sublime, que só a bênção divina poderá recompensar. 

Mirai, senhores, neste exemplo confortador e dir-me-eis, 

depois de prolongada meditação, se a onda de materialismo que 

avassala o mundo não encontrou um reduto intransponível neste 
recanto do globo onde os homens que se prezam elevam 0 es

pírito ao sacrifício extremo de oferecer o que possuem para a 
conquista dos sagrados ideais que iluminam o cérebro que in
flamam o coração ! 

E para alcançarem a meta desejada, que rude e áspera es
trada têm que percorrer ! 

E' que nada se engendra e nada se transforma sem o dis-
pêndio de grande soma de energias, nem mesmo nas belas artes, 

criadas para satisfazer apenas a sensações espirituais. 

O poeta que burila um soneto, o escultor que talha pacien
temente o mármore ou modela com orgulho o bronze, o músico 

que arranca aplausos pelos acordes de seu instrumento, o pin

tor que mistura as tintas em harmoniosas combinações, o ci

rurgião que restitúi a saúde por meio de delicada intervenção, 
todos, na febre da inspiração, concebem e realizam sob as mais 
fortes emoções. 

Se é certo que a mão executa, em todo o momento 
está presente a alma do artista, alma que deve ser dotada de 
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excepcionais qualidades porque é ela que inspira, orienta e 

dirige tudo. 
Dominado por este conceito, e experimentando essas sen

sações na prática diária da profissão, tenho procurado pautar 

meus atos pelo caminho reto do dever, pelo respeito que me 

merecem os homens de bem e pelo desejo de ser útil à coleti

vidade, cumprindo todas as obrigações que m e são impostas, 

com rigorosa exatidão. 

Nunca m e abandonaram a fé e o entusiasmo por toda ta

refa a que tenha m e lançado, nunca meu espírito se fechou às 

lutas pelos ideais de perfeição, ao contrário, a coragem de en

frentá-las tem sido o seu característico; nunca, minhas mãos 

depuseram, extenuado o corpo, os instrumentos de trabalho. 

Creio, religiosamente, que tudo quanto constitui orgulho 

da humanidade é fruto do trabalho. 
Eis porque, reconhecendo as dificuldades que teria de ven

cer, aceitei, em momento muito delicado, a direção da Escola 
de Farmácia e Odontologia com o firme propósito de fazê-la 

funcionar legal e regularmente. 

O que foi essa luta travada durante dois longos anos é do 

conhecimento público; dela podeis ter u m a pálida idéia pela rá
pida descrição que acaba de fazer meu nobre amigo, professor 

Linneu Prestes, a quem desejo agradecer as imerecidas palavras 
de louvor pronunciadas na saudação que acaba de me dirigir e 

a quem desejo render minhas homenagens, fazendo-lhe inteira 

justiça, pois foi êle o elemento dinamizador que durante sete 

anos movimentou o mecanismo judicial até obter ganho de causa 

com o reconhecimento da tese que defendeu contra a opinião de 

abalizados causídicos de nosso foro, de ser a Escola uma fun

dação. 
Não fosse a maneira brilhante, enérgica e convincente com 

que se houve na defesa dos interesses da instituição, e é bem 

possível que a balbúrdia e o caos ainda estivessem imperando 

no ensino odontológico e farmacêutico. 
B e m merecida foi sua nomeação para diretor da Escola, 

hoje Faculdade de Farmácia e Odontologia parte integrante da 

Universidade de São Paulo. 
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Bem merecida, não só como prêmio ao seu trabalho inte
ligente, mas também como reconhecimento de sua capacidade 

administrativa, e dos seus conhecimentos dos múltiplos proble

mas que assoberbam o ensino da farmácia e da odontologia. 

A-pesar-da boa vontade e dos esforços dispendidos pelos 
governos, promulgando leis e decretos tendentes a regulamen

tar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, no nobre 

intuito de elevar o nível cultural dos estudantes, ainda pulula 

pelo país essa praga daninha que são as "arapucas", organi
zadas com um único fim — o comercial. 

Tripudiando sobre as leis, seus dirigentes conseguem, em 

troca de avultadas somas, diplomar, sumariamente os que con-
ciente ou inconcientemente as procuram. 

E o resultado é esse descalabro a que assistimos contris-
tados: o rebaixamento das profissões liberais, pela atuação in
competente e deshonesta desses diplomados. 

E' de ontem o caso do farmacêutico da Assistência Médico-

Cirúrgica dos Empregados Municipais do Rio, que, ao invés 

de aviar uma receita de cápsulas de brometo de sódio, entrega 

ao paciente comprimidos de oxicianeto de mercúrio que lhe 

ocasionam a morte, provocando um pedido de indenização à 

Prefeitura do Distrito Federal, por parte da viuva, pedido que 

foi aceito pelo juiz, condenando os cofres municipais a paga
rem a quantia exigida. 

E' de hoje, outro caso de um farmacêutico desta capital 

que invade a seara alheia, coisa corriqueira de todos os dias, e 

receita forte solução de ácido fênico para curativos úmidos em 

um dedo ferido levemente, com uma lâmina limpa de navalha. 

Epílogo — gangrena e conseqüente amputação do dedo. 

Não me refiro a substituição de medicamentos no recei-

tuário porque é prática que já adquiriu direitos de cidadania 
tal é a constância com que se a executa. 

Acostumado, na Universidade onde me diplomei, a ouvir 

combater com veemência a prática de se receitar medicamentos 

preparados, iniciei minha clínica com o elevado propósito de 
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saber o que receitava e como receitava, aos meus doentes. Mas 

qual não foi minha surpresa ao saber, pelo enfermo, que a re

ceita tinha gosto, cheiro e côr diferentes segundo as farmácias 
que as aviavam! 

E isto repetiu-se tantas vezes que não tive outra alterna

tiva senão seguir o exemplo de colegas mais experimentados que 

só receitavam preparados. A queixa é geral contra estes, por 

seu elevado custo e porque nem sempre correspondem a espec-

tativa, mas não há negar que entre eles pelo menos os que são 

fabricados por firmas reconhecidamente idôneas e os manipu

lados por profissionais incompetentes, tem o médico que optar, 
sem vacilar, pelos preparados. 

Se mal existe, a quem cabe a culpa? 

Aos médicos? Certamente que não, mas sim aos maus far
macêuticos. 

N o terreno da odontologia a situação não é mais anima
dora. 

A-pesar-dos grandes progressos realizados por essa ciên
cia, especialmente depois que os raios X entraram em uso quo

tidiano como auxiliar inestimável, muitas das dificuldades en

contradas pelos dentistas de outras eras, foram satisfatoria
mente removidas e a profissão pode ser exercida com compe
tência e com conciência. 

Mas, infelizmente, ainda se registam desastres desde os 

menos prejudiciais até os que acarretam a morte do indivíduo, 

em proporções que não se justificam porque não se observam 
em meios mais cultos do que o nosso. 

Também a medicina vem sofrendo as conseqüências desse 

estado de coisas, desacreditando-se porque os remédios não 
curam. 

E com isso abala-se a reputação do médico por ser êle 
o intermediário entre o cliente e a farmácia. 

Já o dizia o célebre escritor e médico norte-americano, Oli-

ver Wendell Holmes: Se todas as drogas fossem lançadas ao 

mar, os homens estariam em melhores condições do que os 
peixes. 
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Outro célebre escritor, este alemão, Wolfgang Goethe, es
tigmatiza em sua célebre tragédia "Fausto", o abuso das 
drogas. 

O dr. Fausto, personagem dessa peça era médico e alpi-

nista como fora seu pai. Numa das primeiras cenas, Goethe 

o faz, já velho, aparecer em público, em companhia de seu dis

cípulo Wagner, no meio da multidão que enche uma praça. 

Todos o cercam e saúdam e um dos populares, com aplausos 

gerais, lhe diz: "Tendes razão, senhor doutor, de comparecer 

entre nós neste dia de festa. Também, outrora, nos maus tem

pos nós nos vimos aqui. Muitos dos que ora nos cercam de

vem a vida ao vosso pai, que os salvou de terrível moléstia a 
que soube pôr termo. 

Ereis, então, ainda moço; entraveis em casa dos doentes; 

muitos morriam mas sempre bem dispostos resistentes a tão 
duras provas. O Senhor abençoou vossso cuidados. 

Que êle conserve a saúde deste homem intrépido para que 
possa ainda nos ajudar", repete, em coro a multidão. 

Ficando a sós com o discípulo Wagner, faz-lhe Fausto este 
comentário: 

"Não posso ouvir sem envergonhar-me os elogios desta bôa 
gente. 

Se pudesses ler no fundo de minh'alma, verias quanto o 
pai e o filho pouco os merecem! 

Meu pai era homem de bem e honesto; estudara concien-

temente a natureza e suas forças secretas e formara de tudo 

isso um sistema segundo sua própria fantasia. 

Costumava encerrar-se com alguns adeptos em sombrio la
boratório e debruçado sobre seus fornos, segundo receitas infi

nitas, preparava as suas tisanas em cuja infalibilidade êle 
acreditava. 

Os doentes tomavam-nas e morriam, mas ninguém punha 
em dúvida o seu saber! 

Foi assim que, nestes mesmos lugares, nestas montanhas e 

vales, fizemos com as nossas drogas detestáveis, maior devas

tação do que fazia a peste. Eu mesmo, com as minhas próprias 

mãos distribuí o veneno a milhares de homens. 
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Eles morreram e seu assassino sobrevive e recebe home
nagem e elogios!" 

' A quantas drogas modernas se poderiam aplicar os comen
tários e a confissão de Fausto! 

Tão grave é este problema que o Código Penal, no louvá
vel intuito de proteger a saúde pública, prevê de modo especial 
as faltas e m que incorrerão os médicos que atestarem remédios 
de curas miraculosas. Resta saber se os burladores contuma
zes da lei não encontrarão u m meio de ludibriá-la. 

Estas considerações se justificam em face das reclamações 
do público que exige profissionais competentes que possam, 
dentro dos limites da ciência, garantir-lhe resultados satis
fatórios. 

Penso caber a nós, professores da Universidade de São 
Paulo, estender nossa ação até onde nos permitam o direito, a 
justiça e o bom senso, para elevarmos o nível cultural do povo 
e especialmente dos profissionais que o servem. 

Vejo com júbilo que minha atitude no caso da Escola de 
Farmácia e Odontologia foi bem compreendida e esta consa
gração que hoje recebo, interpreto-a como reconhecimento de 
que foi proveitosa minha atuação. 

Agradeço aos snrs. membros do Conselho Universitário a 
generosidade com que aprovaram, unanimemente, a proposta 
da Congregação da Faculdade de Farmácia e Odontologia para 
que m e fosse conferido este honroso título e a essa Congrega
ção o meu reconhecimento pela iniciativa da proposta. 

Aos membros da comissão encarregada de dar parecer 
sobre a proposta e muito em especial ao meu ilustre amigo 
dr. Henrique Guedes que, com palavras tão carinhosas, relatou 
o parecer, os meus agradecimentos. 

Aspirei contribuir para o reerguimento do ensino de duas 
profissões que são — uma complemento e outra especialização 
da que modestamente exerço e hoje ao ver materializada essa 
aspiração, meu pensamento se eleva para o altar da Pátria, 
oferecendo-lhe com fé e convicção todas as armas de que dis-
ponho para que a Universidade de São Paulo possa cumprir 
os seus mais elevados desígnios". 



ABERTURA DOS CURSOS UNIVERSITÁRIOS 
DE 1939. 

Terminada a cerimônia de entrega do título de doutor 
"honoris causa" ao professor Benedicto Montenegro, o vice-
reitor deu a palavra ao professor Adherbal Pinheiro Machado 
Tolosa, catedrático da Faculdade de Medicina, que proferiu a 
aula inaugural dos cursos universitários, adiante transcrita. 



A PRELEÇÃO INAUGURAL DO PROFESSOR 
ADHERBAL TOLOSA 

"No Ensino de Medicina, o contacto primeiro com uma 

nova modalidade da clínica exerce sempre grande fascínio pelo 

instante de ilusões que proporciona aos espíritos sequiosos de 
verem alargados os setores de sua ação médica. Mesmo em se 

tratando da Neurologia, matéria ensinada no último ano do 
curso acadêmico, quando já os estudantes aprenderam a enca

rar com maior exatidão as possibilidades da arte de Hipócra-

tes, nota-se de início este encanto, infelizmente cedo destruído 

por u m inevitável derrotismo. Este resulta da m á apreciação 
dos fatos e da falta de u m preparo básico fundamental, aqui 

muito mais difícil de improvisar que em qualquer outro ramo 

do estudo médico. E' justamente devido à existência inegável 

das conseqüências dessa m á apreciação dos fatos e da falta de 

u m alicerce seguro para sustentar as novas noções adquiridas, 

que julgamos de utilidade destinar as palavras de hoje, em ca

ráter de aula inaugural dos Cursos Universitários, a focaliza-

ção desses pontos, comentando os atributos com que a Neuro

logia se pode dignamente revestir, sustentando seus foros de 

cidade, no concerto das várias ramificações da atividade médica. 

$ 4 4l 

Sob três aspectos convém ser encarada a questão: I — A 

especialização médica; II — A disciplina; III — A clínica. 

A especialização — Não faremos aqui mais que repisar 

argumentos já editados por nós, no esforço que vimos fazendo 

há 14 anos, ao secundar Enjolras Vampré, no seu apostolado 

neurológico. Desnecessário se torna lembrar a ação dinâ

mica daquele mestre dedicando sua vida para que, em Sao 
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Paulo, surgisse uma verdade que de há muito iluminava e be

neficiava os meios médicos estrangeiros e mesmo da Capital 

Federal: a necessidade de u m estudo mais dedicado e codifi

cado dos fenômenos dependentes do Sistema Nervoso. 

E' sabido que à medida que progride a Medicina, vamos 

assistindo a u m contínuo desdobrar de suas tendências, tendo 

isso como resultado o aparecimento das clínicas especializadas 
ou, melhor, das diferentes especializações médicas. Estas têm 

por objeto a melhor focalização ou determinada moléstia, seja 
a lepra, a lues ou a tuberculose, ou de determinado setor ou 

aparelho da economia humana, como o aparelho circulatório, 
digestivo ou outro. 

Algumas autônomas já de longa data, jovens outras, pro

dutos de conhecimentos novos em terapêutica ou semeiologia, 
prosseguem as especializações médicas na trilha das fragmen

tações, observando-se então o que se passa nos grandes cen

tros, o aparelhamento das sub-especialidades médicas, contra 
cujos perigos nunca é demais que estejamos em guarda. 

Encarando-se de modo puramente objetivo o estabeleci
mento autônomo dos vários ramos em que se divide atual

mente a Medicina Clínica, poder-se-ia chegar a conclusão er
rônea de que cada especialização que surge, o faz à custa do 

espólio de u m núcleo principal, a Clínica Médica ou, melhor, 

a Medicina Interna, uma das duas primeiras sub-divisões da 

medicina, ao lado da Cirurgia, e a qual veria assim no correr 

dos anos, assustadoramente restringido o seu domínio. Se

ria uma perspectiva u m tanto sombria para o chamado Clínico 

Internista, conseqüência fatal do aprofundamento e multipli

cação dos meios de pesquisa e tratamento do incomensurável 

acervo de estudos e inovações nos vários departamentos das 

Ciências Médicas. Sem de todo serem condenados ao des

aparecimento, estariam, porém, os internistas, na acepção 

atual do termo, fadados a se constituírem nos centros médicos 
cardinais, apenas em selecionadores e orientadores dos que os 
procurassem. 

Ainda assim, nessa falsa apreciação dos fatos, grande se
ria sua utilidade, pois estariam eles, em relação aos especia-
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listas, assim como estaria u m a objetiva de fraco aumento 

para a objetiva de imersão, poderosa, porém de campo útil 

reduzido. Seria a clássica oposição entre a visão do conjunto 

e a observação do pormenor. N e m sempre a verificação de 

u m a ou várias minúcias permite o que consente uma verifi

cação global. Quantas e quantas vezes não se vê o microsco-

pista apressado, obrigado a repor a fraca objetiva, porque 

de nada lhe valeu ver de muito perto o objeto de sua atenção? 
Paralelamente, quantas e quantas vezes não será o doente 

moderno, que já percorreu vários especialistas, constrangido a 

dirigir-se ao verdadeiro clínico internista, ainda não obcecado 

pela idéia da unilateralidade das lesões, afim de achar o fio 
inicial que o conduzirá à verdade ? 

Entretanto, não é de espólio que se deverá falar na ca

racterização dos fatos criadores das especialidades médicas. 

Não se espolia a clínica médica, por melhor se estudar uma de 

suas partes. Muito pelo contrário, ela se enriquece, dotando-

se de novos e mais perfeitos meios de pesquisa e tratamento. 

Assim como é falso falar-se e m oposição entre objetiva de fraco 
aumento e objetiva de imersão, assim também, antes se fale 

juxtaposição e coordenação, nas relações que devem unir ao 
clínico geral, os diferentes especialistas. 

Valham estas minhas palavras como advertência aos jo

vens que com afinco freqüentam nossas enfermarias e, mesmo 

aos que de longe espreitam como u m grande dia, o da primei

ra aula de clínica, pondo-os em guarda contra as tentações de 

u m a especialização muito precoce, antes de terem cristalizados 

os indispensáveis conhecimentos da patologia geral. Só será 

digno do nome de médico especialista, escapando ao qualifica

tivo de simples técnico, aquele a quem não forem estranhas as 

moléstias gerais, e os processos mórbidos considerados como 

devem ser, isto é, rebeldes a limitações artificiais de órgãos ou 

aparelhos. Outro grande óbice a dificultar a ação dos clínicos 

especializados, está na existência dos domínios fronteiriços, 

onde se superpõe a ação de 2 ou mais especialistas, já que se 

verifica impossível a substituição de u m pelo outro. Tomemos 
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como exemplo muito ilustrativo o caso da lepra nervosa u m 

dos importantes pontos de intersecção da Neurologia, de Der

matologia e da Leprologia. E' u m leprólogo obrigado a fazer 

com exatidão o diagnóstico diferencial entre a nevrite múltipla 

leprosa e a siringomielia? E m teoria parece fora de dúvida, 

pois o contrário, seria julgar-se u m leprólogo incapaz de re

conhecer a lepra. Porém na prática a questão é outra. Para 

reconhecer uma siringomielia haveria necessidade de regular 

conhecimento de semeiologia e patologia nervosas, pois as mo

léstias não se conhecem como u m todo, previamente definido, 

mas como u m conjunto de fatos elementares. Estes, agrupa

dos desta ou daquela maneira, poderiam induzir-nos a conclu

sões de ordem inteiramente diversas. Poderíamos multiplicar 

os exemplos denunciadores do artificialismo que preside às es
pecializações, embora dele não possamos fugir. As subdivisões 

da medicina decorrem naturalmente da impossibilidade atuai, 

quando não da obtenção de conhecimentos enciclopédicos, pelo 
menos de sua aplicação perfeita, por u m só indivíduo. Assim 

encarada a fatalidade das especializações, que, ao par dot» 

inconvenientes lembrados tem, inegavelmente vantagens por 
demais transparentes para que as citemos, cabe-nos lamenta* 
que a Neurologia tenha sido, entre nós, das mais menospreza 

das, em conseqüência de u m a falsa Idéia sobre suas possibili
dades. Infelizmente, a-pesar-dos extraordinários progressos a 

que atingiu a clínica das moléstias dos sistemas nervosos em 

todos os centros adiantados do exterior e do Brasil, ainda ha 

entre nós, restos do antigo preconceito que a fazia uma espécifc 

de "Clínica dos incuráveis" reservando-lhe apenas os casos de 
hemiplegia irredutíveis, tabes já consolidadas, paraplegias db 

berrante sintomatologia indicadora de longuíssima evolução, 

cegueiras tumorais e assim por diante. Os casos incipientes, 

passíveis de terapêutica caberiam todos à Clínica Médica, onde, 

geralmente apenas lhes seria feito o tratamento sintomático. 

Quanta diferença entre u m tumor medular, hoje em dia 

diagnosticado e tratado em estado quasi nascente e o de anti
gamente apenas reconhecido quando na fase de completa secção 
medular? 
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Hoje em dia, perante os incontáveis progressos da prope

dêutica e da terapêutica nervosas em todos os seus ramos in

clusive a cirurgia, errará gravemente, dando mostras de min

guado poder de observação, todo aquele que atribuir à Neuria-

tria u m peso morto de incuráveis, maior que em outro qualquer 

departamento da medicina. A qualquer especialidade, esta é 

uma regra de senso comum, nunca se deverá pedir mais do 

que ela possa dar e, melhor faríamos mesmo, se tal afirmásse

mos para toda a Medicina. Se tivermos o cuidado de pautar 

nossas ações e nossas esperanças de acordo com essa simples 

verdade, a muita desilusão escaparemos, sentindo-nos fortes e 

conscientes do bem que produzimos no exercício sincero de 

nossas atividades. Pelas suas conquistas, que constituirão ob
jeto do ensino em aulas vindouras, acha-se a Neurologia intei

ramente à vontade, entre suas co-irmãs mais velhas da Medi
cina, «, se alguma diferença existe, reside na maior soma de 
dificuldades e obstáculos que ela antepõe a seus adeptos, sem 

por isso deixar de ser das mais sugestivas e eficientes. 

Há, entretanto, em relação à Neurologia, normal e pato

lógica, outros elementos que permitem seu melhor destaque de 

entre as demais especialidades, e que aproximam, em impor

tância, o neurologista do Internista. Estes elementos consis

tem nas modernas aquisições, segundo as quais se vê o Sistema 

Nervoso, complexo harmônico e imperativo, levar sua influên

cia aos mais recônditos desvãos de nosso organismo, interfe

rindo na própria essência da função de cada órgão. Ora já 

não se pôde chamar a isto uma especialização, pelo menos no 

sentido comum do vocábulo, e se prestarmos suficiente aten

ção aos fatos, veremos que a Neuriatria veio até um certo 

ponto, realizar o caminho inverso, reunindo em um só laço as 

demais especialidades e a Clínica Médica, tornando-se, por 

excelência, a Clínica das Solidariedades funcionais dos órgãos 
e aparelhos. 
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A DISCIPLINA 

Encarada como matéria didática, a neurologia sugere co
mentários de grande interesse, alguns dos quais completam 

perfeitamente as considerações feitas anteriormente. Hoje em 

dia, o aprendizado da clínica Neurológica, como vem sendo feito, 

deixando-se de lado a questão das instalações deficientes para 
só '.encararmos sua feição funcional, esbarra com dois 

obstáculos insuperáveis que até hoje têm resistido aos esforços 

dos responsáveis pelo ensino. E m primeiro lugar a desconexão 

cronológica entre o ensino básico da morfologia e da fisiologia 

feito nos primeiros períodos e o ensino da Clínica, realizado 

no último ano. Tal discordância poderia ser contornada pela 

recapitulação das disciplinas fundamentais, mas aqui intervém 

o 2.° obstáculo, o fator tempo. A clínica neurológica é atual

mente ensinada em semestre, o que vale dizer, em menos de 

4 meses úteis, igualando-se nesse particular às demais especia

lidades. Ora, como seria possível, nesse exíguo lapso de tem

po, recapitular as noções de embriologia, anatomia e fisiologia 

do sistema nervoso? Acaso já não ficou compreendido que a 

Neurologia, das especialidades é a única que, e m marcha in

versa, generalizou de novo suas ações a ponto de se entrosar 

com as restantes especialidades? Como executar portanto o 

milagre do ensino eficiente em u m semestre letivo, com a agra

vante da necessidade de repetir-se o ensino básico? E' tarefa 

impossível e fica aqui consignado o anseio para que breve se 

modifiquem tais condições, e se veja na Neurologia, sem que 

vá nisso menoscabo algum às outras especialidades, u m certo 

direito de melhoria, estendendo-se seu ensino por todo o ano 
letivo. 

N o aprendizado neurológico propriamente dito destacamos 

as duas partes que absorvem os nossos esforços, embora em 

desigual proporção: a Semeiologia e a Clínica Neurológica. 

Sem Semeiologia não há Clínica Neurológica e com isso justi

ficamos o carinho que dedicamos ao ensino da técnica semeióti-
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ca e do reconhecimento dos grandes sindromos, à custa do 

agrupamento inteligente, dos sinais observados e dos sintomas 

referidos. De posse de uma perfeita semeiologia e possuindo 
o aluno, sexto anista já, regular tirocínio clínico geral o 

acesso à Patologia nervosa é imediato e proveitoso. Entretan

to, nesse momento, em que a compreensão e o gosto do discente 

se exaltam pela aplicação prática de seus conhecimentos, o des

potismo do tempo corta o ensino e novas turmas serão chama

das e tudo se reinicia. Como se vê é u m ensino incompleto que 

prejudica aos alunos e pouco estímulo oferece aos docentes 

para seu aperfeiçoamento próprio. Estas considerações preo

cupavam já há muito tempo o nosso mestre, professor Enjolras 

Vampré, para quem o ensino era u m a segunda natureza e que 

sofria sempre que era obrigado a reconhecer não ter havido, 
a-pesar-de seus esforços, algum progresso sob o ponto de vista 
didático e m sua cadeira. 

O ensino, nas condições atuais, é possível, mas demanda 
por parte dos alunos e dos professores u m esforço, e u m des

perdício de energias tais que lhes não sobra estímulo para 

melhor cultivo da Neurologia Científica. 

A CLÍNICA 

Considerada em sua projeção prática, isto é, estudada a 

Neurologia em seu terreno extra-científico, a neurologia dos 

ambulatórios e da clínica domiciliar, terreno e m que a medicina 
abdica de grande parte de seu rigor científico, para atender 

principalmente à questão psicológica e ater-se mais ao doente 
que a doença, ver-nos-emos ainda sujeitos a reflexões de bas

tante interesse e oportunidade. Ao lado dos requisitos inte

lectuais e morais exigidos do médico qualquer que seja o ramo 

a que se dedique, o neurologista deverá ser, antes de mais nada, 

dotado de grande argúcia, e de excepcional paciência. Argúcia 

no descobrir, ordenar e concatenar os fatos, que, pela natureza 

mesma do aparelho em causa, são esparsos e aparentemente 

desconexos; paciência sem limites no compreender e no aten-
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der à mentalidade dos que o procuram. A avalanche dos exa

mes complementares tão necessários para u m perfeito diagnós

tico neurológico obriga ainda ao clínico dotar-se de grande dis

cernimento, o qual poderá mesmo ser comparado à verdadeira 

intuição, afim de, atendendo ao máximo às condições financei

ras do paciente e, ao mesmo tempo, ao seu interesse como 

doente, prescindir deste ou daquele elemento, preferindo antes 

determinadas provas que não possam ser supridas pelos meios 

exclusivamente clínicos. Vai aí uma grande diferença entre 

o estudar-se o doente, material didático, cuja observação se 

exige completa, e o atender-se às necessidades de u m paciente 

de clínica privada. E é geralmente esta transição brusca 

entre u m doente estudado cientificamente, com larga provisão 

de provas complementares, e o cliente particular, indivíduo 
no geral, de medíocres recursos, é essa transição que muitas 

vezes determina o naufrágio de u m espírito cujo futuro se mos

trava cheio de promessas, fazendo-o mergulhar no excesso do 

rigorismo científico que lhe afasta a clientela comum, ou no 

charlatanismo conciente com relegação dos mais comesinhos 

deveres da ética. Este é o ponto delicado na feitura de u m 

clínico e cujos perigos devem logo ser conjurados por ensi

namentos oportunos, a respeito de questões de critério e de 

senso comum, que poderíamos chamar questões para-médicos. 

Só assim poderíamos obter o justo equilíbrio entre o cientista 

que apenas vê no leito o objeto de sua curiosidade, esquecido 

do ser que sofre e que mendiga u m olhar, ou uma palavra de 

esperança ou conforto e o clínico prático com sua terapêutica 

esdrúxula, porém derramando palavras suaves, e contornando 
com metáforas, a rudeza da verdade clínica. E' este equilíbrio 

o ponto ideal que devemos procurar atingir, lembrando-nos 

sempre que o doente, material de aula, tem também uma alma 

e por isso joga com fatores psicológicos de grande importância 

e que o doente de clínica privada exige também grande apuro 

e probidade no estudo de seus males. A perfeição neste parti

cular fará o grande clínico e se é verdade que exige qualidades 

inatas, não é menos certo que estas podem ser orientadas e 

aproveitadas à custa de uma educação bem conduzida. E' o 
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exemplo que nos lega o grande vulto que ocupou esta cadeira e 

que ainda a inspira com sua memória, o qual realizou o mila

gre talvez impar entre nós, de suprimir a barreira que há 

pouco referimos entre o hospital escolar e a clínica privada 

Para êle confundiam-se todos os doentes, aos quais aplicava 

sabiamente dosados, seu carinho pela ciência e sua piedade 
pelo sofredor. Realizava o milagre de ver comparecer pra-

zeirosamente doentes particulares, de suscetibilidade bem co

nhecida, às demonstrações que fazia perante seus assistentes 

e alunos, e, de outro lado, de ver pacientes indigentes e incultos, 

objetos de toda espécie de investigação, curiosidades cientí

ficas de enfermaria, empenharem-se em abraçá-lo ou quando 

menos em apertar-lhe a mão, ao retirarem-se do Hospital. 

Doentes incuráveis alguns, mas que levavam consigo o consolo 
de u m a esperança ou o conforto de u m conselho. 

Felizmente, com os novos horizontes que se descortinam 
para o ensino médico entre nós, com a promessa auspiciosa da 

rígida e gigantesca mole, que o Hospital de Clínicas se desti

na, no consórcio das enfermarias e ambulatórios suficiente

mente adaptados, mais poderá ser atendida esta face humana 

do ensino clínico, que foi talvez a mais bela das lições de nosso 

Mestre. 

Senhores, designado pelo exmo. sr. diretor da Faculdade 
para proferir a palestra inaugural dos Cursos Universitários, 

na qualidade de professor de neurologia, modesto mas apaixo

nado cultor dos estudos neurológicos, estudos estes cujos pro

gressos se escalam em degraus que se perdem na história da 

Medicina e cujas últimas aquisições se acumulam e se multi

plicam no desvendar contínuo de novos panoramas, em que, 

no dizer de Mollaret, se destacam, marcando épocas, os feitos 

de Ramon y Cajal, de Sherrigton e Louis Lapicque, na transi

ção harmoniosa que estabelecem entre o orgânico e o funcio

nal, não hesitamos em sacrificar a majestade deste conclave, 

em que tudo é grande e belo, desde o deslumbramento do espe
táculo até o simbolismo grandioso da Confraternização Univer

sitária, e m que se sincronizam espíritos de escol na festa 

esplendente da Cultura, cedendo à deliciosa e egoística tenta-
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ção de editar singelas palavras tradutoras das reflexões que 
nos sugere a Neurologia. 

Sirva-nos apenas de atenuante o fato de que se com isto 

não fizemos "pauca sed bona" pelo menos "mala sed pauca". 

%\ 
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FACULDADE DE DIREITO 

Há, na Faculdade de Direito, os seguintes cursos: 

a) Cursos normais, um de bacharelado, em cinco anos, e um 
de doutorado, e m dois anos; 

o) cursos equiparados, com programas aprovados pelo Con

selho Técnico-Administrativo, e com os mesmos efeitos dos 
cursos normais; 

c) cursos de aperfeiçoamento, para estudo aprofundado de 
qualquer disciplina jurídica ou social; 

d) cursos de especialização, destinados a aprofundar em 

ensino intensivo e sistemático, conhecimentos atinentes a 
finalidades profissionais ou científicas; 

e) cursos livres, com programas aprovados pelo Conselho 

Técnico-Administrativo sobre assuntos de interesse geral 

relacionados com as disciplinas ensinadas nos cursos 

normais; 

/) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, 

e m benefício coletivo, a atividade científica da Faculdade, 

com estudos de problemas e propaganda de idéias e 

princípios. 
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FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMAS DO CURSO DE BACHARELADO 

PRIMEIRO ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 

(1.* cadeira — Professor Dr. SPENCER VAMPRÉ) 

.1). O Direito e as Leis. Várias espécies de leis. O direito público 
e o privado e suas sub-divisões. O direito natural e o direito positivo. A 
ciência e a arte do direito. 

2) Direitos subjetivos e objetivos. Relações entre eles. O direito 
e a ação. Elementos da norma jurídica. Liberdade e garantias consti
tucionais. 

3) O direito e a vida social. A ação e reação das instituições jurí
dicas sobre as instituições sociais e reciprocamente. Necessidade ^uti
lidade das leis. 

4) Interpretação das leis. Retroatividade das leis. Ineficiência das 
leis e dos princípios. 

5) Relações entre o direito e a moral. Os bons costumes e a ordem 
pública. Os três preceitos do direito. Função ética dos juizes e dos advo
gados. Relação entre o direito e a força. 

6) Relações entre o direito e a economia política. A s grandes dou
trinas econômicas e o seu reflexo no campo do direito. 

7) Relações entre o direito e a antropologia. A escola antropoló
gica no direito público e no direito privado. 

8) Relações entre o direito e a religião. Conceito teocrático das 
leis e do Estado. Ritual religioso e ritual jurídico. Liberdade religiosa. 

9) Conceito sociológico do direito. Necessidade dos estudos e in
vestigações sociológicas. As fontes de direito. Relações entre o direito 
e psicologia. 

10) O Estado, a Nação, o Governo. Fôrmas de Estado e fôrmas de 
Governo. Intervenção do Estado na vida social, notadamente nos fenô
menos éticos e econômicos. 
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11) Os poderes do Estado, suas funções e limites. 
12) O Poder Legislativo e sua formação histórica. Atribuições e 

limites do Poder Legislativo. 
13) O Poder Executivo e sua formação histórica. Atribuições e 

limites do Poder Executivo. 
14) O Poder Judiciário e sua formação histórica. Atribuições e 

limites do Poder Judiciário. 
15) Princípios fundamentais do processo civil e criminal. Neces

sidade das leis processuais e seus principais sistemas. Organização ju

diciária. 
16) O processo civil. A teoria das ações. Dificuldades e necessi

dades atuais. 
17) O inquérito policial. O processo criminal. Os juizes singula

res e o júri. 
18) O crime. A contravenção. A s justificativas. As dirimentes. 

As circunstâncias agravantes e atenuantes. 

19) A s escolas penais. Os regimes penitenciários. 

20) A administração pública. Os serviços públicos. Os impostos 
e as taxas. Organização administrativa federal, estadual e municipal. 

21) Os funcionários, seus direitos e deveres. 

22) O direito civil e o direito comercial. Unidade e dualidade dos 

Códigos Civil e Comercial. 
23) Classificação das matérias do direito civil. Relações entre o 

direito de família e o de propriedade, o das obrigações e o das sucessões. 

24) O casamento. Os impedimentos matrimoniais. O desquite e 

o divórcio. O regime de bens. Evolução histórica. 

25) O direito e o dever nas relações entre pais e filhos e entre 
cônjuges. A tutela, a curatela e a proteção aos menores abandonados e 

delinqüentes. 
26) A propriedade e a posse. Evolução histórica. Desmembra

mento da propriedade. A propriedade intelectual. 
27) A s obrigações civis. Evolução histórica. ' Os contratos. A cul

pa e a teoria do risco. A assistência social ao trabalhador. 

28) A sucessão. A liberdade de testar. As cláusulas testamentá-

rias. 
29) O comércio e o direito comercial. Classificação das matérias do 

direito comercial. 
30) A falência. letra de câmbio. As marcas de indústria e de 

comércio. As patentes de invenção. 
81) O transporte e seus principais problemas: o transporte aéreo, 

terrestre e marítimo. 
32) O direito internacional público e seus principais problemas. 
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33) O direito internacional privado e seus principais problemas. 
34) Línguas e ciências propedêuticas para o estudo do direito. 

ECONOMIA POLÍTICA 

(2.a cadeira — Professor Dr. JOSÉ JOAQUIM CARDOSO DE MELLO 
NETTO) 

NOÇÃO GERAL 

1 — Natureza e definição da Economia Política. 
2 — A Economia Política e o Direito. 
3 — A Economia Política e a Economia Social. 
4 — A Economia Política e a Ciência das Finanças. 
5 — As leis econômicas. 
6 >— Os adversários das leis econômicas. 

O MÉTODO EM ECONOMIA POLÍTICA 

7 — As escolas contemporâneas sob o ponto de vista do método. 

HISTÓRICO DAS DOUTRINAS ECONÔMICAS 

8 — Aristóteles e Sócrates. 
9 — O sistema mercantil. 
10 — Quesnay e seus discípulos. A doutrina fisiocrática. 
11 — Adam Smith. 
12 — J. B. Say e Bastiat. 
13 — Malthus, Ricardo e Stuart Mill. 
14 — Macleod. 
15 — A escola individualista. 
16 — 0 comunismo. 
17 <— O coletivismo. 
18 — O marxismo. 
19 — O anarquismo. 
20 — O socialismo de Estado. 
2 1 — 0 solidarismo. 
22 — A escola histórica. 
23 — 0 cristianismo social. 
24 — O sindicalismo. 
25 — A economia dirigida. 
26 — O bolchevismo. 
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27 — O facismo. 
28 •—-A corrente intermédia. 

W 
5 A PRODUÇÃO DA RIQUEZA 

29 •— O trabalho como fator de produção. 
30 — A natureza como fator de produção. 
31 — O capital como fator de produção. 
32 — A indústria. 
33 — Os agentes naturais na organização da produção. 
34 — O trabalho na organização da produção. 
35 — O capital na organização da produção. 
36 — O Estado na organização da produção. 

A CIRCULAÇÃO DA RIQUEZA 

origem, evolução e definição. 
cunhagem e emissão. 
padrão monetário. Lei de Gresham. 
sistemas monetários. 
moeda papel. 
moeda fiduciária. 

46 — A moeda: papel moeda. 

A INDÚSTRIA COMERCIAL 

47 — O comércio: noção, definição e divisões. 
48 — As bolsas e os mercados a termo. As caixas de Liquidação. 

A TROCA INTERNACIONAL 

49 — A balança do comércio e o balanço de contas. 

A POLÍTICA COMERCIAL 

60 — Livre câmbio e protecionismo. A legislação alfandegária e o 
regime dos tratados. 

O CRÉDITO 

61 — O crédito: noção e definição. 
52 — O crédito: títulos de crédito. 

37 — 
38 — 
39 — 
40 — 
41 — 
42 — 
43 — 
44 — 
45 — 

A troca. 
0 valor. 
0 preço. 
A moeda: 
A moeda: 
A moeda: 
A moeda: 
A moeda: 
A moeda: 
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OS B A N C O S 

53 — História do comércio bancário. 
54 — Diferentes categorias de bancos. 
55 — Operações bancárias. 
56 — O Estado e as operações bancárias. 

O CÂMBIO 

57 — O câmbio: noção e definição. 
58 — O Estado e as operações cambiais. 

A DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA 

59 — Noção econômica da propriedade. 
60 — Doutrinas relativas à propriedade. 
61 — O rendimento do empresário: o lucro. 
62 — O rendimento do trabalho: o salário. 
63 — O rendimento do capital: o juro. 
64 — O rendimento dos agentes naturais: a renda. 

65 — A intervenção do Estado na distribuição dos rendimentos pri
vados. 

O CONSUMO DA RIQUEZA 

66 — O consumo: noção e definição. 

67 — Economia individual: sua regularização. Consumo produtivo 
e consumo nocivo. 

68 — Economia coletiva: caixas econômicas, instituições de seguro. 
69 — A intervenção do Estado na Economia Coletiva. 
70 — Crises econômicas: suas causas. Remédios contra as crises 

econômicas: defesa pelo Estado e defesa pela ação privada. 

DIREITO ROMANO 

(3.a cadeira — Professor ALEXANDRE CORREIA) 

I — INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

1) O que se deve entender por Direito Romano. Utilidade do sen 
estudo. História das fontes do Direito Romano: o ias civUe: e o ius 
gentium. 
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2) Sistema do ius civile: a) Caracteres do Direito Romano pri
mitivo. 

3 — b) As fontes mais antigas do iua civile: o costume e a Lei 
das XII Tábuas. 

4 — c) O direito consuetudinário de formação secundária: inter-
pretatio ou responsa prudentium. 

6 — d) Editos dos magistrados. Edito do pretor. O ius honora-
rium. 

6) Sistema do ius gentium: origem e desenvolvimento. 

7) — A ) O sistema do ius gentium na época do Alto-Império: a) 
disparição e transformação das fontes consuetudinárias: senatusconsul-
tos e constituições imperiais. 

8) — b) Editos dos magistrados, edito perpétuo de Sálvio Juliano; 
responsa prudentium. 

9) — A ciência do direito. Principais jurisconsultos deste período. 
Jurisconsultos clássicos. 

10) — B ) Sistema do ius gentium na época do Baixo-Império: a) 
Caracteres e tendências novas do sistema do ius gentium. Primeiras co
dificações. A codificação teodosiana. 

11) — b) A codificação de Justiniano. 

II — INSTITUIÇÕES D O DIREITO P R I V A D O 

PRIMEIRA PARTE 

Direitos pessoais on obrigações 

12) Noção de pessoa. Direitos reais e direitos pessoais. Classifi
cação tripartida de Gaio. Definição de obrigação. Principais divisões 
das obrigações. 

13) Fontes das obrigações, a) As obrigações derivadas dos con
tratos e as outras obrigações convencionais. 

14) Causa dos contratos. Divisão dos contratos. 

16) Condições para a validade intrínseca dos contratos: 1) O con
sentimento. 

16) — 2) A capacidade das partes, 
17) — 3) O objeto do contrato. 
18) Diversas espécies de contratos. 
19) Contratos que se formam re. 1) O mútuo. 
20) Efeitos do mútuo. Variedades de mútuo. 
21) Histórico e caracteres gerais do comodato, do deposito e do 

penhor» O comodato. 
22) O depósito e o penhor. 
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23) Contratos que se formam verbia: noção; os diferentes contra
tos verbais. A estipulação: histórico. 

24) Fôrmas da estipulação. 
25) Efeitos da estipulação. Vantagens e inconvenientes da fôrma 

verbal. 
26) Contratos que se formam litteri»'. origem e fôrma. Suas apli

cações práticas. 
27) Comparação do contrato litteria na época clássica e sob Justi-

niano. 
28) Contratos que se formam conaenau: caracteres gerais e clas

sificação. 
29) — 1) D a compra e venda: noção histórica. Condições para a 

formação do contrato. 
30) Efeitos da venda: obrigações do vendedor. 
31) A obrigação de entregar a cousa. 
32) A obrigação de garantia. A evicção. 
33) Ação e exceção de garantias. 
34) Garantia contra os vícios ocultos. 
35) Obrigações do comprador. 
36) — 2) A locação e condução: noção, variedades, regras comuns. 

Regras particulares à locatio conductio rerum. Efeitos do contrato. Fim 
do contrato. 

37) Regras próprias à locação de serviços. 
38) — 3) O mandato: noção, condições de validade. Efeitos e fim 

do mandato. 
39 — 4) A sociedade: noção e caracteres. Condições de validade. 
40) Efeitos do contrato de sociedade e causas de dissolução. 
41) As diversas espécies de sociedade. 
42) — b) Pactos diversos dos contratos sancionados pelo direito 

civil. 1) Dos contratos inominados: seus elementos essenciais. 
43) Origem e desenvolvimentos sucessivos da teoria dos contratos 

inominados. 
44) As aplicações mais usuais dos contratos inominados. 
45) — 2) Os pactos adjuntos a u m contrato: eficácia iure civili 

dos adjuntos a u m contrato de boa fé ou de direito estrito. 
46) c) Os pactos sancionados pelo direito pretoriano. Pacto de 

constituto. 
47) Noção do pacto de juramento. Efeitos do juramento prestado 

para execução desse pacto. 
48) — d) Os pactos legítimos. As doações: caracteres essenciais, 

modos de realização, variedades. 
49) Doações entre vivos: noção; restrições legais. Causas excep

cionais de revogação. 
60) Doações mortis cauea: noção e efeitos. 
51) Doações inter virum et uxorem. Doações propter nuptias. 
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52) — e) Os delitos. Noção da obrigação ex delido. Origem his
tórica. 

53) Caracteres gerais da obrigação %* delicio. 
54) A s ações noxais. Divisão das obrigações ex delieto. 
55) Delitos do direito civü. 1) O furtum: noção; repressão! 
66) Ações dadas em caso de furtum. 
57) — 2) O damnum iniuria datum. 
58) Ação legis Aquilae e ações dadas por extensão. 
59) — 3) Delito contra a pessoa: a iniuria. Noção; diversos mo

dos de repressão. 

60) Delitos do direito pretoriano: Obrigações delituais pretorianas. 
61) — f) As variae causarum figurae: variae causarum figurae 

propriamente ditas e obrigações que se formam quasi ex contractu. 
Primeira categoria de obrigações quasi ex contractu: a negotiorum ges-
tio; obrigações resultantes da tutela e da cura tela. Obrigações entre 
eo-proprietários. 

62) Segunda categoria de obrigações quaai ex contractu: obriga
ções do herdeiro contra os legatários. Diversos casos de enriquecimento 
sem causa. 

63) Efeitos das obrigações, a) Efeitos das obrigações entre as 
nartes; noções gerais. 1) Sanção das obrigações: das obrigações pro
tegidas por ação e das obrigações naturais. Diversas espécies de obriga
ções naturais. 

64) — 2) Causas de inexecução por parte do devedor: dolus, culpa, 
mora, caaua. O dolo e a culpa. 

65) A mora e o caaua. 

66) — 3) Efeitos da inexecução. Direito do credor em caso de 
inexecução imputável ao devedor. Efeitos particulares da mora. 

67) — b) Efeitos das obrigações em relação a terceiros. Noção ge
ral. Intransmissibilidade dos créditos e dos débitos. Princípio da não-
representação. 

68) Representação pelos alieni iuris para o efeito de criar um dé
bito. Ações adiectitae qualitatia. 

69) Representação per liberam peraonam. 

70) Extinção e transmissão das obrigações. 1) Extinção das obri
gações: noção geral e divisão dos modos de extinção. 

71) Modos de extinção do direito civil: enumeração e divisões. O 
pagamento. 

72) A novação. A novação no direito ante-clássico. 
78) A novação na época clássica e sob Justiniano. Efeitos da no

vação. 
74) Aceptilação e mutuus dissensus. 
75) Aceptilação e estipulação aquiliana. 
76) Modos de extinção do direito pretoriano. Modos de extinção 

derivados da. vontade das partes. 
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77) Modos de extinção que operam, ora, ipao iure; ora exeeptionia 
ope. Litiscontestatio e compensação. 

78) História da compensação. 
79) Compensação na época clássica e sob Justiniano. 
80) Transmissão das obrigações. Princípio da incessibilidade dos 

créditos e desenvolvimento da teoria da cessão de créditos. 
81) Modalidade e variedade das obrigações. 1) Modalidades rela

tivas à existência e à execução. Termo e condição: noção. Obrigação 
com termo suspensivo. 

82) Obrigação com termo resolutório ou extintivo. Obrigação sob 
condição resolutória. 

83) Diversas aplicações da condição resolutória em caso de venda: 
in diern adictio, lex commissoria, pactum diaplicentiae. 

84) — 2) Modalidades relativas ao objeto. A alternativa. Obriga
ções alternativas e facultativas. 

85) — 3) Modalidades relativas aos sujeitos. Pluralidade dos su
jeitos. Princípio da divisibilidade dos créditos e dos débitos. Exceções: 
obrigações indivisíveis, obrigações cumulativas, obrigações correais. 

86) Fontes e caracteres da correalidade ativa e passiva. 
87) Efeitos da correalidade ativa e passiva. 
88) A solidariedade e as obrigações in solidum. 
89) Garantias destinadas a assegurar a execução da obrigação: 

noção geral e enumeração. 1) Convenção destinada a facilitar a per-
secução: a adstipulatio. 

90) — 2) Garantias contra a inexecução por negligência ou m á fé. 
do devedor: as arras e a atipulatio poenae. 

91) — 3) Garantia contra a insolvência do devedor, a) Garan
tias pessoais: noção geral. Acautelamento de direito estrito, de boa fé e 
do direito pretoriano. Acautelamento de direito estrito: sponaio, fidepro-
miaaio, fideiussio. 

92) Direitos do credor contra o fidejussor. Benefícios concedidos ao 
último: recurso do fidejussor e benefício de cessão de ações. Benefícios 
de divisão e de discussão. 

93) Acautelamento de boa fé: mandatum peeuniae credendae. Pac
to de constituto. 

94) — b) Garantias reais: noção geral e utilidade das garantias 
reais. Fidúcia, penhor, hipoteca. 

95) A fidúcia (pactum fiduciae). 
96) O penhor (pignu8). 
97) A hipoteca: origem e evolução. 
98) A hipoteca: condições de validade e fontes. 
99) Efeitos da hipoteca: direito de seqüela; direito de venda. 

100) Efeitos da hipoteca: direito de preferência. 
101) Noção de intercessão. Pessoas a quem a intercessão é proibida. 

Senatusconsulto veleiano. 
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S E G U N D A P A R T E 

Das pessoas 

102) Divisão das pessoas. Das pessoas jurídicas ou morais. Cor
porações e fundações. 

103) Pessoa física. Condições de existência. Divisão. 
104) Primeira divisão das pessoas: livre e escravos. Noção da 

escravidão. Fontes da escravidão. 
105) Condição dos escravos no período do ius civile. 
106) Condição dos escravos no período do ius gentium. 
107) Como cessa a escravidão. 
108) Manumissão no sistema do ius civile. 
109) Manumissão no sistema do ius gentium e na última fase do 

direito. 
110) Ações relativas à liberdade. O maneipium. O colonato. 
111) Segunda divisão das pessoas: cidadãos e não-cidadãos. Os 

cidadãos. Privilégios do cidadão. Várias classes de cidadãos. 
112) Como se adquire e se perde a cidadania. 
113) Os não-cidadãos. Suas diversas classes. Disparição delas. 
114) Terceira divisão das pessoas: pessoas sui iuris e pessoas alieni 

iuria. Noção geral. Evolução da noção de família. A organização da 
família romana. 

115) A pátria potestas: sujeito ativo e passivo. 
116) Efeitos e caracteres da pátria potestas no período do ius ci

vile. 
117) Efeitos e caracteres • da pátria potestas no período do ius 

gentium; direito do Baixo Império. 
118) Os pecúlios do filho-famílias. 
119) Fontes da pátria potestas: 1) o casamento. Noção geral 

120) Do casamento com manus. 
121) Do casamento sem manus. 
122) Condições para a validade do casamento. O parentesco. 
123) Efeitos do casamento em relação dos cônjuges. O dote. Bens 

parafernais. 
124) Destino do dote na vigência do casamento. Inalienabilidade 

do fundo dotal. 
125) Destino do dote depois da dissolução do casamento. 
126) As ações para a restituição do dote no direito clássico e no 

justinianeu. 
127) Efeitos do casamento em relação aos filhos. A agnação. A 

cognação. A gens. 

128) Dissolução do casamento. 
129) Uniões diversas das iustae nuptiae. 
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130) Fontes da pátria potestaa: 2) A adoção e a ad-rogação. 
131) Fôrmas da ad-rogação e da adoção. 
132) Efeitos da adoção e da ad-rogação. 
133) Fontes da pátria poteataa: 3) A legitimação. 
134) Extinção da pátrio potestas. 
135) Quarta divisão das pessoas: tutelados e curatelados; não-

tutelados e não-curatelados. Noção da tutela e da curatela. 
136) Tutela dos impúberes de ambos os sexos. Definição e carac

teres da tutela. 
137) Delação da tutela. 
138) Efeitos da tutela. Noções gerais. 
139) Poderes do tutor. Cessação da tutela. 
140) Garantias dadas ao pupilo contra o tutor. 
141) Tutela das mulheres púberes. Noção geral. 
143) Efeitos da curatela. Fim da curatela. Garantias dadas con

tra o curador. 
144) Capitis deminutio. 

T E R C E I R A P A R T E 

Sucessão 

145) Diversos modos de transmissão do patrimônio. 
146) Desenvolvimento histórico do sistema das sucessões. 

147) Delação da herança. Sucessão testamentária: fôrmas do tes
tamento e capacidade de testar. 

148) Conteúdo do testamento. Instituição de herdeiro. Capacida
de passiva. 

149) Modalidades e variedades da instituição de herdeiro. Outras 
disposições de última vontade. 

160) Noção geral do legado. Fôrmas do legado. 
151) A aquisição do legado: como e em que momento se produz. 

Teoria do dies cedens. 
152) Impedimentos à aquisição do legado: causas. 
153) Efeitos dos impedimentos à aquisição dos legados. O ius 

accreacendi. 
154) Causas da ineficácia dos testamentos segundo o direito civil. 

Abrandamentos introduzidos pelo direito pretoriano. Bonarum possessio 
aecundum tabulas. 

155) Atenuações ao formalismo das disposições de última vontade. 
Dos fideicomissos; noção geral e desenvolvimento histórico. 

156) Regras comuns ao fideicomissos de herança e aos fideicomis-
sos particulares. 

157) Regras especiais ao fideicomisso de herança. 



— 128 — 

158) Regras especiais aos fideicomissos particulares. 
159) Os codicilos. 

160) Legislação especial aos militares em matéria sucessoral. 
161) Sucessão ab intestato: noção geral. 
162) Sistema do direito civil antigo, ou das XII Tábuas. Ordem 

da vocação hereditária. 

163) Sistema das bonorum possessiones: idéia geral; história do 
seu desenvolvimento. 

164) Divisão das bonorum possessiones. 

165) As diversas ordens de bonorum possessorea ab intestato. 
166) Sistema da época imperial: senatusconsultoa e constituições 

imperiais. 
167) Sistemas das novelas 118 e 127, de Justiniano. 
168) Restrições -à liberdade de testar estabelecidas em favor de 

certos herdeiros ab intestato: noções gerais da teoria da sucessão con
trária ao testamento. 

169) Restrições relativas à fôrma das disposições: desherdação e 
a omissão dos heredes sui, em direito civil e e m direito pretoriano. 

170—2) Restrições relativas ao fundo das disposições de última 
vontade: idéia geral. Noção da quer ela inofficiosi testamenti. 

171) Teoria da quer ela. 

172) Aquisição da herança: delação pelo direito civil. Diversas 
classes de herdeiros. » 

173) Efeitos da aquisição. Sanção do direito à herança. 
174) Remédios para os efeitos da confusão dos patrimônios. 
175) Aquisição da bonorum poaaesaio. Seus efeitos. Fusão da bo

norum possessio e da hereditas. 
176) Teoria da collatio. 

177) Obstáculos à aquisição da hereditas e da bonorum possessio. 
178) Efeitos da falta de aquisição. 

QUARTA PARTE 

Das cousas 

179) Os direitos sobre as cousas. O patrimônio. 
180) Divisão das cousas em relação ao patrimônio. Res extra pa-

trimonium. 
181) Rea in patrimônio: 1) rea mancipi et rea nec mancipL 
182)—2) Cousas móveis e imóveis. 3) rea corporalea et incorpo-

rales. 
183) Divisão dos direitos reais, a) Direitos reais do direito civil. 

A propriedade: noção e caracteres. 
184) Fundos itálicos e fundos provinciais. 
186) Modos de adquirir a propriedade: divisão. 
186) Noção da posse e seu papel na aquisição da propriedade. 
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187) A occupatio. A mancipattt: suas fôrmas; explicação histórica. 
188) A in iure cessio. 
189) A traditio. 
190) A usucapio. 
191) A adiudicatio. 
192) Aquisição da propriedade em virtude da lei. 
193) A acessão. A especificação. A confusão. A comixtão. 
194) Sanção do direito de propriedade. 
195) Servidões: noção e divisão. 
196) Caracteres gerais e sanção das servidões. 
197) Servidões prediais: caracteres. 
198) Divisão das servidões prediais. 
199) Constituição e extinção das servidões. 
200) Servidões pessoais: enumeração e caracteres. Noção de usu

fruto. 
202) Constituição e extinção do usufruto. 
203) Direitos reais do direito pretoriano: 1) direitos reais preto-

rianos semelhantes ao dominium. Noções gerais e enumeração. 
204) A proteção da posse. Interditos possessórios. Fundamento 

da proteção possessória. 
205) Elementos da posse. Aquisição e perda da posse. 
206) Efeitos da posse: os interdita retinendae et recuperandat 

possessionis. Interdita velut possessória. 
207) A propriedade pretoriana. 
209) A ação publiciana. 
209) A praescriptio longi temporÍ8. Sua fusão com a uaucapio, 

no tempo de Justiniano. 

210)—2) Direitos reais pretorianos semelhantes às servidões: enfi. 
teuse e superfície. 

Q U I N T A P A R T E 

Das ações 

211) Organização judiciária, processo civil, ações. 
212) Princípio fundamental da organização judiciária, distinção 

entre ius e iudicium. 
213) Os magistrados. 

214) As partes. A competência. Tempo e lugar em que se dis
tribui a justiça. 

215) O processo civil: noção geral dos três sistemas de processo 
sucessivamente vigentes. 

216) Primeiro sistema de processo: as -legis-actiones — caracteres 
gerais. 

217) Processo in iure — a) processo in iure per 8acramentum. 

9 
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218)—b) Processo in iure per iudicis poatulationem e ver ,w 
tionem. * wnat-

219) Processo in indicio. 

220) Processo de execução: caracteres comuns à manus iniecUn . 
a pignoria capio. e 

221) A manus iniectio. 

222) A pignoria capio. — Méritos e inconvenientes do sistema da, 
legts actxonee; causas da sua disparição. 

223) Segundo sistema de processo: o sistema formular Caracte 
res essenciais. Origens. Desenvolvimento histórico. 

224) O debate in iure desembaraçado de todo incidente Da fór 
mula em geral. 

225) Partes principais da fórmula. 1) A intentio. Classificação 
das ações relativamente às várias fôrmas da intentio. 1) Ações in rem 
e ações in personam. 

226)—2) Ações civis e ações honorárias e suas espécies — ações e 
ações in factum. 

227)—3) Ações eertae e ações incertae. 
228)—b) A demonstratio. 

229)—c) A condemnatio. d) A adiudicatio. 
230) Partes acessórias da fórmula: 1) a exceptio. 
231)—2) Replicatio e duplicatio. 3) As preseriptionee. 
232) A conclusão normal do debate in iures a litiecontestatio; cara

cteres e efeitos. 
233) Incidentes do processo in iure. Primeira categoria de inci

dentes: a indefensio, a confessio in iure, o juramento in, iure. 
234) Segunda categoria de incidentes: erros na composição da fór

mula, interrogationes in iure, presença de u m representante judiciário, 
garantias a serem dadas pelos litigantes. 

235) Processo in iudicio: marcha e fim da instância. 
236) Ofício do juiz. 
237) A sentença e os seus efeitos. 

238) Caso e processo da cognitio extraordinária. As vias de re
curso: mterce8aio, revocatio in duplum, reatitutio in mtegrum. A ape
lação. 

239) Vias de execução: execução contra as pessoas e execução con
tra os bens. 

240) Processo da venditio bonorum com sua fase preparatória. A 
miaaio in poaaeaaionem. Efeitos da da venditio bonorum em relação ao 
devedor, e ao comprador. 

241) Efeitos da venditio bonorum em relação a terceiros. A ação 
pauliana e a reatitutio in integrum. O pignia ex causa iudicati et bono
rum diatractio. 

242) Terceiro sistema de processo: o sistema extraordinário: origens 
e diferenças dos sistemas precedentes. 
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243) Ações, excepções e outras vias de direito. 1) As ações: no
ção e classificação. 

244) Divisão das ações: ações civis e ações nonorárias; ações in iu8 
e ações in factum; ações diretas e ações úteis; ações condenatórias e 
ações prejudiciais; 

245) Ações in rem e ações in personam; ações reiperaecutoriae, 
poenae persecutoriae e mixtas. 

246) Ações de direito estrito e de boa fé. 
247) Ações arbitrárias e não-arbitrárias. 

248) Ações de condenação simples, dupla, tríplice e quádrupla. 
249) As exceções: sua divisão. 
250) Das vias de direito diversas das ações: noção geral. Esti-

pulações pretorianas. 

251) Os interdictas noção geral e histórico. 
252) Principais divisões dos interdicta. 

253) Os interditos possessórios. A reatitutio in integrum. 

NOTA — Este programa foi feito de acordo 
com a obra de Gaston May, Eléments de droit ro-
main, 18.e édition, Paris, Sirey, 1932. 

DIREITO CIVIL 

(4.a cadeira — Professor Dr. LINO DE MORAIS LEME) 

PARTE GERAL 

1) Noção de direito. Direito subjetivo e objetivo. 
2) Direito público e privado. Outras divisões do direito. A uni

ficação do direito privado. 

8) Fontes do direito civil. O Código Civil. Fontes subsidiárias 
do direito. 

4) Promulgação e publicação da lei. Ignorância da lei ou erro 
de direito. 

5) Eficácia da lei. Retroatividade. Conflito das leis. 
6) Interpretação da lei. 

7) Elementos do direito subjetivo — sujeito do direito, objeto do 
direito, relação jurídica. 

8) Sujeito do direito. Espécies de pessoas. Pessoa natural; co
meço e fim da personalidade. Os direitos do nascituro. 

9) Direito ao nome. 

10) O estado e a capacidade das pessoas. O Registro Civil. 
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11) Domicílio — conceito, determinação, mudança. 
12) Ausência — efeitos. 
18) Pessoa jurídica — noção, classificação, constituição, capacidade 

e fim. 
14) Objeto do direito. Bens — conceito e classificação. O patri

mônio. 
15) Os fatos jurídicos e sua classificaçfw). Condições de existência 

e de validade dos atos jurídicos. 
16) Modalidades dos atos jurídicos — termo, encargo, condição. 
17) Nulidades dos atos jurídicos. 
18) Prova dos atos jurídicos. 
19) A defesa dos direitos e seus limites. O abuso do direito. 
20) Colisão de direitos. O estado de necessidade; a legítima defesa. 

A responsabilidade pelo dano. 
21) Prescrição. 

TEORIA GERAL DAS OBRIGAÇÕES 

22) Obrigações — noção, elementos, relações com outros ramos do 
direito e importância do seu estudo. 

23) Evolução histórica das obrigações. 
24) Espécies de obrigações. As obrigações naturais. 
25) Fontes das obrigações. 
26) A causa nas obrigações. 
27) Obrigações de dar. 
28) Obrigações de fazer e de não fazer. 
29) Obrigações alternativas e facultativas. 
30) Obrigações divisíveis e indivisíveis. 
31) Obrigações solidárias. 
32) Obrigações com cláusula penal. 
33) Contratos — noção. O princípio da liberdade contratual. Clas

sificação dos contratos. 
34) Condições de existência e de validade dos contratos. Formação 

dos contratos. 
35) Efeitos dos contratos. O contrato coletivo. As estipulações em 

favor de terceiros. 
36) A exceção non adimpleti contractu». A teoria dos riscos. Re

vogação e revisão do contrato. As cláusulas comissórias. O princípio da 

imprevisão. 
37) Arras. 
38) Vícios redibitórios. 
39) Evicção. 
40) O enriquecimento sem causa. 
41) Obrigações por atos ilícitos. Fundamento, condições e efeitos 

da responsabilidade civil. 
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42) Efeitos das obrigações. Conseqüência da inexecução das obri
gações. Perdas e danos. Juros legais. 

48) Extinção das obrigações. •Pagamento — quem deve pagar e 
a quem dever fazer-se o pagamento. 

44) Objeto, prova, tempo e lugar de pagamento. 
45) Mora. 
46) Pagamento indevido. 
47) Pagamento — consignação e sub-rogação. 
48) Pagamento — daçâo e imputaçâo. 
49) Novação. 
50) Compensação. 
51) Transação. 
52) Compromisso. 

68) Confusão, renúncia de direitos e remissão das dívidas. 
54) Cessão de créditos. 

SEGUNDO ANO 

DmEITO CIVIL 

(OBRIGAÇÕES EM ESPÉCIE E CONTRATOS) 

(1.* cadeira — Professor JORGE A M E R I C A N O ) 

OBRIGAÇÕES 

I 

1) Direitos pessoais. Noção e caracteres. Ações pessoais. 

II 

2) Obrigações. Conceito. Critérios de classificação: origem, obje
to, natureza, modalidade. 

III 

8) Obrigações. Fontes. Consenso, vontade unilateral, lei. 

rv 
4) Obrigações naturais. 

V 

Obrigações quanto ao objeto 

5) Obrigação de dar coisa certa. 
6) Obrigação de dar coisa incerta. 



— 134 — 

7) Obrigação de fazer. 
8) Obrigação de não fazer. 

VI 

9) Obrigações alternativas. 
10) Obrigações supletivas. 

VII 

11) Obrigações divisíveis. 
12) Obrigações indivisíveis. 

VIII 

Obrigações solidárias 

13) Generalidades. 
14) Solidariedade ativa. 
15) Solidariedade passiva. 

IX 

16) Obrigações condicionais, modais, a termo. 

X 

Obrigações principais e acessórias 

17) Generalidades. 
18) Cláusula penal. 

OBRIGAÇÕES — 2.» PARTE 

I 

1) Efeitos das obrigações. Noções gerais. 

II 

Pagamento 

2) Quem deve pagar. 
3) A quem se deve pagar. 
4) Objeto e prova do pagamento. 
5) Lugar e tempo do pagamento. 

III 
6) Mora. 

IV 

7) Pagamento indevido. Enriquecimento sem causa. 



— 135 — 

V 
8) Consignação. 

VI 
9) Sub-rogaçâo. 

VII 
10) Imputaçâo. 

vra 
11) Dação. 

IX 
12) Novação. 

X 
13) Compensação. 

XI 
14) Transação. 

XII 
15) Compromisso. 

XIII 
16) Confusão. 

XIV 
17) Remissão de dívidas. 

XV 
18) Inexecução: força maior. 

XVI 

19) Inexecução: perdas e danos, juros legais. 

xvn 
20) Cessão de crédito. 

CONTRATOS 

XVIII 

Contratos 

22) Conceitos, noções gerais, bilateralidade. 
22) Formação e prova. 
23) Arras. 
24) Estipulação em favor de terceiro. 
26) Vícios redibitórios. 
26) Evicção. 
27) Contratos aleatórios. 
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XIX 

Compra e venda 

28) Noções gerais. 
29) Disposições gerais do Código. 
30) Cláusulas especiais — retrovenda; venda a contento. 

31) Cláusulas especiais — preempção ou preferência, pacto de me
lhor comprador, pacto comissório. 

XX 

32) Compromisso de compra e venda. 

XXI 
33) Permuta. 

XXII 

Doação 

34) Noções gerais, disposições legislativas. 
36) Revogação da doação. 

XXIII 

Locação 

36) Noções gerais. 

87) Locação de coisas em geral. 

38) Locação de prédios em geral. 

39) Disposições especiais aos prédios urbanos; disposições especiais 
aos prédios rústicos. 

xxrv 

Locação de serviços 

40) Noção geral. Feição social. Intervenção do Estado. 
41) Formação, execução e termo do contrato. 
42) Rescisão do contrato. 

XXV 

43) Empreitada. 

XXVI 

44) Comodato. 

XXVII 

45) Mútuo. 
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47) Depósito necessário. 
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XXVIII 

Deposito 

XXIX 

Mandato 

48) Noção geral. Espécies. 
49) Obrigações do mandatário. 
50) Obrigações do mandante. 
61) Extinção do mandato. 

52) Mandato irrevogável, mandato em causa própria. 
53) Mandato judicial. 

X X X 

Gestão de negócios 
64) Noções gerais. 
65) Relações jurídicas entre o gestor e o dono. 

XXXI 
56) Edição. 
67) Representação dramática. 

XXXII 

Sociedade 

58) Noção e disposições gerais. 
69) Direitos e obrigações recíprocas dos sócios. 

60) Obrigações dos sócios e da sociedade para com terceiros. 
61) Dissolução da sociedade. 

XXXIII 

63) Constituição de renda. 

xxxrv 

Seguro 

64) Noção e disposições gerais. 
65) Obrigações do segurado e do segurador. 
66) Seguro mútuo. 
67) Seguro de vida. 

68) Jogo e aposta. 
XXXV 
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XXXVI 

Fiança 

69) Noção e generalidades. 
70) Efeitos e extinção. 

XXXVII 
71) Títulos ao portador. 

XXXVIII 

72) Promessa de recompensa. 

XXXIX 

Atos ilícitos 

73) Obrigações por atos ilícitos em geral. 
74) Obrigações por atos ilícitos: lide temerária. 

XL 

Liquidação das obrigações 

75) Liquidação das obrigações em geral. 
76) Liquidação das obrigações por atos ilícitos. 

XLI 

Concurso de credores 

77) Noção geral. 
78) Classificação de crédito. 

DmEITO PENAL 
(2* cadeira — Programa do Professor Dr. NOÉ AZEVEDO — adotado 

pelo Professor Dr. JOSÉ S O A R E S D E M E L L O ) 

INTRODUÇÃO 

I 

Conceito do Direito Penal 

1) Direito penal subjetivo e objetivo; substantivo e adjetivo. 
2) Direito Penal disciplinar. 
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3) Direito Penal administrativo. 

4) Ciência do Direito Penal. 

5) O direito penal e suas relações com outras disciplinas jurídicas. 

n 
As Ciências Penais 

1) Sua influência na formação do direito penal moderno. 

2) Biologia criminal. Doutrina de Lombroso. A endocrinologia A 
A biotipologia. Os serviços penitenciários de biologia criminal. 

3) Psicologia criminal. 

4) Sociologia criminal. 

5) Estatística criminal. 

6) Política criminal. 

7) Penologia. 

8) Ciências auxiliares do Direito Penal. 

IH 

As Doutrinas Penais 

1) Beccaria — Bentham — Romagnosi — Kant — Fuerbach — 
Roeder. 

2) Escola clássica: Carmignani — Rossi — Carrara — Helie — 
Pessina. 

3) Escola positiva: Lombroso — Ferri — Garofalo. 

4) A chamada "terceira Escola": Alimena — Carnevali. 

5) A orientação da "Política Criminal": Von Liszt — Van Hamel 
Prins. 

rv 

Novas tendências penais 

1) Reação idealista: Croce, Gentàle, Spirito, Battaglini. 

2) Escola humanista: Lanza, Dorado Montero e o "direito prote
tor dos criminosos. 

4) Escola técnico-jnrídica: Rocco, Manzini, Massari, De Marsico, 
Maggiore. 

4) Escola pragmática: Saldaria, Langle, Escribano, Jimenez de 
Asúa e a doutrina do Estado perigoso. 

6) Escola unitária:- Sabbatini — A paz das escolas penais. 
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V 

História do Direito Penal Brasileiro 

(Período colonial) 

1) As três Ordenações do Reino. 

2) Exame do L. V. das Ordenações Filipinas. 
8) A confusão entre a crendice, a moral e o direito. 
4) A crueldade das penas. 
6) A Inquisição e os tormentos do processo. 
6) Mello Freire e o projeto de Código de D. Maria. 

VI 

História do Direito Penal Brasileiro 

(Império) 

1) O liberalismo penal na Carta Constitucional do Império. 
2) A elaboração e promulgação do Código Criminal de 1830. 
3) As idéias fundamentais desse Código. — A sua influência em 

nossa formação jurídica — A sua repercussão no mundo. 
4) O Código do Processo de 1832. 
5) A lei de 10 de junho de 1835. 
6) A lei de 3 de dezembro de 1841 e o Reg. n.° 120, de 1842. 
7) A lei n.° 2033, de setembro de 1871 e o seu Reg. n.° 4824, de 

22 de novembro do mesmo ano. 
8) A lei n.° 3310, de 10 de outubro de 1886. 
9) As disposições penais das leis sobre sociedades anônimas, pa

tentes de invenção e marcas de fábrica. 

VII 

História do Direito Penal Brasileiro 

(República) 

1) O Código Penal de 1890. 
2) Principais leis modificativas. 
8) Código Penal da Armada. 
4) Leis sobre a responsabilidade do presidente da República e mi

nistros de Estado. 
6) Leis de extradição interestadual e internacional. 
6) Os decretos sobre a suspensão condicional da pena e o livra

mento condicional. 

7) A legislação sobre menores abandonados e delinqüentes. 
8) As leis de imprensa. 
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9) A Consolidação das Leis Penais. 

10) As leis de repressão ao extremismo e a lei de segurança na
cional. 

vni 
Fontes do direito penal 

1) A lei penal. 

2) Origem e influência do princípio "nullum crimen, nulla poena 
sine lege". 

8) Os costumes, a jurisprudência e os princípios gerais do direito 
em matéria penal. 

rx 

Interpretação da lei penal 

1) Interpretação autêntica e judiciária. 
2) Interpretação gramatical, histórica e lógica. 
3) A questão da analogia na interpretação das leis penais. 

X 

A lei penal em relação ao tempo 

1) Promulgação e revogação. 

2) A questão da retroatividade da lei penal. 

3) A doutrina na retroatividade benéfica. 

4) A retroatividade das leis de processo penal. 

6) A crítica de Dorado Montero. 

XI 

A Lei Penal em relação ao território 

1) Princípios que regulam a matéria; 

2) Territorialidade da lei penal; 

a) território propriamente dito; 

b) mar territorial; 

c) navios e aeronaves; 

d) espaço aéreo; 

e) território ocupado por exércitos nacionais. 

8) Extra-territorialidade da lei penal. 

4) Eficácia das leis penais e sentenças estrangeiras. 

5) O direito penal internacional. 
6) Legislação brasileira. 
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xn 
A Extradição 

1) Seu fundamento. 

2) Tratados de extradição — Convenções de reciprocidade e leis de 
extradição. 

3) Conteúdo dos convênios de extradição: 

a) quanto aos delinqüentes (não extradição dos nacionais)* 

b) quanto aos delitos; 

c) delinqüência comum, delitos políticos e delitos sociais. 
4) A extradição no direito brasileiro. 

XIII 

A Lei Penal em relação às pessoas 

1) O princípio da igualdade perante a lei. 

2) Exceções quanto aos soberanos nos países monárquicos. 

3) Disposições especiais, em relação aos chefes de Estado nacio
nais e estrangeiros, ministros, parlamentares, representantes diplomáti
cos e magistrados. 

PARTE GERAL 

XIV 

Sistemática da parte geral do Direito Penal 

1) O delito e o delinqüente. 

2) Pena e medidas de segurança. 

3) Penologia. 

O DELITO E O DELINQÜENTE 

XV 

O delito 

1) Noções de caráter filosófico. 

2) Noções de caráter sociológico. 

3) Noção jurídica: 

a) noção formal; 

b) noção substancial. 

4) A noção do Código Penal brasileiro. 
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X V I 

Divisão das Infrações Penais 

1) Bi-partição e tri-partição. 
2) Divisão do ponto de vista da gravidade. 
8) Delitos dolosos, culposos e preterintencionais. 
4) Delitos de lesão e de perigo. 
6) Delitos instantâneos e permanentes. 
6) Delitos formais e materiais. 
7) Delitos simples e complexos. 
8) Delitos de ação e de omissão. 
9) Delitos da ação pública e de ação privada. 

10) Delitos comuns, delitos contra o Estado, delitos políticos e so
ciais . 

11) Crimes militares. 

XVII 

O sujeito ativo do delito 

1) Doutrinas que consideram o homem individual como único su
jeito capaz de delito. 

2) Doutrina sobre a capacidade delitiva das pessoas jurídicas ou 
coletivas. 

3) O direito internacional e a criminalidade dos Estados. 

XVIII 

O sujeito passivo do delito 

1) Quem pode ser sujeito passivo do delito. 
2) O homem, as pessoas jurídicas, as corporações, o Estado. 

XIX 

Da culpabilidade 

1) Noção e conteúdo. 

2) Imputabilidade, responsabilidade, culpabilidade. 
3) Caráter objetivo da culpabilidade no antigo direito. 
4) Doutrinas formuladas^ para fundamentar a responsabilidade cri

minal. Livre arbítrio e determinismo. Outras doutrinas. 

5) A voluntariedade como base da responsabilidade. 

6) A periculosidade. 

7) As "actiones liberae in causa" 

8) A responsabilidade no Direito Penal brasileiro. 
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XX 

Formas de culpabilidade 

1) O dolo e a culpa. 
2) A preterintencionalidade e o caso. 

3) Espécies de dolo e elementos essenciais para a sua caracteri
zação. 

XXI 

O dolo em face do erro e da ignorância 

1) Erro de fato — "Error in persona" ou "in objeto". 
2) "Aberratio ictus". 
3) Ignorância ou erro de direito: 
a) direito romano; 
b) direito clássico; 
c) tendências modernas; 
d) a doutrina de Binding sobre a norma jurídica. 

XXII 

Noção e elementos da culpa 

1) Diversas teorias relativas à punibilidade dos crimes culposos. 
2) Divisão da culpa. 
3) A culpa em nossa legislação. 

XX111 

Dlrimentes da responsabilidade criminal 

1) A perturbação mental. 
2) Questões suscitadas. 
3) Legislações antigas e modernas. 

4) A perturbação mental incompleta. 
5) Medidas de segurança quanto aos irresponsáveis. 
6) A colaboração necessária entre médicos e magistrados. 

XXIV 

Dirimentes (continuação) 

1) A embriaguez. 
2) Como é encarada pelas leis penais. 
3) O alcoolismo. 
4) Repressão e prevenção da embriaguez e do alcoolismo. 
5) Responsabilidade penal dos toxicômanos. 
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X X V 

Dirimentes (Continuação) 

1) Surdo-mudez. 
2) Sonambulismo espontâneo. 
3) Hipnotismo. 

4) A questão dos estados emotivos. 

XXVI 

Dirimentes (Continuação) 

1) A menoridade. 

2) Períodos estabelecidos pelo direito penal clássico. 
8) Afastamento dos menores da ação do Direito Penal pela leeis 

laçao moderna. 

XXVII 

A força maior 

1) A força material. 
21 A violência moral. 

8) A força irresistível, e o medo insuperável. 

XXVIII 

Justificativas 

1) Legítima defesa: sua noção, fundamento filosófico. 
2) Requisitos que a integram. 
3) Bens susceptíveis de legítima defesa. 
4) Defesa própria e defesa de terceiros. 

XXIX 

Justificativas (Continuação) 

1) Obediência legítima. 

2) Circunstâncias que integram esta causa justificativa. 
3) A legítima defesa presumida no art. 35 § 1.° do Código Penal. 

XXX 

Justificativas (Continuação) 

1) O estado de necessidade: sua noção e modalidades. 
2) Seus requisitos. 

10 
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3) O furto famélico. 

4) Consentimento do ofendido. 

XXXI 

Modificativos da culpabilidade 

1) Circunstâncias agravantes. 
2) Circunstâncias atenuantes. 

XXXII 

Modificativos da culpabilidade (continuação) 

1) Classificação de agravantes e atenuantes no Código brasileiro. 
2) A individualização relativa da pena pelo jogo das agravantes 

e atenuantes. 

XXXIII 

Da reincidência 

1) Sua noção. 
2) Problemas que suscita. 
3) A reiteração. 
4) A reincidência. 
5) A habitualidade. 
6) Reincidência genérica e específica. 

xxxrv 
Do delito em seu aspecto externo 

1) Das fases do delito. 
2) Preparação. 
3) Tentativa. 
4) Delito falho. 
5) Delito impossível. 
6) Rescipicência. 
7) Delito consumado. 

XXXV 

Co-delinquência 

1) Fôrmas de co-delinquência — Co-autoria — Instigação — Cum
plicidade ou auxílio. 

2) Doutrina subjetiva — O problema segundo o critério das esco
las modernas. 
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XXXVI 

Concursos de delitos 

1) Unidade e pluralidade dos delitos. 
2) Concurso formal. 
3) Concurso material. 
4) Crime continuado. 

DA PENA 

XXXVII 

Pena e medida de segurança 

1) A pena. Sua noção e caracteres. 
2) Finalidade. 
3) Classificação. 
4) A pena em nossa legislação. 
5) A medida de segurança. — Sua noção e caracteres. 
8) ' Se se identifica com a pena: teoria unitária e teoria dualista. 

XXXVIII 

Da adaptação da pena 

1) Condições essenciais. 
2) A individualização da pena. 
8) Determinação da medida de segurança. 
4) As sentenças indeterminadas. 
6) Do método de adaptação da pena em nosso direito. 

XXXIX 

Extinção da responsabilidade penal 

1) Causas extintivas. 
2) A morte do réu. 
3) A prescrição. 
4) A anistia. 
5) A graça e o indulto. 
6) Perdão do ofendido. 
7) Da rehabilitação. 

XL 

Da reparação do dano proveniente do delito 

1) Pena e reparação. 
2) Meios aventados para tornar efetiva a reparação. 
3) A responsabilidade civil dos criminalmente imputáveis. 
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4) A reparabilidade dos danos morais. 
6) A publicação da sentença condenatória. 

XLI 

Da reparação do dano causado pelo delito no Direito Brasileiro 

1) A doutrina da independência das responsabilidades civil e cri
minal . 

2) A influência do julgado criminal sobre a ação civil. 
8) Compreensão da responsabilidade civil proveniente do delito: 

restituição, reparação, indenização. 

4) Preceitos do Código Penal e do Código Civil sobre esta matéria. 
6) Indenizações especiais. 

PENOLOGIA 

Penologia e Ciência Penitenciaria 

XLH 

1) Compreensão da penologia. 
2) Delimitação da ciência penitenciária. 
3) Direito penitenciário. 
4) Da elaboração de códigos penitenciários. 

XLin 

Das penas corporais 

A pena de morte: 
argumentos dos abolicionistas; 
argumentos dos seus defensores; 
crítica. 

Penas propriamente corporais — Tendência favorável às mes-
doutrina contemporânea. 
A esterilização dos criminosos e anormais. 

XLIV 

Das penas privativas da liberdade 

1) Sua evolução histórica. 
2) Sistemas penitenciários — Crise do sistema celular. 
3) Reformatórios americanos. 
4) Liberdade condicional. 
5) Patronatos. 
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XLV 

Da prisão de curta duração e seus inconvenientes 

1) Movimento atual contra essa pena. 
2) Meios propostos para substituí-la. 

3) A condenação condicional. Seus diversos tipos. Suas vantagens 
• inconvenientes. »»»w»gena 

4) A suspensão condicional da pena no direito brasileiro. 

XLVI 

Das penas pecuniárias 

1) Seu desenvolvimento nas legislações antigas e modernas 
2) Suas vantagens. 

3) O Problema do pagamento no caso de insolvência do condenado 
4) Das penas pecuniárias em nosso direito. 

XLVH 

Das penas restritivas d. liberdade e da8 penas privativas de direitos 

1) Diferença entre penas restritivas e privativas da liberdade 
A) üieitos das penas restritivas. 
8) Reação contra as penas privativas de direitos. 
4) A morte civil e a interdição de direitos. 

XLVIII 

O tratamento correcional dos menores delinqüentes 

1) O espirito tutelar do tratamento atual. 
2) Detenção dos menores e intrução dos processos. 
3) Tribunais para menores: problemas relativos à sua organização 

e funcionamento. 
4) Medidas que podem adotar esses tribunais. 
5) Os estabelecimentos de educação correcional. 
6) O que se tem feito no Brasil. 

XLIX 

Medidas de segurança aplicáveis aos alienados anormais e 
ébrios delinqüentes 

1) Sistema de reclusão dos alienados e anormais delinqüentes. 
2) O internamento dos irresponsáveis por alienação mental e dos 

que enlouquecem nas prisões. 
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8) Internamento e outras medidas aplicáveis aos alcoolizados e 

ébrios delinqüentes. 
4) Legislação brasileira. 

Medidas de segurança contra os reincidentes, os delinqüentes habituais, 
os vagabundos e mendigos 

1) Diversos sistemas para o internamento dos reincidentes e ha

bituais. 
2) O tratamento reformador dos vagabundos e mendigos. 
8) Medidas aplicáveis no Direito brasileiro. 

DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL 

(3.a cadeira — Programa do Livre Docente Professor 
Dr. JOSÉ CARLOS DE ATALIBA NOGUEIRA) 

PARTE I 

DIREITO PÚBLICO 

1. Definição do direito público. Relações de direito público com a 

sociologia, a filosofia do direito, a política. 

2. Divisão do direito público. Definição do Direito Constitucional 
Relações entre êle e os outros ramos do direito públieo. 

8. Necessidade natural do Estado. Conclusões da etnologia moderna. 

4. Origem do poder público. 
5. Elementos do Estado. A. O povo: povo, população, nação; ci

dadãos, estrangeiros, os sem pátria. 
6. Elementos do Estado. B. O território: conceito, âmbito. 

7. Elementos do Estado. C. A organização política. 

8. Fim do Estado. Notas características deste fim. 

9. Estado e direito. 

10. Estado e indivíduo. 

11. Liberdade e igualdade. 

12. Estado e família. 
13. Estado e sociedade. Estado corporativo e sociedade corporativa. 

14. Igreja e Estado. 
15. O Estado e os seus órgãos. O princípio da divisão dos poderes. 
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16. O Estado e as mais importantes fôrmas de governo. Governo 
representativo. 

17. Principais fôrmas de Estado. 

PARTE II 

DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL 

18. Preâmbulo da Constituição de 10 de novembro de 1937. 
19. O poder político. Os símbolos nacionais (arts. 1 e 2). 
20. O Estado federal. Divisão política e territorial. Os Estados 

federados e os territórios federais. Distrito Federal (3 a 7). 
21. Organização dos Estados. Intervenção federal (8 a 10). 
22. Lei e Regulamentos. Decretos-leis e o Conselho de Economia 

Nacional (11 a 14). 
23. Matéria de competência privativa da União (15 e 16). Matéria 

de competência privativa dos Estados (21). Domínio federal e domínio 
estadual (36 e 37). 

24. Delegações federais aos Estados (17 a 19, 22). 
25. Competência tributária da União, dos Estados e Municípios (20, 

23 a 25... e 26 6, 28, 32 c, 34, 35 6). 
26. Organização e autonomia municipal (26. 27 e 29). Distrito Fe

deral e territórios (30 e 31). 
27. Matéria vedada à União, Estados e Municípios (32 e 35). 

CAPÍTULO II 

DO PODER LEGISLATIVO 

28. Parlamento Nacional: Câmara dos Deputados e Conselho fede
ral. Atribuições, organização, investidura, deveres e prerrogativas de 
seus membros (38 a 45). 

29. Da Câmara dos Deputados. Composição. Competência. Eleição 
dos Deputados (46 a 49). 

30. Do Conselho Federal. Composição. Condições para a investi
dura. Competência (50 a 56). 

81. Do Conselho da Economia Nacional. Composição. Investidura. 
Divisão em secções e organização de conselhos técnicos permanentes. 
Atribuições. Organização corporativa nacional. O Conselho da Econo
mia Nacional como legislador (57 a 63). 

32. Das leis e resoluções. Iniciativa na apresentação dos projetos. 
Trâmites. Aceitação ou rejeição. Veto, sanção, promulgação (64 a 66). 
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33. Da elaboração orçamentária. Departamento administrativo ela-
borador e fiscalizador. Organização do orçamento. Prazo para votação 
e trâmites. Publicação (67 a 72). 

CAPÍTULO III 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

84. Autoridade suprema do Estado. Atribuições políticas e admi
nistrativas. Prerrogativas. Substituição temporária. Presidente provi
sório. Duração do período presidencial. Condições de investidura. Elei
ção. Colégio Eleitoral: composição e data de sua constituição. Duali
dade de candidatos: eleição direta e por sufrágio universal (73 a 84). 

35. Dos ministros de Estado. D a responsabilidade do Presidente 
da República e dos ministros de Estado (85 a 89). 

CAPÍTULO IV 

DO PODER JUDICIÁRIO 

36. Órgãos do poder judiciário. Garantias e proibições relativas 
aos magistrados. Competência dos tribunais. Inconstitucionalidade das 
leis ou de ato do Presidente da República. Execução de sentenças con
tra a Fazenda Pública (90 a 96). 

87. Do Supremo Tribunal Federal. Composição. Investidura e prer
rogativas dos ministros. Competência. Ministério Público federal (97 
a 102). 

38. Da justiça local. Garantias e proibição relativas aos magistra
dos. Investidura nos vários graus. Fixação de vencimentos. Prerroga
tivas. Composição dos Tribunais de Apelação. Juizes de paz eletivos e 
juizes com investidura limitada. Competência da justiça local. Com
petência e jurisdição nas causas em que a União intervém (103 a 110). 

39. Da justiça militar. Competência. Órgãos. Garantias (11 a 118). 
40. Do Tribunal de contas. Competência. Órgãos. Garantias (114). 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

41. Da nacionalidade e da cidadania. Aquisição, suspensão, perda 
e reaquisição dos direitos políticos. Inelegibilidade (116 a 121). 
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CAPÍTULO VI 

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 

42. A especificação dos direitos e garantias individuais e limite» 
do seu uso (122 e 128). 

a) Igualdade; 
6) Liberdade pessoal; 

e) Inviolabilidade do domicílio e da correspondência. 
d) Liberdades de ordem econômica: 

1. Liberdade de trabalho; 
2. Liberdade de comércio; 
3. Liberdade de indústria; 
4. Propriedade privada; 

/) Liberdade de associação; 
g) Liberdade de reunião; 
h) Liberdades de ordem moral: 

1. Liberdade de pensamento; 
2. Liberdade de imprensa; 
3. Liberdade de religião e de culto; 

i) Outros direitos. 
43. Direitos e garantias: 

a) Quanto à prisão e à defesa em processo criminal; 
b) Quanto ao direito penal; 
c) "Habeas-corpus". 

CAPÍTULO VII 

DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

44. A família no Estado brasileiro. Indissolubilidade do vínculo con
jugai. Proteção à família, à infância e à juventude (124 a 127). 

45. A educação e o ensino em todos os seus graus. As artes e as 
ciências. Ensino técnico e profissional. Educação física e cívica. Ensino 
religioso. Monumentos históricos e artísticos (128 a 184). 

CAPÍTULO VIII 

DA ORDEM ECONÔMICA 

46. A iniciativa particular. Modos de intervenção do Estado no 
domínio econômico. Dever social do trabalho. Proteção do trabalho (135 
e 136). 

47. Legislação trabalhista. Carta do trabalho (187). 
48. Sindicalização (138). 
49. Justiça do Trabalho (139). 
50. As corporações como órgãos do Estado (140). 

I 
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51. Fomento, garantias e defesa da economia popular (art. 122, 
17, e art. 141 e 142). 

52. Minas, jazidas minerais, quedas d'água. Sua exploração. Sua 
nacionalização progressiva. Defesa econômica e militar da nação (143 
e 144). 

53. Bancos de depósitos e empresas de seguro. Concessionários de 
serviços públicos. Nacionalização das administrações, gerências e empre
gados. Tarifas dos serviços públicos. Nacionalização dos marítimos e 
dos que se dedicam a profissões liberais (145 a 147, 149 e 150, 153). 

54. Imigração. Entrada, distribuição e fixação de estrangeiros no 
território nacional. Sucessão em bens de estrangeiros (151 e 152). 

55. Posse decenal de terras por brasileiro. Posse de terras por sel-
vícolas. Concessão de terras, em geral (148, 154 e 155). 

CAPÍTULO IX 

DA SEGURANÇA NACIONAL E DA DEFESA DO ESTADO 

56. As forças armadas. O Conselho de Segurança Nacional. Ser
viço militar obrigatório. Terras, vias de comunicação e indústrias situa
das perto das fronteiras (161 e 165). 

57. Estado de emergência e estado de guerra. Medidas de segu
rança e outras medidas preventivas autorizadas. Suspensão de institu
tos constitucionais. Crimes políticos (166 a 173). 

CAPÍTULO X 

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DOS MILITARES DE 
TERRA E MAR 

58. Preceitos básicos do estatuto do funcionário público. Respon
sabilidade dos funcionários públicos (156 a 159). 

59. Preceitos básicos do estatuto dos militares de terra e mar (art. 

160). 

CAPÍTULO XI 

DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO 

60. Processo da emenda, modificação ou reforma da Constituição 

(174). 
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DIREITO COMERCIAL 

(4.a cadeira — Professor Dr. HONÓRIO FERNANDES MONTEIRO) 

PARTE GERAL 

1) Direito Comercial. Noção. Conteúdo. Divisão. 
2) História e desenvolvimento do Direito Comercial: entre os po

vos antigos; em Roma; nas cidades italianas; o Código Comercial Fran
cês e a sua influência sobre as diversas legislações. 

3) A unificação do Direito Privado e problemas correlatos. 
4) Fontes do Direito Comercial e sua classificação. A lei comer

cial. A lei civil. Os usos e costumes. Os princípios gerais de direito e 
a analogia. A jurisprudência. 

5) Teoria dos atos de comércio. 
6) O ato de comércio no sistema da lei nacional. 

DAS PESSOAS 

7) O comerciante pessoa natural. A qualidade de comerciante. 
Sistema. O direito positivo nacional. 

8) O exercício do comércio pelos menores. 
9) O exercício do comércio pela mulher casada. 
10) Os interditos e o exercício do comércio. 
11) Os proibidos de comerciar. 

12) Deveres dos comerciantes. A firma e o seu registro. Os livros 
do comerciante e a escrituração mercantil. 

13) Os empregados no comércio e o contrato de preposição. 
14) As pessoas jurídicas: as sociedades comerciais. Noção. Per

sonalidade jurídica. Diferenciação das sociedades civis. Classsificação. 
15) Sociedade de fato ou irregular. 
16) Sociedade em nome coletivo. 
17) Sociedade em comandita simples. 
18) Sociedade de capital e indústria. 
19) Sociedade em conta de participação. 
20) Sociedade por quotas, de responsabilidade limitada. 
21) Sociedade anônima; noção; constituição. 
22) Sociedade anônima; formação do capital social e sua divisão 

em ações. Espécies de ações. Acionistas e seus direitos. 
23) Administração da sociedade anônima: as assembléias, os admi

nistradores e os fiscais. 
24) A intervenção governamental na sociedade anônima. 
25) A sociedade em comandita por ações. 
26) A sociedade cooperativa. 
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27) Fusão e incorporação de sociedades. 
28) Dissolução das sociedades comerciais. 
29) Liquidação das sociedades comerciais. 

CIÊNCIAS DAS FINANÇAS 

(5 a cadeira — Professores Dr. JOSÉ JOAQUIM CARDOSO DE MELLO 
N E T T O e Dr. B R A Z D E S O U Z A A R R U D A ) 

NOÇÃO GERAL 

1 — Natureza e definição da Ciência das Finanças. 
2 — A Ciência das Finanças e a Economia Política. 
3 — A Ciência das Finanças e o Estado. 
4 — Leis financeiras. 
5 — Teorias gerais relativas aos fenômenos financeiros. 
6 — Desenvolvimento histórico da ciência das finanças. 
7 — As escolas contemporâneas sob o ponto de vista do método. 
8 — Da comparação em matéria financeira. 
9 — A medida das variações do valor da moeda e o cálculo da 

riqueza das nações. 
10 — A riqueza particular e o encargo que pesa sobre os contri

buintes nos países modernos. 
11 — A despesa e a receita públicas. 

DESPESA PÚBLICA 

12 —Natureza e legitimidade da despesa pública. 
13 — Classificação da despesa pública. 
14 — A despesa pública com a atividade jurídica do Estado. 
15 — A despesa pública com a atividade social do Estado. 
16 — O aumento progressivo da despesa pública. 
17 — A despesa pública da União, dos Estados e dos municípios no 

Brasil. 

RECEITA PÚBLICA ORDINÁRIA 

18 — O domínio fiscal. 
19 — Natureza e definição do imposto. 
20 — Regras sobre o imposto. 
21 — Função social do imposto. 
22 — Repercussão, difusão e incidência do imposto. 
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23 — 0 imposto único sobre capital, sobre a renda e sobre a terra 
24 — Multiplicidade e pluralidade de imposto. 
25 — Classificação dos impostos. 

26 — Imposto ordinário e extraordinário. 

27 — Imposto proporcional progressivo, regressivo e degressivo. 
28 — Imposto pessoal e real. 
29 — Imposto de repartição e de quota. 
30 — Imposto direto e indireto. 
31 — Imposto territorial. 
32 — Imposto predial. 

33 — Imposto sobre indústrias e profissões. 
34 — Imposto sobre o capital. 
85 — Imposto sobre a renda. 
36 — Imposto de importação e de exportação. 
37 — Imposto sobre o consumo. 

38 — Imposto sobre vendas e consignações. 
39 — Imposto sobre as sucessões. 
40 — Natureza e definição de taxa. 
41 — Teoria geral das taxas. 
42 — A taxa de melhoria. 

48 — As empresas públicas e as rendas produzidas pelos monopólios 
sociais. 

RECEITA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA 

44 — Noção e definição do crédito público. 

45 — Dívida pública interna e externa. Dívida fundada e flutuante. 
46 — Empréstimos internos: as apólices da dívida pública, o papel 

moeda, os bilhetes do Tesouro e outras fôrmas de empréstimo. 
47 — Empréstimos externos. 

48 — Lançamento e conversão dos empréstimos públicos. 
49 — Amortização e resgate dos empréstimos públicos. 
50 — Os empréstimos públicos da União, dos Estados e dos muni

cípios no Brasil. 

REGIME TRIBUTÁRIO DO BRASIL 

51 — A discriminação das rendas públicas no Império e na República. 
52 — As finanças municipais. 

A CONTABILIDADE DO ESTADO 

53 — Noção e definição do orçamento. 
54 — Histórico dos orçamentos do Brasil. 
56 — Preparação do orçamento. 
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56 i— Votação do orçamento. 
57 — Execução do orçamento. 
58 — Fiscalização do orçamento pelo poder legislativo e pelos tribu

nais de contas. 

TERCEIRO ANO 

DIREITO CIVtt. 

(l.a cadeira — Professor Dr. ALVINO FERREIRA LIMA) 

DIREITO DAS COISAS 

1.°) Direito das Coisas — Noção — Seu conteúdo. 
2.°) Direitos reais — Noção — Caracteres. Ações reais. 
3.°) Posse — Conceito — Natureza — Requisitos — Detenção. 
4.°) Espécies de posse. Posse direta e indireta. Composse. 
5.°) Posse de direitos. 
6.°) Aquisição da posse. 
7.°) Efeitos da posse: — Proteção possessória — Seu fundamento. 

Ações possessórias. 
8.°) Efeitos da posse: — direito aos frutos; conservação da cousa. 

Bemfeitorias. Direito de retenção. 
9.°) Perda da posse. 
10.°) Domínio — Noções fundamentais — Caracteres. 
11.°) Domínio pleno — Noção, caracteres e restrições legais. 
12.°) Domínio limitado •— Noção e espécies. Domínio resolúvel. 

Inalienabilidade e impenhorabilidade. 
13.°) Modos de adquirir a propriedade imóvel. Noção, classificação 

e numeração. 
14.°) Transcrição. 
15.°) Acessão. 
16.°) Usocapião. 
17.°) Propriedade das minas. 
18.°) Propriedade das águas. 
19.°) Direito de vizinhança. Uso nocivo da propriedade. Arvores 

limítrofes. 
20.°) Passagem forçada. Limites entre prédios. 
21.°) Direito de construir. 
22.°) Direito de tapagem. 
28.°) Perda da propriedade imóvel. Alienação. Renúncia — aban

dono — perecimento. 
24.°) Desapropriação. 
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25.°) Aquisição e perda de propriedade móvel. 

26.°) Condomínio — noção e espécies Condomínio de prédios de 
vários andares. Direitos e obrigações dos condomínios. Ação divisória. 

27.°) Propriedade literária, artística e científica. Noções natu
reza — fundamento — evolução. 

28.°) Propriedade literária, artística e científica: — Extensão e 
efeitos. 

29.°) Propriedade literária, artística e científica: — Ofensa aos 
direitos autorais. As cartas missivas. 

30.°) Ações que nascem da propriedade. 

31.°) Direitos reais na cousa alheia — Noção — caracteres e clas
sificação. 

32.°) Enfiteuse. 

33.°) Servidão. Noções, caracteres e classificação. Formação e ex
tinção. Ações relativas às servidões. 

34.°) Usufruto. Conceito, objeto e constituição. Direitos e obriga
ções do usufrutuário. Extinção. Ações relativas aos usufrutos. 

35.°) Uso e habitação. Noções, caracteres e condições de exercício. 

36.°) Rendas constituídas sobre os imóveis. 

37.°) Direitos reais de garantia. Noções, caracteres e classificação. 
Princípios comuns. Vencimento antecipado. 

38.°) Penhor. Noção e caracteres. Penhor convencional e legal. 

39.°) Penhor agrícola e pecuário. 

40.°) Caução de títulos de crédito. 

41.°) Anticrese. 

42.°) Hipoteca. Noções, caracteres, evolução e espécies. 

43.°) Constituição e inscrição. 

44.°) Hipoteca legal. Especialização. Hipoteca judiciária. 

45.°) Hipoteca de vias férreas. 

46.°) Remissão e extinção da hipoteca. 

4T.°) Ações que nascem dos direitos reais de garantia. 

48.°) Registo de imóveis. Fins e evolução. Sistemas. 

49.°) Organização da publicidade. Livros e sua escrituração. Aver-
bação e cancelamento. 

50.°) Atos sujeitos a registro. Sanção da falta de registro. 
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DIREITO PENAL 

(2.a cadeira — Programa do Professor Dr. NOÉ AZEVEDO — adotado 
pelo Livre-Docente Professor Dr. C Â N D I D O M O T T A JtJNIOR 

PRIMEIRA PARTE 

Dos crimes em espécie 

1) Do crime contra o Estado, do crime político e do crime social — 

Noções gerais; 
2) Dos crimes contra a independência, integridade e dignidade da 

Pátria. 
3) Dos crimes contra a Constituição da República e fôrma de seu 

governo; 
4) Dos crimes contra o livre exercício dos poderes políticos; 
5) Dos crimes contra a segurança interna da República (Conspira

ção, sedição e ajuntamento ilícito); 
6) Dos crimes de resistência, tirada de presos, arrombamento de 

cadeias, desacato e desobediência às autoridades; 
7) Do incêndio e outros crimes de perigo comum; 
8) Dos crimes contra a segurança dos meios de transporte ou 

comunicação; 
9) Dos crimes contra a saúde pública; 
10) Dos crimes contra o livre exercício dos direitos políticos; 
11) Dos crimes contra a liberdade pessoal; 
12) Dos crimes contra o livre exercício dos eultos; 
18) Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos; 
14) Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio; 
15) Dos crimes contra a liberdade de trabalho; 
16) Das malversações, abusos e omissões dos funcionários públicos 

(Prevaricação, e falta de exação no cumprimento do dever); 
17) Dos crimes de peita e suborno e concussão; 

18) Do peculato; , 
19) Dos crimes de abuso de autoridade e usurpação de funções pu

blicas e da irregularidade de comportamento; 
20) Do crime de moeda falsa; 
21) Das falsidades (Dos títulos e papeis de crédito dos governos 

federal, dos Estados e de bancos, assim como de certificados, documentos 

e atos públicos); _ .. 0 
22) Da falsidade de documentos e papeis particulares — w 

testemunho - Das declarações - Das queixas e denúncias falsas em 

Juizo; 
23) Do crime de contrabando; 
24) Dos crimes sexuais — Estudo sociológico; 
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25) Do crime de atentado ao pudor; 

26) Corrupção de menores e excitação à corrupção; 
27) Do defloramento; 
28) Do estupro; 
29) Do rapto; 
30) Do lenocínio; 
31) Do adultério ou infidelidade conjugai; 
32) Do ultrage público ao pudor; 
33) Dos crimes contra a segurança do estado civü (Poligamia ce

lebração do casamento contra a lei); 
34) Do parto suposto e outros fingimentos; da subtração, ocultação 

e abandono de menores; 
85) Dos crimes contra a segurança da pessoa e vida (Homicídio 

doloso); 
36) Do homicício culposo; 
37) Do infanticídio e suicídio; 
38) Do aborto; 
39) Do duelo; 
40) Dos crimes contra a honra e boa fama — Considerações gerais; 
41) Da calúnia; 
42) Da injúria; 
43) Dos crimes contra a propriedade pública e particular — No

ções gerais — Do crime de dano; 
44) Do furto; 
45) Da falência culposa e fraudulenta; 
46) Do estelionato; 
47) Do abuso de confiança e outras fraudes; 
48) Dos crimes contra a propriedade literária e artística; 
49) Da violação dos direitos de patentes de invenção e descobertas; 
60) Da violação dos direitos de marcas de fábrica e de comércio; 
51) Dos crimes contra a pessoa e a propriedade (Roubo e extor

sões); 

SEGUNDA PARTE 

Das contravenções em espécie 

52) Noções gerais; 
53) Da violação das leis de inhumação e da profanação dos túmulos 

e cemitérios; 
54) Das loterias e rifas; 
55) Do jogo e apostas; 
56) Das casas de empréstimos sobre penhores; 
57) Do fabrico e do uso de armas; 
58) Do uso de nome suposto, títulos indevidos e outros disfarces; 

— Das sociedades secretas; 

11 
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59) Do uso ilegal da arte tipográfica; 
60) Da omissão de declarações no Registo Civil — Do dano às 

cousas públicas; 
61) Dos mendigos e ébrios; 
62) Dos vadios e capoeiras. 

TERCEIRA PARTE 

Das disposições gerais do Código Penal 

63) Estudos dos artigos 405 a 412 — Ação penal e seu exercício — 

Fiança. 

QUARTA PARTE 

Regime penitenciário 

64) Ciência penitenciária, definição, objeto, origem, classificação, 

método. 
65) Castigos de outrora. Tortura e penas corporais. 
66) Penas educadoras: condições gerais da sua eficácia. Menores 

delinqüentes. Seleção dos anormais. Efeitos reduzidos. Pessoal admi

nistrativo. 
67) Educação moral e religiosa. Instrução, educação profissional. 

Regime disciplinar; liberdade condicional. Estabelecimentos públicos e 
particulares. Instituto Disciplinar de São Paulo. 

68) Penas de pura intimidação. Prisões de curta duração. Conde
nação condicional. Penas pecuniárias; penas puramente corporais; pe
nas morais; seus efeitos. 

69) Penas reformadoras. Sistema de encarceramento. A prisão 
em comum e a prisão celular. Howard e sua obra. Difusão das teorias 

penitenciárias. 
70) Sistema penitenciário de Auburn: sua fundação, mecanismo, ob

jetivo; seus efeitos em relação ao físico e ao moral dos reclusos. As pe
nitenciárias do Brasil ou casas de correção. 

71) Sistema penitenciário pensilvânico ou de Filadélfia, origem, 

transformações, objetivo, regime, efeitos. 
72) Sistema de servidão penal ou inglês; e o sistema irlandês ou de 

Crofton; objetivo, regime, efeitos. 
78) M. Broackway e a sua obra. O reformatório de Elmira. A pe

nitenciária de S. Paulo. 

QUINTA PARTE 

Direito penal militar 

74) Do direito penal militar: sua noção e fundamento; sua aplica
ção em relação ao tempo, ao espaço e às pessoas; história. 
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75) O direito penal militar brasileiro, fontes, reformas, tentativas 
de codificação. O projeto de 1911 e o Cod. de Organização Judiciária e 
processo militar de 1922. 

76) Do crime militar, natureza, elementos essenciais. Classificação. 
77) Das penas militares, seus efeitos, execução, extinção. Penas dis-

ciplinares. 

78) Dos crimes militares em espécie; espionagem e aliciação; trai
ção e covardia; revolta, motim e insubordinação; uso indevido de condeco
rações, insígnias e distintivos; insubmissão e deserção; abandono do posto; 
inobservância do dever militar; publicações proibidas. 

79) Da organização judiciária militar; auditores, conselhos de inves
tigação, conselhos de guerra. Supremo Tribunal Militar. 

80) Do processo penal militar em geral: processos especiais. Dos 
recursos. 

DIREITO COMERCIAL 

(3a cadeira — Professor Dr. ERNESTO DE MORAES LEME) 

1 

Estabelecimento comercial. Natureza jurídica. Elementos compo
nentes. Alienação. 

2 

Marca de indústria e comércio. 

3 

Privilégio de invenção. 

4 

Desenhos e modelos industriais. 

6 

Títulos de crédito. Natureza jurídica. Classificação. 

6 

Letra de câmbio. 

7 

Nota promissória. 
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8 

Duplicata ou conta assinada. 

9 

Cheque. 

10 
Debênture. 

11 

Bilhete de mercadorias. 

12 

Obrigações comerciais. Fontes. 

13 

Contratos mercantis. Prova. 

14 

Compra e venda mercantil. 

15 

Operações de bolsa. 

16 

Mandato. 

17 

Comissão. 

18 

Conta corrente. 

19 
Penhor. 

20 
Retenção. 

21 
Fiança. 

22 

Carta de crédito. 

23 

Depósito. Depósito bancário. Depósito 
nhecimento de depósito. Warrant. 

24 

Seguro. 
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26 

Transporte terrestre. Conhecimento de transporte ferroviário. 

26 

Prescrição em matéria comercial. 

DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL 

(4.* cadeira — Professor Dr. NOÊ AZEVEDO) 

INTRODUÇÃO 

1) Noções preliminares. 

2) Definição do Direito Judiciário — Sua embriologia — Sua neces
sidade política — Feição sintética da história das instituições judiciárias 
— Princípios informativos do Processo Civil ou sua legitimidade. 

8) Classificação do Processo Civil no quadro geral da ciência jurí
dica. Relações entre o Direito Judiciário e os outros ramos da ciência 
jurídica. 

4) D o circulo de ação do Direito Judiciário no tempo e no espaço 
— Síntese fisionômica do Direito Judiciário ou sua acentuação prática pe
las funções do Poder Judiciário. 

5) Noção geral de ação — Seu fundamento jurídico *— Determinação 
analítica da sua idéia — Subjetivismo e objetivismo da ação. 

6) Formalismo da ação — Condições subjetivas do seu exercício 
O direito originário da ação — Interesse de agir — Qualidade para agir 
— Capacidade de estar e m juízo. 

7> Divisão das ações — Concorrência de ações — Extinção das ações. 

PARTE GERAL 

8) Definição do processo — Determinação específica do processo 
civil — Do Juízo civil e seus elementos componentes. Auxiliares das au
toridades judiciárias — Atribuições do Ministério Público. 

9) Organização judiciária — Definição — Principais sistemas — 
Crítica dos mesmos. A nossa organização. 

10) Jurisdição — Noção — Espécies — Extensão. 

11) Competência — Idéia geral — Foro do domicílio — Do contrato 
e do quasi-contrato. 

12) Do foro "rei sitae" — D o foro "continentia causarum" Do 
foro de jurisdição prorrogada — Do foro de prevenção. 
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13) Das partes litigantes — Notícia geral — Definição de autor e 
de réu — Dos litisconsortes — Da capacidade de estar em juízo — Posição 
dos litigantes na formação e desenvolvimento da lide. 

14) Dos auxiliares das partes litigantes — Notícia geral — Do ad
vogado — Quem pode advogar — Deveres e direitos do advogado Do 
solicitador — Das suas atribuições, direitos e deveres. 

15) Das fôrmas do processo — Do procedimento escrito e oral. 
16) Do direito formulário — Sua importância e característicos se

gundo a tendência do direito moderno — Indeclinabilidade da fôrma 
Sua importância político-jurídica — Elementos íntimos da fôrma ou ciên
cia do direito formulário. 

17) Teoria geral das nulidades — Definição de nulidade — Condição 
jurídica das nulidades — Extensão — Idéias complementares. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

x'5.
a cadeira — Professor Dr. ANTÔNIO FERREIRA CESARINO 

JÚNIOR) 

PROGRAMA DAS AULAS TEÓRICAS 

INTRODUÇÃO 

GENERALIDADES 

I 

Denominação da disciplina 

1 — Direito operário. 2 — Direito Industrial. 3 — Direito do tra
balho. 4 — Direito Corporativo. 5 — Direito Social. 6 — Direito ou 
Legislação ? 

n 
Definição do Direito Social 

7 — Multiplicidade de conceitos. 8 — Correspondência entre os con
ceitos e as denominações. — Principais conceitos. 10 — Método a seguir 
na pesquisa do conceito. 11 — Direito do Trabalho lato senau e Direito 
Social. 12 — A proteção aos hipossuficientes na Constituição Brasileira. 
12 — Esta proteção e a igualdade perante a lei. 14 — Fim principal do 
Direito Social: a paz social. 15 — Conceito de "trabalhador" em Direito 
Social. 16 — Necessidades vitais. 17 — Caráter "supletivo" das leis 
sociais. 18 — Finalidades supra-econômica das leis sociais. 19 — De
finição de Direito Social. 20 — Análise desta definição. 
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III 

Divisão do Direito Social 

21 —Divisão do Direito Social. 22 — Direito Corporativo. 23 — 
Direito do Trabalho. 24 — Direito Social genérico. 

rv 
Autonomia do Direito Social 

25 — Requisitos exigidos para a autonomia. 26 — Multiplicidade das 
leis sociais. 27 — Princípios informadores do Direito Social. 28 — 
Método próprio do Direito Social. 

V 

Posição enciclopédica do Direito Social 

29 — O Direito Social e o Direito Privado. 30 — O Direito Social 
e o Direito Público. 31 — O Direito Social como Direito Mixto. 32 — 
O Direito Social como u m "tertium genus". 

VI 

Relações com outras ciências 

33 — Relações com a Filosofia. 34 — Idem com a Economia. 35 — 
Idem com a Sociologia. 36 — Idem com a Política. 37 Idem com o 
Direito Civil.—38 — Idem com o Direito Comercial. 39 — Idem com o 
Direito Constitucional. 40 — Idem com o Direito Administrativo e a 
Ciência da Administração. 41 — Idem com o Direito Judiciário. 42 
Idem com o Direito Fiscal. 43 — Idem com o Direito Penal. 

VII 

Método do Direito Social 

Secção l.a — Método de estudo: 44 — Métodos de estudo^do direito 
social. 45 — Método jurídico. 46 — Método sociológico. 

Secção 2.a — Interpretação das leis sociais: 47 — As leis sociais são 
leis especiais? 48 — Interpretação favorável aos hipossuficientes. 49 — 
Equidade. 

Secção 3.a — Retroatividade daa leia sociais: 50 — Aplicação retroa
tiva das leis sociais. 
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VIII 

Fundamentos do Direito Social 

51 — Funções do Estado. 52 — Função social do Estado. 53 
Escolas socialistas e escolas intervencionistas. 54 — Escolas socialistas. 
55 — Socialismo e coletivismo. 56 — Comunismo. 57 — Solidarismo. 
58 — Cooperativismo. 59 — Escolas cristãs. 60 — Socialismo de cáte

dra e "socialismo científico*. 61 — Socialismo reformista e socialismo 
revolucionário. 62 — Positivismo e sociocracia. 63 — Anarquismo. 64 
Escolas ecléticas. 

IX 

História do Direito Social 

65 —' Questão social. Histórico. 66 — As corporações medievais. 
67 <— As manufaturas reais. 68 — A revolução francesa e o individua
lismo. 69 — A revolução industrial. 70 — O movimento operário. 71 
— O Direito Social até 1848. 72 — O Direito Social Contemporâneo. 73 
— O Direito Social Brasileiro até 1930. 74 — Idem de 1930 a 1934. 75 
— Idem na Constituição de 1937. 76 — Idem de 1937 até hoje. 77 — 
Idem constituendo. 78 — Necessidade de sua codificação. 

P A R T E P R I M E I R A 

DIREITO SOCIAL G E N É R I C O 

X 

Definição do Direito Social genérico 

79 — Definição do Direito Social genérico. 

XI 

Divisão do Direito Social genérico 

80 — Divisão do Direito Social genérico. 

XII 

Aspecto demográfico 

81 — A proteção genérica aos hipossuficientes do ponto de vista 
demográfico. 82 — A população e a sua disciplina social. 83 — Con-
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centrações urbanas e rurais. 84 — Emigração, imigração e redistribui-
ção de populações. 85 — Restrições à emigração e à imigração. 

XIII 

Aspectos eugênico e higiênico 

86 — A proteção eugênica dos hipossuficientes. 87 — A defesa da 
raça. 88 — A defesa da ração. 89 — O exame pre-nupcial. 90 — A este
rilização dos tarados. 91 — O alcoolismo. 92 — A prostituição. 93 
Amparo à maternidade. 94 — Amparo à infância. 95 — Amparo à mo-
cidade. 96 — O aperfeiçoamento físico através dos esportes. 97 — O 
amparo aos enfermos. 

xrv 
Aspecto econômico 

98 — A proteção econômica do hipossuficiente. 99 — Influência da 
economia dirigida e do regime da autarquia. 100 — Medidas atinentes à 
produção. 101 — Monopólios do Estado. 102 — Proteção da pequena 
propriedade e da pequena herança. 103 — Habitações populares. 104 — 
Proteção da economia popular. 105 — Proibição da usura. 106 — Am
paro à velhice e aos necessitados em geral. 107 — Regulamentação do 
comércio. 108 — Regulamentação do consumo. 

XV 

Aspecto familiar 

109 — Amparo à família. 110 — Proteção às famílias numerosas. 
111 — Bem de família. 

XVI 

Aspecto educacional 

112 — O problema da educação. 113 — Educação física. 114 — 
Educação social. 115 — O ensino profissional e prevocacional. 116 — 
Educação cívica. 117 — Educação científica. 118 — Educação artística. 
119 — Educação moral e religiosa. 

PARTE SEGUNDA 

DIREITO CORPORATIVO 

xvn 
Definição do Direito Corporativo 

120 — Definição de Direito Corporativo. 
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XVIII 

Divisão do Direito Corporativo 

121 — Divisão do Direito Corporativo. 

XLX 

Fontes do Direito Corporativo 

122 — Fontes do Direito Corporativo. 

XX 

Associações profissionais 

123 — Associações profissionais. 

XXI 

Sindicatos 

124 — Definição de sindicato. 125 — Divisão dos sindicatos. 126 
— História do Direito Sindical. 127 — Idem brasileiro. 128 — Liber

dade sindical. 129 — Unidade e pluralidade sindical. 130 — Autonomia 

dos sindicatos. 131 — Sindicalização obrigatória. 132 — Personalidade 
jurídica dos sindicatos. 133 — Noção de categoria. 134 — Constituição 
dos sindicatos. 135 — Funcionamento dos sindicatos. 136 — Uniões, 

federações e confederações. 137 — Direitos dos empregados sindicaliza
dos. 138 — Atribuições dos sindicatos. 

XXII 

Corporações 

139 — Definição. 140 t— Divisão. 141 — Corporativismo. 142 — 

História do corporativismo. 142a — Espécies de Estados Corporativos 

143 — Constituição das corporações. 144 — Funções das corporações. 

145 — Estados corporativos contemporâneos. 

XXIII 

Conselho da Economia Nacional 

146 — Definição. 147 — Organização. 148 — Atribuições próprias. 

149 — Atribuições legislativas. 150 — Atribuições eletivas. 
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xxrv 
Conflitos do trabalho 

151 — Conflitos do trabalho. 152 — Conflitos individuais do traba
lho. 152 — Conflitos coletivos do trabalho. 154 Greve. 155 Sa
botagem. 156 — Picketing. 157 — Lock out. 

X X V 

Conciliação e arbitragem 

158 — Definição. 159 — Arbitragem facultativa. 160 — Arbitra
gem obrigatória. 

XXVI 

Comissões Mixtas de Conciliação 

161 — Definição. 162 — Constituição. 163 — Atribuições. 164 — 
Funcionamento. 

XXVII 

Juntas de Conciliação « Julgamento 

165 — Definição. 166 — Constituição. 167 — Atribuições. 168 
Processo. 169 — Cumprimento das decisões. 

XXVIII 

Delegacias do Trabalho Marítimo 

179 Definição. 171 — Constituição. 172 — Atribuições. 

XXIX 

Conselho Nacional do Trabalho 

178 — Definição. 174 — Constituição. 175 — Funcionamento. 176 
— Atribuições. 

X X X 

Justiça do Trabalho 

Secção l.a •— Definição: 177 — Definição da Justiça do Trabalho. 

Secção 2.a — Hiatória: 178 — História da Justiça do Trabalho. 

Secção 3.a — Direito Braaileiro: 179 — A Justiça do Trabalho no 
Direito Social Brasileiro. 
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Secção 4 a — Natureza: 180 — Natureza da Justiça do Trabalho. 

Secção 5.a — Organização: 181 — Organização da Justiça do Tra
balho. 182 — Juntas de Conciliação e Julgamento e Juizes de Direito. 
183 — Conselhos Regionais do Trabalho. 184 — Conselho Nacional do 
Trabalho. 184 a — Auxiliares da Justiça do Trabalho. 

Secção 6.a — Juriadição e Competência: 185 — Jurisdição da Jus
tiça do Trabalho. 186 — Competência da Justiça do Trabalho. 187 — 
Competência "ratione materiae". 188 — Competência "ratione perso-
nae". 189 — Competência normativa. 

Secção 7.a — Processo: 190 — Ritos processuais: A — Processo dos 
dissídios individuais. B — Processo dos dissídios coletivos. 191 — Re
cursos. 191 a — Execução. 192 — Conflitos de jurisdição. 193 — 
Coisa julgada. 

Secção 8.a — Relações com a Justiça comum: 194 — Relações entre 
a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. 

XXXI 

Contrato coletivo de trabalho 

Conceito e natureza jurídica. 196 — Interpretação do contrato co
letivo. 197 — Função do contrato coletivo. 198 — Aplicação do contrato 
coletivo. 199 — Sujeitos do contrato coletivo, 200 — Estipulação dos 
contratos coletivos. 201 — Eficácia do contrato coletivo. 

P A R T E T E R C E I R A 

DIREITO DO TRABALHO 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

XXXII 

Trabalho e Trabalhador 

202 — Definição de trabalho. 203 — Espécies de trabalho. 204 — 
Liberdade de trabalho. 205 — Definição de trabalhador. 

XXXIII 

Definição de Direito do Trabalho 

206 — Definição de Direito do Trabalho. 
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XXXIV 

Divisão do Direito do Trabalho 

207 — Divisão do Direito do Trabalho. 

X X X V 

Fontes do Direito do Trabalho 

208 — Fontes do Direito do Trabalho. 209—A Constituição. 210 — 
As leis civis e comerciais. 212 - Os contratos coletivos de trabalho 
213 — As normas corporativas. 214 — As sentenças da Justiça do Tra^ 
balho. 214-a — Outras fontes. 

TÍTULO II 

R E L A Ç Ã O INDIVIDUAL D O T R A B A L H O 

X X X V I 

Conceito e natureza jurídica 

215 — Conceito contratual da relação de trabalho. 216 — Natureza 
jurídica deste contrato. 217 — Conceito estatutário da relação de traba
lho. 218 — Definição do contrato individual de trabalho. 

XXXVII 

Capacidade para o contrato individual de trabalho 

219 — Capacidade para o contrato individual de trabalho. 220 — Ca
pacidade dos menores. 221 — Idem das mulheres. 222 — Idem dos es
trangeiros. Nacionalização do trabalho. Lei dos dois terços. 223 — 
Habilitação profissional. 

XXXVILT 

Fôrma e prova de contrato de trabalho 

224 — Formação do contrato de trabalho. 225 — Agências de colo
cação. 226 — Dos desempregados. 227 — Identificação profissional. 

xxxvrv 

Fôrma e prova de contrato de trabalho 

228 — Fôrma do contrato de trabalho. 229 Sua prova. 230 
— Caderneta profissional. 
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L X 

Objeto do contrato de trabalho 

231 Objeto do contrato de trabalho. 232 — A prestação dos ser

viços. 223 — O salário. 

XLI 

O Salário 

234 Definição. 235 — Fôrmas. 236 — Salário mínimo. 237 — 
Salário familiar. 238 — Participação nos lucros. 

XLII 

Obrigações derivadas do contrato 

239 Obrigações derivadas do contrato de trabalho. 240 — Obri
gações do empregado. 241 — Obrigações do empregador. 

X L I H 

Duração do contrato de trabalho 

Secção l.a — Duração: 242 — Duração do contrato de trabalho. 

Secção 2.a — Contrato por tempo indeterminado: 243 — Aviso pré
vio. 244 Casos de rescisão do contrato de trabalho. 245 — Justas 
causas para a despedida. 246 — Casos de despedida injusta. 247 — In
denização. 248 — Princípio de continuidade do contrato de trabalho. 

Secção 3.a — Cwtrato por tempo determinado: 249 — Rescisão do 
contrato de trabalho por tempo determinado. 

XLIV 

Fôrmas especiais de trabalho 

250 — Fôrmas especiais de trabalho. 251 — Trabalho a domicílio. 
252 — Trabalho familiar. 253 — Trabalho doméstico. 254 — Fôrmas 
associativas. 255 — O contrato de empreitada no Direito do Trabalho. 

X L V 

Fraude à lei em matéria de contrato de trabalho 

256 — Fraude à lei em matéria de contrato de trabalho. 
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TÍTULO m 

TUTELA DO TRABALHO 

XLV 

Definição da tutela do trabalho 

257 — Definição de tutela do trabalho. 

XLVI 

Divisão da tutela do trabalho 

258 — Divisão da tutela do trabalho. 

XLVII 

Duração do trabalho 

«™, 259oJ~. ?,UraCã0 d° trabalh0- 260 - Duração diária do trabalho. 
261 — Trabalho noturno. 262 — Repouso hebdomadário. 263 — Férias 
anuais. 

XLVIII 

Higiene e segurança do trabalho 

264 — Higiene e segurança do trabalho. Medicina do trabalho 265 
- Higiene do local do trabalho. 266 - Trabalho de carga e descarga nos 
portos 267 — Trabalho em construções. 268 - Exploração de jazidas 
petrolíferas. 269 _ Trabalho nas minas. 270 _ Trabalho na agricultu
ra com motores. 271 — Trabalho em lugares insalubres. 272 — Tra
balho a domicilio. 273 - Trabalho dos pintores. 274 - Trabalho do 
fósforo. 275 — Trabalho das padarias. 276 — Anquilostomiase. 277 — 
Assentos obrigatórios em estabelecimentos comerciais e industriais. 278 
— Alimentação do trabalhador. 

XLIX 

Acidentes do trabalho 

279 — Definição de acidente do trabalho e de moléstia profissional. 
280 — História da legislação sobre acidentes. 281 — Fundamento da r&-
lação jurídica resultante do acidente. 282 — Sujeitos da relação jurídica 
resultante: A — ativo — empregado ou beneficiários; B passivo — 
empregador. 283 — Objeto da relação jurídica resultante: a reparação. 
284 — Garantias da reparação. 285 — Processo da reparação. 
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L 

Regulamentação do trabalho 

286 — Regulamentação do trabalho no comércio. 287 — Idem nas 
farmácias. 288 — Idem nas casas de penhores. 289 — Idem nos bancos 
e casas bancárias. 290 — Idem nos trapiches e empresas de navegação. 
291 — Idem dos transportes terrestres. 292 — Idem na indústria. 293 
— Idem na indústria frigorífica. 294 — Idem nos serviços de comuni
cações. 295 — Idem nos serviços ferroviários. 

LI 

Regulamentação das profissões 

296 — Regulamentação da profissão de advogado. 297 — Idem de 
médico. 298 — Idem de farmacêutico. 299 — Idem de engenheiro. 300 
— Idem de químico. 301 — Idem de contador. 302 — Idem de jornalista, 
303 — Idem de vendedor. 304 — Idem de músico. 

LIT 

Regulamentações especiais 

305 — Regulamentação do trabalho de menores. 306 — Idem de 

mulheres. 

Lm 
Proteção à família do trabalhador 

307 — Generalidades "Dopolavoro", 308 — Habitações operárias. 

309 — Educação técnica. 

TÍTULO IV 

S E G U R O S SOCIAIS 

LTV 

Definição do Seguro Social 

310 —- Definição de Seguro Social. 

L V 

Divisão dos Seguros Sociais 

811 — Divisão dos seguros sociais 
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LVI 

Seguro contra a invalides 

812 — Seguro contra a invalidez. 

L V H 

Seguro contra a velhice 

813 — Seguro contra a velhice. 

LVIH 

Seguro contra a morte 

814 — Seguro contra a morte. 

LLX 

Seguro contra acidentes 

815 — Seguro contra acidentes. 

L X 

Seguro contra o desemprego 

316 — Seguro contra o desemprego. 

LXI 

Seguro contra a enfermidade 
817 — Seguro contra a enfermidade. 

Lxn 

Seguro-maternidade 

818 — Seguro-maternidade. 

LX1II 

Instituições de Previdênca Social 

319 _ Conceito de Previdência. 320 - Instituições de Previdência 
Social. 321 — Instituto dos Comerciários. 322 — Instituto dos Indus
triaria*. 323 — Instituto dos Bancários. 324 — Instituto dos Trabalha
dores em Transportes. 325 - Instituto dos Trabalhadores Marítimos 

12 
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326 Outros institutos. 327 — Caixas de Aposentadorias e Pensões. 

328 — Instituto de Resseguros. 

TÍTULO V 

DIREITO ADMINISTRATIVO D O T R A B A L H O 

LXTV 

Definição do Direito Administrativo do Trabalho 

Definição de Direito Administrativo do Trabalho. 329 

330 

L X V 

Divisão do Direito Administrativo do Trabalho 

Divisão do Direito Administrativo do Trabalho. 

LXVI 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

331 — Definição 332 — Organização. 333 — Atribuições e reali

zações. 

L X V H 

Departamento Nacional do Trabalho 

334 — Definição. 335 — Organização. 336 — Atribuições e reali

zações. 

L X V H I 

Inspetorias Regionais do Trabalho 

337 — Definição. 338 — Organização. 339 — Atribuições e reali

zações. 
LX1X 

Departamento Estadual do Trabalho 

340 — Definição. 341 — Organização. 342 — Atribuições e reali

zações. 
L X X 

Conselho Nacional do Serviço Social 

343 — Definição. 344 — Organização. 345 — Atribuições e reali

zações. 
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LXXI 

Departamento de Assistência Social 

346 — Definição. 347 - Organização. 348 _ Atribuições e reali-
zaçoes. 

LXXII 

Conselho Nacional de Cultura 

348 — Definição. 349 — Organização. 350 — Atribuições e reali
zações. 

TÍTULO VI 

DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

LXXin 

Organização Internacional do Trabalho 

351 — Definição. 352 — História. 353 — Constituição. 364 — 
Funcionamento. 

LXLX 

Conferências, recomendações e convenções 

365 — Conferências. 366 — Recomendações. 357 — Convenções. 

LXXX 

Conflitos de leis em matéria de trabalho 

368 — Conflitos de leis em matéria de trabalho. 

PROGRAMA DAS AULAS PRATICAS 

^ (N. B. — As visitas, de caráter facultativo, 
serão feitas fora do horário escolar). 

1 — Organização do elenco geral ou parcial da Legislação Social 
Brasileira. 
2 — Organização do elenco da legislação comparada referente a de
terminados assuntos do programa teórico. 

8 — Organização de bibliografia referentes a determinados assuntos 
do programa teórico. 
4 — Pesquisa da jurisprudência e de decisões administrativas sobre 
os mesmos assuntos. 
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5 — Elaboração de relatórios de observações feitas em visitas a ins
tituições ligadas à Legislação Social. 

6 — Elaboração de monografias sobre algumas das teses do progra
m a teórico. 

7 — Elaboração de sínteses de obras referentes à Legislação Social. 

8 — Exercícios de interpretação de dispositivos da Legislação Social. 

9 — Estatística do movimento sindical brasileiro. Relação dos sindi
catos existentes em São Paulo. — Visita a u m sindicato patronal e a um 
sindicato trabalhista. 

10 — Organização e legalização dos estatutos de sindicatos, uniões 
e federações. Redação das atas de suas assembléias. 

11 — Minutas de contratos colectivos de trabalho. Processo res

pectivo. 
12 — Histórico das greves ocorridas em São Paulo. Pesquisas das 

suas causas e conseqüências. 
13 — Organização de processos perante as Comissões Mixtas de Con

ciliação. 
14 — Idem perante as Juntas de Conciliação e Julgamento. Visita 

às de São Paulo. 

15 — Exame da parte prática do projeto de Justiça do Trabalho. Vi
sita à Vara especial de acidentes do trabalho e Cartório respectivo. 

16 — Visita a u m a grande indústria paulistana. 

17 — Minuta de contratos individuais de trabalho, de aprendizagem 
e de prova. 

18 — Processo da carteira profissional. 
19 — Documentação referente à lei dos Dois Terços. Processos refe

rentes à entrada, permanência e colocação de trabalhadores estrangeiros. 
Visita à Hospedaria de Imigrantes. 

20 — Idem referente à Lei de Acidentes do Trabalho. Processo da 
indenização respectiva. 

21 — Minuta de contratos de trabalho com participação nos lucros. 

22 — Processo administrativo para despedida de empregados. Do
cumentação referente à lei 62. Processo de u m a reclamação de empre
gado e defesa do empregador. 

23 — Documentação referente à duração do trabalho. Minuta de 
convenções para a sua prorrogação. Documentação referente à lei de 
férias. 

24 — Idem quanto ao trabalho de menores e mulheres. 
25 — Documentação e processo de inscrição dos profissionais liberais 

nos seus órgãos de classe. Documentação referente ao exercício da medi

cina e farmácia. 
26 — Processo para obtenção de empréstimos para acquisição de ca

sas operárias e instituição do bem de família. Visita a vilas operárias. 
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27 .— Visita aos principais Institutos de Previdência Social e estudo 
de sua organização e realizações. 

28 — Documentação referente aos Institutos-de Previdência Social 
Organização de processos de aposentadorias, pensões e outros favores 
deles dependentes. 

29 — Exame crítico de fórmulas usuais de contrato de seguros contra 
acidentes do trabalho. 

30 — Visita ao Departamento Estadual do Trabalho e estudo da sua 
organização. (Quando possível u m a excursão ao Rio de Janeiro, será fei
to o mesmo em relação ao Ministério do Trabalho). 

8 1 — idem ao Departamento de Assistência Social. Organização de 
processos referentes ao registo de instituições de serviço social neste De
partamento no Conselho Nacional do Serviço Social e de obtenção dos 
respectivos favores legais. 

32 — Relatório dos resultados obtidos pelas diversas conferências 
Internacionais do Trabalho em que o Brasil esteve representado. Elenco 
das convenções assinadas pelo Brasil. 

33 — Estudo especial do movimento demográfico brasileiro. Visita 
a u m Centro de Saúde e ao Departamento de Educação Física. 

34 — Exame crítico de regulamentos de oficina. 

35 — Organização de u m processo referente à lei de luvas. 

86 — Processo de destituição do pátrio poder. Visita ao Serviço de 
Proteção a Menores e ao Juízo de Menores. 

37 — Processo de registo de instituições culturais no Conselho Nacio
nal de Cultura e de obtenção dos respectivos favores legais. Visita à 
Escola de Serviço Social, ao Departamento de Cultura, ao Departamento 
de Educação e à Superintendência do Ensino Profissional. 

38 — Organização e legalização dos estatutos de u m a cooperativa. 
Visita ao Departamento de Assistência ao Cooperativismo e ao Depar
tamento do Fomento Agrícola. 

39 — Redação de autos de infração das leis trabalhistas. Defesas 
nos processos a elas referentes. 

40 — Visita a u m a instituição particular de assistência social. 
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QUARTO ANO 

DIREITO crvn, 
(Ia cadeira — Professor Dr. LINO DE MORAIS LEME) 

A — DEREITO DE FAMÍLIA» 

I 

Conceito e compreensão 

1) Conceito e evolução histórica da família. 
2) Noção e compreensão do Direito de Família. 

H 

Casamento — evolução e condições de validade 

3) Casamento — aspecto histórico e evolução do instituto no direito 

pátrio. 
4) Condições gerais de validade do casamento. 

III 

Impedimentos matrimoniais 

5) Impedimentos — noção e classificação. 
6) Impedimentos — fôrmas e efeitos da oposição e pessoas que os 

podem opor. 

IV 

Fôrmas exteriores do casamento 

7) Formalidades preliminares do casamento. 
8) Celebração do casamento. Casamento nuncupativo. 

9) Provas do casamento. 

V 

Regimes de bens 

10) Noções. Regime da comunhão universal. 
11) Regime da comunhão parcial. 
12) Regime da separação de bens. 
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18) Regime dotal: a) Constituição do dote; b) Direitos e obriga
ções do marido em relação aos bens dotais. 

14) Regime dotal: c) Restituição do dote; d) Separação do dote 
e sua administração pela mulher; e) Bens parafernais. 

16) Pactos antenupciais. Arras. 

VI 

Sanção das regras relativas à formação do casamento 

16) Sanções penais e sanções civis. 
17) Nulidades do casamento. 
18) Conseqüências da anulação do casamento. O casamento pu-

tativo. 

VII 

Efeitos jurídicos do casamento 

19) Efeitos jurídicos do casamento. Direitos e deveres dos côn
juges. 

20) Administração dos bens. 
21) Autorização marital e seu suprimento. 
22) Consentimento da mulher e seu suprimento. 

vm 
Situação da mulher casada 

23) Situação da mulher casada na legislação comparada. 
24) Posição da mulher casada no direito brasileiro. O direito so

bre o produto de seu trabalho. 
25) A mulher na chefia da sociedade conjugai. 
26) O estatuto da mulher. 

IX 

Dissolução do casamento e segundas núpcias 

27) Causas de dissolução do casamento na legislação comparada. 
O divórcio. 

28) Causas de dissolução do casamento no direito pátrio. A disso
lução pela morte. 

29) As segundas núpcias. 

X 

Desquite 

30) Desquite judicial. 
31) Desquite amigável. 
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XI 

Parentesco 

82) Noções. Filiação legítima. 

33) Legitimação.' 

84) Reconhecimento dos filhos ilegítimos. 

35) Adoção. 

xn 
Pátrio poder 

86) Extensão do pátrio poder. Direitos dos pais sobre o patrimô

nio dos filhos. 

87) Suspensão e extinção do pátrio poder. 
EiSS. 

XIII 

Efeitos do parentesco 

88) Direito ao nome. Alimentos. 

XTV 

Tutela 

7 , s« 
39) Organização da tutela. 
40) Garantia e exercício da tutela. 
41) Cofre de órfãos. Prestação de contas da tutela. 

42) Cessação da tutela. 

43) Menores abandonados. 

XV 

Curatela 
íit 

44) Organização da curatela. 

45) Funcionamento da curatela. Prestação de contas. 

46) Curatela do pródigo e do nascituro. 

47) Curadoria de ausentes. Efeitos da ausência quanto ao direito 

de família. 

48) Abertura de sucessão de ausente. 
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B — DIREITO DAS SUCESSÕES 

I 

Noções e sistemas 

1) Sucessão — conceito e fundamento. 
2) Sistemas de sucessão. 

n 
Condições e fôrma da sucessão 

3) Abertura da sucessão. 
4) Transmissão da herança. Ação de petição de herança. 
5) Aceitação e renúncia de herança — noções, fôrmas, requisitos, 

efeitos. Direito dos credores. Responsabilidade dos herdeiros. 
6) Exclusão da sucessão — causas e efeitos. 
7 — Casos de jacência da herança. Declaração de vacância. 
8) Guarda e administração da herança jacente. 

IV 

Sucessão intestada 

9) A ordem de vocação hereditária no direito pátrio e na legisla
ção comparada. 

10) Sucessão do cônjuge e dos colaterais. Direito sucessório da 
União e.das unidades federativas. 

11). Direito de representação — condições efeitos. 

Sucessão testamentária 

12) Testamento — noções e espécies. Capacidade para fazer tes
tamento. 

13) Testamento público. 
14) Testamento cerrado. 
15) Testamento particular. Testemunhas testamentárias. Codicilo. 
16) Testamentos especiais. 
17) Disposições testamentárias. 
18) Legados — noção, espécies, compreensão. Nulidades e inter

pretação dos legados. 
19) Efeitos dos legados e seu pagamento. 
20) Caducidade dos legados. Direito de acrescer entre herdeiros e 

tegatários. 
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21) Capacidade para adquirir por testamento. 
22) Herdeiros necessários. 
23) Redução das disposições testamentárias. 
24) Substituições — noção, espécie, fôrma, efeitos, extinção. 
25) Desherdação — causas, prova, efeitos. 
26) Revogação dos testamentos. 
27) Testamenteiro — nomeação. Testamentária. Execução dos tes

tamentos. 

VI 

Inventário e partilha 

28) Inventário. Inventariante; seus direitos e obrigações. 

29) Descrição e avaliação dos bens. Colações — objeto, condições, 
modos, direitos de pedir. Dispensa de colação. 

30) Dívidas passivas. Separação do patrimônio. 

31) Partilha: noção, espécies, normas. 

32) Direitos dos herdeiros em relação a imóvel que não couber no 
quinhão de um herdeiro ou não admitir divisão cômoda, e em relação 
a bens remotos, litigiosos ou de liquidação onerosa. 

33) Responsabilidade dos herdeiros pelos frutos e pelo dano. 

34) Efeito da partilha. Garantia dos quinhões hereditários. 

35) Nulidade da partilha. Atos do herdeiro aparente possuidor da 
herança. 

VII 

Sonegados 

36) Sonegação de bens. 

DIREITO CTVIL 

(l.a cadeira — Programa do Professor Dr. JORGE A M E R I C A N O — 
adotado pelo Livre-Docente Professor Dr. M A N U E L FRANCISCO 

PINTO PEREIRA) 

PRIMEIRA PARTE 

FAMÍLIA 

I 

1) Noção geral e conteúdo do Direito de Família. 
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II 

2) Casamento. Princípios fundamentais de ordem natural, moral e 
jurídica. Regime anterior à instituição do casamento civil. Regime do 
casamento civil. Regime da Constituição de 1934. 

III 

3) Impedimentos. Noção geral e classificação. 
4) Impedimentos. Quem os pode opor, tempo da oposição, prova, 

efeitos. 
5) Formalidades preliminares à celebração do casamento: Habi

litação. 

IV 

6) Celebração do casamento. 
7) Casamento in articulo mortis. 

8) Provas do casamento celebrado no país e no estrangeiro. Posse 
do estado de casado. L 

VI 

9) Efeitos jurídicos do casamento. Situação jurídica da mulher 
casada. 

10) Direitos e deveres do marido e da mulher. Noção geral. 

11) Atos de administração. Administração ordinária e extraordi
nária. Atos que dependem do concurso da vontade de ambos os cônju
ges. Atos de defesa e livre exercício de direitos particulares da mulher. 

12) Relações patrimoniais entre cônjuges. Pactos ante-nupciais. 
Arras. 

13) Autorização do marido: natureza jurídica do ato. Outorgas. 
Suprimento judicial. Efeitos. 

14) Consentimento da mulher: natureza jurídica do ato. Outorga. 
Suprimento judicial. Efeitos. 

15) A mulher na direção da sociedade conjugai. 

16) Direito da mulher sobre o produto do seu trabalho. 

VII 

17) Regimes de bens: comunhão universal. 
18) Regimes de bens: comunhão parcial. 
19) Regimes de bens: Separação. 
20) Regimes de bens: Dote. Direitos e obrigações do marido. 
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21) Regimes de bens: Dote. Separação e administração pela mu
lher. Bens parafernais. Doações ante-nupciais. 

VIII 

22) Pátrio poder, quanto à pessoa e aos bens dos filhos. 

23) Suspensão e extinção do pátrio poder. 

IX 

24) Dissolução da sociedade conjugai. Noção geral, divórcio. 

X 

25) Casamento nulo e anulável. Ação de anulação. Separação de 
corpos. Casamento putativo. 

26) Efeitos da nulidade do casamento quanto aos cônjuges, aos 
filhos e aos bens. 

XI 

27) Disposições penais em matéria de casamento. 

XII 

28) Desquite: Noção geral. Causas de desquite judicial. 

29) Desquite: Desquite amigável. Efeitos quanto aos cônjuges, aos 
bens, aos filhos. 

XHI 

30) Dissolução do casamento pela morte. Segundas núpcias. Efeito 
quanto aos filhos do primeiro leito. 

XIV 

31) Parentesco: Noção geral e espécies. Modo de contar os graus. 
32) Filiação legítima e ilegítima. Sub-divisões. 

• 33) Reconhecimento voluntário. Quem pode ser reconhecido. Quem 
pode reconhecer. Fôrma do reconhecimento. Efeito. 

84) Reconhecimento forçado. Investigação de paternidade e de ma
ternidade. 

35) Adoção. Quem pode adotar. Requisitos. Formação e dissolu
ção do vínculo. Efeitos. 

X V 

36) Alimentos. Por quem são devidos. Fôrma de prestação. 
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XVI 

37) Tutela: Noção geral. A quem incumbe exercê-la. Excusa de 
tutores. 

38) Garantia e exercício da tutela. Efeitos da tutela quanto à 
pessoa e bens dos tutelados. 

39) Cessação de tutela. Prestação de contas. 

XVH 

40) Menores abandonados. Ação social do Estado. 

xvin 

41) Curatela. Noção geral. Quem incide em curatela. Quem a 
promove. A quem incumbe exercê-la. 

42) Efeitos da curatela quanto à pessoa e aos bens do curatelado. 
Extinção da curatela. Prestação de contas. 

43) Disposições especiais à curatela do pródigo e à curatela do 
nascituro. 

XIX 

44) Ausência. Noção geral. A quem incumbe exercer a curatela. 
Efeitos da curatela em relação aos bens. Efeitos quanto ao direito de 
família. 

45) Abertura da sucessão provisória. 
46) Abertura da sucessão definitiva. 

S E G U N D A P A R T E 

SUCESSÕES 

XX 

47) Direitos das sucessões. Noção geral e evolutiva histórica. Fun
damento moral e social. 

48) Sucessão, conceito. Classificações diversas. Distinção entre su
cessão legítima testamentária. Sistema misto. 

49) Condições, tempo e lugar da abertura da sucessão. 

XXI 

50) Transmissão da herança. 

XXII 

51) Aceitação e renúncia da herança. 
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xxra 
52) Herança jacente. 

XXIV 

53) Os que não podem suceder. 

XXV 

64) Sucessão legítima. Ordem da vocação hereditária. Noções gerais. 
55) Sucessão dos descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, 

União, Estados, Distrito Federal. 
56) Direito de representação. 

XXVI 

57) Sucessão testamentária. Liberdade de testar. Testamento, con

ceito, natureza, objeto. 
58) Testamento público. 
59) Testamento cerrado. 
60) Testamento particular. 
61) Testamento marítimo, testamento militar. 
62) Testemunhas testamentárias. 
63) Codieilos. 

xxvn 
64) Disposições testamentárias, em geral. 

65) Legados em geral. 
66) Legados: efeitos, pagamento. Caducidade. 
67) Direito de acrescer entre herdeiros e legatários. 

XXVIII 

68) Capacidade para adquirir por testamento. 
69) Herdeiros necessários. 
70) Redução das disposições testamentárias. 
71) Substituições. 

XXIX 

72) Desherdação. 

XXX 

73) Revogação dos testamentos. 

XXXI 

74) Testamentário. 
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75) Inventário e partilha. 
76) Sonegados, colações, dívidas, garantia dos quinhões. 

DIREITO COMERCIAL 

(2.* cadeira — Professor Dr. ERNESTO DE MORAES LEME) 

(FALÊNCIA E DIREITO MARÍTIMO) 

I 

FALÊNCIA 

1) Síntese histórica do instituto da falência. 
2) Estado de falência. Sua caracterização. Devedores sujeitos à 

falência. 
8) Da declaração judicial da falência. Juízo competente. Pessoas 

que podem requerê-la. A sentença declaratória. Recursos. 
4) Dos efeitos jurídicos da sentença declaratória da falência. Efei

tos em relação aos credores. Efeitos em relação à pessoa do falido. 
Efeitos em relação aos bens do falido. Efeitos em relação aos contra
tos do falido. Revogação de atos praticados pelo devedor antes da fa
lência. 

6) Da administração da massa falida. Do síndico. Do liquidatário. 
6) Da arrecadação. 
7) Da habilitação dos credores. Verificação e classificação dos 

créditos. 
8) Das assembléias de credores. 
9) D a concordata. 
10) Da realização do ativo e liquidação do passivo. Pagamento aos 

credores da massa. Pagamento aos credores da falência. 
11) D a reivindicação. Dos embargos de terceiro. 
12) Da rehabilitação. 
18) Da concordata preventiva. 
14) Da matéria penal em relação à falência e à concordata pre

ventiva. 
15) Da falência no direito internacional privado. 

II 

DIREITO MARÍTIMO 

1) Do comércio marítimo: seu desenvolvimento. 
2) Do direito marítimo: sua história. 
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8) Do navio: conceito, estrutura física, natureza jurídica. Sua 
nacionalidade. 

4) D a propriedade naval. Armador. Parceria marítima. 
6) Do pessoal de bordo. 
6) Do contrato de transporte. 
7) Das avarias. 
8) Do abalroamento. 
9) D a arribada forçada. 
10) Do naufrágio. 
11) Do seguro marítimo. 
12) Do câmbio marítimo. 
13) Da compra e venda marítima. Cláusulas do comércio inter

nacional. 
14) Da hipoteca naval. 

(*) DmEITO JUDICIÁRIO CIVIL 

(3.a cadeira — Professor Dr. GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE 
REZENDE FILHO) 

QUARTA PARTE 

AÇÃO ORDINÁRIA 

Fase ordinária 

57) Propositura da ação ordinária: petição inicial, libelo, requisi
tos, articulados, cláusulas salutares e oferecimento em audiência. 

58) Emenda, adição e mudança de petição inicial ou libelo. Ex
cesso de pedido. 

69) Exceções: conceito, fisionomia jurídica, espécies e ordem de 
apresentação. 

60) Exceção de suspeição. 
61) Exceção de incompetência. 
62) Exceção de ilegitimidade de parte. 
63) Exceção de litispendência e coisa julgada. 
64) Contestação: conceito, divisão e momento processual. 
65) Réplica e tréplica. 
66) Litiscontestação. 

(•) (Programa continuado do Professor Dr. Gabriel José Rodrigues de Bezende 
Filho — Vida o anuário de 1938 — 1.* fasclculo). 
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67) Reconvenção: conceito e característicos diferenciais da com
pensação. Quem pode reconvir e contra quem se pode reconvir. Causas 
que não admitem reconvenção. Processo e efeitos. 

68) Denunciação da lide: chamamento e nomeação à autoria. De-
nunciação do litígio a terceiros interessados. 

69) Oposição: conceito, natureza, finalidade e processo. 
70) Assistência: conceito, evolução e finalidade. Diferença entre 

assistência propriamente dita e jntervenção litisconsorcial. Momento em 
que é lícita a intervenção do assistente. 

Fase probatória 

71) Dilação probatória. 
72) Prova: conceito e necessidade. 
73) Classificação das provas. 
74) Discriminação legal dos meios de prova. 
76) Incidência da prova. 
76) ônus da prova. 
77) Tempo de produção da prova. Prova ad perpetuam rei me-

moriam. 
78) Admissibilidade de provas produzidas em outro processo ou 

juízo. 
79) Conflito de provas. Critério com que deve o juiz apreciar 

as provas. 
80) Prova literal. 

81) Como e quando se ilide a fé dos instrumentos. Conceito e mo
dalidades da falsidade. 

82) Confissão. 
83) Juramento. 
84) Prova testemunhai. 
85) Presunções. 
86) Prova pericial. 

Fase decisória 

87) Alegações finais. 
88) Sentença: definição, função, classificação, requisitos e efeitos. 
89) Custas e despesas judiciais. 
90) Recursos: definição, justificação, esboço histórico, espécies no 

direito pátrio. 
91) Embargos. 
92) Apelação. 
93) Agravo. 

94) Carta testemunhavel. 
95) Revista. 
96) Recurso extraordinário. 

18 
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97) Coisa julgada. 
98) Ação rescisória. 

DffiEITO PÚBLICO INTERNACIONAL 

(4a cadeira — Professor Dr. BRAZ DE SOUZA ARRUDA) 

1) Introdução histórica ao estudo do Direito Internacional. 
2) O estudo atual do Direito Internacional. Superficialidade e 

reacionismo. Democratização do D. das Gentes. 
3) Definição do Direito Internacional. Fundamento. Fontes. Re

lações com o Direito Interno. Domínio. Codificação. 
4) História do Direito Internacional. 
' 5) Pessoas internacionais. 
6) O Império Britânico. 
7) A Santa Sé. 
8) Direito dos Estados. 
9) Deveres dos Estados. Responsabilidade dos Estados. 
10) O território. O mar. Liberdade do mar. Pescarias. O fundo 

do mar. 
11) O indivíduo e o D. Internacional. 
12) Os chefes do estado. Ministério das relações exteriores. 
13) Direito Diplomático. Noção, fontes, importância. A Diplomacia. 

14) Tratados. 
15) Solução pacífica dos conflitos internacionais. 
16) Meios coercitivos para solucionar os conflitos internacionais. 
17) A guerra. Conceito, espécies, causas, fins. Região. Os beli

gerantes. 
18) O caráter da guerra. Moderna transformação dos métodos de 

guerra. A guerra é incompatível com a civilização contemporânea. 

CURSO COMPLEMENTAR 

A NAVEGAÇÃO AÉREA E O DIREITO INTERNACIONAL 

CURSO PRÁTICO 

1) A radiofonia e o D. Internacional. 

2) A Liga das Nações. 
3) A guerra e a civilização. 
4) A América e o Direito Internacional. 
5) O pacifismo. 
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MEDICINA LEGAL 

(6.» cadeira — Programa do Livre-Docente Professor Dr ANTÔNIO 
F E R R E I R A D E A L M E I D A JÚNIOR) 

I D E N T I F I C A Ç Ã O 

1) Importância da identificação. Processo. As impressões digi
tais. Fundamentos da identificação datiloscópica. 

2) Classificação datiloscópica de Vucetich. Ficha datiloscópica. 
3) Fotografia sinalética. Retrato falado. Tatuagens. Cicatrizes. 

Estigmas profissionais. 

II 

NOÇÕES ELEMENTARES DE TÉCNICA POLICIAL 

4) O local do fato: descrição, planta, fotografia métrica. 
5) Impressões digitais: pesquisa, revelação, fixação, transporte e 

comparação. 

6) Pegadas isoladas: pegadas em série. Impressões dentárias. 
7) Pesquisa e estudo das manchas de sangue. Diagnóstico específico. 
8) Grupos sangüíneos. Aplicações ao diagnóstico individual do san

gue. Diagnóstico regional. 

9) Estudo médico-legal dos pêlos: espécie animal; região do cor
po; sexo do indivíduo: idade; pêlos caídos, arrancados ou cortados. 

10) Armas de fogo: identificação do atirador pelo exame da arma; 
data do último disparo; identificação da arma de que proveio determi
nado projétil; impressões indumentárias; distância do tiro. 

11) Noções elementares de perícia gráfica. Processos de exame dos 
documentos escritos. 

m 
LESIVIDADE 

12) Classificação dos agentes lesivos de natureza mecânica. O es
forço como agente lesivo endógeno. 

13) Instrumentos cortantes; instrumentos perfurantes; instrumen
tos pérfuro-cortantes. Estudo médico legal das lesões respectivas. 

14) Agentes contundentes. Lesões respectivas. Escoriações; equi-
moses. 

15) Estudo médico-legal das cicatrizes. Classificação; elementos 
descritivos. Diagnóstico da causa. Idade da cicatriz. Danos determi
nados pela cicatriz. 
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16) Inibição direta e inibição indireta. O "shock" e seu mecanismo. 
17) Ações físicas. Lesões produzidas pelo calor, pela luz, pela ele

tricidade. 
18) Ações químicas. Critérios para o diagnóstico médico-legal de 

envenenamentos. 
19) Asfixias mecânicas. Sufocação direta; sufocação indireta. En

forcamento; estrangulamento; esganadura. 
20) Asfixia por submersão: suas fases. Problemas médico-legais. 
21) bitoxicação pelo oxido de carbono e pelo gás de iluminação. 
22) Os germes infetuosos como agentes lesivos. 
23) A emoção, agente lesivo. Traumatismo psíquico. 
24) Classificação penal das lesões corporais: lesões leves e lesões 

graves. 
25) Lesões gravíssimas. Conceito médico-legal de deformidade. 
26) Lesões mortais. Concausas pre-existentes; concausas superve

nientes . 

IV 

T A N A T O L O G I A 

27) Morte real e morte aparente. Sinais de morte. 
28) Morte súbita e morte agônica. 

V 

N O Ç Õ E S D E I N F O R T U N Í S T I C A 

29) O risco profissional. Patologia do trabalho. Distinção entre 
acidente do trabalho e doença profissional. 

30) Conceito de acidente do trabalho segundo a lei brasileira. 
81) Avaliação do grau de incapacidade por acidente do trabalho. 

32) A simulação em matéria de acidentes do trabalho. 

VI 

S E X O L O G I A 

33) Impedimentos matrimoniais de natureza biológica. Hermafro-
ditismo e pseudo-hermafroditismo; idade; consangüinidade; diferença ra

cial; doenças. Gestação presumida. 
34) Estudo médico-legal da impotência. 
85) Ultrage público ao pudor; exibicionismo; gestos obcenos. Aten

tado ao pudor. 
36) Defloramento; conceito médico-legal; exame pericial. 
37) Estupro, diagnóstico da violência. Abolição da capacidade de 

resistência por parte da vítima. 
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38) A gravidez. Duração mínima, máxima e média. Sinais de pro
babilidade e de certeza. 

39) Abortamento criminoso. 
40) O infanticídio. 
41) Provas biológicas da filiação. 

VII 

PSICOPATOLOGIA FORENSE 

42) O fenômeno psicológico do testemunho. Crítica da prova tes
temunhai. 

43) Perícia de credibilidade. Processos psicoanalíticos; processos 
baseados na expressão motora; o reflexo psico-galvânico; a hipnose e a 
narcose. 

44) A emoção como modificador da responsabilidade. Crime emo
cional e crime passional. 

45) Ação do álcool sobre o organismo humano. Embriaguez tí
pica e seus graus. Diagnóstico. 

46) A embriaguez como modificador a da responsabilidade penal. 
47) Estudo sumário das oligofrenias. Determinação do grau de 

insuficiência mental. Os tests. Quociente intelectual. 
48) A demência senil sob o ponto de vista médico-legal. 
49) A demência paralítica. 
50) A esquisofrenia e as parafrenias. 
51) A paranóia. 

52) A psicose maníaco-depressiva. 
53) A epilepsia. 
54) A histeria. 

55) As perversões sexuais: homossexualismo, sadismo e masoquis-
mo, feiticismo. 

56) A assistência aos alienados: legislação e instituições. 
57) Os alienados perante a lei penal: irresponsabilidade; a dou

trina da responsabilidade parcial. 

58) A incapacidade civil por alienação mental: questões periciais. 

vm 
PERÍCIA MÉDICA 

59) Histórico da perícia médica. Conceito atual. Casos. Escolha 
dos peritos. Perícia contraditória. Número de peritos. 

60) Regulamentação da perícia. Diligências médico-legais. Do
cumentos médico-legais. Valor jurídico da perícia. 
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QUINTO ANO 

<*) DIREITO JUDICIÁRIO CIVIL 

(Ia cadeira — Programa do Professor Dr. SEBASTIÃO SOARES 
D E FARIA) 

PARTE QUARTA 

(SP ano) 

CAP. XI 

DA FASE DECISÓRIA 

222 Da conclusão. O que seja; seus efeitos, quando pode ser 

aberta. 
223 Da sentença. Deliminação do conceito, relativamente a ou

tros conceitos afins. 
224 — Da natureza da sentença; várias escolas em torno deste tema. 

Suas funções. 
225 — Das espécies de sentença. Sua classificação; importância prá

tica deste problema. 
226 — Dos conceitos componentes da sentença: histórico da ques

tão, motivos de decidir, dispositivo. 
227 — Dos requisitos formais da sentença. 
228 — D a publicação e intimação da sentença. 
229 — Dos efeitos da sentença. 
230 — Das custas. Condenação nas custas e outras pronunciações. 
231 — Dos recursos: significação várias. Determinação do seu con

ceito técnico amplo, como reiteração da instância da causa, e de seu 
sentido técnico forense, como reiteração da instância da causa para jui
zes ou tribunal de grau superior. 

232 — Das razões filosóficas do recurso, em face dos erros oriun
dos do contraste entre a perfeição ideal do conceito da justiça e a real 
imperfeição do magistério humano. 

233 — Do sistema de recursos no Direito Romano, no Direito Ca-
nônico, no Direito Moderno e no Direito Pátrio. Espécies. 

234 — Dos embargos. O que sejam; espécies. 
235 — Dos embargos que podem ser opostos; quem pode embargar. 

Segundos embargos. 

(*) Programa continuado do Professor Dr. Francisco Morato — adotado P«"> 
Professor Dr. Sebastião Soares de Faria — Vide anuário de 1938 — !•• fasciculo). 
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236 — Do processo dos embargos. 
237 — Do agravo; definição, história e espécies. 
238 — Dos agravos de petição e de instrumento; o que sejam; ca

sos em que se admitem. 
239 — Do processo dos agravos de petição e de instrumento. 
240 — Da apelação: noção geral, história e espécies. 
241 — Dos que podem apelar e dos juizes que conhecem das ape

lações. 
242 — Da interposição e recebimento da apelação. 
243 — Dos efeitos do recebimento. 
244 — Da atempação e seguimento da apelação. 

245 — Da deserção da apelação. 
246 — Do processo da apelação na instância superior. 
247 — Dos embargos ao acórdão: quando e em que termos são 

admitidos. 
248 — Da carta testemunhável: história, evolução, conceito atual. 

249 — Da aplicabilidade da carta testemunhai. Se é u m recurso no 
sentido técnico-científico. Seu processo em primeira e segunda instâncias. 

250 — Da revista: o que era e o que é no sistema de nosso direito. 
Casos e processo. 

251 — Do recurso extraordinário: seu conceito, função capital e ca
sos em que é admitido. 

252 — Do processo do recurso extraordinário, na inferior e na su
prema instância 

253 — Da coisa julgada: o que seja; sua função positiva e negativa. 
254 — Da coisa julgada: quando e como se pode deduzi-la em juízo. 
255 — Das sentenças que produzem coisa julgada. 
256 — Da tríplice identidade de coisa, de causa e de pessoa — 

condição impreterível da coisa julgada. 
257 — Da sabedoria e universalidade da regra romana — res inter 

alios acto vel iudicata aliis non podest nec nocet. 

258 — Dos motivos da sentença: quando e em que termos produ
zem coisa julgada. 

259 — Da ação rescisória. 

CAP. XII 

DAS AÇÕES SUMARIAS, SUMARÍSSIMAS EXECUTIVAS 

260 — Das ações sumárias: caracterizam-se pelo valor do pedido, 
urgência da espécie em litígio e processo a que, em conseqüência, são 

sujeitas. Conceito; diferença entre o processo sumário propriamente dito 
e o processo especial de certas ações que, em geral, também se dizem 
sumárias. 
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261 Do processo das ações sumárias e da problemática vantagem 
de estabelecer o sumário como regra e o ordinário como exceção. 

262 — Das ações sumaríssimas: conceito, casos e processo. 

263 — Das ações executivas. 

CAP. XIII 

DA AÇÕES ESPECIAIS 

264 Das ações executivas especiais: o executivo fiscal, o executivo 

hipotecário e outros. 
265 Das ações decendiárias: conceito; títulos que dão lugar à 

ação de assinação de dez dias, sem ou com prévio reconhecimento. 
266 Do processo das ações decendiárias. Embargos do réu; seu 

julgamento. Efeitos da sentença. 
267 Das ações possessórias: conceito, princípios gerais, casos em 

que têm lugar, espécies. 
268 Da ação de força iminente ou interdito proibitório. 
269 D a ação de força nova turbativa ou de manutenção posses-

sória. Este interdito supre outros muitos remédios de direito judiciário. 
270 D a ação de força nova espoliativa ou reintegração possessória. 
271 — D a ação de nunciação de obra nova: o que seja, a quem 

compete. Processo, petição inicial, execução do mandado, defesa do nun-
ciado, caução de opere demoliendo. 

272 — Das ações de preceito cominatório ou de embargos à pri
meira. Múltiplos casos em que têm lugar. 

273 — D a ação de prestação de contas. 
274 — D a ação de usucapião. 
275 — Das ações divisórias: princípios gerais, espécies. 
276 — D a ação de demarcação de terras ou finium regundorum. 
277 — D a ação de demarcação de prédios urbanos, de construções 

e conservação de tapumes e paredes divisórias. 
278 — D a ação de divisão de terras ou eommuni dividundo. 

279 — Da ação de divisão de prédio urbano. 
280 — D a ação de administração, venda e aluguel da coisa comum. 
281 — D a ação familise erciscundse ou de inventário. Inventários e 

arrolamentos. 
282 — Das ações relativas à enfiteuse: preferência do senhorio, co-

misso, eleição de cabecel, resgate e abandono do domínio útil. 
283 — Das ações pignoratícias: remissão e excussão do penhor. 

284 •— Da ação de depósito. 
285 — Das ações de preempção ou preferência e direito de ação. 
286 — D a ação de desapropriação por necessidade ou utilidade pú

blica. Princípios gerais; processo. Direito de Extensão e retrocessao. 

287 — Da ação de despejo. 
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288 — Das ações de acidentes de trabalho. 

289 — Das ações para recuperação de títulos ao portador e anula
ção de efeitos comerciais. 

290 — Das ações para remissão de hipoteca e especialização de hi
poteca legal. 

291 — Das ações relativas à sociedade: integralização de ações ou 
quotas sociais, dissolução e liquidação de sociedade. 

292 — Das ações para invalidação de atos da administração pública. 

PARTE QUINTA 

(S.° ano) 

CAP. XIV 

DA EXECUÇÃO 

293 — Da execução: idéia etimológica, conceito, espécies várias. 
294 i— Da concurrência de execuções. 

295 — Dos modos de execução — per actionem judicati ou officio 
judieis. 

296 — Dos documentos indispensáveis para o ingresso da execução. 
297 — Do juiz competente para execução. Quando e como se faz 

precatório. Extensão da jurisdição do juiz deprecado. Questões de com
petência. 

298 — Quem é competente para pedir a execução. 
299 — Contra quem se .move regularmente a execução. 
300 — Do procedimento no caso da condenação ser líquida só em 

parte. Como se excede o modo da execução. 

301 — Da liquidação da sentença: conceito, casos, espécies, extensi-
bilidade e modos. 

302 — Da citação do executado. 

303 — Da execução por quantia certa. Como deve ser requerido o 
executado; direitos que lhe cabem no prazo de 24 horas. Nomeação de 
bens à penhora. Se é lícito a terceiro nomear bens próprios à penhora. 

304 — Da penhora: requisitos, bens a ela sujeitos, ordem que nela 
se deve guardar. Quando se permite nova penhora, penhora no rosto dos 
autos, multiplicidade de penhoras. 

305 — Dos efeitos da penhora; intimação e acusação da penhora. 
306 — Do depósito. Do depositário, seus deveres e direitos. 
307 — Da avaliação; quando necessária. Como nela se procede; 

aplicação dos princípios do arbitramento. Critérios de avaliação, do justo 
•preço. Casos em que se permite nova. 

308 — Dos editais de praça; formalidades. 
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309 Da hasta pública. Da arrematação; requisitos e solenidades; 
como se faz. Dos lanços e depósitos do preço. Segunda e terceira pra

ças; leilão. 
310 — Dos efeitos da arrematação arrematação real a real. 
311 Da remissão dos bens penhorados; fôrma prática. 

312 — Da adjudicação. 
313 Da execução das sentenças sobre ação real ou coisa certa ou 

em espécie. Como nela se procede. 
814 — Da execução no juízo divisório. 
315 — Da execução para prestação de fato; prestação positiva, pres

tação negativa. 
316 Da execução da sentença nas ações universais. 
317 D a execução por sentença alternativa ou condicional, coisa 

incorpórea e outras. 
318 Da execução contra a Fazenda Pública federal, estadual ou 

municipal. 
319 Dos embargos do executado; quais os admitidos, quando de

vem ser opostos, como se processam. Embargos de erro de conta, em
bargos de matéria velha. Embargos de terceiro. 

PARTE SEXTA 

(6.° ano) 

CAP. XV 

DOS PROCESSOS ESPECIAIS 

320 Dos processos especiais: sua natureza e singularidade. 
321 Do concurso creditório, para preferência ou rateio entre os 

concurrentes. Casos em que têm lugar; processo. 
322 — Da emancipação por suplemento de idade. 
323 Da tutela e curatela; administração dos bens dos incapazes. 
324 Da alienação, arrendamento e hipoteca de bens de menores 

e incapazes. 
325 — Do suprimento de consentimento. 
326 — Da declaração de ausência. Da herança jacente, bens de au

sentes, vagos e do evento. 
327 — Da sub-rogação de bens inalienáveis. 
328 — Da habilitação de casamento, dispensa de proclamas e opo

sição de impedimentos. 
329 — Do casamento nuncupativo; sua redução. 
330 — Da organização e fiscalização das fundações. 
331 — Da abertura e execução dos testamentos e codicilos. 
332 — Da extinção do fideicomisso e usufruto. 
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333 — Da apreensão de embarcações. 

334 — Da justificação para tomada de dinheiro a risco marítimo 
ou vendas de mercadorias em transporte marítimo. 

335 — D a restauração e separação do dote; venda de bens dotais. 

336 — Da arrecadação dos salvados marítimos. 

337 — Das arribadas forçadas. 

338 — Da liquidação, repartição e contribuição da avaria grossa. 

339 — Da liquidação da avaria a cargo do segurador. 

340 — Da incorporação de bens ao patrimônio nacional. 

341 — Do leilão de objetos depositados em cofres públicos. 

342 — Do mandado de segurança. 

DIREITO JUDICIÁRIO PENAL 

(2.a cadeira — Programa do Professor Dr. RAFAEL CORREIA DE 
S A M P A I O — adotado pelo Professor Dr. GABRIEL JOSÉ R O D R I G U E S 

D E R E Z E N D E FILHO) 

INTRODUÇÃO — NOÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

1) Ação criminal e ação civil. Diferença entre o processo criminal 
e o processo civil. 

CAPÍTULO II 

2) Posição do processo criminal no quadro geral da ciência jurídica. 
3) Relação do processo criminal com outras ciências, especialmente 

com o direito constitucional, administrativo, civil, comercial, medicina le
gal, antropologia criminal. 

4) Esboço histórico do processo criminal nas principais épocas hu
manas. 

5) Fôrma acusatória, inquisitória e mixta. Influência do Direito 
Canônico pelo princípio da inquisitio ex-officio, introduzida por Inocên-
cio III. 

CAPÍTULO III 

6) Das prisões que antecedem aos julgamentos: 
a) prisões em flagrante; 
b) prisão preventiva; e 
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e) prisão em conseqüência do despacho de pronúncia. Formalidades 

essenciais. 
7) Fiança. Definição. Quando tem lugar. Seu processo. 
8) Fiança provisória. Quando tem lugar. Seu processo. 
9) Fiança definitiva. Quando tem lugar. Seu processo. 
10) Recursos nos processos de fiança. 
11) Quebramento de fiança. Casos e conseqüências. 
12) Das buscas e apreensões. Objetos que podem ser apreendidos. 

Formalidades. 

PARTE GERAL 

ORGANISMO GERAL DO PROCESSO E DA JUSTIÇA CRIMINAL 

CAPÍTULO I 

18) Compreensão do Processo Criminal: 
a) Como mecanismo, que tende a pôr em ação as leis do processo 

criminal, ou a organização judiciária criminal; 

b) o processo no sentido restrito ou o conjunto das regras e fôrmas 
segundo as quais a organização judiciária criminal tem de funcionar na 

indagação dos delitos e punição dos delinqüentes. 

Crítica destes conceitos. 

CAPÍTULO II 

14) Da justiça criminal da União e dos Estados. 

15) Da unidade processual. Crítica do artigo n. 16 da Constitui

ção Federal. 
16) Funcionários e auxiliares da justiça criminal. 

17) Do ministério público da União e dos Estados. 
18) Da polícia criminal: funcionários e seus auxiliares. Da polícia 

de carreira no Estado de São Paulo. 

19) Da Assistência Judiciária. 

CAPÍTULO III 

DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

20) Noções gerais de jurisdição e competência em matéria criminal. 

21) Do foro competente. Princípio geral: foro competente é o do 

lugar do delito. 

22) Limitações da competência do foro. 
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PARTE ESPECIAL 

DA AÇÃO CRIMINAL 

CAPÍTULO I 

23) Ação pública. Procedimento ex officio. Denúncia de qualquer 
do povo. 

24) Ação privada. A quem compete. Da pluralidade de autores 
e réus. Do litisconsórcio no crime. 

CAPÍTULO II 

DAS FÔRMAS GERAIS DO PROCESSO 

25) Inquérito policial. Valor judiciário do inquérito policial como 
peça de instrução para a ação criminal. Do corpo de delito. 

CAPÍTULO ni 

26) Queixa. Quais as suas formalidades e requerimentos. 
27) Denúncia. Quais as suas formalidades ou requisitos. Parte 

auxiliar no sumário de culpa. 
28) Do procedimento ex officio. Quando e como pode ter lugar. 

CAPÍTULO IV 

29) Indeclinabilidade da fôrma. Atos e termos processuais. Citação. 
30) Da formação da culpa. Quais os seus termos essenciais. 
31) Ato de qualificação. Requisitos e sua importância no processo 

criminal. 
32) Prova testemunhai. Testemunhas numerárias, referidas, e in

formantes. Como devem ser inquiridas. 
38) Da reinquirição de testemunhas do sumário, no sumário. Quan

do pode ser requerida. 
34) Provas que podem ser oferecidas no sumário. 
35) Interrogatório do réu. Sua importância jurídica. Quais as 

suas formalidades. 
36) D a confissão. Seu valor jurídico como prova da culpa, 
37) Do despacho de pronúncia. Requisitos e conseqüências. Da im-

pronúncia. 

CAPÍTULO V 

38) Do libelo. O que deve conter. Sua conclusão. Formalidades. 
39) Da contrariedade. 
40) Da convocação do júri. Preparo do processo. 



— 206 — 

41) Do processo perante o júri. Formação do Conselho de Sentença. 
Recusações. Parte auxiliar do plenário. Quesitos. Sentença. 

CAPÍTULO VI 

42) Dos processos de julgamento por juiz singular. 
43) Processo de responsabilidade dos juizes e autoridades policiais. 
44) Processo de falência culposa ou fraudulenta. 
46) Processo de latrocínio e roubo nas fronteiras. 

CAPÍTULO VII 

46) Do habeaa eorpus. 
47) Caso em que se pode usar deste recurso especial. Processo e 

julgamento do habea8 eorpus. 
48) Conseqüência da concessão do hdbeas corpua. Responsabilidade 

das autoridades. 
49) Habeaa corpua durante o estado de sítio e de guerra. Mandado 

de segurança. 

RECURSOS 

CAPÍTULO I 

50) Noções gerais sobre recursos. 
51) Recurso de recebimento ou não da queixa ou denúncia. 
52) Recurso de despacho de pronúncia ou não pronúncia. 
52) Do recurso de agravo no auto do processo. 
54) Do recurso de apelação. 
55) Do protesto por novo júri. 
56) Da revisão. 

CAPÍTULO II 

57) Processo dos recursos especificados no capítulo anterior. Sua 
ínterposição, prazos e julgamento. 

DA EXECUÇÃO DAS PENAS 

CAPÍTULO I 

58) Da execução das penas. Crítica da nossa legislação. 
59) Da repercussão recíproca dos atos e julgamentos no crime e 

no cível. 
CAPÍTULO II 

60) Da extinção das penas. 
61) Da suspensão da condenação. 
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63) Do livramento condicional. 
64) Do perdão do ofendido nos casos em que não há lugar a ação 

pública. 
65) Anistia. Graça. Comutação. Indulto. 
66) Do perdão do nosso sistema constitucional. Atribuições do 

Presidente da República. 
67) Do cumprimento da pena. 
68) Da rehabilitação. 
69) Da reparação às vítimas do delito e dos erros judiciários. 

DntEITO INTERNACIONAL PRIVADO 

(3a cadeira — Programa do Livre-Docente Professor Dr. MIGUEL 
FRANCISCO PINTO PEREIRA) 

1 — Natureza e conteúdo do Direito Internacional Privado. 
2 — Posição do Direito Internacional Privado no sistema jurídico; 

disciplinas vizinhas. 
3 — Da denominação Direito Internacional Privado. 
4 — Lineamentos históricos. 
5 — Círculo anglo-americano. 
6 — Círculo romano. 

7 — Do Direito Internacional Privado como direito positivo. 
8 — Da nacionalidade e do domicílio. 
9 — Da naturalização e suas conseqüências. 
10 — Da aplicação da lei estrangeira. 
11 — Dos atos jurídicos: fôrma e prova. Da locu8 regit aetum. 
12 — Das cláusulas reservativas. 
13 — Da fraude à lei. 
14 — Do retorno. 

15 — Capacidade: pessoas naturais e pessoas jurídicas. 

16 — Do casamento: condições de fundo e condições de fôrma. 
17 — Das relações pessoais dos cônjuges. 
18 — Das relações patrimoniais dos cônjuges. 
19 — Das relações jurídicas entre pais e filhos: filhos legítimos; e 

filhos ilegítimos. 
20 — Da tutela e da curatela. 
21 — Da dissolução do casamento. 
22 — Da adoção: lei aplicável. 
23 — Da posse e das ações possessórias: frutos; indenização. 
24 — Da propriedade: leis que a regulam. 
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25 Das servidões; leis aplicáveis. ' 
26 - Da hipoteca convencional, legal e judicial: leis que as regulam. 
27 — Do penhor; lei que se lhe aplica. 
28 - Direitos autorais; conceito e amplitude; leis por que se regem. 
29 Da capacidade para contratar. 
30 Das obrigações contratuais: 

a) lex loci contractu»; 
b) lex loci executionis; 
c) lex personalis debitaria. 
81 — Da vontade das partes contratantes. 
32 D a interpretação dos contratos. 
33 - Das sucessões: leis que as regulam; direito pátrio. 
34 _ Do inventário de estrangeiro, falecido no Brasil. 

35 — Do comerciante: 
a) da comercialidade dos atos; 
b) da capacidade para comercial; 
c) das obrigações do comerciante; 
d) dos auxiliares do comércio. 
36 — D a cambial no Direito Internacional Privado. 
37 — Unidade e universalidade da falência: direito estrangeiro; di

reito pátrio. . . , . 
38 — Falência e concordata: lei aplicável, e juízo competente. 
39 — Da caução às custas. 
40 — Das cartas rogatórias. 
41 — Das sentenças estrangeiras, e sua execução. 

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

(4.* cadeira — Professor Dr. MARIO MASAGAO) 

I N T R O D U Ç Ã O 

1) Noção de ambas as disciplinas. Crítica de vários pontos de 

&2) Fins do Estado. Atividade jurídica. Atividade social e seus 

limites. . ., . , 
3) Definição do Direito Administrativo e da Ciência da Adminis

tração. , . . . 
4) Política. Ciências que a constituem. Atos administrativos co

mo espécie do gênero-atos políticos. 
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6) Desenvolvimento histórico do Direito Administrativo como 
ciência. 

6) Desenvolvimento histórico da Ciência da Administração. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

7) As funções da administração e sua classificação. 
8) órgãos da administração e sua divisão. 
9) Distribuição das funções pelos órgãos da administração. 
10) Hierarquia. 
11) Fiscalização. 

12) Centralização e descentralização relativamente às funções de u m 
aparelho administrativo. 

13) Centralização e descentralização relativamente às funções de 
mais de u m aparelho administrativo. 

14) Distribuição das funções entre os aparelhos administrativos da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

15) Funções do Presidente da República. 
18) Os ministérios. Crítica da divisão adotada no Brasil. 
17) Fiscalização orçamentária. Tribunal de Contas. 
18) Funções consultivas. Seus órgãos atuais. Necessidade do Con

selho de Estado. 

19) Administração municipal. Principais problemas a elas relativos. 
20) Os bens públicos e sua classificação. 
22) Atos administrativos e sua classificação. 
22) Polícia administrativa. Limites de sua ação. 
23) Admissão de estrangeiros no território nacional. 
24) Expulsão de estrangeiros. 
25) Polícia das manifestações do pensamento. 
26) Exercício de profissões. Liberdade de trabalho. 
27) Contratos de direito administrativo. 
28) Contrato de função pública. 

29) Crítica da distinção entre funcionários e empregados públicos. 
30) Investidura na função pública. 
31) Direito dos funcionários públicos. 
32) Deveres dos funcionários públicos. 
33) Responsabilidade dos funcionários públicos. 
34) Serviço público. Sua execução. 
35) Concessões de serviço público. 

36) Responsabilidade do Estado decorrente de atos dos funcionários 
da administração. 

37) Contencioso administrativo. Suas modalidades teóricas. Prá
tica em vários países. 

38) História do contencioso administrativo no Brasil. 
29) Conflitos. Suas espécies. Meios pelos quais ss resolvem. 

14 
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CDSNCÍA DA ADMINISTRAÇÃO 

40) Da ação do Estado relativamente ao desenvolvimento da popu

lação. 
41) Da ação do Estado relativamente à saúde pública. 
42) Da ação do Estado relativamente à educação e à instrução. 
43) Da ação do Estado relativamente à assistência pública. 
44) Da intervenção do Estado na ordem econômica, e suas nefastas 

conseqüências. 

FDLOSOFIA DO DIREITO 

(5.a cadeira — Professor Dr. ALEXANDRE CORREIA) 

? PARTE GERAL 

Í) As grandes teses da filosofia geral. 
2) O direito na classificação geral das ciências. 
3) A Filosofia do Direito e o Direito Natural. 
4) Método de estudo. 
5) Direito e ideal humano. 
6) Direito e bem comum. 
7) Conceito racional de "lei. 
8) Lei e ordem sócia). 
9) Etiologia do direito. 
10) Análise da noção de Direito: o direito perfeito. 
11) Direitos imperfeitos. 
12) Propriedades do direito. 
13) Divisões do direito. 
14) O sujeito do direito. 
15) O título jurídico. 
16) A faculdade moral do sujeito de direito. 
17) Relação do Direito com as ciências práticas. 
18) Análise aprofundada da noção de Direito Natural. 

19) Das fontes do Direito. 

PARTE ESPECIAL 

20) O direito de propriedade. 
21) Dos contratos. 
22) A família e a sua constituição. 
23) Doutrina sobre o Estado e a sociedade. 
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24) O direito Penal e o fundamento do direito de punir. 
25) O Direito Internacional. 

PARTE HISTÓRICA 

26) Escola de Kant. 
27) Escola de Hegel. 
28) Escola Histórica. 
29) Doutrina de Ihering. 
30) Doutrina de Stammler. 
31) O positivismo jurídico. 
32) Doutrina de Gény. 
33) Renascimento do Direito Natural. 



LISTA DOS PROFESSORES CATEDRÁTICOS E LIVRES 
DOCENTES DA FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO 

PROFESSORES CATEDRÁTICOS: 

Professor José de Alcântara Machado d'01iveira 
(Medicina Legal) 

Professor José Joaquim Cardoso de Mello Netto 
(Economia Política) 

Professor Spencer Vampré 
(Introdução à Ciência do Direito) 

Professor Braz de Souza Arruda 
(Direito Público Internacional) 

Professor Mário Masagão 
(Direito Administrativo) 

Professor Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho 
(Direito Judiciário Civil) 

Professor Jorge Americano 
(Direito Civil) 

Professor Ernesto de Moraes Leme 
(Direito Comercial) 

Professor Honório Fernandes Monteiro 
(Direito Comercial) 

Professor Alexandre Correia 
(Direito Romano) 

Professor Lino de Moraes Leme 
(Direito Civil) 

Professor Noé Azevedo 
(Direito Judiciário Civil) 

Professor Sebastião Soares de Faria 
(Direito Judiciário Civil) 

Professor José Soares de Mello 
(Direito Penal) 

Professor Antônio Ferreira Cesarino Júnior 
(Legislação Social) 

Professor Alvino Ferreira Lima 
(Direito Civil) 
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LIVRES D O C E N T E S : 

Professor Antônio Ferreira de Almeida Júnior 
Professor Manuel Francisco Pinto Pereira 
Professor Benedicto de Siqueira Ferreira 
Professor Cândido Motta Júnior 
Professor José Carlos de Ataliba Nogueira 
Professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida 
Professor Theotônio Monteiro de Barros Filho 



RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE 
BACHARELADO DA FACULDADE DE DIREITO 

DE S. PAULO 

PRIMEIRO A N O 

1 — 22 — Abel de Oliveira 
Penteado 

2 — 103 — Abílio Branco Coelho 
3 — 47 — Accácio Rezende 
4 — 149 — Adolpho Marcondes 

Pereira 
5 — 143 — Adolpho Pacheco 
6 — 136 — Afrânio de Oliveira 
7 — 46 — Alberto Andreotti 
8 — 192 — Alberto Clementino de 

Azevedo 
9 — 144 — Alberto José de 

Carvalho 
10 — 89 — Alceu Dias de Aguiar 
11 — 28 — Alcino José Visani 
12 — 53 — Alexandrino Prado 

Sampaio 
13 — 179 — Almir Bueno 
14 — 210 — Almostante 

Manfrinato 
16 — 161 — Aluízio de Assumpção 

Fagundes 
17 — 3 — Álvaro Grellet (SÓ 

ROMANO) 
18 — 105 — Ambrósio Margutti 

Neto 
19 — 60 — Américo Sammarone 

Júnior 
21 — 208 — Anésio Abadio de 

Paula e Silva 
22 — 104 — Antônio Braz 

Cardoso 
23 — 2 — Antônio Camillo de 

Faria (SÓ ROMANO) 
24 — 195 — Antônio Cândido de 

Mello e Souza 

25 — 

26 — 
87 — 
28 — 

29 — 

30 — 

81 — 

32 — 

33 — 

34 — 

35 — 

36 — 

37 — 

38 — 

39 — 

40 — 

41 — 
42 — 
43 — 

44 — 
45 — 

7 

232 
102 
90 

211 

147 

82 

110 

126 

40 

207 

111 

- 52 

21 

68 

11 

157 
193 
23 

• 127 
224 

— Antônio Dino Bueno 
Neto (SÓ CrVTL) 

— Antônio Gammaro 
— Antônio Jannini 
— Antônjo Lázaro Coelho 

Mendes 
— Antônio Luiz dos 

Santos (SÓ ROM.) 
— Antônio Rodrigues 

Alves Neto 
— Antônio Thomaz 

Novaes de Assumpção 
— Arlindo de Camargo 

Pacheco Filho 
— Armando Casimiro 

Costa 
— Armando Figueiredo 

Guazzelli 
— Armando Geraldo de 

Barros 
— Arthur Octávio de 

Camargo Pacheco 
— Astolpho Pio Monteiro 

da Silva 
— Benedicto Augusto 

Pereira Lima Filho 
— Benedicto de Almeida 

Ribeiro 
— Benedicto Jacintho 

Faleiros 
— Beni Prujanski 
— Boaventura Farina 
— Caetano Santa Paula 

Netto 
—- Caio Plínio Barreto 
— Calil Eid (SÓ ROM.) 
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44 — Carlos Américo Regos 81 — 217 
8 — Carlos Antônio de 

Campos Pupo (SÓ 
CIVIL) 

10 — Carlos Pereira de 
Campos Vergueiro 

99 — Celso Galvão 
136 — Celso Nardi 
119 — Chrispiniano 

Carrazedo 
80 — Cícero Warne 
57 — Clovis Nogueira de Sá 
1 — Clovis Rodrigues (SÓ 

ECONOMIA) 
116 — Cory Porto Fernandes 
148 — Cyro Emygdio de 

Oliveira Germano 
74 — Damiano Gullo 
153 — Daniel de Syllos 
177 — Décio Nitrhü 
112 — Dedico Luppi 
86 — Domingos Rimoli 

Netto 
87 — Durval Ayrton de 

Moura Araújo 
218 — Edmundo Rossi (SÓ 

R O M A N O ) 
41 — Edson Bona 
182 — Egberto Monteiro de 

Barros 
69 — Emygdio Mário 

Marchese 
98 — Enéas Chiocchetti 
168 — Enéas Cordeiro 

Fernandes 
142 — Enzo Piccoli 
27 — Erico João Siriuba 

Stickel 
51' — Eunízio de Oliveira 

Pimentel 
16 — Fábio Teixeira de 

Carvalho 
175 — Parise Moherdaui 
129 — Fausto Augusto 

Anselmo Cerri 
219 — Felipe Ferreira de 

Menezes Júnior 
204 — Fernando Antônio 

Caldeira de Menezes 
176 — Fernando Camargo 
196 — Francisco Alencar 
146 — Francisco de Andrade 

Machado 
12 — Francisco de Assis 114 — 115 

Bezerra de Menezes 

82 
83 

84 

86 

86 
87 

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 — 

140 
4 

56 

67 

222 
26 

214 
122 

71 

9 

221 
84 
66 
39 

95 
36 

194 

185 

200 
24 

187 
45 

123 

65 

183 
107 
120 
189 
209 

137 

76 

Francisco Marzagão 
Barbuto 
Gastão Lorenzon 
Gennaro Malzoni (Só 
CIVIL) 
Gennaro Tavares 
Guerreiro 
Geraldo de Andrade 
Vieira 
Germinal Feijó 
Gersey Georgette de 
Abreu Bergo 
Guilherme Namura 
Gustavo Armando 
D'Aló Salerno 
Haroldo Bueno 
Magano 
Hassan Abdalla 
Mustafá 
Heitor Borelli Freire 
Heitor de Araújo 
Hélio Dias de Moura 
Hiram Mayr 
Cerqueira 
Hélio Simões Magro 
Hélio Ulpiano de 
Oliveira 
Henrique Lindenberg 
Filho 
Henrique Migaku 
Kira 
Inês Bústamante Guil 
Irenêo de Campos 
Carvalho 
ítalo De Beneis 
Ivânio da Costa 
Carvalho Caiuby 
• Jayr Alberto Brandãc 
de Oliveira 
Jarbas Teixeira de 
Carvalho 
Jathyr Mafud 
Jayme Baccari 
Jayme Queiroz Lopes 
Jayme Ribeiro Serva 
Jenner Cuba dos 
Santos 
João Augusto de 
Moura Sobrinho 
João Baptista da Silva 
João Baptista de 
Freitas Malheiros 
João Baptista 
Monteiro Machado 
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48 — João Baptista Silveira 
Sponza 

5 — João de Deus Ribeiro 
(SÓ R O M A N O ) 

35 — João Freire 
191 — João Frosini 
180 — João Ribeiro de 

Barros Neto 
75 — João Sanchez Postigo 
134 — Joaquim Antônio 

Bittencourt Couto 
225 — Joaquim de Campos 
64 — Jonas Ribeiro Conrado 
49 — Jorge Carneiro 
19 — Jorge Feldmann 
59 — José Adolpho da Silva 

Gordo 
228 — José Aff onso da Veiga 

Filho (SÓ R O M A N O ) 
118 — José Carlos Pereira 

Geribello 
198 — José de Escobar 

Faria (SÓ R O M A N O ) 
54 — José de Sampaio 

Góes Júnior 
145 — José Escorei de Vas-

concellos 
78 — José Fernando de 

Camargo 
166 — José Ferraz do 

Valle 
188 — José Figueiredo 

Ferraz de Siqueira 
20 — José Jacyntho 

Legaspe 
215 — José Lúcio Moreira 

França (SÓ CIVIL) 
190 — José Luiz Archer de 

Camargo 
171 — José Machado 

Monteiro (SÓ ROM.) 
130 — José Mário Cardoso de 

Almeida 
34 — José Mauro Prado de 

Negreiros 
91 — José Mello Gonçalves 
70 — José Pires Castanho 

Filho 
202 —- José Roberto de 

Macedo Whitaker 
Penteado 

14 — José Roberto Lima 
85 — José Vasques 

Bernardes 
13 — José Viegas Muniz 

Júnior 

147 — 
148 — 
149 — 
150 — 

151 — 
151 — 

124 
163 
42 
25 

108 
156 

153 

154 

94 

94 

155 — 
166 — 
167 — 
158 — 

109 
121 
160 
37 

159 158 — 

160 — 

161 — 

162 — 

163 — 

164 — 

165 — 

166 — 
167 — 
168 — 

169 — 

170 — 
171 — 
172 — 

173 — 

174 — 

176 — 

176 — 
177 — 
178 — 
179 — 
180 — 

81 

128 

58 

79 

101 

174 

141 
6 
33 

231 

15 
154 
29 

220 

131 

226 

133 
172 
106 
55 
159 

José Warton Fleury 
Juve Leme Silveira 
Klaus Muller Carioba 
Leonardo José de 

Carvalho 
Leonardo Paulino 
Lício Meirelles 
Ferreira 
Linneu Gonçalves 
Brigagão 
Lúcio Cintra da 
Silveira 
Luiz de Mesquita 
Luiz Dutra Pisão 
Luiz Galati 
Luiz Geraldo 
Conceição Ferrari 
Luiz Gonzaga 
Bandeira de Mello_ 
Arrobas Martins 
Luiz Ignácio de 
Anhaia Mello 
Luiz Rondon Teixeira 
de Magalhães 
Marcello Doneux da 
Affonseca 
Marcos Nogueira 
Garcez 
Maria Amélia 
Figueiredo Rosa 
Maria Cândida 
Carvalho Vergueiro 
Mário da Costa Terra 
Mário da Silva Brito 
Mário de Barros 
Pinheiro 
Mário De Luca (SÓ 
R O M A N O ) 
Mário Innecchi 
Maurício Hendler 
Milton Koch dos 
Santos 
Milton Sebastião 
Barbosa 
Moacyr de Moraes 
Terra 
Múcio Porphyrio 
Ferreira (Só ROM.) 
Murillo Antunes Alves 
Náuplio Valle Jardi 
Nelson Brescia 
Nelson Pinto e Silva 
Nelson Rodrigues do 
Lago 
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181 — 230 — Newton de Oliveira 
Quirino 

182 — 125 — Nicolau Zarif 
183 — 223 — Nivaldo Coimbra 

Cintra 
184 — 32 — Otávio da Costa 

Eduardo 
186 — 199 — Olívio Orlando Nosé 
186 — 216 — Orlando Gabrielli 
187 — 212 — Orlando Massimetti 

Criscuolo 
188 — 203 — Oswaldo Daunt Salles 

do Amaral 
92 — Oswaldo Espósito 
150 — Oswaldo Giaccoia 
197 — Oswaldo Reverendo 

Vidal 
206 — Oswaldo Zimmermann 
43 — Paulo de Castro 

Oliveira 
117 — Paulo de Revoredo 
77 — Paulo Henrique 

Meinberg 
100 — Paulo Rocha 

Magdalena 
155 — Paulo Vilela Meirelles 
164 — Pedro Alcindo 

Sbragia Porto 
93 — Péricles Eugênio da 

Silva Ramos 
186 — Plínio Rebouças 

Rangel 
97 — Renato Carvalho 

Veras 
139 — Renato Hoeppner 

Dutra 
62 — Ricardo Ortega 

Granado 
— 50 — Riscieri Berto 

189 — 
190 — 
191 — 

192 
193 

194 
196 

196 

197 — 
198 — 

199 — 

200 — 

201 — 

202 — 

203 — 

204 -

205 — 173 — Rivaldo Fleury 
Meirelles 

207 — 38 — Roberto Pinheiro 
Dória 

208 — 178 — Romeu Coltro 
209 — 114 — Rômulo Fonseca 
210 — 181 — Rubens Geraldo 

Aranha Vieira 
211 — 170 — Ruy Affonso 

Machado 
212 — 227 — Ruy de Azevedo 

Marques (SÓ ROM.) 
Sad Salim Mussa 
Salem Abujamra 
Saulo Galvão 
Sebastião Lima de 
Carvalho Silva 
Sidney Camargo 
Simeão José Cabral 
Thomaz da Costa 
Neves 
Thyrso Martins Filho 
Túlio Carvalho 
Campello 
Ubirajara Gomes de 
Mello 

• Waldemar Wey 
• Waldir Luís Costa 
• Walker da Costa 
Barbosa 
Walter Luiz de 
Carvalho Scaglione 
Wilson Cury Rahal 
(SÓ R O M A N O ) 

• 17 — Wilson José de Mello 
61 — Wilson Rocha 
31 — Wilson Roselino 
72 — Yór Queiroz 

132 — Zwinglio Ferreira 

213 
214 
215 
216 

217 
218 
219 

220 
221 

229 
165 
201 
138 

181 
152 
118 

30 
96 

222 — 73 — 

223 
224 
225 

226 

184 -
167 -
205 -

19 — 

227 — 213 — 

228 
229 
230 
231 
232 -

S E G U N D O A N O 

1 — 60 — Alberto de Almeida 8 — 11 
Lima 

2 — 60 — Alberto de Moura 9 — 5 5 
Hildebrand 

3 — 92 — Alcebíades Marques 10 — 68 
4 — 104 — Aluísio de Arruda 
5 — 45 — Álvaro Grellet 1 1 — 6 7 
6 — 44 — Antônio Camillo de 

Faria 12 — 98 
7 — 118 — Antônio Costa Corrêa 

Antônio Delorenzo 
Netto 
Antônio Dino Bueno 
Netto 
Antônio Fontão 
Ferraz 
Antônio Francisco 
Leonel Costa 
Antônio Luiz dos 
Santos 
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116 — Antônio Scala 
5 — Arisalmo Alves de 

Moraes 
43 — Arnaldo Ephim 

Mindlin 
115 — Calil Eid 
101 — Camillo Geraldo de 

Souza Coelho 
52 — Carlos Antônio de 

Campos Pupo 
35 — Carlos Augusto Lerro 

Barretto 
69 — César Augusto Salles 

Caldas 
65 — Chafik Juvenal Chede 
75 — Cleso Caiuby Novaes 
41 — Clovis Garcia 
19 — Clovis Rodrigues 
27 — Constantino de 

Campos Fraga 
87 — Dalton de Toledo 

Ferraz (SÓ FIN.) 
30 — Durval Cintra 

Carneiro 
3 — Durval Pereira 

110 — Edgard Búff 
109 — Edmundo Rossi 
13 — Eduardo de Siqueira 

Campos 
34 — Egberto Lacerda 

Teixeira 
25 — Erick Musa 
122 — Eurico Mourão de 

Carvalho 
114 — Eurípedes Facchini 
77 — Euvaldo Nami Chaib 
119 — Fáustulo Machado 

Pedrosa 
123 — Felisberto Barone 
89 — Fernando José 

Fernandes 
53 — Fernando Pereira da 

Rocha Filho 
42 — Foad Razuk 
111 — Francisco Luca 
56 — Gastão Eduardo de 

Bueno Vidigal 
18 — Genarino Romano 
46 — Gennaro Malzoni 
4 — Geraldo Arruda Luz 
83 — Gilberto Quintanilha 

Ribeiro 
29 — Glauco Baldassari 

Mendadori 

49 — 

60 — 

SI — 
52 — 

53 — 

54 — 
65 — 
56 — 

67 — 
58 — 
69 — 
60 — 

61 — 
62 — 

63 — 
64 — 

65 — 

66 — 
67 — 

68 — 

69 — 

70 — 

71 —-

72 — 
78 — 

74 — 

75 — 

76 — 

77 — 

78 — 

79 — 

80 — 

8 

85 

64 
107 

31 

47 
67 
32 

12 
78 
39 
105 

49 
1 

80 
124 

62 

90 
16 

21 

103 

84 

121 

7 
54 

38 

95 

70 

78 

99 

10 

102 

Guilherme Figueiredo 
Lima 
Heitor Ferreira 
Gandra (Só COM.) 
Hely Lopes Meirelles 
Herculano Gouvêa 
Netto 
Hermínio da Silva 
Vicente 
Hessel Cherkassky 
Hilarião França 
Horácio Donnini (SÓ 
COMERCIAL) 
Irineu Senise 
Ivan Fleury Meirelles 
Jairo de Souza Alves 
Jether Sottano (SÓ 
COMERCIAL) 
João de Deus Ribeiro 
João Pedro da Veiga 
Pacheco 
Jorge Uchoa Ralston 
- José Affonso da 
Veiga Filho 
José Alves Cunha 
Lima 
José de Escobar Faria 
José Feliciano 
Ferreira da Rosa 
Aquino 
José Lessa (SÓ 
COMERCIAL) 
José Lúcio Moreira 
França 
José Machado 
Monteiro 
José Malanga (SÓ 
COMERCIAL) 
Lavínio Abreu Galvão 
• Luiz Abbade de 
Araújo Lima 

• Luiz Alberto de 
Siqueira 

• Luiz da Silva Víctor 
(SÓ COMERCIAL) 

• Luiz de Azevedo 
Soares 

• Luiz de Oliveira 
Vianna (SÓ COM.) 

• Luiz Gonzaga de 
Campos 

• Luiz Gonzaga de 
Carvalho 

• Luiz Leite Ribeiro 
(Só COMERCIAL) 
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24 — Luiz Seixas Teixeira 
de Carvalho 

59 — Luiz Toni 
22 — Luiz Venosa 
33 — Manoel Garcial Filho 

(SÓ CIV. E COM.) 
66 — Manuel Stermann 
125 — Mário De Luca 
81 — Maximiliano de 

Barros Coelho 
51 — Moacyr Marcondes 

Guimarães 
117 — Múcio Porphyrio 

Ferreira 
28 — Naim Abdalla Saad 
61 — Nestor da Rocha 

Bressane Filho 
86 — Octávio Augusto 

Caiuby Salles (Só 
COMERCIAL) 

82 — Olyntho Soares do 
Amaral Farto (SÓ 
COMERCIAL) 

97 — Orlando Rizzo (SÓ 
FINANÇAS) 

71 — Oscar Augusto de 
Barros Bressane 

20 — Osório Faria Vieira 
9 — Oswaldo Orgolini 
17 — Paulo de Tarso 

Moreno Vieira 
79 — Paulo Galvão de 

Andrade Coelho 
91 — Paulo Martins (SÓ 

COMERCIAL) 
2 — Paulo Pimentel 

Portugal 

102 — 37 — Parabuçú Soares 
Correia 

Vl03 — 112 — Plínio Boucault 
104 — 96 — Renato Lopes Corrêa 

(SÓ COMERCIAL) 
105 — 93 — Roberto Costa de 

Abreu Sodré 
106 — 58 — Roberto Costa 

Ferreira 
ÍAO ~ 8 8 — Rodrigo Barjas Filho 
108 — 63 — Rubens Dias Amaral 
109 — 36 — Rubens Lessa 

Vergueiro 
110 — 23 — Rubens Lopes 
111 — 106 — Rubens Marques 

Ferreira da Silva 
112 — 120 — Ruy de Azevedo 

Marques 
118 — 40 — Ruy Homem de Mello 

Lacerda 
114 — 26 — Salvado Ferrigno 
115 — 15 — Samuel Saks 
116 — 72 — Theodureto de 

Carvalho 
11T — 14 — Tito Lívio Fleury 

Martins 
118 — 113 — Vidal Moreira (SÓ 

COMERCIAL) 
119 — 48 — Vital Mendes de Oliva 
120 — 108 — Waldomiro Alves 

Junqueira 
121 — 6 — William Salomão Saad 
122 — 100 — Wilson Cury Rahal 
123 — 94 — Wilson de Assiz 

Pereira 
124 — 74 — Wilson Dias Castejón 
125 — 76 — Zuleika Sucupira 

Kenworthy 

TERCEIRO ANO 

89 

112 
102 

21 

46 
8 

77 

— Abgahir Pereira 
Ramos 

— Adib Yasbek 
— Affonso Alvares 

Rubião 
— Agnello Camargo 

Penteado 
— Alaor de Lima 
— Alberto Lopes dos 

Santos 
— Alberto Penteado 

Cardoso 

8 — 

9 — 

10 — 
11 — 
12 — 

13 — 

14 — 

103 

85 

41 
35 
6 

18 

50 

— Alcides Chaves da 
Silveira 

— Alcides Prudente 
Pavan 

— Alcyr de Toledo Leite 
— Aldo Gagliano 
— Alexandre Arthur 

Giusti 
— Alfredo Foot 

Guimarães 
— Anníbal Nogueira de 

Mello 
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114 — Antenor de Castro 
Lellis 

3 — Antônio Carlos de 
Bueno Vidigal 

119 — Antônio de Baptista 
136 — Antônio Ferreira 

Gandra (Só JUD. 
CIVIL) 

81 — Antônio Garcia Filho 
69 — Antônio Olivieri 
134 — Antônio Sylvio da 

Cunha Bueno 
100 — Armando Caruso 

Mondego 
111 — Armando Mattár 
116 — Armando Veiga 

Castello 
73 — Arnaldo Setti 
22 — Ary Ferreira de 

Abreu 
118 — Augusto Vianna 
86 — Aulo Marcondes 

Homem de Mello 
Lacerda 

58 — Benedicto da Silva 
Mendes Júnior (Só 
COMERCIAL) 

63 — Brenno Machado 
Gomes 

83 — Carlos Camargo 
Vergueiro 

43 — Carlos Dias 
19 — Carlos Mendes 

Coelho 
55 — Cid Silva 
79 — Custódio Tavares 

Dias 
149 — Dácio Franco do 

Amaral 
45 — Dalka Maria de 

Brito Franco 
• 97 — Dalton de Toledo 

Ferraz 
2 — Décio de Almeida 

Prado 
82 — Domingos Luz de 

Faria 
62 — Edgard Matteis 

Garrafa 
70 — Edno de Oliveira 
27 — Eduardo José de 

Carvalho 
142 — Fausto Geraldo 

Barbosa 
36 — Floriano Valiengo 

46 — 126 — Francisco Soares 
Franco de Camarge 

47 — 150 — Frederico José da 
Silva Ramos 

48 — 54 — Gilberto Magliocca 
49 — 88 — Gilberto Reis Freire 
50 — 65 — Gladston Jafet 
51 — 121 — Guy de Rezende (Só 

COMERCIAL) 
52 — 94 — Heitor Ferreira 

Gandra 
53 — 76 — Heitor Maurício de 

Oliveira 
54 — 138 — Hélio Carvalho 

Fernandes (SÓ JUD. 
CIVIL) 

55 — 34 — Hélio de Miranda 
Guimarães 

56 — 144 — Hélio de Oliveira 
Borges (SÓ CÍVEL) 

57 — 12 — Hélio de Quadros 
Arruda 

58 — 80 — Henrique Davidoff 
Lessa 

59 — 29 — Henrique Garcia 
60 — 39 — Horácio Donnini (SÓ 

CIV. E JUD. CIV.) 
61 — 128 — Ítalo Ferrigno 
62 — 132 — Jether Sottano 
63 — 15 — João Accácio 

Marchese 
64 — 115 — João Alves Martins 

dos Santos (SÓ COM.) 
65 — 14 — João Castanho Filhe 
66 — 61 — João José de Faria 

Cardoso 
67 — 23 — João Penna Malta 
68 — 59 — João Pinto Antunes 
69 — 145 — Joaquim Alcântara 

Moura 
70 — 20 — Joaquim Aranha 
71 — 84 — Joaquim Machade 

Reis 
72 — 33 — José Cássio Aranh» 

Vieira 
73 — 135 — José de Almeida 

Prado Sampaio 
74 — 78 — José Ferreira de 

Faria 
75 — 104 — José Gomes Filho 
76 — 4 — José Lessa 
77 — 148 — José Malanga 
78 — 123 — José Ortiz Monteiro 

(Só COMERCIAL) 
79 — 93 — José Osmir França 
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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 — 

107 — 
108 — 

109 — 
110 — 
111 — 

112 — 
113 — 

7 
- 130 

- 74 

122 
- 75 
52 

- 109 
124 
133 

140 

95 

42 
37 
9 

87 
44 

127 

32 
47 

53 

145 -

51 -

49 -
105 -
68 -

96 -

10 -

24 -
90 -

125 -
118 -
57*-

129 -
31 -

— José Pinheiro Cortez 
— Levy Andrade (SÓ 

COMERCIAL) 
— Linneu Moraes Alves 

Almeida 
— Lino Nardini Filho 
— Lucy de Souza 
— Luiz Botelho Macedo 

Costa 
— Luiz da Silva Víctor 
— Luiz Leite Ribeiro 
— Luiz Maiani de 

Almeida 
— Luiz Mesquita de 

Oliveira (SÓ COM.) 
— Luiz Tolosa Prado 

(Só COMERCIAL) 
— Manoel Garcia Filho 
— Manoel Henriques 
— Marcello Augusto 

Pereira de Queiroz 
— Marcello Vélez 
— Maria Cecília de Brito 

Franco 
— Mário de Oliveira 

Araújo (SÓ COM.) 
— Mário Mariotto 
— Mário Romeu de 

Lucca 
— Maurício Paes 

Barretto 
— Milton Pinto Coelho 

(Só JUD. CIV.) 
— Nauchmany 

Frankenthal 
— Nelson Bueno Rosa 
— Nelson Coutinho 
— Newton Caldeira 

Ferraz 
— Octávio Augusto 

Caiuby Salles 
— Octávio Augusto 

Pereira de Queiroz 
— Olavo Bomfim Pontes 
— Olyntho Soares do 
Amaral Farte 

— Orlando Maia 
— Orlando Rizzo 
— Osmar Cavalcanti de 
Albuquerque 

— Oswaldo Corrêa 
— Oswaldo Pinheiro 
Dória 

114 — 
116,— 
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 — 

66 
• 72 
- 146 

• 99 
141 
17 
117 

56 

131 
60 

13 

91 
1 

108 
71 
110 
16 

92 
101 

11 
106 

98 

67 
5 
38 
147 

64 
30 
107 
137 

25 • 

40 

139 -
120 -
48 -
28 -

26 -

- Oswaldo Silva 
- Paulo Carlos Botelho 
- Paulo de Souza 

Queiroz 
- Paulo Martins 
- Péricles Rolim 
- Pérsio Louzada 
- Plínio de Oliveira 

Salles 
- Plínio de Sampaio 
Góes (Só CIVIL E 
JUD. CIVIL) 

- Plínio Rodrigues 
- Raphael Paulo Soutto 
Mayor 

- Raulino Meirelles 
França Silveira 

- Renan Basto 
- Renato de Barros 
Camargo 

- Renato de Menezes 
- Renato Imparato 
- Renato Lopes Corrêa 
- Renato Moreira 
- Renato Pereira 
- Roberto Helládio 
Rodrigues Sodré 

- Rolando de Monlevade 
- Roque Eloy Pompilio 
Perrella 

- Rubens Benedicto 
Minguzzi 

- Ruy Caldeira Ferraz 
• Salomão Izar Filho 
- Sebastião Veloso 
- Sylvio Fernando Paes 
de Barros (SÓ COM.) 

- Tyrso Borba Vita 
- Thomaz Pará Filho 
• Valério Romano 
• Vasco Alvim Coelho 
(SÓ COMERCIAL) 

• Venoni de Campos 
Moreira 

• Víctor Corrêa de 
Mello 
Vidal Moreira 
Waldemar Shnardi 
Waldomiro Taubkin 
Wandmiro Araújo 
Pacheco 
Wilson Vicente Canale 
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QUARTO ANO 

60 

45 

131 
3 

101 
98 

129 
53 
200 
25 

155 
146 
46 

68 • 

43 

150 
75 • 

128 

13 

176 

185 

134 -
125 

194 • 

151 

4 -
115 • 
93 • 

33 

172 

113 

Affonso Luiz Bourroul 32 — 29 
Sangirardi 
Afrânio de Rezende 33 — 175 
Duarte 
- Alaôr Carvalhaes 34 — 48 
Alaôr Rosa Faria 35 — 114 
Albano Pereira 
Albino Abreu 36 — 69 

Figueiredo 
Alceu Corrêa 37 83 
Aldo Castaldi 
Aldo Giannelli 38 -• 26 
Alexandre Marcondes 
Machado Netto 39 ~ 136 

Altino de Brito 
Álvaro Alves de Lima 40 — 74 
(SÓ M E D . LEG.) 
Álvaro Andrade 41 — 81 • 
Margotto 
Álvaro Luiz dos 42 — 110 • 
Santos Pereira 
Américo 43 — 22 • 
Marco-Antônio 44 — 100 
Amery Capelini 
Antônio Araújo 45 — 117 • 
Pacheco Filho 46 — 122 
Antônio Carlos 
Corrêa 47 — 132 
Antônio da Fonseca 48 — 171 
Rosa 
Antônio de Souza 49 — 141 • 
Nogueira Filho 60 — 39 
Antônio Ferreira 51 — 118 • 
Gandra 52 — 5 
Antônio Prado Júnior 53 — 57 • 
Armando Lara 54 — 47 • 
Nogueira 55 — 164 
Arnaldo Casimiro 
Costa 56 — 158 
Arthur Pereira Pinto 67 — 31 • 
(SÓ COMERCIAL) 
Astrogildo Cravinhos 58 — 152 
Audízio Alencar 59 — 99 . 
Augusto de Macedo 60 — 210 • 
Costa Júnior 61 — 95 
Beatriz Stella Nogueira Prado 62 — 217 • Benedicto Arouche Pereira (SÓ COM.) 63 — 215 -Benedicto da Silva Mendes Júnior 

Benjamin Eugênio 
Mele Beviláqua 

- Benedicto Quintino 
Silva 
- Bento Collaço Bairão 
Bruno Botelho 
Pereira Bueno 
Cacildo Arantes 
Júnior 
Carlos Alberto 
Gouvêa Kfouri 
Carlos Ferreira 
Onofre 
Carlos Wamondes 
Macedo 
Cássio Luiz de 
Freitas Levy 
Cássio Raposo do 
Amaral 
César Werneck de 
Souza e Silva 
Cid Navajas 
Clibas de Toledo 
Dantas 
Clodomiro Lemos 
Cornélio Procópio de 
Araújo Carvalho 
Crisamor Carvalhes 
• Cyro Procópio de 
Araújo Ferraz 
Dante de Capua 
Delcy Azevedo 
Diaulas Ferraz Filho 
Diógenes Vincent 
Diogo Del Bosco 
Domingos Gaspar 
Edmundo Ayrosa de 
Assis 
Eduardo Lessa 
Egon Felix 
Gottschalk (Dr.) 
Eloy Franco Oliveira 
Emílio Carlos 
Euclydes Menezes 
Expedicto Armando 
Cardoso de Mello Fábio Liserre (SÓ MEDICINA LEGAL) Fernando de Oliveira Coutinho (Só JUD. CIVIL) 
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89 
116 

181 

167 

102 

41 

18 

70 
64 

50 

27 

163 
104 

154 

87 

187 
28 

148 

159 
79 

196 

65 

209 

202 

112 
11 
9 

111 
170 

77 
8 
86 
173 -

— Fernando Sandreschi 
— Flávio Margarido da 

Silva (SÓ CIVIL) 
— Fortunato Bernardes 

Valentini 
— Francisco de Paula 

Machado Neto 
— Francisco de Paula 

Quintanilha Ribeiro 
— Francisco Eduardo de 

Oliva Lallo 
— Francisco Luciano 

Wilmers 
— Francisco Negrisollo 
— Francisco Nogueira 

de Lima Filho 
— Francisco Xavier 

Infante Vieira 
— Gabriel Lima da Silva 

Dias 
— Gastão Lacreta 
— Gentil do Carmo 

Pinto 
— Geraldo Araújo 

Guimarães 
— Geraldo Rodrigues 

Duarte 
— Geraldo Villaça 
— Gilberto Ferreira 

Ramos 
— Gitta Kauffmann 

Mindlin 
— Guy de Rezende 
— Hélio Barreto 

Matheus 
— Hélio Carvalho 

Fernandes 
— Hélio de Andrade 

Reis — Hélio de Oliveira 
Borges (SÓ CIVIL) 

— Hélio Eduardo da 
Costa Galvão 

— Hélio Gomes Gouveia 
— Hélio Helene 
— Hélio Rubens 

Junqueira Caldas 
— Hélio Silva Meirelles 
— Henrique Francisco 

D'Ávila Barbosa 
Gonçalves (SÓ JUD. 
CIVIL) 

— Homero Nogueira 
— Horácio Donnini 
— Hugo João Negro 
— Humberto Fagá 

97 — 
98 — 

99 — 
100 -
101 — 
102 — 

103 — 
104 — 

106 — 

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 — 

16 
• 178 

59 
- 1 
139 
7 

157 
76 

156 

24 
- 107 
80 
179 

121 

21 
174 

20 

213 

14 
109 

138 

12 

160 
119 

40 • 

61 • 
184 

162 
218 

197 -
153 -
177 -

82 -
126 -

161 -
23 -

— Indalécio Gomes 
— Irineu de Arruda 

Penteado Filho 
— Irineu Franco Milano 
— Irineu Paes Leme 
— Isaac da Rocha Lima 
— Ivan Baldassari 

Vergueiro 
— Jair Rocha Batalha 
— Jayme Kannebley 

Filho 
— João Alves Martins 

dos Santos 
— João Anzaloni Netto 
— João Baptista Barroso 
— João Baptista Gioffi 
— João Baptista 

Nascimento 
— João Baptista Pereira 

de Almeida Filho 
— João Basílio 
— João de Azevedo 

Carneiro Maia Júnior 
— João Define 

Sangirardi 
— João Lélio Peake de 

Mattos 
— João Sussumu Hirata 
— Joaquim Hugo 

Nascimento Amaral 
Gama 

— José Altino Silveira 
Brasiliano 

— José Álvaro de 

Freitas Pinto 
— José Amaro 
— José Augusto 

Nogueira Porto 
— José Augusto Pádua 

de Araújo 
— José Bernardes 
— José Carlos de Castro 

Mello 
— José Cintra Baptista 
— José Ignácio de 

Mesquita Sampaio 
— José Lopes Carvalhaes 
— José Mansur Sadeck 
— José Maria Ribeiro 

de Barros 
— José Miranda Leite 
— José Newton 

Ferreira da Rosa 
— José Ortiz Monteiro 
— José Radamés Ranoia 
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133 -

134 -
135 -

136 -
137 -
138 -

139 -

140 — 
141 — 
142 — 
144 — 
145 — 

146 — 
147 — 

148 — 
149 — 
150 — 

151 — 

162 — 

153 — 
154 — 
166 — 

156 — 

167 — 
158 — 
159 — 

160 — 

161 — 

162 — 

163 — 
164 — 

165 — 
166 — 

167 — 
168 — 
169 — 

- 165 

- 85 
- 68 

- 166 
- 211 
- 124 

- 15 

- 108 
• 127 
• 169 
- 196 
204 

32 
183 

62 
188 
92 

199 

216 

192 
148 • 
96 

61 

94 
180 -
147 -

73 -

145 -

143 -
198 -

207 -
120 -

10 -
88 -
67 -

— José Raymundo da 
Rocha Frota (SÓ 
COMERCIAL) 

— Júlio César Jabur 
— Júlio de Araújo 

Franco Filho 
— Kiyoshi Takabatake 
— Labib Miguel Haddad 
— Laércio Brandão 

Teixeira 
— Laércio Dias de 

Moura 
— Lauro Demonte 
— Leonardo Goldstein — Levy Gouveia Fróes 
— Luciano Silveira 
— Luiz Alvarenga 

Júnior 
— Luiz Costa Monteiro 
— Luiz de Oliveira 

Vianna 
— Luiz Gagliardi 
— Luiz Gonzaga Cintra 
— Luiz Gonzaga de 

Macedo Vieira Filho 
— Luiz Mesquita de 

Oliveira 
— Luiz Quirino dos 

Santos (SÓ CIVIL) 
— Luiz Svartzman 
— Luiz Tolosa Prado 
— Manuel da Costa 

Santos 
— Manuel Ortega 

Manzano 
— Manoel Petisco 
— Maria Farah 
— Maria Gladys de 

Barros Gomaro 
— Mário Arantes de 

Moraes 
— Mário Carvalho de 

Souza Aranha 
Mário de Oliveira 
Araújo 

— Mário Prado Spinelli 
— Mauro Wamondes 
Macedo 

- Milton Pinto Coelho 
— Moacyr de Oliveira 
Ramos 

— Moacyr Nardelli 
— Natal José 
- Nelson da Costa 
Torres 

170 -

171 -
172 -
173 -

174 -

176 -

176 -

17? — 
178 — 

179 — 

180 — 
181 — 

182 — 

183 — 
184 — 

185 — 

186 — 

187 — 
188 — 

189 — 

190 — 
191 — 
192 — 
193 — 
194 — 

195 — 

196 — 

197 — 
198 — 
199 — 
200 — 
201 — 
202 — 

203 — 

204 — 

- 193 

- 189 
- 91 
- 71 

- 130 

- 2 

- 144 

- 35 

• 84 

219 

- 205 
191 

183 

63 
90 

6 

49 

17 
30 

105 • 

142 -
206 -
19 -
38 -
182 -

72 -

62 -

103 -
203 -
36 -
190 -
97 -
54 -

78 -

212 -

— Nelson de Souza 
Pannain 

— Nelson Ferreira Leit« 
— Nemr Jorge 
— Olavo de Azevedo 

Sodré 
— Olavo Pires de 

Camargo 
— Olavo Queiroz 

Guimarães Sobrinho 
— Olavo Tabajara da 

Silveira 
— Olga Moraes 
— Osmar Gonzaga de 

Oliveira 
— Oswaldo Arantes 

Nogueira 
— Paulo Birolli Netto 
— Paulo da Silva Ramos 

(SÓ JUD. CIVIL) 
— Paulo Ferreira 

Gandra (SÓ COM.) 
— Paulo Goulart Tormin — Paulo Penteado de 

Faria e Silva 
— Pedro Eduardo de 

Godoy Pereira 
— Pedro Luciano 

Marrey 
— Pedro Reis Costa 
— Plínio de Quadros 

Moraes Leme 
— Plínio de Sampaio 

Góes 
— Renato Napolitano 
— Renato Stempniewski 
— Ricardo de Carvalho 
— Roberto Opice 
— Roberto Teixeira 

Pinto Júnior 
— Rodolpho Figueiredo 

Filho 
— Rubens Rodrigues 

Torres 
— Rubens Vandoni 
— Salim Árida 
— Salvador Arruda 
- Salvador Lo Turco 
— Salvio de Sá 
- Sebastião Camargo 

Garcia 
- Sizenando da Rocha 

Leite Júnior 
— ftylvio Fernando Paei 

de Barros 
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205 — 44 — Sylvio Rezende Duarte 
206 — 66 — Teiiehi Haga 
207 — 55 — Ubirajara Rocha 
208 — 42 — Ulysses Fagundes 

Filho 
209 — 214 — Ulysses Silveira 

Guimarães 
210 — 66 — Valentim Alves da 

Silva 
211 — 186 — Vasco Alvim Coelho 
212 — 201 — Vicente de Paula 

Barbosa 

213 — 187 — Víctor Carrieri 
214 — 37 — Waldemar Garcia 
215 — 135 — Waldo Gonçalves 
216 — 208 — Walter Faria Pereira 

de Queiroz 
217 — 123 — Wilton Lupo 
218 — 84 — Yoshiko Akinaga 

Haga 
219 — 149 — Yvonne Botti 

Cartolano 

1 -

2 -

3 -
4 -
5 — 
6 -
7 -

8 -

9 — 
10 — 

11 — 
12 — 
13 — 

14 — 
15 — 

16 — 
17 — 

18 — 
19 — 

20 — 
21 — 

22 — 

23 — 

24 — 
26 — 

- 47 -

- 119 -

- 71 -
- 41 -
- 128 -
- 122 -
- 3 -

- 2 -

4 -
124 -

180 — 
- 169 -
111 — 

134 -
79 — 

130 — 
199 — 

75 — 
154 — 

114 — 
86 — 

159 — 

26 — 

187 — 
167 — 

QUINTO 

- Abelardo de Almeida 
Prado 

— Adhemar Villela de 
Figueiredo 

- Affonso Gutierrez 
- Alaíde Taveiros 
- Albano Brasil Frizzo 
- Alberto Andaló 
- Alberto de Souza 
Queiroz 

- Aldo Monteiro Paes 
Leme 

- Alfredo Palermo 
- Aluízio Azevedo 
Barros 

- Álvaro Alves de Lima 
- Álvaro Schmidt Gallo 
• Amadeu Macedo de 
Carvalho Júnior 

- Ângelo Alóe 
Ângelo Antônio 
Portugal Cleto 
Anis Jorge Aidar 
Aníbal Vieira de 
Barros 
Antônio Calvo 
Antônio José de 
Carvalho 
Antônio Lázaro 
Antônio Marzagão 
Barbuto 
Antônio Romeu 
Tarsitano 
Antônio Ruggero 
Júnior 
Antônio Sobral Júnior 
Antônio Theodoro de 
Lima 

ANO 

26 -
27 -
28 -
29 -

30 -
31 — 

32 — 
33 — 

34 — 
35 — 

36 — 

37 — 

38 — 

39 — 

40 — 
41 — 

42 — 

43 — 

44 — 

45 — 

46 — 

47 — 

48 -

- 72 
- 61 
- 184 
- 17 

- 1 
• 193 

42 
107 

155 • 
202 

20 

74 -

23 -

139 -

56 -
87 -

12 -

66 -

203 -

30 -

102 -

171 -

62 -

— Aracy Spinola 
— Armando Daniel 
— Arthur Pereira Pinto 
— Arthur Vieira de 

Moraes 
— Ary Stupello 
— Aryovaldo Nogueira 

Guimarães 
— Áulio Louzada Velloso 
— Áurea Carneiro 

Giraldes 
— Aziz Buzaid 
— Benedicto Arouche 

Pereira 
— Benedicto de Oliveira 

Bueno 
— Benedicto Guilherme 

Mélega 
— Benedicto Junqueira 

Duarte 
— Benjamin Antônio 

Salles Arcuri 
— Belvar Delmanto 
— Bruno Affonso de 

André 
— Byron Gonçalves 

Cardoso 
— Calmette Sátyro 

Bonatelli 
— Carlos Augusto 

Ribeiro de Mendonça 
- Carlos Casimiro 
Costa 

- Carlos Galvão 
Vicente de Azevedo 

- Carlos Rocha de 
Siqueira 

- Carmine Daniel 

18 
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88 

140 

132 — Carolino Sucupira 85 — 34 — 
Mendes Silva 86 — 93 — 

46 — Celeste Ângela de 87 — 15 — 
Souza Andrade 

71 — Celso Augusto de 88 — 22 — 
Assumpção 89 — 186 — 

68 — Celso de Quadros 
Arruda 90 — 105 — 

96 — Celso Dias de Moura 91 213 
143 — Celso Neves 
101 — Constantino Ianni 92 201 
127 — Ciro Matheus 
160 — Dante Constantini 
48 — Décio Paes de Barros 93 

Júnior 
181 — Derosse José de 94 

Oliveira 
218 — Edmar Porchat de 

Assis 
106 — Edmundo Guilherme 

Hartebstein 
190 — Edmundo Velletri 
67 — Egberto Campos 

Fraga 
27 — Élcio Silva 
196 — Elias Rocha Romano 
54 — Emílio Serpe 
135 — Ênio Soliani 
63 — Eurico Klettenberg 

Couto 
85 — Fábio Blake Pinheiro 
83 — Fábio Liserre 
16 — Fábio Montenegro 

150 — Flávio Barbosa do 
Amaral 

141 — Flávio Lemmi 
145 — Flávio Margarido da 107 40 

Silva 108 — 18 — 
161 — Felix Pereira de 

Moura 109 — 13 — 
162 — Felizardo Calil 
216 — Fernando de Oliveira 110 — 45 — 

Coutinho 
175 — Fernando de Rezende 111 — 156 — 
185 — Francisco Eumene 

Machado de Oliveira 112 — 11 — 
57 — Francisco Luiz Torres 

de Oliveira 113 — 212 — 
7 — Francisco Marcos 114 — 24 — 

Junqueira Neto 
200 — Francisco Morato de 115 — 163 — 

Oliveira 116 — 158 — 
38 — Gabriel Ayres Netto 
53 — Gilberto Ribeiro 117 — 178 — 

Gonçalves 

95 — 
96 — 

97 — 
98 — 

99 — 

100 — 

101 — 

102 — 
103 — 
104 — 
105 — 

84 
146 

109 
77 

92 

37 

90 

197 
100 
55 
6 

106 — 170 

Gipsy Garcia Ferreira 
Gualter Godinho 
Guilherme Frederico 
Denz 
Hamilcar Turelli 
Helier Nicolau 
Quaranta Morrone 
Hélio da Costa Manso 
Hélio de Oliveira 
Borges 
Henrique Francisco 
D'Áviía Barbosa 
Gonçalves 
Herculano Bueno do 
Livramento 
Hermínio Cecato 
Filho 
Humberto Ricci Canto 
Ignácio Penteado da 
Silva Telles 
Irmã Natalina Dini 
Ismael Ignácio de 
Moura Negrini 
Ita Coelho Queiroz 
Botelho 
Jair Ariodante 
Palazzi 
Jânio da Silva 
Quadros 
Javert de Andrade 
João Amorim Gama 
João Baptista Falbo 
João Baptista Leme 
do Prado Filho 
João Cardillo 
Sobrinho 
João Corrêa da Silva 
João Francisco Cuba 
dos Santos Filho 
João Franco de 
Camargo Filho 
João Pereira 
Guimarães 
José Alípio Furquim 
Fonseca 
José Bento Cardoso 
Vidal 
José Campanella 
José Cardoso 
Margarido 
José Cunha 
José da Silva 
Carvalho Filho 
José de Araújo 
Almeida 
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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 

— 113 — 

— 65 — 

— 8 — 

— 157 — 
— 214 — 

— 198 — 
— 39 — 
— 19 — 

— 97 — 

— 118 — 

— 112 — 
— 195 — 

— 173 — 
— 64 — 
— 151 — 

— 104 — 
— 207 — 

— 191 — 
— 31 — 

123 

— 148 — 
— 136 — 
— 110 —-
— 117 — 
— 80 — 
— 58 — 
— 168 — 
— 9 — 
— 174 — 
— 91 — 
— 116 — 
— 69 — 
— 51 — 

— 120 — 

— 219 — 

— 176 — 
— 211 — 

— 43 — 

José de Mattos 
Rebouças 
José Eduardo Cotrim 
Bento Vidal 
José Fausto 
Campolim 
José Gigliotti 
José Granadeiro 
Guimarães 
José Kamil 
José Laport 
José Luiz Vicente de 
Azevedo Franceschini 
José Máximo do Valle 
Arantes 
José Nogueiia 
Sampaio 
José Perrucci Júnior 
José Raymundo da 
Rocha Frota 
José Ribamar Tajra 
José Rovito Netto 
José Salles de 
Almeida Leite 
José Silveira 
José Tavares de 
Miranda 
José Tessa Netto 
Klaus Ernst Menge 
Laerte de Oliveira 
Andrade 
Lauro Bastos 
Lauro de Souza Alves 
Licínio Maragliano 
Lourenço Mainardi 
Luciano Barbosa 
Lucídio Enei 
Lúcio Seabra Leal 
Luiz Arthur Varella 
Netto 
Luiz Cirillo Netto 
Luiz Corrêa Fragoso 
Luiz Daumichen 
Luiz de Figueiredo 
Barreto 
Luiz Geraldo 
Guimarães Chaves 
Luiz Gonzaga 
Barbosa Mendes 
Luiz Quirino dos 
Santos 
Luiz Taliberti Júnior 
Manoel Simões de 
Souza 
Maria Arruda 
Baccarat 

156 — 59 — Maria Lúcia Duarte 
167 — 69 — Mário Neves 

Guimarães 
158 — 76 — Menotti Gragnani 
159 — 126 — Menotti Tancredi 
160 — 10 — Miguel Ferreira da 

Silva Neto 
161 — 164 — Milton Martins de 

Lara 
162 — 99 — Milton Virgílio de 

Nascimento 
163 — 82 — Moacyr Cunha 

Fonseca 
164 — 32 — Moacyr Junqueira 

Meirelles 
165 — 121 — Moacyr Ribas de 

Andrade 
166 — 166 — Mozart da Silva 

Fagundes 
167 — 26 — Nataniel Ferreira 

Nobre 
168 — 152 — Nelson Bastos de 

Siqueira 
169 — 29 — Nelson Monteiro de 

Abreu Sampaio 
170 — 89 — Neville Riemma 
171 — 210 — Nilson Bàlmaceda 

Mangueira 
172 — 36 — Noedy Krahenbuhl 

Costa 
173 — 215 — Octávio Augusto 

Machado de Barros 
174 — 138 — Odinovardo Ricetti 
175 — 98 — Olavo de Assis 

Oliveira 
176 — 133 — Olavo Ferreira Prado 
177 — 177 — Oscar de Almeida 

Bessa 
178 — 14 — Osmar Bastos 

Conceição 
179 — 220 — Oswaldo Arantes 

Nogueira 
180 — 172 — Oswaldo Cruz de 

Souza Dias 
181 — 182 — Oswaldo José 

Aristides Cotellessa 
182 — 205 — Othan Orlandini 

Mattos 
183 — 179 — Paschoal Byron 

Giuliano 
184 — 209 — Patrocínio Manoel 

Valverde Moraes 
185 •— 21 — Paulo Arruda 

Baccarat 
186 — 103 — Paulo Cruz Monteiro 
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187 — 208 — Paulo da Silva 
Ramos 

188 — 204 — Paulo Ferreira 
Gandra 

189 — 165 — Paulo Pereira 
190 — 52 — Pedro de Alcântara 

Quadros 
191 — 144 — Raphael Carneiro 

Maia 
192 — 192 — Raphael Corrêa de 

Meira 
193 — 125 — Raphael Ferreira de 

Barros 
194 — 94 — Raul Francisco 

Gotilla 
195 — 49 — Renato de Toledo e 

Silva Filho 
196 — 50 — Renor Pereira Braga 
197 — 183 — Roberto Fernandes 

Costa 
198 — 129 — Roberto Machado de 

Campos 
199 — 95 — Roberto Orlando 

Pucci 
200 — 28 — Roger Jules de 

Carvalho Mange 
201 — 158 — Rolando Teixeira de 

Aquino 
202 — 70 — Ruy Garcia Rosa 

203 

204 

205 

81 

147 

108 

206 
207 
208 

209 

210 
211 
212 

213 

214 

215 

216 
217 

218 • 

219 -

220 -

— 

— 

— 

5 
131 
142 

137 

115 
189 
194 

149 

217 

35 

188 
206 

44 

33 

78 • 

— Sebastião Carneiro 
Giraldes 

— Sebastião de Freitas 
Pires 

— Spencer Fernandes 
Custódio 

— Stan Sune Detthow 
— Sylvestre Jorge Aidar 
— Sylvio de Ulhôa 

Cintra 
— Sylvio Pereira 

Rodrigues 
— Theotonio Negrão 
— Trajano Pupo Neto 
— Walter Alfredo de 

Andréa 
— Vicente Mamede de 

Freitas Neto 
— Vicente Paschoal 

Júnior 
— Virgílio Morato 

Martins 
— Wilfrido Cid Valerio 
— Wilson Barbosa 

Martins 
— Wilson de Souza 

Campos Batalha 
— Ilves José de Miranda 

Guimarães 
— Yukishigue Tamura 



FACULDADE DE MEDICINA 

Na Faculdade de Medicina serão realizados os seguintes 
cursos: 

a) O curso normal de ciências médicas; 

6) cursos equiparados ao normal, na fôrma do presente 
Regulamento; 

c) cursos de aperfeiçoamento, que se destinam a am
pliar conhecimentos de qualquer das disciplinas ensi
nadas na Faculdade, ou de seus domínios científicos 
e técnicos; 

d) cursos de especialização para aprofundar em ensino 
intensivo e sistematizado, conhecimentos necessários 
a finalidades profissionais ou científicas de determi
nado ramo da medicina; 

e) cursos livres, sobre assuntos de interesse geral e re
lacionados com qualquer das disciplinas ensinadas na 
Faculdade; 

/) cursos de extensão universitária, destinados a prolon
gar a atividade da Faculdade no campo da Medicina 
Social e de outros assuntos de interesse coletivo. 



l.° ANO 

A N A T O M I A (parte descritiva) 

QUÍMICA FISIOLÓGICA E FíSICO-QUfMICA 

FISIOLOGIA (l.a parte) 

ANATOMIA 

DESCRITIVA — PRIMEIRA P A R T E 

Os alunos do 1.° ano deverão, segundo o Regulamento, estudar a 
primeira parte da A N A T O M I A SISTEMÁTICA compreendendo: DER-
MOLOGIA, OSTEOLOGIA, ARTROLOGIA, MIOLOGIA, e parte da 
ESPLANCNOLOGIA. 

A matéria para o 1.° ano será desenvolvida em aulas teórico-práticas 
e em aulas práticas e demonstrações em turmas ou em conjunto, como 
também com dissecções, sendo o programa especificado dos trabalhos prá
ticos comunicado em tempo aos alunos, levando-se em conta a necessidade 
de uma sucessão preestabelecida de assuntos e também o material já 
existente ou que chegar ao Laboratório. 

As aulas práticas abrangerão, no 1.° semestre o estudo dos Ossos, 
suas Articulações e os diversos Grupos Musculares. No 2.° semestre devem 
os alunos estudar o órgão central da Circulação, as Artérias e as Veias 
principais, e a parte dos Órgãos Viscerais que será desenvolvida no curso 
teórico. 

Nas aulas teóricas serão mais especialmente tratadas as questões 
gerais. Das partes acima enumeradas, que serão explanadas em aulas 
teórico-práticas, ficarão a cargo do 1.° Assistente, dr. O. Marcondes 
Calasans, no 1.° semestre, as Generalidades do Aparelho Circulatório 
(Artérias, Veias e Linfáticos), o Coração e Pericárdio; no 2.° semestre, o 
Aparelho Respiratório e o Aparelho Urinário. 

O programa teórico-prático, pormenorizado, das diversas partes está 
resumido nos pontos que se seguem, com a advertência de que, sendo 
possivel, poderão também ser englobados no programa para o 1.° ano de 
1939, alguns dos pontos prefixados para o 2.° ano (1940); como também 
deve ser de antemão notado que, ocorrendo, por qualquer causa, a impos
sibilidade de desenvolver todos os pontos para o 1.° ano de 1939,̂ osi que 
faltassem passariam automaticamente para o programa do 2.° ano de 194U. 
PROGRAMA DO CURSO TEÓRICO 
1 — Conceito geral e definição da Anatomia. — Métodos de estudo 
da Anatomia. Divisão da Anatomia. 
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2 — Planos de delimitação do corpo humano. Nomenclatura anatô
mica. Esquema da conformação e construção do corpo humano; órgãos 
e sistemas. Conceito geral de normalidade, variação e anomalias dos vá
rios sistemas e sua importância morfológica e prática. 

3 — Osteologia: Funções do esqueleto. Ossos em geral; seu número, 
fôrma, caracteres físicos, partes constituintes. Particularidades da super
fície dos ossos em geral. Arquitetura dos ossos. 

4 — Ossificação em geral. Pontos primários e secundários de ossi-
ficação. Crescimento dos ossos. 

5 — Artrología: união dos ossos e suas modalidades. Classificação 
das articulações. Constituintes comuns, classificação e movimentos das 
diartroses. 

6 — Coluna vertebral: definição, funções. Vértebras e suas partes. 
Caracteres comuns e regionais das vértebras. 

7 — Coluna vertebral: sua conformação geral, suas curvas normais e 
anormais. Movimentos da coluna. Ossificação das vértebras. Varieda
de de número e da fôrma das vértebras. 

8 — Tórax em geral e seus constituintes. Tipos fisiológicos de tórax. 
Articulações e movimentos das costelas. 

9 — Bacia ou pelve em geral. Seus elementos ósseos constituintes. 
Seus ligamentos. Movimentos da bacia. 

10 — Bacia em geral: particularidade da sua superfície externa e da 
interna. Pelvimetria. Diferenças sexuais da bacia. Vícios pélvicos 
principais. 

11 — Esqueleto da cabeça: neurocrânio e crânio visceral. Condo-
crânio e desmocrânio em geral. 

12 —• Conexões dos ossos do crânio: suturas, espaços suturais, fon-
tículos. Particularidades do crânio fetal e do crânio senil. 

13 — Caracteres arquiteturais do neurocrânio; sua resistência. Ca
racteres sexuais do crânio. Fôrmas diversas normais e anormais do crânio. 
Regiões e fossas do esqueleto craniano em geral. 

14 — Músculos em geral e suas variedades. Músculos esqueléticos 
e suas partes constitutivas. Fôrmas diversas e inserção dos músculos. 
Bainhas mucosas e fibrosas peritendinosas. Mecânica muscular e alavan
cas musculares. 

16 — Dermologia: caracteres e propriedades gerais da pele. Colo
ração da pele e suas varidades. 

16 — Saliências e depressões da pele. Derma: corpo papilar e pa-
pilas. Direção dos feixes dérmicos. Vasos da pele. 

17 — Tela subcutânea e seus constituintes suas variações regionais 
sexuais, dependentes da idade etc. Bolsas mucosas subcutâneas. 

18 — Pêlos: suas variedades, suas partes. Direção, coloração, va
riações étnicas no comportamento dos cabelos e relativa classificação. 

19 — Aparelho ungueal; unhas, suas partes e morfologia geral. — 
Glândulas cutâneas, sua distribuição e variedades. 

20 — Mamas e glândulas mamarias: posição, evolução no sexo femi
nino. Fôrmas de mamas, particularidades da sua superfície, arquitetura 
geral da m a m a feminina — M a m a masculina. 

21 — Vísceras em geral. Cavidades esplâncnicas. Arquitetura das 
vísceras em gorai. 

22 — Aparelho digestivo. Cavidade bucal, sua posição, porções e par
ticularidades, Vestíbulo da boca. 
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28 — Dentes: número e classificação, caracteres das várias espécies. 
Dentições e fórmulas dentárias. Articulação alvéolo-dentária. Relações 
dos dentes entre si. 

24 — Língua: conformação, particularidades da superfície, arqui
tetura geral; seus vasos e nervos. 

25 — Glândulas salivar es e m geral. Estudo descritivo-topográfico 
das glândulas parótida, submaxilar e sublingual. 

26 — Istmo da garganta: partes que o delimitam, sua constituição, 
vasos e nervos. Amígdala palatina, relações, vasos e nervos. Anel lin-
fático de Wandeyer. 

27 — Faringe: fôrma, posição, relações, endofaringe, arquitetura, 
vasos e nervos. 

28 — Esôfago: limites, porções, dimensões, relações arquitetura, va
sos e nervos. 

29 — Músculo diafrágma: inserções, relações, arquitetura, ação, vasos 
e nervos. 

30 — Regiões do abdômen. Estudo sintético dos fatores de manu
tenção dos órgãos abdominais. 

31 — Estômago: fôrma, posição, porções, relações, mobilidade, arqui
tetura, vasos e nervos. 

32 — Intestino delgado em geral: suas porções. — Duodeno: porções, 
relações, vasos e nervos. 

33 — Intestino delgado mesenterial: percurso, porções, relações, Me-
sentério. 

34 — Particularidades do intestino delgado, na sua superfície inter
na; arquitetura, vasos e nervos de intestino mesenterial. 

35 — Intestino grosso: suas porções, caracteres externos e internos, 
arquitetura, vasos e nervos. 

36 — Aparelho cecal: suas partes, conformação, situação, relações. 
37 — Estudo descritivo-topográfico do apêndice vermiforme. 
38 — Intestino colon: porções, relações, conexões. 
39 — Intestino reto o ânus: conformação, relações, arquitetura, vasos 

o nervos. 
40 — Glândulas anexas ao intestino delgado em geral. Pâncreas: 

fôrma relações, vias excretoras, vasos e nervos. 
41 — Fígado, conformação externa, relações, arquitetura. 
42 — Aparelho excretor do fígado: seu comportamento geral, rela

ções. Vasos do fígado. 
43 — Baço: posição, conformação externa, relações, vasos e nervos. 
44 — Aparelho respiratório em geral. Laringe: fôrma, relações, 

dimensões, cavidade, arquitetura, vasos e nervos. 
45 — Traquéia: porções, relações, arquitetura, vasos e nervos. 
46 — Brônquios: tipo de ramificação e distribuição. Pedículo pul

monar. Arquitetura dos brônquios. 
47 — Pulmões: caracteres físicos, fôrma, relações. Lobos e lóbulos 

pulmonares. Vasos e nervos do pulmão. 
48 — Pleura: comportamento geral. Topografia tóraco-pleuro-

pulmonar. 
4 9 — Generalidades sobre o aparelho circulatório. Circulação fetal. 
50 — Circulação geral e circulação pulmonar. 
61 — Coração: posição, fôrma, dimensões, variações dependentes da 

idade, sexo, profissão e habitat. 
52 — Arquitetura do coração. Sistema condutor dos estímulos do 

coração. Vasos e nervos do coração. 
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53 — Pericárdio: sua disposição geraL Topografia tóraco-cardíaca e 
pericardiaca. 

54 — Artérias em geral: tipo de ramificação e formação da circula
ção colateral. 

55 —Veias em geral: sistematização geral das veias. Vasos capilares. 
56 — Linfáticos em geral. Disposição geral dos vasos e gânglios 

linfáticos. 

CURSO PRATICO 

Relativamente ao Curso Prático, além do estudo na sala de dissecção, 
sob a orientação dos assistentes, dos Ossos isolados, os alunos dissecam ou 
estudam em peças já preparadas, as principais articulações e Grupos Mus
culares. Artérias, como também peças de Músculos. Viscerais. Relações 
de Órgãos Viscerais, dentro, naturalmente, das possibilidades do material 
disponível. Pormenorizando: 

Ossos isolados e em grupos (crânio neural e facial, tórax, coluna ver
tebral, bacia, mão e pé). 

Articulações dos membros superiores. 
Articulações dos membros inferiores. 
Articulação têmporo-mandibular. 
Articulações occípito-atlo-axoidéia. 
Articulação costo-vertebral. 
Articulações esterno-clavicular e omoclavicular. 
Músculos mastigadores. 
Músculos dos membros superiores. 
Músculos dos membros inferiores. 
Músculos superficiais do dorso. 
Músculos da nuca. 
Músculos da parede ântero-lateral do abdômen. 
Músculos tóraco-apendiculares. 
Músculos da língua, faringe, véu do paladar, laringe. 
Coração. 
Artérias do membro superior. 
Artérias carótidas e seus ramos. 
Artérias subclávia e axilar e seus ramos. 
Aorta abdominal e seus ramos. 
A hipogástrica e seus ramos. 
Veia cava superior e seus principais afluentes. 
Veia cava inferior e seus principais afluentes. 
Veias superficiais do membro superior. 
Veias superficiais do membro inferior. 
Sistema da veia porta. 
Morfologia e relações dos órgãos viscerais estudados em curso teórico. 

Faz parte ainda do Curso Prático uma série de demonstrações feitas, 
pelos Assistentes e Monitores, aos alunos divididos em pequenas turmas. 
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QUÍMICA FISIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA 

PARTE TEÓRICA 

1 — Definição de Química Fisiológica, relações com disciplinas outras 
do curso médico. Sua importância. Considerações gerais sobre a com
posição do ser vivo vegetal e animal. 

2 — Estudo químico dos hidratos de carbono. 
3 — Estudo químico das gorduras e lipóides. 
4 — Estudo químico das proteínas em geral. 
5 — Estudo químico dos núcleos-proteidos. 
6 — Estudo químico dos cromo e glico-proteidos. 
7 — Estudo químico dos amino-ácidos. 
8 — Estudo químico das aminas biógenas. 
9 — Estudo químico dos pigmentos. Pigmentos respiratórios. 
10 — Alimentos. Sua classificação e composição. 
11 — Estudo químico do sangue. 
12 — Estudo químico da linfa, líquido céfalo-raquídiano, transudatos 

e exsudatos. 
13 — Estudo químico dos tecidos. 

14 — Estudo químico dos sucos digestivos e da digestão. 
18 — Absorção e putefração intestinal. 
16 — Estudo químico da respiração. 
17 — Oxidações e reduções no organismo. 
18 — Estudo químico das hormonas. 
19 — Metabolismo da água e de outros elementos minerais. 
20 — Metabolismo dos hidratos de carbono e suas principais per

turbações. 
21 — Metabolismo normal e patológico das gorduras e lipóides. 
22 — Metabolismo normal e patológico das proteínas. 
23 — Estudo químico da urina normal e patológica e de outras 

excreções. 
24 — Estudo da nutrição: Fator energético, fator mineral, fator pro-

téico e vitaminas. 
A matéria do presente programa será explanada em setenta aulas 

aproximadamente. 
PARTE PRATICA 
1 — Generalidades de técnica de química analítica. 

2 — Títrimetria. 
3 — Determinação do azoto dos sais amoniacais. 
4 — Proteínas, reações de caracterização. 
5 — Gorduras, propriedades, reações e determinação do grau de sa

turação. 
6 — Lipóides. Preparação e caracterização, 
7 — Hidratos de carbono. Reações e fermentação. 
8 — Dosagem dos açúcares. 
9 — Caracterização da hemoglobina, da metahemoglobina e da he-

matina. 
10 — Bile. Pesquisa dos pigmentos e dos sais biliares. Pesquisa 

do colesterol. 



— 235 — 

11 — Leite. Caracteres gerais. Composição. Exame microscópico. 
Determinação do azoto total. Dosagem da gordura e da lactose. 

12 — Composição do sangue. Cristais de Teichmann e espectrosco-
pia. Estudo das proteínas e sua dosagem. 

13 — Dosagem da glicose do sangue. 
14 — Dosagem dos cloretos do sangue. 
15 — Dosagem da uréia do sangue. 
16 — Dosagem da creatinina do sangue. 
17 — Dosagem do ácido úrico do sangue. 
18 — Dosagem do azoto não protéico. 
19 — Dosagem do colesterol do sangue. 
20 — Dosagem do cálcio do sangue. 
21 — Dosagem dos fosfatos do sangue. 
22 — Dosagem do ferro do sangue. 

Urina: 
23 — Caracteres gerais. Dosagem da acidez. Determinação do pH. 
24 — Dosagem dos fosfatos. 
25 — Dosagem do amoníaco. 
26 — Dosagem do azoto total. 
27 — Dosagem do ácido úrico. 
28 — Dosagem da uréia. 
29 — Dosagem da creatinina. 
30 — Dosagem dos cloretos. 
31 — Pesquisa e dosagem de elementos anormais. 
32 — Estudo do sedimento urinário, normal e patológico. 

FÍSICO-QUÍMICA 

PARTE TEÓRICA 

1 — Evolução histórica do conceito estrutural da matéria; concepção 
atual da estrutura. r 

2 — Leis fundamentais dos gases. Teoria cinética dos gases. Equa 
ção dos gases perfeitos. Lei de Van der Waals. 

3 — Águas e soluções. Suas propriedades gerais. 
4 — Tensão de vapor das soluções. Tonometria. 
5 — Crioscopia e sua aplicação biológica. 
6 — Pressão osmótica. Leis de Pfeiffer. Lei de Van fHoff e sua 

conexão com as leis de Boyle e de Gay-Lussac. 
7 — Estudo da pressão osmótica em biologia. Plasmólise; turges-

eência; secreção glandular. 
8 — Estudo comparativo da crioscopia, ebuloscopia, tonometria e pres

são osmótica. 
9 — Difusão. Experiências de Granam. Aplicações biológicas. 
10 — Teoria de Arrhenius. Lei de Faraday. Equilíbrio iônico. Lei 

das massas. Electrólitos fortes e fracos. Constante de ionização. Mis
turas homo-iônicas e seus efeitos físico-químico-biológicos. 

11 — Condutividade das soluções. Condutividade molecular limite. 
Métodos de medida da condutividade. 

12 — Estudo da função ávida. Hidrólise. Anfólitos. 
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* ^ — O p H e métodos de sua determinação. Efeito tampão Ean» 
çao de Henderson-Hasselbach. Reserva alcalina. ^4ua-
: 14.—; Fenômenos de adsorção. Lei de Freundlich. Saturação a i W 
tiva. Aplicações biológicas. 

í£ ~~ T
r ?

n s â o superficial. Elétrocapilaridade. Orientação molecular 
, t6 — Vwcosidade e suas leis. Aplicações biológicas dos fenômenos 
de viscosidade. H T O 

. 17 — Os fenômenos de oxi-redução; o pH. Importância das poten
ciais de oxi-redução em biologia. 

18 — Estudo dos colóides. 
20 — Catalise e fermentes. 
O presente programa será desenvolvido em cerca de 40 aulas. 

PARTE PRATICA 
1 — Demonstração prática da lei dos gases. 

2 — Determinação colorimétrica do pH. 
8 — Estudo prático das soluções tampões e de fenômenos de hidrólise 
4 — Estudo dos efeitos do ion comum. 
6 — Determinação colorimétrica e potenciométrica das potências de 

oxi-redução. 
7 — Técnica da crioscopia. 
8 — Técnica da ebulioscopia. 
9 — Estudo prático da tonometria; sua aplicação. 
10 — Estudo prático dos fenômenos da difusão. 
11' — Demonstração de fenômenos de tensão superficial. 
12 — Demonstração de fenômenos de adsorção. 
13 — Estudo prático do coeficiente de distribuição. 
14 — Prática da viscosidade. 
15 — Prática dos colóides. Preparação; demonstração das proprie

dades gerais; difusão (equilíbrio de Donnan); diálise; ultra-filtração; vis
cosidade; tensão superficial; osmose; crioscopia; eataforese, refratometria; 
nefolometria; ultra-microscopia; absorção; dispensão e floculação (ponto 
iso-elétrico); tumefação e sinérese. 

16 — Polarimetria. 
17 — Espetrometria. 
1 8 — Interferometria. 

FISIOLOGIA 

PRIMEIRA PARTE — CURSO TEÓRICO 

A) Fisiologia geral: 

"IP— Fisiologia: objeto, histórico, divisão e métodos. 
2 — Distinção entre seres vivos e mortos. 
8 — Condições gerais de vida: 
a) Alimentação. Ciclo do carbônio; função clorofiliana. Ciclo do 

azoto. Inanição. 
b) Oxigênio. 
c) Temperatura. 
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d) Pressão; mal das montanhas e dos caixões. 
e) Luz; fenômenos fotodinâmicos. 
4 — Condições fisico-químicas: 
a) Estado coloidal. Propriedades físicas e elétricas dos colóides. 
b) Dissociação iônica dos constituintes celulares. 
5 — Equilíbrio ácido básico. 
6 — Balanço iônico. 
7 — Ação dos eletrólitos, Leis de Wernicke e séries de Hofmeister. 

Ação do K, Na, Ca o Mg. Líquidos nutritivos. 
8 — Fenômenos gerais de vida (pressão osmótica, fenômenos de nu

trição, permeabilidade. Equilíbrio de Donnan). 
9 — Catalise e fermentações. 
10 — Ração alimentar. Composição e tipos. 
1 1 — Protides nas rações. Mínimo protéico. Ácidos aminados indis

pensáveis. 
12 — Glucides, lipides e sais nas rações.Estudos nacionais. 
1 3 — Vitaminas. Estudos nacionais. 
14 — Ração energética. Metabolismo basal. Estudos nacionais. 
15 — Influência do clima tropical sobre o metabolismo basal. 
16 — Fenômenos de transformação de forças. Ciclo da energia e da 

matéria. 
17 — Termogênese, Termometria e calorimetria. 
18 — Fenômenos de excitação. Importância da estrutura. Condições 

gerais da excitação. Teorias. Fenômenos que acompanham a reatividade. 
Fatores que a alteram. Inibição. 

19 — Excitantes e tropismos. 
20 — Excitabilidade muscular. 
21 — Excitabilidade nervosa. Leis da excitabilidade. Metabolismo 

do sistema nervoso. 
22 — Condutibilidade nervosa. Leis da condutibilidade. 
23 — Eletrotonus e variações eletrotônicas. Leis de Pflüger. 
24 — Cronaxia. Evolução do problema da excitabilidade. Estudos 

nacionais. 
25 — Crescimento. Dos seus fatores. 

B) Aparelho digestivo: 
26 — Fome e sede. 

27 — Mastigação. 
28 — Secreção salivar. Digestão bucal. 
29 — Deglutição. 
30 — Estômago: secreção do suco gástrico. Digestão gástrica. Leis 

que a presidem. 
31 — Pâncreas: secreção do suco pancreático. Digestão. 
32 — Intestino delgado: secreção do suco intestinal. Leis que a 

presidem. 
33 — Fígado. Suas funções. 
34 — Movimentos do estômago.Fenômenos de fechamento e abertura 

do piloro. 
35 — Movimentos dos intestinos. 
36 — Absorção. 
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C) Circulação 

37 Cardiografia, cardiógrafos. Interpretação, especialmente do 
eletrocardiograma. 

38 Modificações do coração durante o trabalho. Estudo dos as
pecto, fôrma, consistência e volume. Interpretação dos pletismogramas. 
Lei dó coração (Stefani-Starling-Knowlton). 

39 Choque da ponta e ruídos sonoros do coração. 
40 Propriedades da fibra cardíaca. Automatismo. Excitabilidade. 

Lei de Marey. Contratilidade. Lei de Ranvier-Bowditch. Condutibilida
de. Bloqueios. Tonicidade. Fenômeno de Fano. 

41 — Ritmo normal do coração. Estudo do sistema primitivo. 
42 — Neurogenia e miogenia. 
43 Regulação humoral da ritmicidade cardíaca. Estudos de De-

moor, Haberlandt e Zwaardemaker. 
44 — Débito cardíaco. Trabalho do coração 
45 Inervação cardíaca. Nervos extrínsecos. Centros e reflexos 

46 _1 Ação do nervo vago: ação sobre as propriedades das fibras 
cardíacas; excitabilidade do vago, ponto e mecanismo de ação. Vago e 
metabolismo do potássio. Estudos de Howell e Loewi. 

47 Ação do simpático: ação sobre as propriedades das fibras; me
canismo e ponto de ação. Fibras aceleradoras e metabolismo do cálcio. 

48 — Nervos sensitivos. Nervos de Ludwig-Cyon e do seio caro-
tidiano. 

49 Circulação arterial. Propriedade das artérias. Pressão arterial. 
50 _ Pressão arterial no homem. Métodos e interpretação. Provas 

de eficiência do coração. 
51 _ Velocidade e tempo de circulação. Pulso arterial. 
52 — Circulação venosa. Pressão. 
53 — Circulação capilar. 
54 — Vaso motricidade. 
55 Sangue. Caracteres gerais. Composição. 
56 Glóbulos vermelhos. Papel do baço nas poliglobulias. 
57 — Glóbulos brancos e plaquetas. 
58 — Coagulação do sangue. 

D) Aparelho respiratório: 

59— Histórico. Atos mecânicos da respiração. 
60 — Movimentos acessórios da respiração. Vasio pleural. 
61 — Fenômenos físicos da respiração. 
62 — Fenômenos químicos da respiração. Quociente respiratório. 
63 — Influência da pressão barométrica sobre as trocas gasosas. 
64 -- Leis das trocas. Mecanismo da respiração pulmonar. 
65 — Transporte de Os pelo sangue. Fisiologia da hemoglobina. 
66 — Transporte do gás carbônico. Substâncias tampões. Equilíbrio 

ácido-básico do sangue. 
67 — Respiração dos tecidos. Dos sistemas auto-oxidáveis. 
68 — Inervação respiratória. 
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E ) Sistema retículo-endotelial: 

69 — Do seu papel e da sua importância fisiológica. 

F) Funções de excreção: 

70 — Funções renais. Mecanismo e papel da secreção urinaria. 
71 — Processos de determinação da capacidade fisiológica dos rins. 
72 — Funções da pele. 

C U R S O P R Á T I C O 

A) Fisiologia geral: 

1 — Propriedades osmóticas das células. Hemólise. Ação hemolíti-
ca da uréia. Resistência dos glóbulos vermelhos às soluções eletrolíticas 
e não eletrolíticas. Coeficiente isotônico. 

2 — Plasmólise. Resistência das membranas vegetais. 
3 — Membranas de colódio. Curva da pressão osmótica, influência 

da temperatura e da concentração molecular. 
4 — Determinação do ponto isoelétrico: cataforese. Tumefação e pa

pel protetor dos colóides. Número de ouro e Índice de inversão. 
5 — Séries de Hofmeister. Leis de Wernicke. Relação entre valên-

cia e carga. 
6 — Balanço iônico.Antagonismo entre o cálcio e o potássio, entre o 

potássio, entre o cálcio e o magnésio. Experiência sobre os cílios vibrá-
teis, coração, músculo esquelético e intestino. Líquidos nutritivos e técni
ca de perfusão. 

7 — Adsorção. 
8 — Tensão superficial. 
9 — Consumo de oxigênio. Influência da temperatura e da pressão 

parcial. 
10 — Coeficiente de VanfHoff. Experiência com o músculo cardíaco. 
11 — Determinação da taxa asfíxica. 
12 — Resistência dos animais às oscilações de temperatura. 
13 — Movimentos ciliares e amibóides. 
14 — Tropismos e tactismos. 
15 — Fermentações. Estudos das propriedades e mecanismo de ação 

dos fermentes: 
a) amilase; influência da temperatura e composição do meio; 
b) protease; ativação de u m pro-fermento; especificidade de ação; 
c) lipases de origens animal e vegetal. Lei da ação das massas; 
d) coagulantes; coalho fermento, trombina; 
e) invertase, de origens animal e vegetal; 
f) erepsina; reações que caracterizam os produtos da digestão in

testinal; 
g) oxidase; 
h) ureases; 
i) anti-f ermentos, anti-pepsina, anti-tripsina. 
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16 — Potencial elétrico dos tecidos. 
17 — Viscosimetria. 
18 — Crioscopia. 
19 Influência de algumas protides sobre o metabolismo e cres

cimento. 

B) Aparelho digestivo: 

20 Estudo diastásico da saliva. Influência da diluição do pH, dos 
antisséticos e da temperatura. 

21 Determinação do poder dos fermentes amiloliticos. 
22 — Estudo diastásico do suco gástrico. Ação da pepsina e do coa

lho fermento. Influência do p H e da temperatura. Diferença entre pepsi
na e pepsinogênio. Influência dos vários ácidos. Influência da bile. Di
ferença entre pepsina e coalho-f ermento. 

23 — Determinação do poder péptico. 
24 — Estudo diastásico do suco pancreático. 
25 — Determinação do poder tríptico. 
26 — Estudo diastásico do suco intestinal. 
27 — Estudo da bile. 
28 — Dosagem da acidez gástrica. 

C) Respiração: 

29 — Exame do aparelho respiratório. 
80 Espirometria e pneumografia. Pressão intra-pleural. 
31 — Movimento cárdio-pnêumicos. 
82 — Estudos da apnéia e dos reflexos respiratórios. 
33 — Respiração artificial. 
34 — Determinação do volume minuto em repouso e após exercício. 
35 — Dosagem do ar atmosférico. 
36 — Dosagem do ar alveolar. Variações com o exercício. 
37 — Determinação do espaço morto. 
38 — Efeitos da deficiência de 0« e do excesso de COa. 
39 — Regulações química e nervosa da respiração dos mamíferos. 

D) Aparelho circulatório: 

40 — Exame geral do aparelho circulatório. 
41 — Cardiografia humana. 
42 — Cardiografia intratorácica na rã. 
43 — Automatismo cardíaco. Ligaduras de Stannius. 
44 — Excitabilidade cardíaca. Extrassístoles do seio e do ventrículo. 

Volta da excitabilidade após u m a resposta. Efeitos das correntes tetani-
zantes sobre o coração. 

45 — Cronaxia do coração. Ação da temperatura sobre a cronaxia. 
46 — Contratilidade do coração. Lei do tudo ou nada. 
47 — Condutibilidade do coração. Bloqueios cardíacos. 
48 — Tonicidade do coração. Fenômeno de Fano.^ 
49 — Corrente de ação do coração. Eletrocardiografia. 
50 — Perfusão do coração. Ação de alguns eletrólitos. 
51 — Ação do vago e do simpático sobre o coração. 
62 — Pletismografia cardíaca. Estudo do rendimento cardíaco. 
53 — Reflexos cardíacos. 
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54 — Estudos da pressão arterial no homem. Provas da eficiência 
cardíaca. 

55 — Estudo da pressão arterial no cão. Governos nervoso e 
humoral. 

66 — Vasomotricidade. 
57 — Pulso radial. 
58 — Pulso venoso. 
59 — Digrafia. 
60 — Circulação capilar. 
61 — Coagulação do sangue. 
62 — Contagem de glóbulos do sangue. 
63 — Dosagem da hemoglobina. 
64 — Sedimentação. 

E) Secreção renal: 
65 — Estudo dos fatores da secreção renal. 
66 — Tempo de eliminação. 

16 



2.° ANO 

ANATOMIA (parte topográfica) 
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

FISIOLOGIA (2.a parte) 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

C U R S O T E Ó R I C O 

A) Bacteriologia geral 

I (1) — História da bacteriologia. 

H (2) — Morfologia das bactérias. Citologia bacteriana. Reprodu
ção das bactérias. Constituição química das bactérias. Reação das ba
ctérias às substâncias corantes. 

III (3) — Crescimento e morte das bactérias. Formação de agrega
dos e colônias bacterianas. Ciclo vital das bactérias. 

IV (4) — Ecologia bacteriana. Influência mútua das bactérias. Nu
trição das bactérias. Fatores adjuvantes do desenvolvimento bacteria-
no in vitro. 
V (5) — Ação dos agentes mecânicos, físicos e-químicos sobre as 
bactérias. Desinfecção. Coeficiente fenólico. 

VI (6) — Fenômenos físico-químicos da vida bacteriana. Produtos 
físicos do metabolismo. Bioquímica bacteriana. Estudo geral das en
zimas bacterianas. Atividade bacteriana na transformação da matéria. 
VII (7) — Ciclo do carbono, do azoto, do enxofre, do fósforo, do 
cálcio, etc. Fenômenos de fermentação e putrefação. Suas aplicações 
práticas. 
VIII (8) — Toxinas em geral. Caracteres e classificação. Toxi
nas bacterianas. Exo e endotoxinas. Constituição e propriedades. Prin
cipais aspectos de eletividade de distribuição das toxinas no organismo. 
Fitotoxinas. Paralelo entre a ação das enzimas e alcalóides. 

IX (9) — Infecção. Infecção local e geral. Fontes de infecção. 
Portadores de germes. Contágios. Incubação. Portas de entrada. Pe
netração e vias de transporte dos germens no organismo. Eletividade to
pográfica. Virulência. Fatores determinantes. Variações da virulência. 
<x^ — Variação das bactérias e das colônias bacterianas. Ti
pos e fôrmas de variação. Suas causas. Transmutação. Relações da 
variação com a atividade bacteriana. 
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B ) Imunologia 

XI (1) — Introdução ao estudo da imunologia. Histórico. Perío
do pré-pasteuriano, período de Pasteur e seus contemporâneos, período 
moderno. 

XII (2) — Imunidade natural e adquirida. Imunidade ativa e pas
siva. Imunidade congênita. Variações da imunidade de acordo com a 
espécie zoológica, raça, condições individuais, idade e sexo. Processos in
fecciosos que conferem ou não imunidade. 

XIII (3) — Resistência orgânica contra os agentes infecciosos. De
fesas mecânicas e biológicas. Fatores que as determinam. Defesa ce
lular. Estudo de Metchnikoff. Fagocitose e seus mecanismos. Função 
dos fagócitos livres e do sistema retículo-endotelial. Teoria celular da 
imunidade. 

XIV (4) — Defesa humoral. Teoria humoral da imunidade. Expe
riências fundamentais. Ação bactericida do soro sangüíneo. Fenômeno 
de Pfeiffer. Verificações de Bordet. Descoberta dos anticorpos. Anti-
toxinas, aglutininas, lisinas, precipitinas, opsoninas, bacteriotrqpinas. 

X V (5) — Anticorpos em geral. Classificação. Propriedades. Se
de de sua formação. Teoria unitária dos anticorpos. Teoria das cadeias 
laterais de Ehrlich. Experiência de Ehrlich e Morgenroth. 

XVI (6) — Anticorpos em geral. Aspectos gerais e caracteres da 
reação antígeno-anticorpo. Fenômenos de Ehrlich, de Bordet-Danysz, 
de Neisser-Wechberg e de Zona. Teoria de Bordet. Concepções 
modernas. 

XVII (7) — Antígenos. Naítureza. Classificação e propriedades. 
Atividade antigênica das protides, lipides, glicides e glicosides. Antíge
nos provocadores e receptores. Reações haptenas e seu mecanismo. 

X V n i (8) — Aglutininas e aglutinógenos. Coaglutinação. Meca
nismo e técnica da reação aglutinante. Suas aplicações práticas. Reação 
de Widal. 

XIX (9) — Iso-hemoaglutininas. Grupos sangüíneos e grupos ce
lulares. Aplicações práticas na transfusão de sangue, como elemento de 
valor antropológico. Transmissão hereditária. índice bioquímico racial. 

X X (10) — Precipitinas e precipitinógenos. Mecanismo e técnica da 
reação de precipitação. Suas aplicações práticas. 

XXI (11) — Citolisinas. Generalidades. Bacteriolisinas. Hemolisi-
nas. Albuminolisinas. Função do complemento. Composição e proprie
dades desse elemento de reação de lise específica. Sensibilizadora ou am-
boceptor, sua constituição e propriedades. 

XXII (1) — Fenômeno de Bordet-Gengou. Reações de fixação do 
complemento. Reação de Wassermann e suas variantes. 

XXIII (13) — Reação de precipitação específica, de floculação coloi-
dal e de coagulação na sífilis. Reações de Sachs e Georgi, de Kahn, de 
Vernes e outros. 

X X I V (14) — Antitoxinas. Preparo e dosagem. 
X X V (15) — Imunidade artificial, passiva. Soros antitóxicos, anti-

microbianos e mistos. Soros antivenenosos e outros. Soroterapia curati
va e preventiva. Imunoterapia não específica. 

X X V I (16) — Imunidade artificial, ativa. Vacinas bacterianas. Ti
pos e métodos de preparo. Vacinação preventiva e curativa. Vias de in
trodução. Doses. Métodos de verificação do grau de imunidade adquirida. 

XXVII (17) — Imunidade local. Teoria de Besredka. 
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XXVIII (18) — Hipersensibilidade. Anafilaxia. Generalidades. His
tórico. Substâncias anafilatizantes. Antianafilaxia. Teorias da anafila
xia. Aplicações práticas. 

C) Micologia 

XXIX (1) — Micologia. Definição e posição sistemática dos fungos. 
Classificação dos fungos. Classificação de Engler e Gilg. Classificação 
de Dodge. Métodos de estudo. 

X X X (2) — Morfologia e biologia dos cogumelos em geral. 
X X X I (3) — Micoses em geral. Classificações. 
XXXII (4) — Morfologia e biologia dos representantes da famífia 

Actinomycetaceae Micetomas. Micetoma actinomicótico e maduromicótíco. 
XXXIII (5) — Eumycetes em geral. Classe dos Phycomycetes. Es

tudo especial da ordem Mucorales. 
X X X I V (6) — Estudo da classe dos Ascomycetes e em especial da 

família Aspergillaceae. 
X X X V (7) — Ordem. Endomycetales. Famílias Ashbyaceae e Ere-

mascaceae. 
X X X V I (8) — Família Eremascaceae Imperfectae. Sua importância 

médica. Métodos de estudo. Gêneros mais importantes. 
XXXVII (9) — Família Saccharomycetaceae. Estudos dos levedos 

em geral. 
X X X V I H (10) — Estudo geral das Blastomycoses. 

X X X I X (11) — Estudo do Coccidiodes imitis e do granuloma coc-
cidióidico. 

X L (12) — Estudo do gênero Paracoccidides e do granuloma para-
coccidióidico. 

XLI (13) — Estudo dos gêneros Rhinosporidium e Histoplasmo e da 
rinosporidiose a histoplasmose. Considerações sobre os Fungi imperfecti. 

XLII (14) — Estudo geral da Tribu Trichophytoneae e das tinhas. 
Tinhas da pele glabra. 

XLIII (18) — Tinhas dos pêlos e seus cogumelos. 
XLIV (16) — Estudo sobre a cromomicose. 
X L V (17) — Cogumelos da cromomicose — Gêneros. Phialophora. 

Botrytoides, Phialoconidiophora, Hormodendrum e outros. 
XLVI (18) — Micoses gomosas. Estudo da Esporotricose em 

particular. 
XLVII (19) — Micoses pulmonares. 
XLIII (20) — Estudo de outras micoses. 

D) Bacteriologia Especial 
O estudo de cada microorganismo obedecerá ao seguinte critério: 
histórico, posição sistemática, morfologia, métodos de coloração, caracte
res biológicos, virulência e ação tóxica, resistência, ação patogênica nos 
animais de laboratório e no homem, fontes de infecção, ligeiras noções 
sobre os principais aspectos clínicos, profiláticos e epidemiológicos do 
processo infeccioso ou tóxico, imunidade, métodos de diagnóstico bacte
riológico e sorológico, soros, vacinas, reações alérgicas. 

XLIX (1) — Classificação geral dos microorganismos patogênicos. 
L (2) — Família Coccaceae. Tribu Streptococceae. Gênero Diplo-

coccus. Diplococcus pneumoniae. 
LI (3) — Família Coccaceae. Tribu Streptococceae. Gênero Stren-

tococcus. 
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L H (4) — Família Coccaceae. Tribu Neisserieae. Gênero Neisseria. 
Neisseria gonorrhoeae. 

LIII (5) — Família Coccaceae. Tribu Neisserieae. Gênero Neisseria. 
Neisseria intracellularis. 

LTV (6) — Família Coccaceae. Tribu Micrococceae. Gênero Sta-
phylococcus. Micrococcus e Sarcina. 

L V (7) — Família Spirillaceae. Gênero Vibrio. Vibrio comma. 
LVI (8) — Família Bacteriaceae. Tribu Chromobacterieae. Gêne

ro Pseudomonas. P. aeruginosa. Tribu Lactobacilleae. Gênero Lactoba-
cillus. L. acidophilus. L. bulgaricus e L. caucasicus. 

L V H (9) — Família Bacteriaceae. Tribu Pasteurellae.. Gênero Pas-
teurella. P. pestis. P. tularensis. 

LVIH (10) — Família Bacteriaceae. Tribu Haemophileae. Gênero 
Haemophilus H. influenzae. H. pertussis. H. conjunctivitidis. H. lacuna-
tus. H. ducreyi. Gênero Dialister. D. pneumosintes. 

LIX (11) — Classificação geral e principais característicos do gru
po intestinal. Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero Esche-
richia, Aerobacter e Proteus. E. coli. A. aerogenes. P. vulgaris. 

L X (12) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Salmo-
nella. S. enterididis. S. schottmuelleri. S. paratyphi. Outras Salmonelas. 

LXI (13) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero 
Eberthella. E. typhosa. 

LXII (14) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero 
Shigella. S. dysenteriae. S. paradysenteriae e suas variedades. 

LXIII (16) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero 
Brucella. B. melitensis. B. abortus. B. suis. 

LXIV (16) — Família Bacillaceae. Gênero Bacillus. B. anthracis. 
B. subtilis. 

L X V (17) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. 
M. tuberculosis. Morfologia e biologia. 

LXVI (18) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. 
M. tuberculosis. Patogenia. Vacinação. 

L X V U (19) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. 
M. leprae. 

LXIII (20) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Carynebacterium. 
C. diphtheriae. 

T<XTY (21) — Família Mycobacteriaceae. Gêneros Fusiformis e 
Actinobacillus. F. dentium. Associação fuso-espirilar. A. mallei. 

L X X (22) — Anaeróbios em geral. Cultivo em anaerobiose. 
LXXI (23) — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. C. tetani. 
LXXII (24) — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. C. botu-

linum. 
LXXIII (25) — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. Bacte

riologia das gangrenas. 
E) Virulogia 
LXXIV (1) — Histórico. Generalidades. Caracteres biológicos. In
clusões celulares. 

L X X V (2) — Bacteriófago. 
L X X V I (8) — Virus da vacina, varíola e alastrim. 
L X X V n (4) — Virus da raiva e pseudo-raiva. 
LXXVIII (6) — Virus da febre amarela. 
L X X I X (6) — Virus do herpes, zona, varicela e linfo-granulomatose 

inguinal sub-aguda. 
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L X X X (7) — Virus da poliomielite anterior. Virus da febre aftosa. 
Virus da psitacose. 

L X X X I (8) — Virus do sarampo. Virus da parotidite epidêmica. 
Virus do molusco contagioso. Tracoma. 

LXXXII (9) — Rickettsias e rickettsioses, 

C U R S O PRÁTICO 

Generalidades sobre a Bacteriologia 

IMUNOLOGIA — MICOLOGIA E VIROLOGIA 

A) Trabalhos práticos de bacteriologia geral: 

I (i) Visita ao laboratório. Demonstração do material utilizado 
nos trabalhos práticos de bacteriologia. Esterilização por processos me
cânicos, físicos e químicos. Manejo dos aparelhos de esterilização. 

II (2) Meios de cultura. Demonstração do maior número possível 
de meios artificiais de cultura empregados na técnica bacteriológica. Pre
paro de meios líquidos simples. 

III (3) — Meios de cultura. Preparo dos meios sólidos. Gelose. 
Demonstração prática dos tipos morfológicos fundamentais das bactérias. 

TV (4) — Reação dos meios de cultura. Verificação do pH dos 
meios preparados e seu ajustamento. 

V (5) — Técnicas usuais de semeadura nos meios sólidos e líquidos. 
Exames microscópico e ultramicroscópico de preparados frescos, em gota 
pendente e entre lâmina lamínula. 

VI (6) — Exame de preparados após coloração. Principais métodos 
de fixação. Coloração simples e método de Gram. Coloração de bacté
rias nos tecidos. 

VII (7) — Isolamento dos microorganismos. Técnicas mais comuns. 
Contagem e medida de bactérias. 

VIII (8) — Atividade biológica das bactérias. Verificação dos pro
dutos formados nas culturas: pigmento, indol, amoníaco, hidrogênio sul-
furado, nitritos, etc. 

IX (9) — Atividade biológica das bactérias. Ação das bactérias 
sobre a gelatina, leite e hidratos de carbono. Reação de Voges-Pros-
kauer e do vermelho de metila. 

X (10) — Inoculação e exame necroscópico de pequenos animais de 
laboratório. Reação e protocolo de trabalhos experimentais. Sangria de 
animais e técnica de separação dos elementos do sangue. 

B) Trabalhos práticos de imunologia: 

XI (1) — Imunização de animais: Técnica empregada para pre
paro de soros. 

XII (2) — Fagocitose. Demonstração prática. índice opsônico. 
Técnica para sua determinação. 
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XIII (3) — Fenômeno de Pfeiffer. Demonstração "in vivo" e "in 
vitro ". 

XIV (4) — Antígenos. Técnica de preparo. 
X V (5) — Antígenos. Titulação. 
XVI (6) — Floculação. Demonstração da reação de floculação. 
XVII (7) — Poder bactericida do soro sangüíneo. Demonstração. 
XVIII (8) — Aglutinação. Técnica de identificação de bactérias e 

de soros suspeites pelas reações aglutinantes. Reação de Widal. 
XIX (9) — Aglutinação flocular e granular. 
X X (10) — Iso-hemoaglutinação. Determinação dos grupos~san-

guíneos. 
XXI (11) — Reações de precipitação. 
XXII (12) — Hemólise. Técnica geral. 
XXIII (13) — Demonstração prática do fenômeno de Ehrlich e 

Morgenroth. 
XXTV (14) — Reações de fixação do complemento. Dosagem do 

complemento. Técnica da reação de Wassermann. 
X X V (15) — Reações de precipitação na sífilis. Técnica da reação 

de Kahn. 
XXVI (16) — Vacinas bacterianas. Preparo, dosagem e acondicio-

namento. 
XXVII (17) — Soros anti-tóxicos e anti-microbianos. Técnica de 

colheita, separação, tratamento, concentração e dosagem de soros imunes 
e específicos. Àcondicionamento. 

XXVIII (18) — Reações anafiláticas. Estudo prático. 
XXIX (19) — Imunidade local. Provas. 

I 
C) Trabalhos práticos de micologia: 

XXX (1) — Técnica geral de exames e pesquisas micológicas. Cul
turas. 

X X X I (2) — Estudo da morfologia dos cogumelos. 
XXXII (3) — Estudo da morfologia dos Actinomyces. 
XXXIII (4) — Observação de material de micetomas. 
XXXIV (5) — Estudo morfológico dos Phycomycetes. 
X X X V (6) — Estudo da família Aspergillaceae. 
X X X V I (7) — Estudo dos cogumelos das famílias Ashbyaceae e 

Eremascaceae. 
X X X V H (8) — Técnicas para o estudo morfobiológico dos cogume

los da família Eremascaceae imperfectae. 
XXXVIII (9) — Estudos dos levedos. Família Saccharomycetaceae. 
X X X I X (10) — Estudo dos ascos nos levedos. 
X L (11) — Estudo do Coccidioides immitis. 
XLI (12) — Estudo do gênero Paracoccidioides. 
XLII (13) — Morfologia dos gêneros Rhinosporidium e Histoplasma. 
XLIII (14) — Cogumelos das tinhas da pele. 
XLIV (15) — Cogumelos das tinhas dos pêlos. 
X L V (16) — Estudo morfológico dos cogumelos da cromomicose. 
XLVI (17) — Continuação desse estudo. 
X L V n (18) — Estudo prático do gênero Sporotrichum. 
XLVIII (19) — Técnicas para o diagnóstico micológico das micoses 

pulmonares. 
XLIX (20) — Estudo prático de outras micoses. 

• 
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BACTERIOLOGIA ESPECIAL E VIRULOGIA 

D) Trabalhos práticos de bacteriologia especial: 

O estudo prático de cada microorganismo versará na medida do pos
sível e conforme os casos, sobre os seus caracteres morfológicos e cul
turais, reações biológicas mais evidentes, exame de preparados frescos 
e após coloração, inoculação em animais sensíveis e métodos de diagnós
ticos bacteriológicos e sorológicos mais empregados na prática corrente. 

L (1) — Técnica geral para estudo especial dos microorganismos 
patogênicos. 

LI (2) — Gênero Diplococcus. Diplococcus pneumoniae. Coloração 
de cápsulas. 

LII (3) — Gênero Streptococcus. 
LIII (4) — Gênero Neisseria. N. gonorrhoeae. N. intracellularis. 
LIV (5) — Gênero Staphylococcus. Gênero Micrococcus e Sarcina. 
L V (6) — Gênero Vibrio. Vibrio comma. Gêneros Serratia e Pseu-

domonas. 
LVI (7) — Gênero Lactobacillus. 
LVII (8) — Gênero Pasteurella. Pasteurella pestis. 
LVIII (9) — Gênero Haemophilus. 
LIX (10) —. Gênero Escherichia e Aerobacter. 
L X (11) — Gênero Proteus e Alcaligenes. 
LXI (12) — Gênero Salmonella. Salmoneila paratyphi. S. schott-

muelleri. 
LXII (13) — Gênero Eberthella. Eberthella typhosa. 
LXIII (14) — Gênero Shigella. S. dysenteriae. S. paradysenteriae. 
LXIV (15) — Gênero Brucella. B. melitensis. B. abortus. B. suis. 
L X V (16) •— Gênero Bacillus. B. subtilis. B. anthracis. Coloração 

de esporos. 
LXVT (17) — Gênero Mycobacterium. Coloração pelos métodos de 

Ziehl-Neelsen e Fontes. 
LXVII (18) — Gênero Mycobacterium. Homogeneização de escar

ro. Técnica de Cardoso Fontes. 
LXVIII (19) — Gênero Mycobacterium. Mycobacterium leprae. 
LXIX (20) — Gênero Corynebacterium. C. diphtheriae. Coloração 

dos corpúsculos metacromáticos. 
L X X (21) — Gêneros Fusiformis e Actinobacillus. F. dentium. As

sociação fuso espirilar. Actinobacillus mallei. 
LXXI (22) — Métodos de cultivo em anaerobiose. 
LXXII (23) — Gênero Clostridium. Clostridium tetani. Toxina te-

tânica. 
LXXIII (24) — Gênero Clostridium. Clostridium botulinum. Toxi

na botulínica. 
LXXIV (25) — Bacteriologia das gangrenas. 

E) Trabalhos práticos de virulogia: 
LXXV (1) — Técnica de filtração. Preparo dos filtros e ultra-
filtros. 

LXXVI (2) — Verificação do comportamento do bacteriófago nas 
culturas bacterianas. Técnicas de isolamento do bacteriófago. 
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LXXVII (3) —Técnica da vacinação Jenneriana. Inoculação de vi
ras yaeínico no coelho e na cobaia. Dosagem do virus. Verificação dos 
corpusculos de Guarnieri. 

LXXVTII (4) — Técnica para retirada do material suspeito de raiva 
Exames para a verificação dos corpusculos de Negri. 

LXXIX (5) — Inclusões celulares nas moléstias determinadas pelo 
vírus. Estudo microscópico. 

F) Métodos gerais de exames bacteriológicos dos líquidos orgânicos: 

LXXX (1) — Técnica geral de colheita, acondicionamento e remessa 
do material para exame bacteriológico. 

LXXXI (2) — Exame bacteriológico do pus, escarros e exsudatos 
buco-faringeanos. 

LXXXII (3) — Exame bacteriológico da urina e fezes. 
LXXXIII (4) — Exame bacteriológico do sangue. Hemocultura. 
LXXXTV (6) — Exame bacteriológico do líquido céfalo-raquidiano e 

dos exsudatos em geral. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os alunos terão que apresentar, em cada semestre, relatórios dos 
trabalhos executados. 

Durante o curso será praticada tanto quanto possível, a experimen
tação em animais com os germes mais importantes, e haverá interroga
tório sobre o assunto tratado. 

Aos alunos será dado, sempre que houver oportunidade, um certo 
número de problemas que serão resolvidos por iniciativa própria. 

ANATOMIA 

PARTE TOPOGRÁFICA 

O Curso de Anatomia do 2.° ano (Parte Topográfica) está a cargo 
do 1.° Assistente dr. O. MACHADO de SOUSA, designado oficialmente, 
por disposição da Secretaria da Educação e por encargo e sob a respon
sabilidade do professor da Cadeira. 

O curso compreenderá: 

ANATOMIA TOPOGRÁFICA da CABEÇA, do TRONCO e dos 
MEMBROS, sendo porém nas três aulas semanais teóricas também le
cionada a parte de Anatomia não desenvolvida no ano letivo de 1938, 
isto é: parte do APARELHO GÊNITO-URINARIO, SISTEMA NERVO
SO CENTRAL, ÓRGÃOS DA VISÃO e da AUDIÇÃO. 

Devido à sobrecarga da matéria, alguns capítulos serão desenvolvi
dos pelos srs. assistentes dr. O. MARCONDES CALASANS e dr. PRO
CÓPIO BIELIK, em horas extraordinárias. 

Na medida do possível serão dadas também noções de Auxologia, 
Antropologia e Biotipologia. 

Nas três aulas práticas semanais haverá dissecção das principais 
regiões da Cabeça, Pescoço, Tórax e Abdômen, dos Membros Superiores 
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e Inferiores, além dos Nervos Cranianos, Sistema Nervoso Simpático e 
Órgãos da Visão e Audição. Além disso, haverá demonstrações aos alu
nos, divididos em pequenas turmas, feitas pelos assistentes e monitores. 

CURSO TEÓRICO 

1 Uretra feminina: seu estudo descritivo-topográfico. 
2 — Uretra masculina: seu estudo descritivo-topográfico. 
3 Glândulas anexas à uretra masculina: próstata e glândulas 

bulbo-uretrais, sua conformação, relações, seus vasos e nervos. 
4 Aparelho genital feminino. Ovários: conformação externa, li-

gamentos, relações, vasos e nervos. 
5 Trompa uterina: porções, ligamentos, relações, arquitetura, va

sos e nervos. 
6 — Útero: fôrma, particularidades e dimensões externas e inter

nas, posições, peritônio e ligamentos. Aparelho de contenção do útero 
na bacia. 

7 — Estudo topográfico do útero. — Arquitetura, vasos e nervos 
do útero. 

8 — Vagina: porções, relações, conexões, arquitetura, vasos e nervos. 
9 — Órgãos genitais externos masculinos e femininos. 
10 — Órgãos rudimentares do aparelho genital masculino e feminino. 
11 — Músculos, fascias e regiões do períneo masculino e feminino. 
12 — Peritônio: disposição do adulto, nas várias regiões da cavidade 

abdominal. 
13 — Sistema nervoso central, sua divisão. Estudo descritivo ma

croscópico da medula espinhal. Topografia vértebro-medular. Genera
lidades sobre os nervos raquidianos. 

14 — Encéfalo: conformação geral e peso; partes que o constituem. 
15 — Romboencéfalo: suas partes, conformação e relações de cada 

uma. 
16 — IV ventrículo: fôrma, paredes, recessos e comunicações. 
17 — Mesencéfalo: porções, conformação externa e relações. 
18 — Diencéfalo, suas partes — III ventrículo, suas paredes. 
19 — Estudo descritivo-topográfico da hipófise. 
20 — Telencéfalo. Generalidades sobre os sulcos e circunvoluções 

cerebrais. Lobos, lóbulos e giros cerebrais e respectivos sulcos limi-
tantes. Projeção dos sulcos principais sobre a parede craniana. 

21 — Rinencéfalo, suas partes. 
22 — Ventrículos laterais: fôrma, paredes e suas particularidades, 

Projeção dos ventrículos laterais na parede craniana. 
23 — Corpo estriado, suas partes. Formações inter-hemisféricas. 
24 — Artérias do sistema nervoso central, em particular o polígono 

de Wills e a circulação arterial cerebral. 
25 — Veias do sistema nervoso central, especialmente as veias do 

cérebro. 
26 — Meninges em geral, sua disposição na medula e no encéfalo. 

Meninges e espaços meningeus medulares. 
27 — Meninges e espaços meningeus encefálicos. — Seios venosos 

da dura-máter. Estudo geral do liquido céfalo-raquidiano. 
28 — Classificação e significação dos nervos cranianos. 
29 — Generalidades sobre o sistema nervoso simpático; sua divisão, 

seus plexos principais. 
80 — Aparelho da audição. Pavilhão da orelha: conformação, ar

quitetura, vasos e nervos. 
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31 — Conduto auditivo externo: fôrma, calibre, relações, arquitetu
ra, vasos e nervos. 4 w 

32 — Cavidade do ouvido médio: fôrma, paredes. Estudo particular 
da membrana timpanica. 

33 — Conteúdo da caixa timpânica: ossículos do ouvido, sua confor
mação, suas articulações, seus músculos. — Vasos e nervos da caixa do 
tímpano. 

34 — Região mastóidea. — Células mastóideas, sua sistematização. 
Antro mastoideo, suas relações. 

35 — Trompa auditiva: porções, direção, relações, orifícios arauite-
tura, vasos e nervos. 

36 — Ouvido interno. Labirinto ósseo e labirinto membranoso. 
Líquido endo- e perilinfático. Relações do labirinto auditivo. — Vasos 
do ouvido interno. 

37 — Aparelho da visão em geral. Cavidade orbitária. 
38 — Supercüios e pálpebras, conformação e arquitetura geral. 
39 — Conjuntiva, saco conjuntival. — Aparelho lacrimal: glândulas 

e vias lacrimais. Suas relações, vasos e nervos. 
40 — Generalidades sobre o globo ocular; suas túnicas fibrosa, 

vascular e nervosa. 
41 — Câmaras e meios transparentes do olho. 
42 — Regiões da cavidade abdômino-pélvica: estudo sintético. 
43 — Auxologia: definição, leis gerais e fatores do crescimento. 
44 — Biotipologia: sua importância para a Anatomia. Significação, 

gênese e principais métodos de classificação dos tipos humanos. Raça 
e constituição. 
CURSO PRÁTICO 
O programa do Curso Prático é, em resumo, o seguinte: 

Dissecção ou estudo de: 
Regiões da cabeça. 
Regiões dos membros superiores. 
Regiões dos membros inferiores. 
Região ínguino-abdominal. 
Região esternocostopubiana. 
Região costoilíaca. 
Região umbilical. 
Região da nuca. 
Artéria maxilar interna. 
Artéria oftálmica. 
Região supraclavicular. 
Região carotidiana. 
Regiões supra-e infrahióideas. 
Músculos do globo ocular. 
Músculos e regiões do períneo masculino e feminino. 
Musculatura mímica. 
Nervos motores do olho. 
Nervo trigêmio e seus ramos. 
Nervo facial. 
Nn. glossofaríngeo hipoglosso e espinhal. 
Nervo vago. 
Cadeia do sistema simpático, ramos e plexos principais. 
Morfologia e relações dos órgãos das diversas partes do encéfalo. 



— 252 — 

Regiões da cavidade abdômino-pélvica. 
Topografia vértebro-medular e vértebro-radicular. 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

O programa de Histologia e Embriologia compreenderá duas partes: 
exposição teórica e ensino prático; estas duas partes correrão paralela
mente, prevalecendo sempre o critério didático do máximo desenvolvi
mento da parte prática. 

O curso teórico do 1.° semestre abrange a Histologia propriamente 
dita, isto é, o estudo dos tecidos. O estudo da Citologia na Faculdade de 
Medicina foi definitivamente incluído no programa de Biologia Geral do 
Colégio Universitário, conforme ficou estabelecido quando da criação 
desse curso. 

HISTOLOGIA 

C U R S O TEÓRICO D O 1.° P E R Í O D O 

Tecidos epiteliais: 

1 — de revestimento e sua histogênese. 
2 — glandulares e sua histogênese. 

Tecidos de natureza conjuntiva: 

3 Considerações sobre a célula conjuntiva embrionária, suas prin
cipais diferenciações e suas modificações funcionais. 

4 Tecidos trofo-conetivos em geral: colágeno, elástico e reticular. 
5 — Estudo das variedades do tecido conetivo. 
6 — Tecido cartilaginoso. 
7 — Tecido ósseo. 
8 — Osteogênese. 

Sangue e linfa: 

9 — Glóbulos vermelhos. 
10 — Leucócitos granulosos. 
11 — Leucócitos não especificamente granulosos. Plaquetas e Me-

gacariócitos. Linfa. *_i«_ 
12 — Hematogênese; generalidades. Origem dos elementos megalo-

e normoblásticos. 
13 — Hematogênese; estudo particular dos demais elementos forma

dores do sangue da linfa. 

14 
ticular. 

Tecidos musculares: 

Tecidos musculares em geral. Tecido muscular liso em par-
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15 — Tecido muscular estriado; fibras cardíaca e de condução autô
noma. Histogênese do tecido muscular. 

Tecido nervoso: 

16 — Célula nervosa: morfologia geral e estrutura. 
17 — Célula nervosa: vários tipos de neurônios. 
18 — Nemoglia e mesoglia. 
19 — Fibra nervosa. 
20 — Histogênese do neurônio e dos elementos da glia. 
21 — Expansões dos prolongamentos nervosos. 

CURSO PRÁTICO DO 1.° PERÍODO 

1 — É só de técnica especializada para tecidos e órgãos, visto que o 
curso de técnica histológica geral não faz parte do programa desta ca
deira, mas está incluído no curso de Microscopia e Técnica, no Curso de 
Biologia Geral do Colégio Universitário. 

As preparações feitas em aulas pelos estudantes passarão a perten
cer-lhes, sendo escolhidas de tal modo, que uma vez terminado o curso, 
cada aluno possua uma coleção de lâminas demonstrativas dos tecidos e 
da estrutura dos principais órgãos. A confecção e a interpretação desses 
preparados e dos processos técnicos empregados serão computadas numa 
nota de aproveitamento. 

Os métodos técnicos requeridos são aqueles de manipulação mais cor
rente dos tecidos epiteliais conjuntivos, cartilaginoso, ósseo, muscular, 
nervoso; do sangue e de órgãos fundamentais. 

2 — Demonstração e estudo prático dos tecidos e do sangue, parale
los ao estudo teórico dos mesmos e de acordo com a seqüência dos pontos 
acima assinalados, sendo intercalados com as aulas de técnica referidas 
há pouco. 

As demonstrações serão feitas com o exame de preparações por parte 
dos alunos, sob a direção imediata dos assistentes; o método Usado no 
Departamento consiste em micro projeção com exame simultâneo das 
preparações pelos alunos; no estudo direto de repetição e de explanação 
de certas dúvidas no fim de cada aula; na recapitulação geral de toda a 
matéria prática no fim de cada semestre, sob o controle dos assistentes 
e em horas disponíveis, mesmo fora do regime letivo. Além disso, são 
feitas demonstrações à parte de particularidades mais complexas; os 
assuntos que exigem maior atenção são repetidos para grupos ou indivi
dualmente. 

Nas férias de fim de ano, o Laboratório permanece à disposição dos 
senhores alunos que querem completar certos estudos especializados, 
como tem acontecido a propósito de Sistema Nervoso, Sangue, alguns 
pontos de Embriologia, etc. 

As preparações e demais aparelhos microscópicos cedidos por em
préstimo aos srs. alunos, durante o ano letivo, servirão de principal mate
rial didático da prática. Os srs. alunos são responsáveis diretos por 
perda ou dano desse material sob pena disciplinar imposta pelo Regula
mento e sob pena de baixa das notas de aplicação. 
CURSO PRÁTICO DO 2.° PERÍODO 
Sendo o segundo semestre o período em que é feito o estudo teórico 
da Embriologia, o curso prático desse período consta da Anatomia micros
cópica além do de embriologia. 



— 254 

O processo utilizado é o mesmo já citado de microprojeção concomi
tante ao exame individual, sob orientação dos assistentes. 

Os pontos deste programa são ilustrados com breves preleções técni
cas que ilustram a significação prática desta matéria: 

A) Aparelho cárdio-vascular: 

1 — Coração e pericárdio. 
2 — Artérias e veias; capilares. 

B) Órgãos linfóides e hematopoiéticos: 

3 — Edificações linfáticas: nódulos, folículos, amígdalas, apên
dice, etc. 

4 — Gânglio linfático; vasos linfáticos. 
5 — Baço. 
6 — Timo, Medula óssea. 
7 — Rim. 

C) Aparelho gêni to-urina rio: 

8 — Uréter, bexiga e uretra. 
9 — Testículos. 
10 — Vias espermáticas e glândulas anexas; penis. 
11 — Ovário. 
12 — Trompa, útero e vagina. 

D) Aparelho respiratório: 

13 — Estrutura das fossas nasais. Aparelho da olfação, laringe e 
traquéia. 

14 — Pulmão. 

E) Aparelho digestivo: 

15 — Boca; sua mucosa; língua e dentes, Aparelho da gustação. 
16 — Esôfago; estômago; regiões cardíaca, fúndica e pilórica. 
17 — Intestino delgado, intestino grosso e canal anal. 
18 — Grandes glândulas salivares. Pâncreas. 
19 — Fígado e vias biliares. 

F) Glândulas de secreção interna: 

20 — Tireóide, paratireóide e pineal. 
21 — Hipófise; suprarrenal; paragânglios. 

G) Sistema nervoso central e periférico: 

22 — Medula espinhal e gânglios cérebro-espinhais e simpáticos. 
23 — Córtex cerebral e cerebelar. 

H) Aparelho tegumentar: 

24 — Pele e anexos. 
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I — órgãos dos sentidos: 

25 — Estrutura das túnicas, do aparelho dióptrico e dos anexos do 
globo ocular. 

26 — Estruturas fundamentais do aparelho de audição. 

EMBRIOLOGIA 

CURSO TEÓRICO 

Parte geral: Comparativa: 

O nosso estudo se inicia com a Embriogenia. O estudo da Gonologia 
e Fecundação é feito no curso preparatório de Biologia geral. 

Embriogenia: 

1 — Segmentação dos ovos nos Vertebrados. 
2 — Folhetos germinativos no Anfioxo e nos Anfíbios em geral. 
3 — Folhetos germinativos nas Aves e Mamíferos em geral. 
4 — Ectoderma; tegumentar e placa medular. Generalidades sobre 

os seus derivados. 
5 — Formação e metamerização do mesoderma nos Vertebrados. 
6 — Mesênquima e generalidades sobre os seus derivados. 
7 — Generalidades sobre anexos fetais nos Vertebrados. 

(Nos derivados dos folhetos serão estudados os aparelhos ou órgãos 
que porventura não puderem ser incluídos na parte especial). 

Parte geral humana: 

8 — Ciclo menstrual e ovulação; ação dos hormônios sobre o ciclo. 

9 — 
10 — Decídua e nidação do ovo humano. 
•11 — Primeiras fases do embrião humano. 
12 — Mesoderma: seu comportamento nos ovos humanos. 
13 — Anexos embrionários. 
14 — Placenta. 

A) Aparelho gênito-urinário: 

15 — Pro-e mesonefros. 
18 — Metanefros. 
17 — Esboço das gonadas. 
18 — Canais de Wolff e de Mueller.. Derivados em ambos os sexos. 

19 — Da septação da cloaca. 
20 — Diferenciação do canal uro-genital. 
21 — Diferenciação dos órgãos genitais externos. 
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B) Aparelho digestivo e aparelho respiratório. 

C) Aparelho cárdio-vascular. 

D) Sistema nervoso, glândulas endócrinas e órgãos dos sentidos. Pele. 

Desses últimos aparelhos e sistemas serão resumidos os dados prin
cipais quando estudarmos a gênese de cada órgão nos derivados de cada 
folheto. (Embriologia geral). 

CURSO PRATICO DE EMBRIOLOGIA 

Este curso obedecerá aos mesmos princípios estabelecidos para o de 
Histologia, pois possui atualmente o Departamento uma coleção de pre
parações de Embriologia comparativa e humana que permite aos alunos 
o estudo de todos os problemas previamente estudados teoricamente. 
Além do estudo microscópico, serão, ainda feitas demonstrações em peças 
anatômicas, em modelos macroscópicos de ovos de diversas idades (prin
cipalmente humanos) e em mostruários de dispositivos cobridos, prepa
rados com lâminas da coleção do Departamento. Para esse fim fran
queiam-se aos alunos os dispositivos didáticos expostos no Museu de Em
briologia. 

FISIOLOGIA 

S E G U N D A P A R T E — C U R S O TEÓRICO 

A) Tecido muscular: 

Tecido muscular estriado. Propriedades das fibras. 
— Teorias da contração muscular. 
— Fenômenos mecânicos, físicos e químicos da contração. 
— Aparelho laringeano. 
— Tecido muscular liso. Propriedades das fibras. 

B) Sistema nervoso cérebro-espinhal: 

6 — Do sistema nervoso em geral. Tipos, classificações. Métodos. 
7 — Células e fibras nervosas. Teorias sobre a disposição dos ele

mentos nervosos. 
8 — Medula como órgão condutor da motricidade. 
9 — Medula como órgão condutor da sensibilidade. 
10 — Centros medulares. Localização. , 
11 — Raízes medulares. Ações reflexas. Leis de Plüger e de 

Sherrington. Localização. 
12 — Bulbo como órgão condutor. Centros bulbares. 
13 — Nervos pneumogástrico e espinhal. Estudos nacionais. 
14 — Nervos grande hipoglosso e glossofaríngeo. 
15 — Síndromos bulbares. ^^ . . 
16 — Protuberância como órgão condutor. Centros protuberanciais. 
17 — Nervo trigêneo. Estudos Nacionais. 
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19 — Cerebeio. 
20 — Funções do labirinto. 
21 — Pedúnculos cerebrais como órgãos de passagem. Centros pe-

dúnculares. 
22 — Nervos óculo-motores. 
23 — Núcleos opto-estriados. 
24 — Nervos ótico e olfativo. 
25 — Tubérculos quadrigêmios. 
26 — Cérebro. Centro de projeção e de associação. 

C) Funções sensoriais: 

27 — Caracteres gerais e classificação das sensações. Dos excitan
tes, sua classificação a leis. 

28 — Sensibilidade cutânea. 
29 — Função gustativa. 
30 — Função olfativa. 
31 — Função auditiva. 
32 — Função visual. 

D) Sistema nervoso autônomo: 

33 — Concepção e divisão. 
34 — Funções dos nervos e dos centros simpáticos. 
35 — Equilíbrio vegetativo. Correlações endócrino-simpáticas. 

E) Secreções internas: 

36 — Das glândulas da secreção interna. Classificação. Histórico. 
37 — Pâncreas. 
38 — Tireóide. 
39 — Paratireóides. 
40 — Hipófise. 
41 — Tecido cromafino. Suprarrenais. 
42 — Gonadas. 
43 — Pineal e timo. 
44 — Relações glândulo-glandulares e neuro-glandulares. 

C U R S O PRATICO 

A) Gases de sangue. Metabolismo: 

1 — Determinação da reserva alcalina. , 
2 — Determinação do CO* do sangue total. Curva de dissociação 

do CO». Influência dos ácidos e dos álcalis. 
3 — Determinação do COa do plasma e dos corpusculos. 
4 — Determinação do p H do sangue. 
5 _ Determinação do O. e da capacidade fixadora do sangue. Uurva 

de dissociação. 
6 — Função tampão do sangue. 
7 — Respiração dos tecidos. 

17 
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8 — Determinação do metabolismo basal (Métodos de circuito aberto 
e circuito fechado). 

9 — Determinação do metabolismo no trabalho. 
10 — Ação específico-dinâmica de alimentos. 

B) Músculo: 

11 — Preparação neuromuscular. Estudo dos excitantes. Determi
nação do limiar e verificação de algumas das leis da excitabilidade. 

12 — Curva isotônica. Importância da taxa de sarcoplasma. 
13 — Curva isométrica. 
14 — Extensibilidade e elasticidade. 
15 — Relação da força à secção cruzada. 
16 — Contração e volume. 
17 — Tônus. 
18 — Lei do tudo ou nada. 
19 — Ação da carga, curva do trabalho. 
20 — Efeito das excitações repetidas: fenômenos de contratura, escada 

e fadiga. 
21 — Localização da fadiga. Ergografia. 
22 — Papel da circulação na fadiga e na restauração. 
23 — Estudo da tetania muscular. Número de excitações para a sua 

produção. 
24 — Fenômenos elétricos da contração. Variação negativa, tetania 

induzida. 
26 — Corrente de repouso. 
26 — Emprego das agulhas termoelétricas. 
27 — Variações eletrotônicas. 
28 — Estudo da contração e ação de alguns agentes sobre os músculos 

lisos. 
29 — Efeito da temperatura sobre a contração. Contratura térmica. 
30 — Excitação térmica. 
31 — Excitação química. 
32 — Cronaxia. C) Sistema nervoso: 

33 — 
34 — 
35 — 
36 — 
37 — 
38 — 
39 — 

naximetro 
40 — 
41 — 
42 — 
43 — 
44 — 
45 — 
46 — 
47 — 
48 — 

Excitantes em geral. 
Leis de Pffüger. 
Exploração polar dos nervos. 
Do nervo artificial de Lillie. 
Velocidade do influxo nervoso. 
Experiência de Claude Bernard com o curare. 
Cronaxia. Sua determinação pelos condensadores 
clínico. 
Leis de voltagem da quantidade e da energia. 
Corrente psicogalvânica. 
Choque espinhal. Reflexos. 
Reflexos no homem. 
Inibição e dinamogenia. 
Tempo de reflexo. 
Tempo de reação aos vários excitantes. 
Estudo da rã descerebrada. 
Estudo do aparelho de equilíbrio. 

e pelo cro-
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49 — Nervos bulbares. 
50 — Desenhos sobre vários assuntos de Fisiologia do sistema nervoso. 

D) órgãos dos sentidos: 

51 — Excitações mecânicas: 

a) Sensibilidades táctil, térmica e dolorosa. Topografia. Discrimi* 
nação táctil. Lei de Weber. 

b) Canais semi-circulares. Efeito da rotação sobre a rã antes e após 
a destruição da massa otolítica. Relação do ouvido interno com o equi
líbrio. Movimentos de compensação no homem (cadeira giratória). Influ
ência da visão na manutenção do equilíbrio. 

c) Audição. Meios de transmissão. Limiar. Pressão sobre o tím-
pano. Testes de audição. 
52 — Excitações químicas: 
a) Gustação. Topografia e limiares gustativos. 

b) Olfação. Relação entre olfação e gustação. Topografia da área 
olfativa. Fadiga. Limiar. Conflito de sensações. 

53 — Excitações luminosas: 
a) Visão. Estudo do sistema dióptico com o olho artificial de 
Kuhne. Acomodação e amplitude de acomodação. Experiência de Schei-
ner e Purkinje. 

b) Defeitos de visão e estudo das respectivas correções: aberração es
férica e aberração cromática, miopia, hipermetropia, presbiopia, estigma-
tismo. 

c) Retina, imagem retiniana e suas dimensões. Angulo visual e 
acuidade visual. 

d) Campo visual. Mancha cega, dimensões e fôrma. Fosfenos. Re
flexos pupilares. 

e) Visão das cores. Testes para cegueira das cores. Visão binocular. 
E) Glândulas de secreção interna: 

54 — Ação da adrenalina sobre vários tecidos (coração, músculos es
friado e liso). 

55 — Ação dos hormônios hipofisários. Reação de Aschein-Zondeck. 
56 — Ação da insulina sobre o metabolismo das glucides. 
57 — Ação da tiroxina sobre o metabolismo basal. 
58 — Influência das glândulas tireóide, timo e pineal sobre o cres

cimento, metamorfose e metabolismo dos girinos. 



3.° ANO 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

PARASITOLOGIA 
ANATOMIA PATOLÓGICA — (Patologia geral 

Especial) 
FARMACOLOGIA 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

CURSO TEÓRICO 

A) Bacteriologia geral 

I (1) — História da bacteriologia. 
II (2) — Morfologia das bactérias. Citologia bacteriana. Reprodu

ção das bactérias. Constituição química das bactérias. Reação das bacté
rias às substâncias corantes. 

III (3) — Crescimento e morte das bactérias. Formação de agrega
dos e colônias bacterianas. Ciclo vital das bactérias. 

IV (4) — Ecologia bacteriana. Influência mútua das bactérias. Nu
trição das bactérias. Fatores adjuvantes do desenvolvimento bacteriano 
in vitro. 

V (5) — Ação dos agentes mecânicos, físicos e químicos sobre as 
bactérias. Desinfecção. Coeficiente fenólico. 

VI (6) — Fenômenos físico-químicos da vida bacteriana. Produtos 
físicos do metabolismo. Bioquímica bacteriana. Estudo geral das enzi
mas bacterianas. Atividade bacteriana na transformação da matéria. 

v n (7) — Ciclos do carbono, do azoto, do enxofre, do fósforo, do cál
cio, etc Fenômenos de fermentação e putrefação. Suas aplicações 
práticas. 

V i n (8) — Toxinas em geral. Caracteres e classificação. Toxinas 
bacterianas. Exo e endotoxinas. Constituição e propriedades. Princi
pais aspectos da eletividade de distribuição das toxinas no organismo. 
Fitotoxinas. Paralelo entre a ação das enzimas e alcalóides. 

IX (9) — Infecção. Infecção local e geral. Fontes de infecção. Por
tadores de germes. Contágio. Incubação. Portas de entradas. Pene
tração e vias de transporte dos germes no organismo. Eletividade topo
gráfica. Virulência. Fatores determinantes. Variações da virulência. 

X (10) — Variação das bactérias e das colônias bacterianas. Tipos e 
fôrmas de variação. Suas causas. Transmutação. Relações da varia
ção com a atividade bacteriana. 
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B ) Imunologia 

XI (1) — Introdução ao estudo da imunologia. Histórico. Período 
prépasteuriano, período de Pasteur e seus contemporâneos, período mo
derno. 

XII (2) — Imunidade natural e adquirida. Imunidade ativa e passi
va. Imunidade congênita. Variações da imunidade de acordo com a es
pécie zoológica, raça, condições individuais, idade e sexo. Processos in
fecciosos que conferem ou não imunidade. 

XIII(3) — Resistência orgânica contra os agentes infecciosos. De
fesas mecânicas e biológicas. Fatores que as determinam. Defesa ce
lular. Estudo de Metchnikoff. Fagocitose e seu mecanismo. Função dos 
fagócitos livres e do sistema retículo-endotelial. Teoria celular da 
imunidade. 

XIV (4) — Defesa humoral. Teoria humoral da imunidade. Expe
riências fundamentais. Ação bactericida do soro sangüíneo. Fenômeno 
de Pfeiffer. Verificações de Bordet. Descoberta dos anticorpos. An-
titoxinas, aglutininas, lisinas, precipitinas, opsoninas, bacteriotropinas. 

X V (5) — Anticorpos em geral. Classificação. Propriedades. Se
de de sua formação. Teoria unitária dos anticorpos. Teoria das cadeias 
laterais de Ehrlich. Experiência de Ehrlich e Morgenroth. 

XVI (6) — Anticorpos em geral. Aspectos gerais e caracteres da 
reação antígeno-anticorpo. Fenômenos de Ehrlich, de Bordet-Danysz, de 
Neisser-Wechberg e de Zona. Teoria de Bordet. Concepções modernas. 

XVII (7) — Antígenos. Natureza. Classificação e propriedades. 
Atividade antigênica das protides, lipides, glicides e glicosides. Antígenos 
provocadores e receptores. Reações haptenas e seu mecanismo. 

XVIII (8) — Aglutininas e aglutinógenos. Coaglutinação. Mecanismo 
e técnica da reação aglutinante. Suas aplicações práticas. Reação de Widal. 

XIX (9) — Iso-hemoaglutininas. Grupos sangüíneos e grupos celu
lares. Aplicações práticas na transfusão de sangue, e como elemento de 
valor antropológico. Transmissão hereditária. índice bioquímico racial. 

X X (10) — Pricipitinas e precipitinógenos. Mecanismo e técnica da 
reação de precipitação. Suas aplicações práticas. 

XXI (11) — Citolisinas. Generalidades. Bacteriolisinas. Hemoli-
sinas. Albuminolisinas. Função do complemento. Composição e proprie
dades desse elemento da reação de Use específica. Sensibilisadora ou am-
boceptor, sua constituição e propriedades. 

XXII (12) — Fenômenos de Bordet-Gengou. Reações de fixação do 
complemento. Reação de Wasserman e suas variantes. 

XXIII (13) — Reação de precipitação específica, de floculação coloi-
dal e de coagulação na sífilis. Reações de Sachs e Georgi, de Kahn, de 
Vernes e outros. 

X X I V (14) — Antitoxinas. Preparo e dosagem. 
X X V (16) — Imunidade artificial, passiva. Soros antitóxicos, anti-

microbianos e mistos. Soros antivenenosos e outros. Soroterapia cura
tiva e preventiva. Imunoterapia não específica. 

X X V I (16) — Imunidade artificial, ativa. Vacinas bacterianas. Ti
pos e métodos de preparo. Vacinação preventiva e curativa. Vias de in
trodução. Doses. Métodos de verificação do grau de imunidade adquirida. 

X X V H (17) — Imunidade local. Teoria de Besredka. 
X X V i n (18) — Hipersensibilidade. Anafilaxia. Generalidades. Histó

rico. Substâncias anafilatizantes. Antianafilaxia. Teorias da anafilaxia. 
Aplicações práticas. 
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C) Micologia 

XXIX (1) — Micologia. Definição e posição sistemática dos fungos. 
Classificação dos fungos. Classificação de Engler e GUg. Classificação 
de Dodge. Métodos de estudo. 

X X X (2) — Morfologia e biologia dos cogumelos em geral. 
X X X I (3) — Micoses em geral. Classificações. 
X X X H (4) — Morfologia e biologia dos representantes da família 

Actinomycetaceae. Micetomas. Micetoma actinomicótico e maduromi-
cótico. 

XXXIII (5) — Enmycetes em geral. Classe dos Phycomycetes. Es
tudo especial da ordem Mucorales. 

X X X I V (0) — Estudo da classe dos Ascomycetes e em especial da 
família Aspergillaccae. 

X X V (7) — Ordem Endomycetales. Famílias Ashbyaceae e Eremas
caceae. 

X X X V I (8) — Família Eremascaceae Imperfectae. Sua importân
cia médica. Métodos de estudo. Gêneros mais importantes. 

X X X V H (9) — Família Saccharomycetaceae. Estudo dos levedos 
em geral. 

X X X V n i (10) — Estudo geral das Blastomycoses. 
X X X I X (11) — Estudo do Coccidioides immitis e do granuloma coc-

cidioídico. 
X L (12) — Estudo do gênero Paracoccidioides e do granuloma pa-

raccocidióidico. 
XLI (13) — Estudo dos gêneros Rhinosporidium e Histeplasma e da 

rinosporidióse e histoplasmose. Considerações sobre os Fungi Imperfectí. 
XLII (14) — Estudo geral da Tribu Trichophytoneae e das tinhas. 

Tinhas da pele glabra. 
X L H I (15) — Tinhas dos pêlos e seus cogumelos. 
XL1V (16) — Estudos sobre a cromomicose. 
X L V (17) — Cogumelos da cromomicose. — Gêneros. Phialophora, 

Botrytoides, Phialoconidiophora, Hormodendrum e outros. 
XLVI (18) — Micoses gomosas. Estudo da Esporotricose em 

particular. 
XLVII (19) — Micoses pulmonares. 
X L V n i (20) — Estudo de outras micoses. 

D) Bacteriologia Especial 
O estudo de cada microorganismo obedecerá ao seguinte critério: his
tórico, posição sistemática, morfologia, métodos de coloração, caracteres 
biológicos, virulência e ação tóxica, resistência, ação patogênicanos ani
mais de laboratório e no homem, fontes de infecção, ligeiras noções sobre 
os principais aspectos clínicos, profiláticos e epidemiológicos do processo 
infeccioso ou tóxico, imunidade, métodos de diagnóstico bacteriológico e 
sorológico, soros, vacinas, reações alérgicas. 

XLIX (1) — Classificação geral dos microorganismos patogênicos. 
L (2) — Família Coccaceae. Tribu Streptococceae. Gênero Diplo

coccus, Diplococcus pneumoniae. 
LI (3) — Família Coccaceae. Tribu Streptococceae. Gênero Strepto-

coccus. 
LII (4) — Família Coccaceae. Tribu Neisseriae. Gênero Neisseria. 

Neisseria gonorrhoeae. 
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LIII (5) — Família Coccaceae. Tribu Neisseriae. Gênero Neisseria. 
Neisseria intracellularis. 

LIV (6) — Família Coccaceae. Tribu Micrococceae. Gêneros Staphy-
lococcus, Micrococcus e Sarcina. 

L V (7) — Família Spirillaceae. Gênero Vibria. Vibrio comma. 
LVI (8) — Família Bacteriaceae. Tribu Chromobacterieae. Pseudomo-

nas, P. aeruginosa. Tribu Lactobacilleae. Gênero Lactobacillus. L. acido-
philus. L. bulgaricus e L. caucasicus. 

LVII (9) — Família Bacteriaceae. Tribu Pasteurelleae. Gênero Pas
teurella. P. pestis. P. tularensis. 

L V m (10) — Família Bacteriaceae. Tribu Haemophileae. Gênero 
Haemophilus, H. influenzae. H. pertussis. H. conjunetivitidis. H. lacu-
natus. H. ducreyi. Gênero Dialister. D. pneumosintes. 

LIX (11) — Classificação geral e principais característicos do grupo 
intestinal. Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gêneros Escherichia, 
Aerobacter e Proteus. E. coli. A. aerogeneses. P. vulgaris. 

L X (12) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Salmo-
nella. S. enteritidis. S. schottmuelleri. S. paratyphi. Outras Salmonelas. 

LXI (13) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero Eber
thella. E. typhosa. 

L X H (14) —Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero Shi-
gella. S. dysenteríae. S. paradysenteriae e suas variedades. 

LXIII (15) — Família Bacteriaceae. Tribu Bacterieae. Gênero Bru-
cella. B. melitensis. B. abortus. B. suis. 

LXTV (16) — Família Bacillaceae. Gênero Bacillus. B. anthracis. 
B. subtilis. 

L X V (17) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. M . 
tuberculosis. Morfologia e biologia. 

LXV1 (18) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. M. 
tuberculosis. Patogenia. Vacinação. 

LXVII (19) — Família Mycobacteriaceae. Gênero Mycobacterium. M. 
leprae. 

LXVIII (20) —Família Mycobacteriaceae. Gênero Corynebacterium. 
C. diphtheriae. 

LXIX (21) — Família Mycobacteriaceae. Gêneros Fusiformes e Acti
nobacillus. F. dentium. Associação fuso-espirilar. A. mallei. 

L X X (22) — Anaeróbios em geral. Cultivo em anaerobiose. 
LXXI (23) — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. C. tetani. 
LXXII (24) — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. C. botu-

linum. 
LXXIII (25) — Família Bacillaceae. Gênero Clostidrium. Bacte

riologia das gangrenas. 
E) Virulogia 
LXXTV (1) — Histórico. Generalidades. Caracteres biológicos. In
clusões celulares. 

L X X V (2) — Bacteriófago. 
L X X V I (3) — Virus da vacina, varíola e alastrim. 
LXXVTI (4) — Virus da raiva e pseudo-raiva. 
L X X V i n (6) — Virus da febre amarela. 
X X I X (6) — Virus do herpes, zona, varicela e linfo-granulomatose 

inguinal sub-aguda. 
L X X X (7) — Virus da poliomielite anterior. Virus da febre aftosa. 

Virus da psitacose. 
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LXXXI (8) — Viras do sarampo. Virus da parotidite epidêmica. 
Viras do molusco contagioso. Tracoma. 

LXXXII(9) — Rickettsias e rickettsioses. 

C U R S O PRÁTICO 

GENERALIDADES SôBRE A BACTERIOLOGIA — 
IMUNOLOGIA — MICOLOGIA E VIRULOGIA 

A) Trabalhos práticos de bacteriologia geral 

Visita ao laboratório. Demonstração do material utilizado nos tra
balhos práticos de bacteriologia. Esterilização por processos mecânicos, 
físicos e químicos. 

I (1) — Manejo dos aparelhos de esterilização. 
II (2) — Meios de cultura. Demonstração do maior número possí

vel de meios artificiais de cultura empregados na técnica bacteriológica. 
Preparo de meios líquidos simples. 

III (3) — Meios de cultura. Preparo dos meios sólidos. Gelose. De
monstração prática dos tipos morfológicos fundamentais das bactérias. 

IV (4) — Reação dos meios de cultura. Verificação do pH dos meios 
preparados e seu ajustamento. 

V (5) — Técnicas usuais de semeadura nos meios sólidos e líquidos. 
Exames microscópico e ultramicroscópico de preparados frescos, em gota 
pendente e entre lâmina e lamínula. 

VI (6) — Exame de preparados após coloração. Principais métodos 
de fixação. Coloração simples e método de Grani. Coloração de bactérias 
nos tecidos. 

VII (7) — Isolamento dos microorganismos. Técnicas mais comuns. 
Contagem e medida de bactérias. 

VIII (8) — Atividade biológica das bactérias. Verificação dos pro
dutos formados nas culturas: pigmento, indol, amoníaco, hidrogênio sulfu-
rado, nitritos, etc. 

IX (9) Atividade biológica das bactérias. Ação das bactérias 
sobre a gelatina, leite e hidratos de carbono. Reação de Voges-Proskauer 
e do vermelho de metila. 

X (10) — Inoculação e exame necroscópico de pequenos animais de 
laboratório. Redação e protocolo de trabalhos experimentais. Sangria de 
animais e técnica de separação dos elementos do sangue. 
B) Trabalhos práticos de imunologia 
XI (1) — Imunização de animais. Técnica empregada para preparo 
de soros. 

XII (2) — Fagocitose. Demonstração prática. índice opsônico. 
Técnica para sua determinação. 

XIII (3) — Fenômeno de Pfeiffer. Demonstração "in vivo" e "in-
vitro". 

XTV (4) — Antígenos. Técnica de preparo. 
X V (5) — Antígenos. Titulação. 
XVI (6) — Floculação. Demonstração da reação de floculação. 
X V H (7) — Poder bactericida do soro sangüíneo. Demonstração. 
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XVIII (8) — Aglutinação. Técnica de identificação de bactérias e 
de soros suspeitos pelas reações aglutinantes. Reação de Widal. 

XIX (9) — Aglutinação fl ocular e gr anular. 
X X (10) — Iso-hemoaglutinação. Determinação dos grupos san

güíneos . 
XXI (11) — Reações de precipitação. 
XXII (12) — Hemólise. Técnica geral. 
X X I H (13) — Demonstração prática do fenômeno de Ehrlich e Mor-

genroth. 
XXTV (14) — Reações de fixação do complemento. Dosagem do com

plemento. Técnica da reação de Wassermann. 
X X V (15 — Reações de precipitação na sífilis. Técnica da reação de 

Kahn. 
X XVI (16) — Vacinas bacterianas. Preparo, dosagem e acondicio-

namento. 
XXVII (17) — Soros anti-tóxicos e anti-microbianos. Técnica de co

lheita, separação, tratamento, concentração e dosagem dos soros imunes 
e específicos. Acondícionamento. 

XXVIII (18) — Reações anafiláticas. Estudo prático. 
XXIX (19) — Imunidade local. Provas. 

C) Trabalhos práticos de micologia 
XXX(l) — Técnica geral de exames e pesquisas micológicas. 
Culturas. 

X X X I (2) — Estudo da morfologia dos cogumelos. 
XXXII (3) — Estudo da morfologia dos Actinomyces. 
XXXIII (4) — Observação de material de micetomas. 
X X X T V (5) — Estudo morfológico dos Phycomycetes. 
X X X V (6) — Estudo da família Aspergillaceae. 
X X X V I (7) — Estudo dos cogumelos das famílias Ashbyaceae e Ere

mascaceae. 
XXXVII (8) — Técnicas para o estudo morfobiológico dos cogumelos 

da família Eremascaceae imperfectae. 
XXXVIII (9) — Estudo dos levedos. Família Saccharomycetaceae. 
X X X I X (10) — Estudo dos ascos nos levedos. 
X L (11) — Estudo do Coccidioides immitis. 
XLI (12) — Estudo do gênero Paracoccidioides. 
XLII (13) — Morfologia dos gêneros Rhinosporidium e Histoplasma. 
XLIII (14) — Cogumelos das tinhas da pele. 
XLIV (15) — Cogumelos das tinhas dos pêlos. 
X L V (16) — Estudo morfológico dos cogumelos da cromomicose. 
XLVT (17) — Continuação desse estudo. 
XLVII (18) — Estudo prático do gênero Sporotrichum. 
XLVIII (19) — Técnicas para o diagnóstico micológico das micoses 

pulmonares. 
XLIX (20) — Estudo prático de outras micoses. 

BACTERIOLOGIA ESPECIAL E VmULOGIA 
D) Trabalhos práticos de bacteriologia especial 
O estudo prático de cada microorganismo versará na medida do possí
vel e conforme os casos, sobre os seus caracteres morfológicos e culturais, 
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reações biológicas mais evidentes, exame de preparados frescos e após 
coloração, inoculação cm animais sensíveis e métodos de diagnósticos bacte
riológicos e so»ológicos mais empregados na prática corrente. 

L (1) — Técnica geral para estudo especial dos microorganismos 
patogênicos. 

LI (2) — Gênero Diplococcus. Diplococcus pneumoniae. Coloração 
de cápsulas. 

Lil (3) — Gênero Streptococcus. 
LDH (4) — Gênero Neisseria. N. gonorrhoeae N. intracellularis. 
LTV (5) — Gênero Staphylococcus. Gênero Micrococcus e Sarcina. 
L V (6) — Gênero Vibrio. Vibrio comma. Gêneros Serratia e Pseu-

domonas. 
LVI (7) — Gênero Lactobacillus. 
L V H (8) — Gênero Pasteurella. Pasteurella pestis. 
LVTII (9) — Gênero Haemophilus. 
LIX (10) — Gênero Escherichia e Aerobacter. 
L X (11) — Gênero Proteus e Alcaligenes. 
LXI (12 Gênero Salmonella. Salmonella paratyphi. S. schot-

tmuelleri. 
LXTI (13) — Gênero Eberthella. Eberthella typhosa. 
LXIH (14) — Gênero Shigella. 8. dysenteriae.S. paradysenteriae. 
LXTV (15) — Gênero Brucella. B. melitensis. B. abortus, B. suis. 
L X V (16) — Gênero Bacillus. B. subtilis. B. anthracis.. .Coloração 

de esporos. 
LXVI (7) — Gênero Mycobacterium . Coloração pelos métodos de 

Ziehl-Neelsen e Fontes. 
I X V n (18) — Gênero Mycobacterium. Homogeneização de escarro. 

Técnica de Cardoso Fontes. 
L X V i n (19) — Gênero Mycobacterium. Mycobacterium leprae. 
LXIX (20) — Gênero Cornynebacterium. C. diphteriae. Coloração 

dos corpusculos metacromáticos. 
L X X (21) — Gêneros Fusiformis e Actinobacillus. F. dentium. As

sociação fuso espirilar. Actinobacillus mallei. 
LXXI (22) — Métodos de cultivo em anaerobiose. 
LXXII (23) — Gênero Clostridium. Clostridium tetani. Toxina te-

tânica. 
LXXIII (24) — Gênero Clostridium. Clostridium botulinum. Toxina 

botulínica. 
LXXIV (25) — Bacteriologia das gangrenas. 

E) Trabalhos práticos de virulogia 
LXXV (1) — Técnica de filtração. Preparo dos filtros e ultra-
filtros. 

L X X V I (2) — Verificação do comportamento do bacteriófago nas 
culturas bacterianas. Técnicas de isolamento do bacteriófago. 

LXXVII (3) — Técnica da vacinação Jenneriana. Inoculação de vi
ras vacínico no coelho e na cobaia. Dosagem do virus. Verificação dos 
corpusculos de Guarnieri. . 

L X X V H I (4) — Técnica para retirada do material suspeito de rai
va. Exames para a verificação dos corpusculos de Negri. 

L X X I X (5) — Inclusões celulares nas moléstias determinadas pelos 
virus. Estudo microscópico. 
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F) — Métodos gerais de exames bacteriológicos dos líquidos orgânicos: 

LXXX (1) — Técnica geral de colheita, acondicionamento e remessa 
do material para exame bacteriológico. 

L X X X I (2) — Exame bacteriológico do pús, escarros e exsudatos 
buco-faringeanos. 

LXXXII (3) — Exame bacteriológico da urina e fezes. 
LXXXIII (4) — Exame bacteriológico do sangue. Hemocultura. 
LXXXTV (5) — Exame bacteriológico do líquido céfalo raquidiano e 

dos exsudatos em geral. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os alunos terão que apresentar, em cada semestre, relatórios dos tra
balhos executados. 

Durante o curso será praticada tanto quanto possível, a experimenta
ção em animais com os germes mais importantes, e haverá interrogatório 
sobre o assunto tratado. 

Aos alunos será dado, sempre que houver oportunidade, u m certo 
uúmero de problemas que serão resolvidos por iniciativa própria. 

PARASITOLOGIA 

CURSO TEÓRICO 

I — Generalidades 

1 — Relações entre os animais: Comensalismo — Simbiose — Pa-
rasitismo. 

2 — Ações recíprocas do parasito e do hospedeiro. 

II — Helmintologia 

8 — Generalidades sobre os helmintos. Morfologia, biologia e sis
temática. 

4 — Trematódeos em geral. — Morfologia, biologia e sistemática. 
5 —i Trematódeos parasita do sistema sangüíneo. — Cristosomose. 
6 — Schistosoma mansoni. Sua distribuição geográfica. Principais 

focos no Brasil. Biologia e parasitismo. 
7 — Trematódeos do fígado e das vias biliares. 
8 — Trematódeos pulmonares e intestinais. 
9 — Cestódeos em geral. — Morfologia, biologia e sistemática. 
10 — Teniádeos. — Taenia solium. — Taenia saginata. 
11 — Cisticercose. 
12 — Echinococcus granulosus. — Cisto hidático. 
13 — Hymenolepis. — Dipylidium. •— Diphyllobothrium. 
14 — Nematódeos em geral. — Morfologia, biologia e sistemática. 
15 — Rabdiasídeos. — Strongyloides stercoralis. — Rhabditis. 
16 — Tricurídeos parasitas. Trichuris. 
17 — Trinchinella spiralis e triquinose. 
18 — Estrongilídeos parasitas em geral. 
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19 — Parasitas da ancilostomose. — Ancylostoma e Necator — Mor 
f ologia e biologia. 

20 — Comportamento das larvas dos ancilostomideos no meio exter
no. Vias de penetração e migrações no organismo. 

21 — Oxiurídeos parasitas. 
22 — Ascarídeos parasitas. — Ascaris. — Toxocara. 
23 — Espirurídeos e Dioctofimídeos parasitas. 
24 — Filarídeos parasitas. 
25 — Wuchereria bancrofti; sua disseminação no Brasil. Filarioae 
26 — Acantocéfalos e Hirudineos em geral. 

III — Entomologia Médica 
27 Artrópodos. — Estudo geral. 
28 — Generalidades sobre os Pentastomídeos e Aracnídeos. Demo-

decídeos — Bedelídeos. Trombidídeos — Gamasídeos — Sarcoptídeos. 
29 — Ixodídeos. — Morfologia e biologia. — Os carrapatos como 

transmissores de doenças. 
30 — Insetos em geral. Anatomia, biologia e sistemática. 
81 — Anopluras. — Morfologia, biologia e papel na transmissão de 

doenças. 
32 — Hemípteros heterópteros. — Reduvídeos hematófagos ou bar

beiros. Ciraicídeos. 
33 — Sifonápteros. — Papel das pulgas na transmissão de doenças. 
34 — Dipteros em geral. Morfologia, biologia e sistemática. 
35 — Braquíceros em geral. — Tabanídeos. 
36 — Muscídeos em geral. — Moscas picadoras e sugadoras. 
37 — Estrídeos e Pupíparos. 
38 — Estudo particular da Mosca doméstica. 
39 — Miíases em geral. — Moscas produtoras de miíases. 
40 — Nematóceros em geral. — Morfologia, biologia e sistemática. 
41 — Psicodideos. Simulídeos e Ceratopogoninas hematófagas. 

Morfologia, biologia, sistemática e papel na transmissão de doenças. 
42 — Culicídeos. — Morfologia, biologia e sistemática. 
43 — Anofelinos. — Morfologia, biologia e sistemática. 
44 — Estudo particular das principais espécies de Anopheles trans

missores de malária-no Brasil, 
45 — Culicinos de importância médica. Estudo particular de Aedes 

aegypti. 
IV — Protozoologia 
46 — Estudo geral dos protozoários. Sistemática. 

47 — Rizópodos em geral. 
48 — Amebas parasitas do homem. 
49 — Endamoeba histolytica e disenteria amebiana. 
50 — Mastigóforos. Estudo geral dos flagelados parasitas. 
51 — Tripanosomídeos. Sistemática. Biologia geral. 
62 — Tripanosomoses africanas. Trypanosoma gambiense. — Try-

panosoma brucei. — Tripanosomas dos animais domésticos e selvagens; 
sua importância em parasitologia humana. 

63 — Tryponosoma cruzi. Moléstia de Chagas. 
54 — Leishmanias em geral. Leishmanioses exóticas. 
65 — Leishmania brasiliensis e leishmaniose americana; origem, dis

tribuição geográfica e patogenia. — Leishmaniose visceral no Brasil. 
56 — Flagelados intestinais do homem e formas cropozóicas. 



— 269 — 

57 — Esporozoários em geral. 
58 — Coccídeos parasitas. Evolução e disseminação dos coccídeos do 

homem e dos animais. -
59 — Hemosporídeos em geral. Haemoproteus e Leucocytozoon. 
60 — Parasitas da malária. Morfologia e evolução no homem e' no 

mosquito. 
61 — Malária. Sua distribuição no Brasil. Esquizogonia e acessos 

febris; produção de gametos. Recidivas. Reações de defesa. Imunidade. 
62 — Piroplasmídeos. — Onidosporídeos. — Sarcosporideos. Ha-

plosporídeos. 
63 — Ciliados parasitas em geral. — Balantidium coli e balantidiose. 
64 — Espiroquetas em geral. — Biologia e sistemática. 
65 — Espiroquetas da sífilis e da bouba. — Espiroquetas das febres 

recorrentes. 
66 — Leptospira. Moléstia de Weil. — Espiroquetas pulmonares e 

intestinais. 
67 — Parasitas de natureza duvidosa. Toxoplasmas. — Bartonelas 

Riquetsias. — Clamidozoarios. 
V — Curso Anexo 
68 — Estudo geral dos animais venenosos. 

C U R S O PRÁTICO 

A) Helmintologia 

1 — Morfologia e sistemática dos principais helmintos parasitas (tre
matódeos, cestódeos, nematódeos). 

2 — Caracterização dos ovos dos principais helmintos parasitas. 
3 — Métodos de pesquisa, concentração e contagem dos ovos nas 

fezes. 
4 — Culturas de fezes; métodos. Isolamento de larvas de nemató

deos do solo. Determinação das larvas das fôrmas parasitas livres. 
5 — Microfilárias: pesquisa, contagem, coloração. 
6 — Técnica de autópsia para colheita de helmintos. Fixação, con

servação e coloração. 
B) Entomologia 

1 — Morfologia e sistemática dos principais artrópodos parasitas e 
transmissores de doenças. 

2 — Estudo da biologia das principais espécies. 
3 — Colheita de artrópodos. Vista dos focos de larvas de Culicídeos. 
4 — Montagem e conservação dos artrópodos. 
5 — Dissecção de artrópodos para pesquisas de parasitas. 

C) Protozoologia 

1 — Morfologia e sistemática dos principais protozoários parasitas. 
2 — Pesquisa de protozoários parasitas intestinais. Métodos de con

centração de cistos. Exame a fresco. Métodos de coloração. 
8 — Inoculação experimental. Métodos de cultura. 
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4 — Parasitas do sangue; exame a fresco. Métodos de coloração 
cultura e inoculação. 

5 — Espiroquetas: métodos de impregnação, coloração, cultura e 
inoculação. 

NOTA — O Curso de Micologia é dado na cadeira de 
Microbiologia e Imunologia. 

ANATOMIA PATOLÓGICA 
(Patologia Geral e Especial) 

CURSO TEÓRICO 

1 — Patologia — Objeto, divisão. Conceito e definição de moléstia, 
doença, enfermidade e afecção. Evolução das moléstias. 

2 — Mecanismo de defesa e adaptação do organismo. Etiologia ge
ral. Imunidade e predisposição. 

3 — Causas mecânicas de moléstia. Cinetoses. 
4 — Causas físicas de moléstias. 
5 — Causas químicas de moléstias. 
6 — Condições que predispõem às moléstias. Idade. Sexo. Raça e 

Matrimônio. 
7 — Constituição. 
8 — Moléstias profissionais. 
9 — Hereditariedade patológica. 
10 — Alimentação como causa de moléstia. 
11 — FISIOPATOLOGIA D A N U T R I Ç Ã O : Regime normal. Diges-

tibilidade e Saciedade. 
12 — Amino-ácidos e Amino-acidúria, Cistinúria, Diaminúrias, Al-

captonúria e Melaninas. 
13 — Modificações patológicas do metabolismo das prótides. Tran-

sudatos, exsudatos, albuminúrias, albumina de Bence Jones, amiloidose. 
14 — Retensão e hiperprodução de uréia. Perturbações na sua eli

minação. Metabolismo dos corpos creatínicos, do indican da amônia. Va
lor clínico das modificações desses elementos no sangue. 

15 — Modificações do Metabolismo das purinas. Uricemia e gota. 
16 — Modificações patológicas no Metabolismo das glucides. Hiper 

e Hipo-glicemia. Diabetes, sua patogenia. Diabete renal. Insulina. 
17 — Modificações no Metabolismo das lipides. Obesidade e Ma-

greza. Suas causas e seus tipos. 
18 — Modificações no Metabolismo da água. Oligúrias e Poliúrias. 

Diabetes insipido. 
19 — Modificação na fixação de água no organismo. Fisiopatelogia do 

edema. 
20 — Equilíbrio ácido-básico pH, Acidose e Alcalose. 
21 — Minerais em geral. Perturbações no Metabolismo do cloro e 

do sódio. 
22 — Modificações no Metabolismo do fósforo e do cálcio. 
23 — Modificações no Metabolismo do magnésio, enxofre, potássio e 

iodo. 
24 — Modificações no Metabolismo do ferro. Anemias. Hemossi-

deroses, etc. 
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25 — Fisiopatologia da febre. Hipertermia e Hipotermia. 
26 — Patologia celular, em geral. 
27 — Degenerações. Conceito e variedades. 
28 — Hialinazação e amiloidose. 
29 — Atrofia e hipertrofia. 
30 — Pigmentação patológica. Pigmentos exógenos. 
31 — Pigmentos endógenos. 
32 — Necroses e calcrficaçã». 
^ ~ £erturba5ões locais da circulação. Isquemia e hiperemia 
34 — Trombose. 
35 — Embolia e infarto. 
86 — Inflamação em geral. Causas e conseqüências. 
oi — Exsudação. Exsudatos, sua significação e variedades. 
38 — Citologia dos exsudatos. 
39 — Inflamações agudas. 
40 — Inflamações sub-agudas e crônica. 
41 — Reparação. 
42 — Regeneração. 
43 — Inflamações específicas e granulomas. 
44 — Tuberculose em geral. 
45 — Histogênese e evolução das lesões tuberculosas. 
46 — Sífilis. 
47 — Lepra. Actinomicose. 
48 — Blastomicose. 
49 — Leishmaniose. 
50 — Esporotricose e Rinoscleroma. 
51 — Neoplasias em geral. Conceito e definição. 
62 — Teorias etiológicas e patogenia. 
53 — Neoplasias epiteliais. 
54 — Neoplasias do tecido conjuntivo. 
55 — Neoplasias de origem vascular e muscular. 
56 — Carcinomas. 
57 — Sarcomas. 
68 — Neoplasias mistas. 
59 — Teratomas. 
60 — Neoplasias experimentais. C U R S O PRATICO 

A) Anatomia Patológica macroscópica 

Esta parte do curso consta da prática de necroscopias completas, de
vendo cada aluno executar cinco necroscopias. E m dias previamente mar
cado serão feitas demonstrações práticas de peças conservadas e espéci
mes de museu. 

B) Anatomia Patológica microscópica 

De acordo com o curso teórico, receberão os senhores alunos uma série 
de lâminas, preparadas pelo Departamento, nas quais estudarão os diver
sos processos patológicos. 

Os preparados serão antes da aula prática, projetados para a classe 
e explicados em todos os seus pormenores. 
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FARMACOLOGIA 

CURSO TEÓRICO — PARTE GERAL 

l Introdução ao estudo da farmacologia. Do modo geral de ação 
das drogas. 

2 — Absorção das drogas. 
3 Vias de introdução das drogas no organismo. Superfície cutânea 
4 — Vias endodêrmica, hipodérmica e intramuscular. 
5 — Vias cárdio-vasculares. 
6 — Superfícies mucosas. 
7 — Superfícies serosas. 
8 — Transformação das drogas no organismo. 
9 — Fatores fisiológicos que modificam a ação das drogas. 
10 — Eliminação das drogas. Vias de eliminação. 
11 — Antagonismo, sinergismo e antidotismo. 
12 — Idiossincrasia e tolerância. 
13 — Relação entre a constituição química das drogas e sua açãu 

fármaco-dinâmica. 

PARTE ESPECIAL 

14 — Farmacologia do tecido muscular estriado: 
a) propriedade gerais da fibra muscular estriada; 
b) ação da cafeína e outros derivados da purina sobre o músculo 

estriado; 
c) ação da veratrina sobre o músculo estriado; 
d) outras substâncias de ação sobre o músculo estriado. 
15 — Farmacologia da fibra muscular lisa: 
a) propriedades gerais da fibra muscular lisa; 
b) drogas de ação direta sobre a fibra muscular lisa: bário, pituitri-

na, histamina, magnésio, trinitrina e outras. 
16 — Drogas de ação indireta sobre a musculatura lisa: 
a) inervação autônoma da musculatura lisa; 
b) drogas simpatomiméticas: adrenalina, efedrina, efetonina, tira-

mina, ergotamina, etc. 
c) drogas parassimpatomiméticas: atropina, pilocarpina, fisostig-

mina, etc. 
d) drogas de ação sobre os gânglios; nicotina; lobelina, etc. 
17 — Farmacologia do sistema nervoso crânio-espinhal periférico: 
a) drogas de ação sobre as terminações nervosas motoras: curare e 

substâncias curarisantes. Conceito moderno sobre o fenômeno de cura-
rização. Guanidina, cálcio, etc. 

b) drogas de ação sobre as terminações nervosas sensitivas. Anes
tesia local. Cocaína e outras substâncias do seu grupo. 

Peletierina, mentol, salicilato de metila, etc. 
18 — Drogas de ação sobre o S. N. C : 
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a) anestesia geral. Teorias da narcose; 
b) álcool; 
c) éter e clorofórmio; 
d) protóxido de azoto e etileno. 

inham)çãoC.1°ret0 ** ^ ' °Utr°S anestésicos Serais administrados por 

19 — Hipnóticos: 
a) cloral e seus derivados; 
b) derivados da uréia e do ácido barbitúrico; 
c) derivados das sulfonas; derivados do bromo; magnésio-
d) ópio e seus derivados. * 
20 — Excitantes do S. N. C : Estricnina, picrotoxina, cânfora, co

caína, cafeína, etc. ^ 
21 — Farmacologia da termogênese: 
Antitérmicos e antipiréticos: 
a) agentes físicos de ação antitérmica; 
b> drogas dos grupos da quinina, da antipirina e do ácido salicílico 

Outros antitérmicos; 
c) agentes hipertermiantes. 
2 — Farmacologia da circulação: 
a) sistema vaso-motor; 
li) propriedades gerais do músculo cardíaco; 
c) drogas de ação sobre o coração: cânfora, éter, esparteína, etc: 
d) cardiazol, coramina, hexetona, adrenalina, efedrina, efetonina, etc-
e) digitalis e drogas do seu grupo; 
f) quinina e quinidina; 
g) drogas sobre a inervação extrinseca do coração. 
23 — Drogas de ação sobre os vasos: 
a) das vaso-constritoras; 
b) das vaso-dilatadoras. 
24 — Farmacologia do estado de choque. 
25 — Farmacologia do sangue: 
a) coagulantes e anti-coagulantes; 
b) hemolíticos e anti-hemolíticos; 
c) drogas de ação sobre a reserva alcalina. 
26 — Drogas de ação sobre a hemoglobina e órgãos hematopoiéticos. 
27 — Farmacologia da respiração: 
a) reflexos respiratórios; oxigênio e gás carbônico; 
b) excitantes da respiração: estricnina, cafeína, lobelina, etc 
c) deprimentes da respiração: anestésicos gerais, morfina, mag

nésio, etc. 
28 — Modificadores das secreções brônquicas e desinfetantes das vias 

respiratórias. 
29 — Farmacologia da digestão: 
a) fenômenos mecânicos e fenômenos químicos da digestão; 
d) drogas de ação sobre os movimentos do tubo gastro-intestinal; 
c) drogas de ação sobre a função secretora do tubo gastro-intestinal; 
80 — Dos eméticos: morfina, anomorfina, tártaro emético, ipeca, sul

fato de cobre, sulfato de zinco e outros. Dos anti-eméticos: cloral, mor
fina, etc 

81 — Dos purgativos: 
19 
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a) modo de ação; 
b) purgativos de ação osmótica: celulose, ágar-agar, parafina; 
c) purgativos de ação irritante: laxativos vegetais e enxofre; óleo 

de rícino, derivados do antrácino e fenolftaleína. 
d) purgativos de ação osmótica: salinos; 
e) purgativos mercuriais e purgativos drásticos. 
32 — Das drogas constipantes. Bismuto, ópio, adstringentes: 
33 — Farmacologia da secreção biliar. Drogas de ação colecinética 

e colerética. 
34 — Farmacologia da diurese: 
a) teorias da secreção urinaria e secreção interna do rim; 
b) drogas de ação diurética: água, sais, uréia; 
c) derivados da purina; 
d) irritantes renais. Digitalis. 
25 — Oxitóxicos e emenagogos. 
36 — Farmacologia da pele e anexos. Das drogas parasiticidas: 

enxofre, mercúrio e iodo nas parasitoses cutâneas. 
87 — Dos antielminticos. 
38 — Drogas de ação específica: 
a) arsênico, vanádio; 
b) mercúrio, bismuto e antimônio; 
c) quina e ementina. 
39 — Antisséticos e desinfetantes. 
40 — Farmacologia das reações imunitárias. 

OBS. — As aulas teóricas são, por vezes, ilustradas com 
demonstrações práticas, projeções de gráficos 
e filmes adequados. 

CURSO PRÁTICO 

1 — Influência da via de administração sobre a ação das drogas. 
Vias subcutânea, intramuscular e venosa. 

2 — Absorção dos gases pelo reto e eliminação pelos pulmões. 
3 — Ação protetora dos colóides na absorção pelo canal digestivo. 
4 — Antagonismo do cálcio e magnésio. 
5 — Ação da cafeína e da veratrina sobre o músculo estriado. 
6 — Ação do bário, da trinitrina, do magnésio, da pitocina e da his-

tamina sobre o músculo liso. 
7 — Ação paralisante do curare. 
8 — Ação da cocaína sobre as terminações nervosas sensitivas e 

sobre o tronco nervoso. 
9 — Ação da atropina, pilocarpina e fisostigmina sobre as termi

nações nervosas autônomas do intestino. 
10 — Ação da adrenalina, efedrina, efetonina sobre as terminações 

nervosas autônomas do intestino. 
11 — Ação da pituitrina, pitocina, ergotamina e quinina sobre o 

músculo uterino. 
12 — Ação da atropina, pilocarpina e adrenalina sobre as termina

ções autônomas do coração. , 
13 — Anestésicos gerais: éter, clorofórmio, uretana, paraldeido. 
' 14 — Depressores do S. N . C.: álcool, cloral, morfina, veronal, bro-

metos. 
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15 — Estimulantes do S. N . C : estricnina, (convulsivante medular), 
picrotoxina (convulsivante bulbar), cânfora e cocaína (convulsivantes 
cerebrais). 

16 — Dos cardiotônicos: adrenalina, efedrina, efetonina, cânfora, 
éter, esparteína, cardiazol, coramina, hexetona. 

17 — Digitalis e estrofanto. 
18 — Vaso-constritores: adrenalina, efedrina, efetonina, ergotina, er-

gotamina, pituitrina, pitressina. Bário. 
19 — Vaso-dilatadores: nitrito de amila, trinitrina e nitrito de sódio. 

Histamina. 
20 — Anti-coagulantes "in vitro": citrato de sódio, fluoreto de sódio, 

oxalato de sódio e sulfate de magnésio. Anti-coagulante "in vivo"; 
peptona. 

21 — Drogas de ação hemolitica: saponina, uréia, éter e solução 
hipotônica. 

22 — Reflexos respiratórios e anestésicos gerais. Ação da cafeína, 
da estricnina e da morfina sobre os movimentos respiratórios. 

23 — Mecanismo dos purgativos salinos. 
24 — Ação emética da apomorfina e anti-emética da morfina. 
25 — Ação diurética da solução hipertônica de NaCL, da uréia, da 

cafeína e da diuretina. 
26 — Ação protetora dos soros anti-ofídicos. 



4.° ANO 

FARMACOLOGIA. 

TÉCNICA CIRÚRGICA E CIRURGIA EXPERIMENTAL. 

FÍSICA BIOLÓGICA E APLICADA (Fisiodiagnóstico e Fi
sioterapia). 

CLÍNICA MÉDICA (Propedêutica — Laboratório Clinico e 
Patologia Médica). 

CLINICA CIRÚRGICA (Propedêutica e Patologia Cirúrgica). 

CLÍNICA DERMATOLÓGICA E SIFILIGRÁFICA. 

CLÍNICA OTO-RIN0-LARINGOL0GICA. 

FARMACOLOGIA 

CURSO TEÓRICO — PARTE GERAL 

1 — Introdução ao estudo da farmacologia. Do modo geral de ação 
das drogas. 

2 — Absorção das drogas. 
8 — Vias de introdução das drogas no organismo. Superfície 

cutânea. 
4 — Vias endodérmica, hipodérmica e intramuscular. 
5 — Vias cárdio-vasculares. 
6 — Superfícies mucosas. 
7 — Superfícies serosas. 
8 — Transformação das drogas no organismo. 
9 — Fatores fisiológicos que modificam a ação das drogas. 
10 — Eliminação das drogas. Vias de eliminação. 
H — Antagonismo, sinergismo e antidotismo. 
12 — Idiossincrasia e tolerância. 

fármaco^in*-61*5*0 ***** * constítuição Química das drogas e sua ação 

PARTE ESPECIAL 

14 — Farmacologia do tecido muscular estriado: 
a) propriedades gerais da fibra muscular estriada; 
b) ação da cafeína e outros derivados da purina sobre o músculo 

estriado; 
c) ação da veratrina sobre o músculo estriado; 
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d) outras substâncias de ação sobre o músculo estriad». 
15 — Farmacologia da fibra muscular lisa: 
a) propriedades gerais da fibra muscular lisa; 
b) drogas de ação direta sobre a fibra muscular lisa: bário, pituitri-

na, histamina, magnésio, trinitrina e outras. 
16 — Drogas de ação indireta sobre a musculatura lisa: 
a) inervação autônoma da musculatura lisa; 
b) drogas simpatomiméticas: adrenalina, efedrina, efetonina, tira-

mina, ergotamina, etc. 
c) drogas parassimpatomiméticas: atropina, pilocarpina, fisostig-

mina, etc; 
d) drogas de ação sobre os gânglios: nicotina, lobelina, etc. 
17 — Farmacologia do sistema nervoso crânio-espinhal periférico: 
a) drogas de ação sobre as terminações nervosas motoras; curare 

e substâncias curarizantes. 
Conceito moderno sobre o fenômeno de curarisação. Guanidina, 

cálcio, etc. 
b) drogas de ação sobre as terminações nervosas sensitivas. Aneste

sia local. Cocaína e outras substâncias do seu grupo. Peletierina, mentol, 
salicilato de metila, etc 

18 — Drogas de ação sobre o S. N. C : 
a) anestesia geral. Teorias da narcose; 
b) álcool; 
c) éter e clorofórmio; 
d) protoxido de azoto e etileno; 
e) cloreto de etila e outros anestésicos gerais administrados por 

inhalação. 
19 — Hipnóticos: 
a) cloral e seus derivados; 
b) derivados da uréia e do ácido barbitúrico; 
c) derivados das sulfonas; derivados do bromo: magnésio; 
d) ópio e seus derivados. 
20 — Excitantes do S. N. C : Estricnina, picrotoxina, cânfora, cocaí

na, cafeína, etc. 
21 — Farmacologia da termogênese: 
Antitérmicos e antipiréticos; 
a) agentes físicos de ação antitérmica; 
b) drogas dos grupos da quinina, da antipirina e do ácido salicí-

lico. Outros antitérmicos. 
c) agentes hipertermiantes. 
22 — Farmacologia da circulação: 
a) sistema vaso-motor; 
b) propriedades gerais do músculo cardíaco; 
c) drogas de ação sobre o coração: cânfora, éter, esparteína, etc. 
d) cardiazol, coramina, hexetona, adrenalina, efedrina, efeto

nina, etc: 
e) digitalis e drogas do seu grupo; 
f) quinina e quinidina; 
g) drogas sobre a inervação extrínseca do coração. 
23 — Drogas de ação sobre os vasos: 
a) das vaso-constritoras; 
b) das vaso-dilatadoras. 
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24 — Farmacologia do estado de choque: 
25 — Farmacologia do sangue: 
a) coagulantes e anti-coagulantes: 
b) hemolíticos e antihemolíticos; 
c) drogas de ação sobre a reserva alcalina. 
26 — Drogas de ação sobre a hemoglobina e órgãos hematopoiéticos. 
26 — Farmacologia da respiração: 
a) reflexos respiratórios: oxigênio e gás carbônico; 
b) excitantes da respiração: estricnina, cafeína, lobelina, etc 
c) deprimentes da respiração: anestésicos gerais, morfina, mag

nésio, etc. 
28 Modificadores das secreções brônquicas e desinfetantes das 

vias respiratórias. 
29 — Farmacologia da digestão: 
a) fenômenos mecânicos e fenômenos químicos da digestão; 
b) drogas de ação sobre os movimentos do tubo gastro-intestinal; 
c) drogas de ação sobre a função secretora do tubo gastro-intestinal; 
30 — Dos eméticos: morfina, apomorfina, tártaro emético, ipeca, 

sulfato de cobre, sulfato de zinco e outros. Dos anti-eméticos: cloral, 
morfina ,etc. 

31 — Dos purgativos: 
a) modo de ação; 
b) purgativos de ação osmótica: celulose, ágar-ágar, parafina; 
e) purgativo de ação irritante: laxativos vegetais e enxofre: óleo de 

rícino, derivados do antrácino e fenolftaleína; 
d) purgativos de ação osmótica: salinos; 
e) purgativos mercuriais e purgativos drásticos. 
32 — Das drogas constipantes. Bismuto, ópio, adstringentes. 
33 — Farmacologia da secreção biliar. Drogas de ação colecinética 

e colerética. 
34 — Farmacologia da diurese: 
a) teorias da excreção urinaria e secreção interna do rim; 
b) drogas de ação díurética: água, sais, uréia; 
c) derivado da purina; 
d) irritantes renais. Digitalis. 
35 — Oxitóxicos e emenagogos. 
36 — Farmacologia da pele e anexos. Das drogas parasiticidas: en

xofre, mercúrio e iodo nas parasitoses cutâneas. 
37 — Dos antielmínticos. 
38 — Drogas de ação específica: 
a) arsênico, vanádio; 
b) mercúrio e antimônio; 
c) quina e emetina. 
39 — Antisséticos e desinfectantes. 
40 — Farmacologia das reações imunitárias. 

OBS. — As aulas teóricas sao por vezes, ilustradas com demonstrações práticas, 
projeções de gráficos e filmes adequados. 
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C U R S O P R Á T I C O 

1 — Influência da via de administração sobre a ação das drogas 
Vias subcutánea, intramuscular e venosa. 

2 — Absorção dos gases pelo reto e eliminação pelos pulmões. 
3 — Ação protetora dos colóides na absorção pelo canal digestivo. 
4 — Antagonismo do cálcio e magnésio. 
5 — Ação da cafeína e da veratrina sobre o músculo estriado. 
6 — Ação do bário, da trinitrina, do magnésio da pitocina e da his-

tamina sobre o músculo liso. 
t — Ação paralisante do curare. 
8 — Ação da cocaína sobre as terminações nervosas sensitivas e 

sobre o tronco nervoso. 
9 — Ação da atropina, pilocarpina e fisostigmina sobre as termi

nações nervosas autônomas do intestino. 
10 — Ação da adrenalina, efedrina, efetonina sobre as terminações 

nervosas autônomas do intestino. 
11 — Ação da pituitrina, pitocina, ergotamina e quinina sobre o 

músculo uterino. 
12 — Ação da atropina, pilocarpina e adrenalina sobre as termina

ções autônomas do coração. 
13 — Anestésicos gerais: éter, clorofórmio, uretana paraldeído. 
14 — Depressores do S. N. C ; álcool, cloral, morfina, veronal, 

brometos. 
15 — Estimulantes do S. N. C ; estricnina, (convulsivante medular), 

picrotoxina (convulsivante bulbar), cânfora e cocaína (convulsivantes ce
rebrais). 

16 — Dos cardiotônicos: adrenalina, efedrina, efetonina, cânfora, 
éter, esparteína, cardiazol, coramina, hexetona. 

17 — Digitalis e estrofanto. 
18 — Vaso-constritores: adrenalina, efedrina, efetonina, ergotina, er

gotamina, pituitrina, pitressina. Bário. 
19 — Vaso-dilatadores: nitrito de amila, trinitrina e nitrito de sódio. 

Histamina. 
20 — Anti-coagulantes "in vitro": citrato de sódio, fluoreto de sódio, 

oxalato de sódio e sulfato de magnésio. Anti-coagulante "in vivo": 
peptona. 

2 1 — Drogas de ação hemolítica: saponina, uréia, éter e solução hi-
potônica. 

22 — Reflexos resniratórios e anestésicos gerais. Ação da cafeína, 
da estricnina e da morfina sobre os movimentos respiratórios. 

23 — Mecanismo dos purgativos salinos. 
24 — Ação emética da apomorfina e anti-emética da morfina. 
25 — Ação diurética da solução hipertônica de NaCl, da uréia, da 

cafeína e da diuretina. 
26 — Ação protetora dos soros anti-ofídicos. TÉCNICA CIRÚRGICA E CIRURGIA EXPERIMENTAL 

1 — Sala de operações. Posições operatórias e instrumental. 
2 — Cirurgia vascular. Hemostasia e suturas. 
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3 — Amputações e desarticulações. Princípios gerais. Estudo críti
co sobre o valor funcional dos cotos de amputação. 

4 — Amputações e desarticulações no membro superior. Estudo dos 
níveis ótimos. Técnica e crítica dos métodos. 

5 — Amputações e desarticulações no membro inferior. Estudo dos 
níveis ótimos. Técnica e crítica dos métodos. 

6 — Amputações cinemáticas. Métodos e técnica. Estudo crítico. 
7 — Osteotomias. Enxertos e transplantes ósseos. Princípios ge

rais, métodos e crítica. 
8 — Princípios gerais de síntese óssea. Síntese metálicas e não 

metálicas. Métodos e técnicas. 
9 — Princípios gerais e técnicas das artrotomias e ressecções arti-

culares. 
10 — Princípios gerais e técnica das artrodeses intra e extra-arti-

culares. 
11 — Princípios gerais e técnicas dos diferentes métodos de trata

mento cirúrgico da tuberculose ósteo-articular. 
12 — Estudo crítico, métodos e técnicas das suturas, alongamentos, 

encurtamentos e transplantes tendinosos. 
18 — Estudo crítico, métodos e técnicas das suturas dos nervos pe

riféricos. 
14 — Cirurgia da mão. 
15 — Incisões laparotômicas. Método geral e técnica. Estudo crítico. 
16 — Drenagem em geral e particularmente da cavidade abdominal. 

Estudo crítico do seu valor. 
17 — Operações que se praticam sobre o estômago. Princípios ge

rais de cirurgia gástrica. 
18 — Métodos e técnica das: gastrostomias, gastroêntero-anastomo-

ses e das operações sobre o esfinter pilórico. Estudo crítico. 
19 — Métodos e estudo crítico das gastrectomias. 
20 — Princípios gerais da cirurgia do intestino delgado. Métodos e 

técnicas das anastomoses, derivações, exclusões e ressecções intestinais. 
Estudo crítico. 

21 — Princípios gerais da cirurgia do intestino grosso e do apêndi
ce. Métodos e técnicas das anastomoses, derivações, exclusões e ressec
ções. Estudo crítico. 

22 — Princípios gerais da cirurgia do reto e ânus. Métodos e téc
nicas da extirpação, retopexias e abaixamento reto-cólico. Estudo crítico. 

23 — Princípios gerais da cirurgia das vias biliares. Estudo críti
co das vias de acesso aos canais biliares extrahepáticos e à vesícula. 

24 — Métodos e técnicas de colecistostomia, colecistectomia, coledo-
cotomia e das anastomoses bílio-digestivas. Estudo crítico. 

25 — Princípios gerais da cirurgia do baço. Métodos e técnicas da 
esplenectomia. 

26 — Estudo critico das vias de acesso ao rim, bassinete e ao uré-
ter lombo-ilíaco. Métodos e técnicas da nefrotomia e nefrectomia. 

27 — Vias de acesso ao uréter pélvico e à bexiga. Métodos e téc
nica das cistostomias. Estudo crítico. 

28 — Princípios gerais da cirurgia das hérnias. Métodos e técnica 
das hernigrafias inguinais, crurais, umbilicais e epigástricas. Estudo 
crítico. 

29 — Operações sobre os órgãos genitais externos e vagina. Méto
dos e técnica. 
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30 — Bases e crítica dos métodos de tratamento do prolapso eeni-
tal. Técnicas operatórias. 

31 — Métodos e técnicas para a correcção dos desvios uterinos. 
32 — Princípios gerais e crítica da cirurgia dos fibromiomas e da 

metropatia hemorrágica. Técnicas operatórias. 
33 — Cirurgia do câncer do útero. Métodos e técnicas. Estudo 

crítico. 
84 — Cirurgia dos anexos do útero. Operações esterilizadoras e 

contra a esterilidade. 
35 — Operações sobre o simpático pélvico. Técnicas e crítica. 
36 — Princípios gerais da cirurgia torácica. Bases fisiológicas e 

técnicas. 
8 7 — Bases da cirurgia pleural. Métodos e técnicas da drenagem 

dos empiemas da pleura. Toracotomias e toracectomias. 
38 — Cirurgia da tuberculose pulmonar. Estudo crítico das bases 

e métodos. Toracoplastias, pneumolises e frênico-exérese. 
39 — Princípios da cirurgia pulmonar. Pneumotomias, pneumorra-

fias e lobectomias. Estudo crítico. 
40 — Vias de acesso ao mediastino anterior. Acesso ao coração, 

pericárdio e grossos vasos. Drenagem do pericárdio e suturas do mio-
cárdio. 

41 — Vias de acesso ao mediastino posterior. Acesso ao esôfago 
torácico. Estudo crítico das diferentes técnicas. 

42 — Cirurgia do pescoço; operações sobre as glândulas tireóide e 
paratireóides. Traqueotomias. Frenicectomia. Parótida. Esvasiamen-
to ganglionar do pescoço. 

43 — Princípios gerais da cirurgia crânio-encefálica. 
44 — Métodos e técnicas das craniectomias descompressivas. Cra-

niectomias supra e infratentoriais. 
45 — Vias de acesso ao trigêmeo intracraniano. Crítica dos dife

rentes métodos. 
46 — Craniectomias fronto-parietal e têmporo-occipital. Vias de 

acesso à hipófise, infundíbulo e quiasma dos nervos óticos. 
47 — Vias de acesso aos ventrículos laterais e ao 3.° ventrículo. Es

tudo crítico. 
48 — Craniectomias infratentoriais. Métodos e técnicas do acesso 

ao cerebelo e ao ângulo pontocerebelar. 
49 — Punção raquídea, espidural e paravertebral. Punção da cister

na magna. 
50 — Vias de acesso à medula e ao canal raquídeo. Cordotomias e 

rizotomias. Estudo crítico e técnicas. 

FÍSICA BIOLÓGICA E APLICADA — (FISIO-DIAGNÓS-
TICO E FISIOTERAPIA) 

1 — Generalidades sobre energia elétrica; diferença de potencial. In
tensidade e quantidade. Leis de Coulomb, Ó h m e Joule. Densidade e 
capacidade. Princípio dos condensadores. 
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2 — Galvanização. Características físicas_ da corrente galvânica. 
Meios de produção, medida, graduação e utilização. 

3 — Efeitos fisiológicos (polares e interpolares) da corrente galvâ
nica. 

Ação físico-química. Eletrólise. Ação sobre os colóides orgânicos. 
Anaforese e cartaforese. Experiências de Porret e Weiss. Efeitos so
bre os centros nervosos superiores e nervos periféricos. 

4 — Diletrólise. Teorias de Faraday e Swante Arrenius. Demons
trações experimentais. Caminho dos íons através do organismo. Meca
nismo de ação. Dilectrólise secundária. Técnica. íons empregados em 
terapêutica. 

5 — Generalidades sobre correntes alternativas. Corrente sinusoi-
dal. Meios de produção, medida, graduação e utilização. Cuidados es
peciais de técnica. Indicações e contra-indicações. 

6 — Faradização. Características físicas da corrente farádíca. Pro
dução, medidas, graduações e utilizações. Campo magnético. Lei de Lenz. 
Faradização e m tensão e em quantidade. Efeitos fisiológicos: motores, 
vaso-motores e sensitivos. Indicações e contra-indicações. Corrente de 
WatteviUe. 

7 — Franklinização. Máquinas eletrostáticas. Meios de medidas, 
graduação e utilização. Efeitos fisiológicos. Aplicações gerais e locais. 
Indicações e contra-indicações. Corrente de Morton. 

8 — Correntes alternativas de alta freqüência. Meios de produção, 
medida, graduação e utilização. Efeitos fisiológicos. Aplicações em 
quantidade e tensão. Diatermia (ondas longas e curtas). Diatermo-coa-
gulação. 

9 — Eletro-diagnóstico clássico. Modificações quantitativas e qua
lificativas das reações neuro-musculares e excitação farádica e galvânica. 
Reação de degeneração. Valor diagnóstico e prognóstico. 

10 — Cronaxia. Técnica. Lei de Du Bois-Raymond e Weiss. Cro
naxia normal e patológica. Sua importância clínica. 

11 — Descargas elétricas nos tubos de ar rarefeito. Raios catódicos 
e raios X, suas propriedades. Tubos de raios X. Válvulas têrmo-ele-
trônicas. 

12 — Considerações gerais sobre os diversos tipos de aparelhos <de 
raios X. Suas principais características. Técnica radiológica e radio-
gráfica. Princípios físicos e geométricos da imagem radiológica. 

13 — Aspecto radiológico normal dos ossos. Suas alterações ele
mentares, rarefação, condensação e ossificação. 

14 — Lesões traumáticas do esqueleto, fraturas e luxações. 
16 — Lesões inflamatórias e distróficas dos ossos dos membros. 
16 — Tumores ósseos benignos e malignos. 
17 — Afecções articulares. Artroses, Artrites, Artromas. 
18 — Coluna vertebral. Deformações, distrofias, tumores. Mielo-

grafia. 
19 — Lesões traumáticas, inflamatórias e distróficas dos ossos do 

crânio e da face. 
20 — Tumores endo-cranianos extra-cerebrais. Aspectos radiologi-

cos do crânio nos tumores das meninges, das cavidades para-craniais, do 
acústico da região hipofisária e dos ossos do crânio. 
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21 — Tumores endo-cranianos intra-cerebrais. Ventriculografia. 
Encefalografia e arteriografia cerebral. 

22 — Radiossintomatelogia do aumento da pressão endo-craniana. 
28 — Cavidades acessórias do nariz e osso temporal. Aspectos ra-

diológicos das sinusites e mastoidites. 
24 — Semiologia radiológica do aparelho respiratório. Traquéia, 

Brônquios, Mediastino, hilos e pleuras normais e suas alterações pato
lógicas. 

25 — Pneumopatias agudas e crônicas. Tumores pulmonares. O 
diafragma normal e suas alterações patológicas. 

26 — Aorta e coração. Técnicas de exames e posições. Métodos 
de medida da aorta. Aortites e Aneurismas. Medidas do coração e das 
cavidades cardíacas. Afecções cardíacas congênitas e adquiridas. 

27 — Estudo radiológico do aparelho digestivo. A noção do con
traste, modos de administração, preparação do doente. As técnicas dos 
exames em replexão e em luz colabada. Interpretação das imagens ra-
diológicas. 

2 8 _ — Esôfago. Técnica e aspecto normal. Alterações topográficas 
e funcionais. Lesões orgânicas. Corpos estranhos. 

29 — Estômago. Características morfológicas topográficas e fun
cionais, suas alterações. 

30 — Estômago — Lesões orgânicas: a úlcera, o câncer e os tumo
res benignos. 

31 — Duodeno. Morfologia. Topografia e funcionamento do duo-
deno normal. A úlcera duodenal; sinais radiológicos diretos e indiretos. 
Divertículos duodenais. Periduodenites. 

32 — Vesícula biliar: A colecistografia. Técnicas. Provas de 
Boyden. A vesícula normal e patológica. 

33 — Intestino delgado. Morfologia, topografia e funcionamento do 
intestino delgado normal e suas alterações patológicas. 

34 — Intestino grosso. Morfologia, topografia e funcionamento do 
intestino grosso e suas alterações patológicas. Lesões orgânicas. Apen-
dicites. 

35 — Aparelho urinário. Pielografia de eliminação e retrógrada. A 
litíase. Lesões orgânicas e funcionais dos rins, uréteres e bexiga. Apa
relho genital masculino. A uretra e as vesículas seminais, normais e 
suas alterações patológicas. 

36 — Aparelho genital feminino. Técnicas para estudo do útero e 
anexos. Radiossintomatologia da gravidez. Pelvimetria. Estudo radio
lógico da m a m a nas afecções inflamatórias e tumorais. 

37 — Aplicações especiais dos contrastes em radiologia. O pneu-
moperitôneo e as pneumosserosas. A arteriografia, o lipíodo-diagnósti-
co dos trajetos fistulosos. 

38 — Raios infra-vermelhos, espectro visível e raios ultra-violetas. 
Fonte natural e aparelhos de produção. Técnicas das aplicações. Efei
tos fisiológicos. Mecanismo de ação. Indicações e contra-indicações. 

39 — Roentgenterapia. Princípios gerais. Ação biológica dos raios 
X. Roentgenterapia profunda e superficial. Técnica. Indicações e con
tra-indicações. 

40 — Curieterapia. Generalidades sobre os corpos rádio-ativos. 
Ação biológica. Indicações e contra-indicações. 
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CLÍNICA MÉDICA 

Propedêutica, Laboratório Clínico e Patologia Médica 

I 

CURSO DE CLÍNICA PROPEDÊUTICA 

A) Aparelho respiratório: 

1 — Exame geral do doente, 
2 Topografia torácica — Inspeção — Generalidades, morfologia. 
8 — Inspeção. Fenômeno de Litten, tipos respiratórios, expiração 

ativa, retrações e abaulamentos. Amplitude, ritmo e freqüência respi
ratórias. 

4 — Palpação torácica. Generalidades, fenômenos tácteis, frêmito 
tóraco-vocal. 

5 — Percussão. Generalidades, métodos, sons percussórios, per
cussão topográfica. 

6 — Percussão. Síndromos clínicos de macicez. 
7 — Percussão. Atimpanismo e timpanismo. 
8 — Percussão. Variações de totalidade cavitárias. 
9 — Âuscultação. Generalidades, métodos. Murmúrio vesicular. 
10 — Âuscultação. Alterações do ritmo, timbre e intensidade. 
11 — Âuscultação. Respiração soprosa. Sopros não cavitários. 
12 — Âuscultação. Sopros cavitários. Ruídos adventícios. Âuscul

tação da voz e da tosse. 

B) Aparelho circulatório: 

1 —• Inspeção da região precordial. Técnica. Ictus cordis: sede, 
força, freqüência, extensão e duração. 

2 — Região precordial: abaulamentos, depressões, pulsações anor
mais. Retração sistólica dos espaços intercostais. 

. 8 — Apalpação da região precordial. Técnica. Sensação de onda. 
Frêmitos pericárdico e endocárdico. 

4 — Percussão: valor e técnica. Métodos de percussão: área normal. 
5 — Modificações da área cardíaca: fisiológicas e patológicas. Mo

dificações da sede, volume e fôrma. 
6 — Âuscultação. Valor e técnica. Semiogênese das bulhas; ca

racteres dos tons. 
7 — Abafamentos e retumbâncias de bulhas; modificações do timbre. 
8 — Ruídos em três tempos: desdobramentos, ritmo pendular e em-

briocárdico; ruídos de galope. 
9 — Sopros: orgânicos, funcionais e anorgânicos. Semiogênese, ca

racteres. 
10 — Estudo semiótico das lesões oro-valvulares. Atritos pericárdicos. 
11 — Estudos das artérias. Pressão arterial. Eletrocardiografia. 
12 — Estudo das veias. Flebograma. 
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II 

CURSO DE LABORATÓRIO CLÍNICO 

1 — Métodos gerais para a colheita do material para exame. 
2 — Interpretação dos resultados dos exames de urina, no tocante 

às afecções do aparelho urinário. 
3 — Interpretação dos resultados dos exames de urina, em outros 

processos patológicos. 
4 — Interpretação dos resultados do exame de escarro, na tuber

culose pulmonar. 
6 — O exame de escarro em outras moléstias do aparelho respira

tório. 
6 — Interpretação dos resultados dos exames de líquidos cavitários. 
7 — Interpretação dos resultados das provas funcionais do estô

mago, especialmente a prova de Katch e Kalk. 
8 — Interpretação dos resultados dos exames de suco gástrico e 

do líquido de lavagem gástrica. 
9 — Interpretação dos resultados dos exames de bile, colhida por 

entubação duodenal. 
10 — Diagnóstico laboratorial da lepra e de outras afecções cutâneas. 
11 — Diagnóstico das helmintíases. 
12 — Diagnóstico etiológico nos sindromas. 
13 — Interpretação dos resultados dos exames corpológicos inclusive 

das diversas provas para a verificação das funções digestivas. 
14 — Diagnóstico etiológico das anginas. 
15 — Diagnóstico das moléstias venéreas. 
16 — Interpretação dos resultados das intradermo e cuti-reações. 
17 — Metabolismo basal. 
18 — Interpretação dos resultados dos exames bacteriológicos, em 

geral. 
19 — Interpretação dos resultados das provas funcionais do fígado. 
20 — Interpretação dos resultados das reações de aglutinação. 
21 — Interpretação dos resultados das diversas reações de fixação 

do complemento e de floculação. 
22 — Interpretação dos resultados do exame hematelógico: dosagem 

da hemoglobina, contagem global de eritrócites e leucócitos, valor globu-
lar, contagem de reticulóeitos, contagem de plaquetas, determinação dos 
tempos de sangramento e coagulação, estudo da retração do coágulo, me
dida do tempo de sedimentação, estudo da viscosidade sangüínea e da re
sistência globular. 

23 — Interpretação dos resultados do exame hematelógico: conta
gem específica dos leucócitos. Estigmas clínico-sanguíneos. 

24 — Interpretação dos resultados dos exames parasitológicos do 
sangue. 

25 — Interpretação dos resultados dos exames bioquímicos do san
gue; doseagens da glicose, uréia, indican, reserva alcalina. 

26 — Idem: doseagens da creatinina, ácido úrico, cloretos, cálcio, 
fósforo, colesterina. 
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m 
PATOLOGIA MÉDICA 

A) Patologia do aparelho respiratório: 

I — Pneumonias. 
II — Supurações pulmonares. 
H I — Atelectasia. 
IV — Enfisema pulmonar. 
V — Cistos aéreos do pulmão. 
VI — Sífilis pulmonar. 
VII — Câncer dos brônquios e do pulmão. 
VIII — Perturbações pulmonares circulatórias. 
IX — Tisiogênese. 
X — Estudo clínico da tuberculose pulmonar. 
XI — Pleurizes. 
XII — Pneumotórax. 

B) Patologia do aparelho hematopoiético: 

I — Patologia geral do sangue. 
II — Anemias hipocrômicas. 
III — Anemia perniciosa. 
IV — Poliglobulias. 
V — Linfadenose crônica. 
VI — Mielose crônica. 
VII — Leucemias agudas. 
VIII — Agranulocitose. 
IX — Moléstias de Pfeiffer-Türck. 
X — Doenças hemorrágicas constitucionais. 
XI — Doenças hemorrágicas acidentais. 
XII — Estados hemolíticos. 

O programa de Propedêutica, a cargo dos assistentes, de desenvol
vimento anual, dado em 24 lições, contém o estritamente indispensável ao 
conhecimento básico da matéria. 

O programa do curso de Laboratório Clínico, semestral, com duas 
aulas semanais, será o mesmo para os dois períodos letivos e será dado 
pelo assistente de laboratório, orientado pelo professor da Cadeira. 

O curso de Patologia Médica, a cargo do catedrático, constará do 
estudo das afecções do aparelho respiratório, no primeiro período letivo, 
e do aparelho hematopoiético, no segundo, de conformidade com o res
pectivo programa. 

Tanto o curso de Patologia como o de Propedêutica serão coadju-
vados em parte pelos assistentes e em parte pelo docente Dr. Eduardo 
Monteiro. 

Nos dias de estágio na enfermaria, os alunos receberão, ainda, o en
sino da Clínica, que constará da observação e exposição oral dos casos 
clínicos mais instrutivos que ocorrerem no serviço, apresentados em ex
posição oral, semanal, pelo catedrático. 
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CLÍNICA CmúRGICA 

(Propedêutica e Patologia Cirúrgica) 

A) Patologia Cirúrgica: 

1 — Anestesia — diversas fôrmas de anestesia, sua escolha e sua 
aplicação. 

2 — Traumatismos — a) Contusões e ferimentos em geral. 
3 — Traumatismos — b) Queimaduras e congelações. 
4 — Infecções cirúrgicas. 
5 — Distrofias cirúrgicas. 
6 — Tumores do ponto de vista cirúrgico. 
7 — Hemorragia — Choque traumático e operatório. 
8 — Fraturas em geral, definição, classificação, etiologia e meca

nismo de produção das fraturas; contusões ósseas e cartilaginosas. 
9 — Sintomatologia, diagnóstico e evolução anatômica e clínica das 

fraturas fechadas. 
10 — Complicações das fraturas. 
11 — Tratamento, em geral, das fraturas fechadas. 
12 — Fraturas expostas e arrancamentos epifisários. 
13 — Lesões traumáticas e afecções cirúrgicas das articulações. 
14 — Lesões traumáticas do membro superior: 

a) da cintura torácica inclusive articulação escapulo-um eral. 
16 — b) do braço inclusive articulação úmero-cúbico-radial. 
16 — c) do antebraco inclusive articulação rádio-carpiana. 
17 — d) da mão — Afecções inflamatórias da mão. 
18 — Lesões traumáticas do membro inferior: 

a) da cintura pelviana inclusive articulação coxo-femural. 
19 — b) da coxa inclusive articulação fêmuro-rótulo-tibial. 
20 — c) da perna inclusive articulação tíbio-perôneo-astragaliana. 
21 — d) do pé. 
22 — Tumores ósseos, especialmente sarcomas. 
23 — Inflamações e necroses ósseas. 
24 — Lesões traumáticas do crânio, face e pescoço. 
25 — Afecções cirúrgicas da tiróide e das paratiróides. 
26 — Divertículos e corpos estranhos no esôfago cervical. 
27 — Tumores benignos e malignos do pescoço: fístulas e cistos me

dianos e laterais. 
28 — Lesões traumáticas do tórax: 

a) da parede e outras afecções cirúrgicas da parede torácica. 
29 — b) das vísceras. Afecções inflamatórias e tumores da pleura. 
30 — Tuberculose pulmonar do ponto de vista operatório. 
31 — Inflamações purulentas e gangrenosas dos pulmões; bron-

quiectasias; cistos hidáticos, tumores pulmonares. 
82 — Afecções cirúrgicas do coração e pericárdio. 
33 — Afecções do esôfago-torácico-abdominal. 
34 — Mediastino — tumores, supurações, aneurismas. 
86 — Afecções cirúrgicas da glândula mamaria. 
36 — Afecções cirúrgicas dos vasos sangüíneos e sistema linfático. 
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B) Propedêutica: 

0 ensino da propedêutica cirúrgica será o mais possível feito indi 
vidualmente no leito do doente. Será preferivelmente tratado o examp 
cirúrgico dos membros e do abdômen. 

C) Clínica cirúrgica: 

As aulas serão dadas de conformidade com o material disponível < 
mais possível, acompanhando o estudo da patologia, conforme o Dro£rr« 
ma acima. !»«***-

•CLINICA DERMATOLÓGICA E SIFDLIGRAFICA 

I — Dermatologia Geral: 

1 — Lesões elementares da pele (estudo anátomoclínico). 
2 — Alterações dos faneros (Tricoses e Onicoses). 
8 — Perturbações secretórias da pele (Hidroses e Steatoses). 

, * 7" Sintomas subjetivos das dermatoses (Dermodisestesias e Der-
malgias). e 

5 — Caracterização clínica das dermatoses (sede, número e exten
são; proporções, fôrma e disposição figurada ou sistematizada; côr. to
pografia e consistência; outros meios de individualização clínica). 

6 — Reações cutâneas puras de Brocq. 
7 — Etiopatogenia e terapêutica das dermatoses. 
8 _ Evolução, fôrmas clínicas e prognóstico das dermatoses. 

II — Estudo especial das dermatoses. Reações cutâneas, dermatoneuro-
ses. tumores e outros processos cutâneos). 

1 _ Eczemas — Deshidrose e erupções deshidrosiformes. 
Í ~ Z*?*., ~ Dera»°£rafismo — Oedema de Quincke. 
3 — Pruridos. 
4 — Alergias cutâneas. Eritema polimorfo. 

.., ? ~ Psoí!íasÍ?.„e dermatoses psoriasiformes. Parapsoríasis — Pi-
tinasis róseo de Gilbert. 

6 — Eritrodérmicas essenciais. Dermatoses eritrodérmicas. 
T .

7. *~ «eurodermites: Prurido e Lichenizações — Lichen de Vidal 
— Lichen plano de Wilson. 
Dermfto7esSS?cas8 *"***** ~ ** *' *"*"* ~ W™*"-» -

9 — Vitíligo e outras dermatoses discrômicas. 
10 — Alopecias — Peladas. 

^ , U ~~ Actino-dermatoses — Pelagra e erupções pelagróides — Xe-
roderma pigmentosum. 

12 — Púrpuras cutâneas — Moléstia de Werlhof. 
13 — Linfadenias — Micosis fungóide. 

„ «„K . / ^ ^ l g a r e Pênfi8° vegetante — Pênfigos febris agudo 
e sub-agudo — Penfigo foliáceo (Moléstia de Cazenave). 
figóides.- tlte herPetiforme de Duhrine e outras dermatoses pen-
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16 — Queratodermias — Ictiose familiar — Keratose pilar Pi-
tiriasis rubra pilar — Disqueratoses. 

17 — Oedemas, Hipertrofias e displasias cutâneas. 
18 — Deformidades congênitas da pele (Noevi) — Neuro-fibroma-

tose (Moléstia de Recklinghausen). 
19 — Quelóides, Xantomas e outros tumores benignos da pele. 
20 — Cânceres da pele — Dermatoses pre-cancerosas. 

III — Dermatoses infecciosas e parasitárias 

1 — Dermatoses a ultra-virus: Herpes simples e Zona — Febres 
eruptivas. 

Verruga vulgar — Moluscum contagiosum — Linfogranulomatese ve-
nérea (Moléstia de Nicolas-Durand-Favre). 

2 — Piodermites — Erisipela — Botriomicoma. 
3 — Cancro venéreo simples — Pústula maligna. 
4 — Tuberculose cutânea — Tuberculides — Sarcóides. 
8 — Lepra (Diagnóstico e tratamento — Noções gerais de epide-

miologia e profilaxia). 
6 — Dermatomicoses superficiais (Tinhas e outras epidermomi-

coses). 
7 — Dermatomicoses profundas (Sporotricoses, — Blastomicoses e 

Micetomas). 
8 — Dermatozooses: Pediculoses: Scabiose — Sarcopsylose — Mya-

ses — Dermatose linear serpeante (Larva migrans). 
9 — Balanite erosiva circinada — Úlcera tropical — Bouba — Gra

nuloma venéreo — Verruga do Peru (Moléstia de Carrion). 
10 — Leishmaniose tegumentar (Botão do Oriente — Leishmaniose 

tegumentar americana). 
11 — Sífilis (Transmissão e imunidade — Evolução e fôrmas clí

nicas). 
12 — Sífilis primária — Diagnóstico diferencial dos cancros venéreos. 
13 — Sífilis secundária (Fôrmas precoce e tardias). 
14 — Sífilis terciária — Sífilis maligna precoce. 
15 — Sífilis congênita (Manifestações evolutivas e distróficas). 
16 — Neurossífilis (Estudo geral). 
17 — Diagnóstico serológico da sífilis. 
18 — Tratamento da sífilis — Epidemiologia e profilaxia da sífilis. 
O ensino da cadeira, orientado de acordo com o programa acima, visa 

dar ao aluno os conhecimentos gerais e práticos da especialidade, orien-
tando-o na classificação das lesões elementares, na verificação dos sín-
dromas cutâneos e na apreciação particularizada da patologia, diagnós
tico e tratamento das dermatoses. 

As aulas serão documentadas com material clínico do ambulatório e 
da enfermaria, preferindo-se os casos de dermatoses típicas, sendo as li
ções ilustradas com projeções de dispositivos, fotografias e gravuras 
iconográficas. 

CLINICA OTO-RINO-LARINGOLÓGICA 

1 — Recursos propedêuticos em oto-rino-laringologia. 
2 — Anatomia: desenvolvimento e fisiologia das fossas nasais e de 

suas cavidades anexas. 

10 
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3 — Obstáculos à respiração nasal, anomalias da olfação; nevroses 
reflexas. Alergia nasal. 

4 — Afecções catarrais. Inflamações agudas e crônicas da mucosa 
nasal. 

5 — Rinite atrófica. 
6 — Anomalias das fossas nasais. Desvios do Septo. Atresias. 

Sinéquias. 
7 — Corpos estranhos das fossas nasais e cavidades anexas. 
8 — Tumores benignos e malignos das fossas nasais. 
9 — Sinusites. Suas causas. Mecanismo de aparecimento. Sinto

matologia e diagnóstico. 
10 — Sinusite maxilar. Etiopatogenia. Sintomatologia e trata

mento. 
11 — Sinusite frontal. 
12 — Sinusites etmoidais e esfenodais. 
13 — Complicações das sinusites. 
14 — Fisiopatoíogia do anel linfático de Waldeyer. Afecções infla

matórias. Hiperplasia das amigdalas. 
15 — Classificação clínica e etiológica das amigdalites. 
16 — Inflamações agudas e crônicas da mucosa faríngea. 
17 — Leishmaniose nasal e buco-faríngea. 
18 — Micoses mais comuns das cavidades nasal e bucal. 
19 — Tumores benignos e malignos do maxilar. 
20 — Fôrmas mais freqüentes das estomatites. Noma. 
21 — Periostite alvéolo-dentária e suas complicações. 
22 — Anatomia e fisiologia da laringe. 
23 — Tumores da laringe e sua Terapêutica. 
24 — Afecções catarrais e específicas da laringe. 
25 — Perturbações da motilidade da laringe. 
26 — Corpos estranhos do aparelho laringo-tráqueo-brônquico. 
27 — Anatomia e fisiologia do órgão da audição. Sistemas de aco

modações e de percepção dos sons. 
28 — Provas de audição. 
29 — Afecções do ouvido externo. Anomalias. Inflamações. Cor

pos estranhos. Rolha de cerume. 
30 — Classificação das afecções do ouvido médio. Obstrução tubária. 
31 — Otite média supurativa. 
32 — Afecções hereditárias do ouvido. Lues. Oto-esclerose. Sur-

dez nervosa progressiva. 
33 — Mastoidites. Etiopatogenia. Sintomatologia. Terapêutica. 
34 — Afecções otogênicas da massa encefálica, das meninges e dos 

seios venosos. 
35 — Labirintites e labirintoses. Sintomatologia e tratamento. 
36 — Exame funcional do aparelho vestibular. 
37 — Surdo-mudez. Perícia médico-legal do ouvido. 
38 — Anatomia e fisiologia do esôfago. 
39 — Patologia do esôfago. Tumores benignos e malignos. 
40 — Corpos estranhos do esôfago. 
Este programa, assim exposto, serve de base ao ensino ao aluno, ao 

ensino especializado, n u m eventual curso de aperfeiçoamento, e, à con
fecção de pontos para concursos de docentes livres, como reza o Regu
lamento. 

Mas, para o primeiro efeito, dada a absoluta exiguidade do tempo, 
seu desenvolvimento só poderá dar-se com o ensino simultâneo nos cur
sos teórico e prático. 



5.° ANO 

HIGIENE. 
CLÍNICA MÉDICA (Medicina Geral e Patologia Médica). 
CLÍNICA CIRÚRGICA (Cirurgia Geral e Patologia Cirúrgica). 
TERAPÊUTICA CLÍNICA. 
CLÍNICA DE DOENÇAS TROPICAIS E 1NFETUOSAS. 
CLÍNICA OBSTÉTR1CA E PUERICULTURA NEO-NATAL. 
CLÍNICA UROLÓGICA. 

HIGIENE 

I 

CURSO TEÓRICO — INTRODUÇÃO 

Considerações sobre higiene, medicina preventiva, saneamento e saú
de pública. — Suas relações com a sociologia, a medicina e a engenha
ria. — O papel do médico e do sanitarista na defesa sanitária. 

HIGIENE GERAL 

O curso será de fôrma essencialmente prática: grupos de estudan
tes, sob a orientação de u m assistente, estudarão "in loco" as condições 
sanitárias de u m bairro da cidade de S. Paulo, sendo-lhes ministrados 
conhecimentos teóricos necessários, à medida que os diferentes assuntos 
sejam mostrados na prática e de acordo com o programa que segue: 

SANEAMENTO E URBANISMO 

Estudo do meio sob os aspectos que mais interessam à saúde pública. 
Solo, topografia, água, atmosfera e clima — suas relações com a 

saúde pública — ciclo do nitrogênio no solo. 
Estudo das águas de abastecimento sob o ponto de vista sanitário.— 

Processos naturais e artificiais de depuração. — Fornecimento e distri
buição de água nos meios urbanos e rurais. 

Estudo sanitário das águas residuais domésticas e das indústrias — 
Sistemas de afastamento, destino e depuração das mesmas. 

Problemas sanitários e econômicos ligados à questão do lixo — Re
moção, tratamento e destino. 

O problema sanitário das habitações — Locação dos edifícios, mate
riais de construção — Isolamento térmico e higroscópico — Orientação 
— Insolação — A ventilação — Calefação e refrescamento. — A habi
tação higiênica e econômica — Habitações coletivas — Habitações ur
banas e rurais. 
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Hospitais gerais e especiais — Hospitais de isolamento — Sanató
rios — Asilos — Maternidades — Manicômios — Leprosários — Dis-
pensários — Centros de Saúde. 

O fenômeno do urbanismo como se apresenta na atualidade — A ci
dade — planos reguladores, ruas, praças, pavimentação — Parques e 
jardins — Trânsito. 

Estações climáticas e de repouso — Estações de águas termais e 
minerais — O meio rural e a saúde pública — Saneamento rural e pro
teção contra as principais endemias existentes. Fatores econômicos sa
nitários relacionados à fixação do trabalhador no meio rural. 

ASPECTO SANITÁRIO DOS ALIMENTOS 

O problema sanitário da alimentação pública. 
Origem, armazenamento, distribuição e fiscalização dos alimentos. — 

Papel do frio na conservação dos alimentos. 
Estudo especializado dos alimentos de maior consumo ou de fácil de

terioração. 
Leite — Condições sanitárias inerentes à sua boa produção, ordenha 

e outras manipulações — conserva e distribuição — produtos derivados 
do leite. 

Carnes e pescados — condições sanitárias inerentes à sua boa pro
dução — conserva e distribuição. 

BIO-ESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 

Histórico — Definição. Coleta de dados; registo, recenseamento e 
notificação. 

População; tipos; crescimento; densidade; composição, computes de 
homogeneização. Recenseamentos e outros processos avaliativos. 

Coeficientes vitais; anuais e mensais; brutos e específicos; corrigi
dos e revistos; padronizados. 

Unidades estatísticas. Classes, séries e grupos. Freqüência. 
Constantes características — Correlação. Representação de dados 

estatísticos (tabulação, gráficos e mapas). 

EPIDEMIOLOGIA 

A parte geral desse assunto será dada em aulas teóricas, e a parte 
especial de acordo com o que já foi dito para higiene geral, completan-
do-se o estudo com demonstrações adequadas. 

Infecções: causa. Receptividade de acordo com o agente produtor e 
as condições do receptor, especificidade, tropismo, portas de entrada, pe
ríodo de incubação, vias de eliminação. 

Vitalidade dos germes patogênicos fora do organismo, virulência. 
Germes no solo, no ar, na água. Causas de contaminação e importância 
para o homem como repositório de germes. 

O homem como fonte de propagação. O homem doente. Importân
cia dos casos frustes e omissos. O homem são. Portadores de germes, 
importância, classificação, maneira de encarar o problema. 

Os animais e a propagação de doenças ao homem. Vectores e hos-
pedadores. 

Transmissão de doenças — Contacte direto e indireto. A questão 
dos fomites na transmissão de doenças. Transmissão pelo solo, pelo ar, 
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pela água, pelos alimentos. Transmissão por intermédio de insetos vec
tores — Vectores mecânicos e biológicos. 

Incidência de doenças transmissíveis em coletividades. Suas varia
ções de acordo com fatores sociais, climáticos ou biológicos. Epidemia, 
pandemia, endemia e prosodemia. Marcha de epidemias, seus caracteres. 
Métodos de investigação epidemiológica. Coleta, fichamento, digestão 
dos dados. Auxílio fornecido pelos métodos estatísticos, de laboratório e 
outros. Colheita de material para exames de laboratório. 

Métodos de profilaxia. 
Isolamento, seus limites, suas indicações. 
Modalidades de isolamento. Isolamento hospitalar e domiciliário. 

Oportunidade e duração do isolamento. Fiscalização de portadores mi-
crobianos. Quarentena. Vigilância sanitária. 

Desinfecção concorrente e terminal — Seus valores relativos. Desin-
fetantes. Medidas e antisséticos. Medidas de valor desinfetante. Desin-
festação, desratização, despiolhamento, expurgos, polícia de focos. 

Aplicação dos conhecimentos de imunidades em profilaxia. Vacinas 
e soros, suas indicações, seu valor profilático. 

Caracteres especiais de epidemiologia e profilaxia das doenças disse
minadas principalmente pelas secreções orais e nasais. Estudo sanitá
rio da Pneumonia, Gripe, Difteria, Escarlatina, Coqueluche, Parotidite 
epidêmica. Sarampo. Meningite cérebro-espinhal epidêmica. Tuberculose. 

Paralisia infantil. Encefalite letárgica. 
Idem, das disseminadas pelos excreta (fezes e urina). Tifóide e pa-

ratifóides, Disenterias, Cólera, Verminoses. 
Idem, das que se transmitem por meio de vectores intermediários: 

Malária, Febre Amarela, Rickettisioses, Leishmaniose, Tripanosomoses, 
Febres recorrentes, Febres das Trincheiras, Filariose. 

Idem, das disseminadas principalmente por animais. 
Peste, Raiva, Febre Ondulante, Carbúnculo, Mormo, Febre Aftosa, 

Tétano. 
Idem, para outras doenças. 
Lepra, Varíola, Tracoma, Moléstias Venéreas. 
Infecções e intoxicações alimentares em epidemiologia. 
Problemas do câncer e profilaxia. 
Doenças evitáveis. 

HIGIENE SOCIAL 
Como complemente das aulas teóricas, os alunos terão, sempre que 
possível, a aplicação prática de seus conhecimentos, julgando das condi
ções de higiene social de u m bairro de S. Paulo, através de inquéritos 
a respeito. ... ,.__ . 

Higiene individual — Sua importância — Condições particulares a 
idade — Alimentação sadia. _ 

Asseio corporal — Vestuário apropriado às diferentes condições — 
Banhos — Educação física — Trabalho — Fadiga e repouso. 

Responsabilidade individual perante a saúde coletiva. Exames mé
dicos periódicos e formação da conciência sanitária — Bons e maus há
bitos — Educação sexual. , _ 

A família e a coletividade. Herança, Eugenia, Higiene racial. Fa
tores disgênicos — Imigração. ^ 

O problema do alcoolismo e do uso de narcóticos. — O problema da 
educação sexual sob o ponto de vista da higiene. — Exames pré-nupciais 
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— Pauperismo, sua influência sobre a saúde pública — assistência pú
blica social — Filantropia, sua coordenação no interesse da saúde pública. 

Proteção à mulher grávida — Clínicas pré-natais. 
Higiene Infantil — Higiene da idade pré-escolar. — Higiene da ida

de escolar — Inspeção médica-escolar. A enfermeira e a educadora sa
nitária escolar. — Clínicas especiais para verificação da existência e 
correção de defeitos físicos — assistência dentária. — Doenças próprias 
à idade escolar. — Regras para exclusão do aluno da escola. — A es
cola e a formação da conciência sanitária. — O edifício escolar. Seus 
característicos indispensáveis — Inspeção e saneamento — Mobiliário es
colar — Material didático — O desenvolvimento mental do escolar 
precoces, retardados — Aplicação de "test" — O trabalho intelectual do 
escolar, leitura e escrita — Grupos escolares, escolas ao ar livre — Es
colas maternais — Jardins de Infância — Colônias de férias — Escolas 
especiais para anormais — Escolas profissionais — A escola e o meio 
rural. 

A industrialização — Conceito moderno da higiene industrial. Hi
giene do trabalho •— Condições sanitárias dos locais do trabalho — Im
portância das condições de ventilação, iluminação, espaço adequado 
proteção do maquinário contra possíveis acidentes — Saneamento dos 
locais de trabalho. 

Organização científica do trabalho industrial — Higiene individual 
do operário. — Orientação e seleção profissionais — Trabalho em fábri
cas e a domicílio — Moléstias causadas pelos diferentes processos in
dustriais, específicos ou não — Proteção social do operário — Riscos — 
Seguros — Compensações — Assistência médica — Estatísticas — Ho
ras de trabalho — Fadiga e estafa — Trabalho de mulheres e menores 
— Salário mínimo e saúde pública. 

A saúde pública e a assistência médica sanitária. 
ADMINISTRAÇÃO SANITÁRIA 
Organizações sanitárias modernas, oficiais e particulares — Coope-
ração dos serviços públicos com as agências particulares de assistência 
Organizações sanitárias internacionais — (Bureau Internacional de Hi
giene — Comitê de Higiene da Liga das Nações — Fundação Rockefeller 
— Sociedades de Cruz Vermelha — Outras fundações e ligas sanitárias 
e médico-sociais estrangeiras ou internacionais — Fundação Gaffrée-
Guinle) — Convenções sanitárias internacionais — Organizações brasi
leiras federais, estaduais e municipais — Divisão de atribuições. 

II 

CURSO PRÁTICO 

O curso prático compreenderá exercícios de laboratório, trabalhos de 
campo ou excursões, confecção dos respectivos relatórios e inquéritos, de 
acordo com a discriminação abaixo. A maior parte desses trabalhos será 
feita como complemento dos estudos realizados nas inspeções referidas 
atrás e, além disso, os alunos serão escalados para exercícios, seja em 
determinados setores da Capital, ou seja no Centro de Aprendizado do 
Instituto, familiarizando-se com a sua finalidade sanitária. 
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DEMOGRAFIA SANITÁRIA 

A) Exercícios de laboratório. 

Estimação numérica da população pelos processos usuais. 
Composição da população por sexo, etc Distribuição e redistribuição. 
Registo e notificação de nascimentos, casamentos, doenças e óbitos. 
Utilização de dados estatísticos. Coeficientes brutos, específicos e 

padronizados. 
Elaboração de tabelas e gráficos. Comparação dos dados demográ

ficos de São Paulo com oi de outras cidades brasileiras e estrangeiras. 
Representação gráfica, processos usuais. Uso do papel aritmético, 

semi-logarítmico, isométrico e outras. 
Curvas de freqüência. Estudos das constantes características. 
Problemas de correlação. 

B) Excursões. 

Visita à Repartição de Estatística do Departamento de Saúde. 

EPIDEMIOLOGIA E PROFILAXIA 

A) No laboratório. 

Estudo de um surto epidêmico, visando investigar suas origens e 
vias de transmissão. (Para este exercício receberão os alunos as fichas 
epidemiológicas já elaboradas e as informações necessárias. Concomi-
tantemente familiarizar-se-ão com a rotina da roleta de dados para as 
fichas e observação das condições locais, em trabalho de campo). 

Experiências demonstrativas de transmissão de doenças pela tosse. 
conversação, espirro, beijo, aperto de mão. 

Processos sanitários aplicáveis ao reconhecimento e combate de 
febres tifóide e disenterias. 

Idem da difteria e escarlatina. 
Idem da peste. 
Idem da varíola. 
Idem da meningite cérebro-espinhal epidêmica. 
Idem das doenças transmitidas por mosquitos. 
Medidas do valor de desinfetantes. 
Excursão para o reconhecimento e coleta de dados para as fichas 

epidemiológicas. 
Pesquisas de lugares de criação de larvas de mosquitos transmis-

sores.Identificação do campo. 
Excursões para observar a execução de exigências sanitárias quanto 

à construção de edifícios, afim de tomá-los inacessíveis aos ratos. 
Visita ao Instituto Butantan (Vacinogênico). 
Demonstrações de métodos usados numa campanha contra a febre 

amarela. 
Idem na malária. 
Visita ao Instituto Pasteur. _ 
Visita ao Hospital de Isolamento --- demonstração dos fins e valor 

do isolamento nas doenças transmissíveis. 
Visita a isolamento domiciliários. 
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Visita a u m leprosario e outros estabelecimentos que visam combate 
à lepra. 

Visita a u m dispensário de tuberculose e possivelmente a u m sana
tório e a u m preventório. 

SANEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL 

A) No laboratório 

Análises física e microscópica da água. 
Análises química e quantitativa da água, para avaliar amônia livre, 

amônia de albuminóides, nitritos, nitratos, cloretos e dureza. 
Exame bacteriológico da água. 
Exame físico e químico do leite, para a determinação de densidade, 

refração e composição química do mesmo. Determinação de acidez. 
Pesquisas de preservativos do leite. 
Exame bacteriológico do leite pelo método de placas. 
Exame bacteriológico do leite pelos métodos de Breed e Frost. 
Valor sanitário dos fermentos do leite. Avaliação bacteriológica 

pelo método da redutase. Diferenciação entre leite crú e aquecido. 
Quantidade de água em manteigas. Distinção entre manteiga, mar

garina e manteiga renovada. 
Determinação do álcool em bebida. 
Verificação de preservativos em carnes e conservas. Exame bacte

riológico destas últimas. 
Estabelecimento de várias dietas satisfatórias, para casos diversos: 

crianças, adultos, normais com vida sedentária ou ativa, para asilos e 
instituições, etc 

Verificação da qualidade do alimento pelo método biológico. 
Medida de confinamento de ar e condições de conforto. Experiências 

sobre a fadiga. 
Determinação e reconhecimento do perigo das poeiras e m locais mal 

ventilados. 
B) Excursões 
Visita aos filtros de Santo Amaro. Aparelhos de clorização de 
águas. 

Visita a usinas de pasteurização do leite, a entrepostos e granjas 
leiteiras, para verificação das condições sanitárias. 

Visita a u m matadouro modelo e a frigoríficos. 
Visitas a serviços de tratamento do lixo (incineração e câmaras de 

fermentação). 
Excursão para mostrar a iluminação, ventilação e saneamento de 

edifícios e casas de diversões. 
Excursões a diferentes tipos de fábricas, para ilustração da profi

laxia nas indústrias perigosas, como a fabricação de álcool metílico, 
chumbo, arsênico, latão, fósforo e indústrias que expõem a poeira, assim 
como para observação das boas ou más condições higiênicas gerais. 

Excursões a diversas escolas de São Paulo, para exemplificar pontos 
estudados em aula. 

m 
Ao lado das experiências de laboratório e das excursões, exigir-se-á 
de cada estudante a aplicação de todos os conhecimentos teóricos e práti-
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eos obtidos em classe, em inquéritos e em uma investigação sanitária a 
critério da Cadeira, que, para cada exercício dessa natureza, distribuirá 
esquemas e instruções indispensáveis. 

CLÍNICA MÉDICA 

Medicina Geral e Patologia Médica 

0 ensino desta cadeira far-se-á do seguinte modo: 

a) Lições clínicas, bi-semanais, em que serão apresentados e es
tudados doentes em observação no serviço; 

b) Estágio de enfermaria, em dias alternados, durante o qual se
rão redigidos os protocolos clínicos pelos alunos, sob a imediata direção 
dos assistentes da cadeira; 

c) Lições de patologia, u m a vez na semana, com a explanação dos 
seguintes temas: 

1 — Ictericias: conceito e classificação; 
2 — Icterícia tóxicas e infecciosas; 
3 — Ictericias mecânicas; 
4 — Ictericias hemolíticas; 
5 — Colecistites; 
6 — Litíase biliar; 
7 — Cirroses do fígado; sua nosologia; 
8 — Cirrose ascitogênica do fígado; 
9 — Cirroses biliares; 
10 — Neoplasmas do fígado e das vias biliares; 
11 — Abcessos do fígado; 
12 — Esplenomegalias agudas e crônicas em geral; 
18 — Síndromo de Banti; 
14 — Leucemia esplênica; 
18 — Doenças de Hodkin; 
16 — Tumores do baço. 

CLINICA CmúRGICA 

Cirurgia Geral e Patologia Cirúrgica 

1 — Afecções cirúrgicas da parede abdominal. 
2 — Afecções cirúrgicas do estômago. 
3 — Afecções cirúrgicas do intestino delgado e de seu mesentério, 

inclusive duodeno. 
4 — Afecções cirúrgicas do apêndice. 
5 — Afecções cirúrgicas dos cólons e de seu mensentério. 
6 — Afecções cirúrgicas do reto e do ânus. 
7 — Afecções cirúrgicas do fígado e das vias biliares. 
8 — Afecções cirúrgicas do baço. 
9 — Afecções cirúrgicas do pâncreas. 
10 — Lesões traumáticas do crânio. 
11 — Lesões traumáticas da face. 
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12 — Afecções cirúrgicas da boca, das glândulas salivares e da 

mandíbula. . . . „*™i 
13 — Lesões traumáticas do sistema nervoso central. 
14 — Lesões traumáticas e afecções cirúrgicas do sistema nervoso 

periférico, inclusive simpático. 
16 — Afecções cirúrgicas do cérebro e de suas membranas en

volventes. . . , ,. _-. 
16 — Afecções cirúrgicas do cerebelo, da ponte e do bulbo raquídeo. 
17 — Afecções cirúrgicas da medula raquídea, de suas membranas 

envolventes e do canal raquídeo. 

TERAPÊUTICA CLÍNICA 

PARTE GERAL 

A) Introdução 

1 História da Terapêutica. Suas relações com os outros ramos 

da medicina. 
2 Conceito e divisão da Terapêutica. 
Dos sistemas dominantes atuais. Do método em Terapêutica. 

B) Ações terapêuticas 

3 — Ações medicamentosas. 
4 — Ações fisioterápicas. 
6 — Dietética. 
6 — Vitaminoterapia. 
7 — Órgano e hormonioterapia. 
8 Soro-, vacino- e bacterioterapia. 
9 — Terapêutica pelo choque. 
10 — Quimioterapia. 

C) Arte de formular 

11 -- Regras gerais para a redação das fórmulas. Generalidades so
bre a receita médica. 

12 Associações e incompatibilidades medicamentosas. Formas 
farmacêuticas. 

PARTE ESPECIAL 

A) Tratamento das moléstias do aparelho digestivo 

a) Estômago. 
13 Bases dietéticas no tratamento das moléstias do estômago. 
14 — Tratamento das perturbações funcionais. 
15 — Tratamento das gastrites. 
16 — Tratamento das úlceras gastro-duodenais. 
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b) Intestino. 
17 -— Bases dietéticas no tratamento das moléstias do intestino. 
18 — Tratamento das perturbações funcionais. 
19 — Orientação geral no tratamento das diarréias. 
20 — Tratamento das disenterias. 
21 — Tratamento das protozooses intestinais. 
22 — Tratamento das colites (mucosa e ulcerosa). 
23 — Tratamento da prisão de ventre. 
c) Fígado e vias biliares. 

24 — Bases dietéticas no tratamento das moléstias do fígado e das 
vias biliares. 

25 — Tratamento da insuficiência hepática. 
26 — Tratamento da angiocolite e da colecistite. 

B) Tratamento das moléstias do sangue 

27 — Tratamento da anemia hipocrômica e da clorose. 
28 — Tratamento da anemia hipercrômica e da anemia perniciosa. 
29 — Tratamento das hemorragias e da diátese hemorrágica. 

C) Tratamento das moléstias do aparelho circulatório 

30 — Bases dietéticas no tratamento das moléstias do aparelho 
circulatório. 

31 — Medicação Digitálica. 
32 — Orientação geral no tratamento da insuficiência cardíaca. 
33 — Tratamento das perturbações do ritmo cardíaco. 
34 — Tratamento das miocardites (aguda e crônica). 
35 — Tratamento da angina de peito. 
36 — Tratamento da hipertensão e da hipotensão arteriais. 

D) Tratamento das moléstias do rim e das vias urinárias 

37 — Bases dietéticas no tratamento das moléstias do rim. 
38 — Tratamento das nefroses. 
39 — Tratamento das glomérulo-nefrites (aguda e crônica). 
40 — Tratamento da uremia. 
41 — Tratamento das pielites e das pielonefrites. 

E) Tratamento das moléstias do aparelho respiratório 

42 — Tratamento das bronquites (aguda e crônica). 
43 — Tratamento da pneumonia e da broncopneumonia. 
44 — Tratamento do pleuriz. 

F) Tratamento das moléstias alérgicas 

45 — Tratamento da asma. 

PARTE PRÁTICA 

Serão estudados os tratamentos das diferentes moléstias, aprovei
tando-se, o quanto possível, os doentes internados na enfermaria. 
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Os alunos serão divididos em turmas e guiados pelos assistentes, 
acompanhando a evolução terapêutica dos diversos casos clínicos e fa-
miliarizando-se ao mesmo tempo, com os processos usuais de técnica te
rapêutica. 

CLÍNICA DE DOENÇAS TROPICAIS E DÍFETUOSAS 

DOENÇAS POR PROTOZOÁRIOS 

Malária. 
Febres biliosas hemoglobinúricas. Malarioterapia. 
Doença de Chagas (tripanosomose americana). 
Leishmanioses. 
Disenteria amébica. Amebioses. 
Disenterias por flagelados e ciliados. 
Protozooses outras. 

DOENÇAS POR BACTÉRIAS 

Disenterias bacilares. 
Febre tifóide. 
Salmoneloses. 
Colibaciloses. 
Botulismo e outras intoxicações alimentares. 
Bruceloses. 
Rickettisioses (tifos exantemáticos). 
Difteria. 
Peste. 
Cólera. 
Tétano. 
Tuberculose miliar aguda. Granulias. 
Estreptococcias. 
Estafilococcias. 
Meningococcias. 
Pnemucoccias. • 
Gonococcias. 
Infecções gangrenosas e pútridas. 
Septicemias outras. Infecções focais. 
Úlcera tropical. Angina de Plaut-Vincent. Associações fuso-espiri-

lares e outras. 
Doença de Carrion (Verruga peruana). 
Carbúnculo. Mormo. 
Pseudo-tuberculose. Tularemia. Erisepelóide. 
Bouba e sífilis. Granuloma venéreo. 
Febres recorrentes. 
Ictericias infecciosas. Doenças de Weil. 
Espiroquetoses outras. 

D O E N Ç A S P O R V I R U S 

Febre amarela. 
Doença reumática. 
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Gripe. 
Linftogranulomatoses. 
Doenças de Nicolas — Durand — Favre. 
Doenças linfáticas: anginas linfo-monocitárias, doenças ganglionares. 

Agranulocitose e outras. 
Raiva. 
Cachumba — Febre miliar. Febre aftosa. 
Herpes. Psittacose. 
Encefalite epidêmica (Von Economo). 
Doenças de Heine-Medin (Poliomielite anterior). 
Doenças outras por viras. 

DOENÇAS ERUPTIVAS 

Varíola. Alastrim. Vacina, Varicela. 
Sarampão. Rubéola. 
Escarlatina. 
Eritemas infecciosos. 
Doença do soro. Anafilaxia. 
Doenças outras eruptivas. 

MICOSES 

Blastomicoses. 
Esporo tricoses. 
Aspergiloses. 
Actinomicoses. 
Micetomas. 
Dermatomicoses. 
Micoses outras internas. 

VERMINOSES 

Ancilostomose. 
Taenioses. 
Equinococose. 
Ascaridiose. Oxiurose. Tricocefalose. 
Estrongiloidoses. 
Filarioses. 
Triquinose. 
Esquistosomoses. 
Verminoses outras. 

DOENÇAS ALIMENTARES 

Avitaminoses (doenças de carência). 
Beri-beri. 
Pelagra. Sprue. Doença coeliaca. 
Escorbuto. 

DOENÇAS POR PARASITAS ANIMAIS 

Miíases. Berne. Bicho de pé. Aracnídeos. Parasitas animais 
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D O E N Ç A S POR ANIMAIS V E N E N O S O S 

Ofidismo. 
Aranhas. Escorpiões. Carrapatos. Mosquitos. Abelhas. Animais 

venenosos outros. 

AÇÃO DO SOL E DO CALOR 

Nota: A lepra, a sarna e outras parasitoses cutâneas serão estu
dadas na cadeira de Dermatologia. As doenças alimentares da infância 
e a coqueluche, em Pediatria. 

CLINICA OBSTÉTRICA E PUERICULTURA NEO-NATAL 

INTRODUÇÃO 

1 — Considerações gerais. 
2 — Evolução da obstetrícia. 

OBSTETRÍCIA FISIOLÓGICA 

1) Prenhez 

3 — Conceito de prenhez. 
4 — Placentação. 
5 — Fisiologia da placenta. 
6 — Mensuração de embriões. Feto de termo. 
7 — Modificações gerais do organismo materno. 
8 — Modificações locais do organismo materno. 
9 — Relações útero-fetais. Nomenclatura obstétrica. 
10 — Anamnese. Inspeção. 
11 — Bacia obstétrica. 
12 — Pelvimetria. 
13 — Palpação. 
14 — Escuta. 
15 — Diagnóstico obstétrico. 
16 — Higiene da prenhez. 

II) Parto 

17 — Contração uterina. 
18 — Fenômenos do parto. 
19 — Mecanismo do parto. 
20 — Evolução clínica do parto. 
21 — Assistência ao parto. 
22 — Puerpério. 
23 — Prenhez e parto múltiplos. 
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III) Recém-nascido normal 

24 — Modificações neo-natais. 
25 —- Anátomo-fisiologia do recém-nascido. 
26 — D a prematuridade. 

OBSTETRÍCIA PATOLÓGICA 

I) PRENHEZ 

A) Estados patológicos que complicam a prenhez 

27 — Infecções e doenças parasitárias. Considerações Gerais. Exan-
temas agudos. Encefalite epidêmica. Gripe. Infecções focais. Malária. 

28 — Sífilis. Gonococcia. 
29 — Tuberculose. 
30 — Intoxicações. Intoxicações industriais. Alcoolismo. 
31 — Acidose e elcalose. 
32 — Diabetes e glicosúrias simples. 
33 — Alterações do metabolismo mineral e global. 
34 — Doenças do sistema endócrino. 
35 — Doenças do sistema cárdio-vascular. 
36 — Doenças do sistema hematopoiético. 
37 — Doenças do sistema digestivo. 
38 — Doenças do sistema urinário. 
39 — Doenças do sistema nervoso. 
40 — Traumas físicos e cirúrgicos. Vícios de conformação uteri

na de interesse obstétrico. 
41 — Retrodesvios e prolapso do útero grávido. 
42 — Tumores prévios. 

B) Gestoses 

43 — Considerações gerais. 
44 — Albuminúria gravídica. Eclampsismo. Eclâmpsia. 
45 — Vômitos incoercíveis. 
46 — Descolamento prematuro da placenta. Apoplexia útero-pla-

centária. 
47 — Retinose gravídica. Dermatopatias gravídicas. Atrofia ama

rela aguda do fígado. 

C) Patologia ovular 

48 — Patologia do ovo humano. Maceração fetal. 
49 — Interrupção da prenhez — Abortamento. Parto prematuro. 
50 — Prenhez ectópica. 
51 — Inserção baixa da placenta. 
52 — Doenças da placenta e das membranas. 
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II) P A R T O 

A) Distócia 

53 — Classificação dos vícios de bacia. 
54 — Características dos principais tipos. Conduta obstétrica. 
55 — Distócia da força. 
56 — Distócia das partes moles. 
57 Distócia fetal. Principais vícios de conformação do feto. No

ções de teratogênese. 

B) Acidentes do parto 

58 — Traumas maternos. 
69 — Hemorragias da dequitação. 
60 — Choque obstétrico. Dilatação gastro-duodenal aguda. 

III) PUERPÉRIO 

61 — Considerações gerais. Mortalidade e morbidade materna. His
tórico . 

62 — Etio-patogenia da infecção puerperal. 
68 — Físio-patologia e anatomia patológica da infecção puerperal. 
64 — Sintomatologia geral. Classificação das fôrmas clínicas de in

fecção puerperal. 
65 — Diagnóstico da infecção puerperal. Prognóstico. 
66 — Infecção "intra-partum". Intoxicação bacteriana puerperal. In

fecções vulvo-vaginais e uterinas. 
67 — Anexite, pelvi-peritonite e parametrite puerperais. 
68 — Peritonite puerperal. 
69 — Piemia e septicemia puerperais. 
70 — Infecção anaeróbica, Abortamento séptico. 
71 — Paralisias, neurites e psicoses puerperais. 
72 — Fôrmas raras de infecção puerperal. Infecções mamárias. 
78 — Profilaxia da infecção puerperal. 
74 — Tratamento da infecção puerperal. 

IV) Recém-nascido patológico 
75 -— Principais estados patológicos. 

V) Obstetrícia operatória 

78 — Indicações operatórias. Técnica operatória. 

PARTE PRATICA 

I — Exame de gestante. 
H — Assistência às parturientes e puérperas. 
III — Exercícios tocomáticos. 
IV — Assistência ao parto operatório. 
V — Assistência a recém-nascidos. 
VI — Observações de casos clínicos. 
VII — Problemas obstétricos. 
N O T A : — Os alunos deverão apresentar 12 observações, sendo 6 no 

primeiro semestre e 6 no segundo. 
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CLINICA UROLÓGICA 

PARTE GERAL 

1 — História da urologia. 
2 — Embriologia do sistema urogenital. 
3 — Anatomia clínica do sistema urogenital. 
4 — Fisiologia do sistema urinário. 
6 — Grandes síndromas urinários. 
6 — Instrumental urológico. 
7 — Do exame clínico geral em urologia. 
8 — Uretroscopia, cistocopia e eateterismo uretral. 
9 — Radiografia, radioscopia. Pielografias. 
10 — Métodos de laboratório. 
11 — Anestesia urológica. 

PARTE ESPECIAL 

12 — Vícios e malconformações do sistema urogenital. 
13 — Obstrução urinaria e êxtase. 
14 — Infecção urinaria não específica. 
15 — Sífilis do tratus urinário. 
16 — Tuberculose urinogenital. 
17 — Equinococo. Bilharsiose. Actinomicose. 
18 — Litíase urinaria. 
19 — Traumatismos do rim e do uréter. 
20 — Nefroptoses. 
21 — Tumores do rim e do uréter. 
22 — Moléstias císticas do rim (Rim policístico e cistos solitários). 
23 — Lesões vasculares renais. 
24 — D a obstrução uretral. 
25 —Traumatismos e ruturas da bexiga. 
26 — Fístulas urinárias. 
27 — Cistites e pericistites. 
28 — Divertículos da bexiga. 
29 — Tumores da bexiga. 
30 — Moléstias do colo. 
31 — Inflamações da próstata. 
32 — Hipertrofia da próstata. 
33 — Tumores da próstata. 
34 — Traumatismos da uretra. 
35 — Inflamações da uretra. 
36 — Estreitamento da uretra. 
37 — Tumores da uretra. 
38 — Traumatismos e inflamações testiculares. 
39 — Tumores do testículo e epidídimo. 
40 — Afecções do deferente e vesícula seminais. 
41 — Afecções do penis. 
42 — Tumores do penis. 
43 — Afecções das bolsas escrotais. 



6.° ANO 

MEDICINA LEGAL. 
CLÍNICA MÉDICA (Medicina Geral e Patologia Médica). 
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. 
CLÍNICA PEDIÁTRICA. 
CLÍNICA NEUROLÓGICA. 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. 
CLÍNICA ORTOPÊDICA E CDJURGIA INFANTIL. 
CLÍNICA GINECOLÓGICA. 

MEDICINA LEGAL 

I 

C U R S O TEÓRICO 

Este curso, que compreenderá o estudo da Deontologia Médica e Me
dicina Profissional e da Medicina Legal propriamente dita, será feito 
em 70 lições, de 50 minutos, assim distribuídas: 

PRIMEIRA PARTE 

DEONTOLOGIA MÉDICA E MEDICINA PROFISSIONAL (14 Lições) 

1 — Considerações preliminares ao estudo da deontologia médica 
e medicina profissional. 

2 — O médico nas relações consigo mesmo. 
3 — O médico nas relações com os colegas. 
4 — O médico nas relações com os clientes. 
5 — Exercício da medicina no Brasil. Exercício lícito. Exer

cício ilícito: exercício ilegal, charlatanismo e curandeirismo. 
6 — Segredo Médico. 
7 — Responsabilidade médica. 
8 — O médico e a morte. 

9 — Honorários médicos. 
10 — O médico e a Justiça. O médico e a Saúde Pública. 

11 — Instalação do médico. 
12 — Metodização do trabalho intelectual. Registo clínico e da con

tabilidade. 
13 — Proteção e defesa dos interesses morais e materiais do médico. 
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14 — Noções gerais de história da medicina, particularmente no 
Brasil. 

SEGUNDA PARTE 

MEDICINA LEGAL (56 Lições) 

A) Preliminares (4 lições) 

15 — Introdução ao estudo da Medicina Legal: definição, históri
co, relações e eficiência. 

16 — Ensino da Medicina Legal e sua evolução particularmente no 
Brasil. Divisões didáticas da Medicina Legal. 

17 — Perícia médica e peritos. Documentes médico-legais. 
18 — Noções de técnica cientifica. Exame dos locais de crime. 

B) Criminologia (5 lições) 

19 — Conceitos gerais. Antropologia. Criminologia. Direito Penal. 
Escolas Penais. 

20 — O crime, conceito, diagnose e etiopatogenia. 
21 — O criminoso. Classificações. 
22 — Terapêutica do crime. 
23 — Profilaxia do crime. 

C) Identidade (4 lições) 

24 — Identidade. Noções gerais. Identificação médico-legal física: 
espécie animal, raça, sexo, idade, estatura. 

25 — Identificação médico-legal física: malformações e produções 
patológicas, cicatrizes, tatuagens, sinais profissionais, sinais individuais. 
Biotipos. 

26 — Identificação médioo-legal fisiológica. Identificação médico-
legal psicológica. 

27 — Identificação judiciária e seus processos. 

D) Traumatologia Geral (21 lições) 

28 — Lesões pessoais: seu conceito e classificação. Quantidade, qua
lidade, causa e sede do dano. Lesões corporais leves. A dor em Medici-
na-Legal. 

29 — Lesões corporais graves: inhabilitação do serviço ativo por 
mais de trinta dias. Lesões corporais gravíssimas: mutilação, amputa
ção, privação permanente de uso de órgão ou membro, enfermidade in
curável e que prive para sempre o ofendido de poder exercer o seu 
trabalho. 

30 — Lesões corporais gravíssimas: deformidade. 
31 — Lesões mortais. Concausalidade. 
32 — Homicídio. Questões médico-legais. 
33 — Suicídio. Homicídio-suicídio. Questões médico-legais. 
34 — Energias produtoras de lesões. Energias de ordem mecânica, 

sua classificação e mecanismo de ação. Instrumentos cortantes e feri
das incisas. Instrumentos corto-contudentes e lesões que produzem. 
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35 — Instrumentos perfurantes e perfuro-cortantes, e lesões que 
produzem. 

36 — Instrumentos contudentes e lesões que produzem. Grandes 
traumatismos. 

37 — Instrumentos pérfuro-ccínfcundentes. Armas de fbgo: gene
ralidades. 

38 — Armas de fogo: caracteres do orifício de entrada, do canal de 
penetração e do orifício de saída. 

39 — Questões especiais referentes às armas de fogo e às lesões que 
produzem. Regras da perícia e m cada caso. 

40 — Energias de ordem física e sua classificação. Estudo da sua 
ação e efeitos. Temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioati
vidade, som, luz. 

41 — Energias de ordem fisíco-química: asfixias mecânicas. Gene
ralidades. Classificação. Enforcamento. 

42 — Estrangulação. Esganadura. Diagnose diferencial entre o 
enforcamento, a esganadura e a estrangulação. 

43 — Asfixia por confinamento. Sufocação. Soterramento . 
44 — Afogamento. 
45 — Energias de ordem química: sua classificação, ação e efeitos. 

Cáusticos. Vitriolagem. Envenenamentos. 
46 — Energias de ordem bioquímica e sua classificação. Sua ação 

e efeitos. Perturbações alimentares, auto-intoxicações e infecções. 
47 — Energias de ordem bio-dinâmica, sua ação e efeitos. Choque, 

inibição, trauma psíquico. Energias mistas (bio-químicas e bio-dinâ
mica s) . 

48 — As lesões traumáticas, segundo a sede. 
E) Infortunística (4 lições) 
49 — Infortúnios do trabalho. Doutrina do risco profissional. Co
mentários à lei brasileira. 

50 — Conceito do infortúnio do trabalho. Acidente tipo. Doenças 
profissionais. 

51 — Exame do acidentado. Diagnóstico do infortúnio: nexo de 
causa e efeito, estado anterior, superveniência patológica, simulação e 
exagero. 

62 — Prognóstico do infortúnio: confirmação e revisão. Avaliação 
médico-legal das incapacidades. Consolidação. 
F) Tanatologia (5 lições) 
53 — Generalidades. Legislação concernente a óbitos e enterra-
mentos. Destino final dos cadáveres. Atestados de óbito. Verificação 
de óbitos. Embalsamamento. Necroscopias. 

54 — Morte real e morte aparente. Diagnose da morte. Fenôme
nos cadavéricos imediatos e consecutivos. 

55 — Fenômenos cadavéricos transformativos. 
56 — Cronologia da morte. Fauna cadavérica, mormente a fauna 

entomológica brasileira. Lesões produzidas em cadáveres por animais 
necrófagos. Importância médico-legal. Diagnose. ^ ^ 

57 — Morte súbita, não violenta. Morte agônica. Diagnose dife
rencial entre a morte rápida e a morte agônica. Simultaneidade da mor
te. Sobrevivência. 



, — 309 — 

G) Sexologia (10 lições) 

58 — Estudo médico-legal do casamento. 
59 — Ultrage público ao pudor. Atentados contra o pudor. 
60 — Defloramento. 
61 — Estrupro. 
62 — A gravidez do ponto de vista médico-legal. 
63 — O parto e o puerpério do ponto de vista médico-legal. 
64 O abortamento criminoso. 
65 — Infanticídio. 
66 — Transtornos do instinto sexual. Intersexualidade. 
6 7 — Delito contra a procriação e delito de contágio. 

H) Psicopatologia forense (3 lições) 

68 — Capacidade de imputaçâo e capacidade civil. Conceito. Seus 
limites e modificadores bio-sociais. 

69 •— Estudo médico-legal das principais fôrmas de alienação. Apli
cações forenses. 

70 — Psicologia do testemunho. 

n 
O curso prático constará das cinco partes abaixo discriminadas: 

A) Clínica Médico-Legal: 
1 — Técnica da perícia na verificação da identidade do vivo. 

2 — Técnica da determinação dos bio-tipos e sua classificação. 
3 — Técnica da perícia na determinação da idade. 
* — Técnica da perícia nos casos de lesões corporais. 
5 — Técnica da perícia nos casos de infortúnios do trabalho. 
6 — Técnica da perícia nos casos de violência carnal. 
7 — Técnica da perícia nos casos de gravidez e parto. 
8 — Técnica da perícia nos casos de abortamento. 
9 — Técnica da perícia para o exame mental. 

B) Técnica de Laboratório»; 

1 — Identificação datiloscópica. Tomada de impressões (Classi
ficações decadatilares de Vucetich e Galton-Henry). Sistemas' monodati-
lares. Identificação do recém-nascido. 

2 — Revelação, conservação e estudo das impressões digitais de 
locais de crime. Impressões digitais em luvas. 

3 — Revelação, conservação e estudo das pegadas, rastros, marcas 
e demais impressões de locais de crime. O andar em medicina legal. 

4 — Noções práticas de grafoscopia. 
5 — Noções práticas de odontologia legal. 
6.— Identificação das armas, particularmente as de fogo e seus 

projéteis. Determinação do uso anterior de u m a arma de fogo.' Estudo 
das pólvoras. 

7 — Exame de pêlos humanos e animais. Exame de penas. 
8 — Exame das manchas de sangue. Diagnose genérica, específi

ca, individual e regional. 
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9 — Exame das manchas de esperma. 
10 — Exame das manchas de mucosidade vaginal e nasal, da sali

va, pús e substância nervosa. 
11 — Exame das manchas de urina, vômitos, mecônio e fezes. 
12 — Exame das manchas de colostro e leite. 
13 — Exame das manchas de lóquios, líquido, aniótico e matéria 

sebácea. . , 
14 Diagnose diferencial entre as lesões feitas em vida e "post-

mortem". 
15 — Docimasias hepáticas e parrenais no diagnostico da morte ins

tantânea e agônica. 
16 — A crioscopia no diagnóstico do afogamento, da data da mor

te e do alcoolismo agudo. 
Yl — Determinação da espécie animal, raça, sexo, idade, etc, pelo 

estudo dos ossos. 
18 — Técnica da determinação da paternidade pelos tipos san

güíneos . 
19 — Diagnose precoce da gravidez pela radiografia e pelas provas 

biológicas. 
C) Tanatologia forense: 
1 Preliminares. Técnica da perinecroscopia. 

2 — Tecnologia geral: a) exame das vestes; b) Tanato e cronota-
natognose. 

3 Tecnologia geral: c) identidade; d) exame externo. 
4 — Tecnologia geral: e) exame interno: raque. 
5 Tecnologia geral: f) exame interno: cavidade cefálica. 
6 — Tecnologia geral: g) exame interno: pescoço e cavidade to

rácica. 
7 — Tecnologia geral: h) exame interno: cavidade abdominal e 

membros. 
8 — Técnica da necroscopia do recém-nascido. Biognose fetal. 
9 — Técnica da necroscopia nos casos de envenenamento. 
10 — Técnica: a) do repristinamento e recomposição cadavérica; 

b) nos casos de espostejamento. 
11 — Técnica do embalsamento e da montagem de peças de museu. 
12 — Exames complementares: análises histológicas. 

D) Toxicologia forense: 
1 Preparação do vasilhame. Colheita e conservação do material 
suspeito. Ensaios preliminares. 

2 Tratamento do material suspeito para isolar o tóxico. 
3 Exame qualitativo e quantitativo dos principais venenos vo

láteis: a) álcool etílico; b) ácido cianídrico; c) fenóis; d) óleos essenciais 
(sabina). 

4 — Exame qualitativo e quantitativo dos principais venenos me
tálicos e metalóidicos: a) cobre; b) mercúrio; c) chumbo; d) arsênico; e) 
antimônio; f) bismuto; g) zinco; h) prata. 

5 — Exame qualitativo dos alcalóides. 
6 — Exame qualitativo e quantitativo dos barbitúricos. 
7 — Exame qualitativo e quantitativo do ácido oxálico e sal de 

azedas. 
8 —• Experimentação animal. Estudo da sintomatologia. Análises 

histológicas. 
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E) Exercícios de redação e crítica de documentos médico-legais: 

1 — Crítica de documentos médico-legais. 
2 — Redação de documentos médico-legais de casos apresentados. 
3 — Redação de consultas sobre questões de medicina legal e de 

deontelogia médica. 

CLÍNICA MÉDICA 

(Patologia Médica-Medicina Geral) 

PROGRAMA DE PATOLOGIA MÉDICA 

1.° SEMESTRE 

Patologia das doenças renais hematogênicas bilaterais. 
1 — Classificação geral das moléstias renais hematogênicas bi

laterais. 
2 — Estudo dos principais sintomas: 
a) Edema. 
b) Hipertensão arterial. 
c) Hematúria. 
d) Albuminúria. 
e) Anúria, oligúria e poliúria. 
3 — Recursos diagnósticos: 
a) Exame de urina: Côr, densidade, volume, elementos anormais, 

éedimento. 
b) Exame de sangue: componentes azotados, colesterina, cloretos. 
c) Provas funcionais de carga. 
d) Uréia "clearance". 
4 — Insuficiência renal. 
6 — Uremia vera e pseudo-uremia. 
6 — Eclâmpsia. 
7 — Acidose renal. 
8 >— Nefroses'. 
a) Classificação. 
b) Características clínicas gerais e patogenia. 
c) Nefrose lipóidica. 
d) Nefrose necrótica. 
e) Outras variedades com expressão clínica. 
9 — Glomérulo nefrites difusas: 
a) Fisiopatologia e patogenia. 
b) Glomérulo nefrite aguda. 
c) Glomérulo nefrite sub-aguda e sub-crônica. 
d) Glomérulo nefrite crônica; rim contraído secundário. 
10 — Glomérulo nefrites focais: 
a) não supurativas. 
b) embólicas. 
c) supurativas. 
d) intersticiais. 
11 — Nefroescleroses: 
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a) Classificação e patogenia. 
b) Nefroesclerose begnigna. 
c) Nefroesclerose maligna. 

2.° SEMESTRE 

1 Fundamentos gerais do metabolismo global. 
2 Metabolismo basal e suas variações. 
3 — Distúrbios do metabolismo global: 
a) Obesidade. 
b) Magreza. 
4 Princípios gerais do metabolismo proteico: 
a) Fisiopatologia. 
b) Patologia. 
5 Princípios gerais do metabolismo nucleímco: 
a) Fisiopatologia. 
b) Patologia. . 
6 Princípios gerais do metabolismo hidrocarbonado: 
a) Fisiopatologia. 
b) Patologia. 
7 — Estudo clínico do diabetes sacarino. ... ^ • 
8 Princípios gerais do metabolismo das gorduras: 
a) Físio-patologia. 
b) Patologia. 
9 — Princípios gerais do metabolismo mineral: 
a) Fisiopatologia. 
b) Distúrbios do metabolismo do Ca, Fe e do P. 
10 — Princípios gerais do metabolismo hídrico e do NaCl: 
a) Fisiopatologia. 
b) Edema. 
c) Poliúria. 
1 — Vitaminas e avitaminoses: 
a) Generalidades. 
b) Principais vitaminas conhecidas e a ação fisiológica. 
c) Estudo clínico dos principais quadros clínicos das avitaminoses: 

,— Beri-Beri, Escorbuto, Pelagra, Raquitismo. 
d) Estudos de hipoavitaminoses. CLÍNICA OFTALMOLóGICA 

1 — Anatomia, histologia, fisiologia e embriologia oculares. 
2 — Exame dos olhos; objetivo e funcional. 
3 — Bio-microscopia ocular. 
4 — Refração ocular em geral. 
5 — Hipermetropia. 
. 6 — Miopia. 
7 — Astigmatismo. 
8 — Acomodação e suas perturbações. 
9 — Técnica cirúrgica ocular. 
10 — Operações nos anexos do globo ocular. 
11 — Operações no globo ocular. 
12 — Afecções da órbita. 
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13 — Afecções das pálpebras e da região superciliar. 
14 — Afecções do aparelho lacrimal. 
15 — Afeções da cápsula de Tenon e dos músculos oculares. 
16 — Afecções da conjuntiva. 
17 — Tracoma. 
18 — Afecções da córnea. 
19 — Afecções da esclerótica. 
20 — Semiologia geral das afecções da úvea. 
21 — Afecções da íris. 
22 — Afecções do corpo ciliar. 
23 — Afecções da coróide. 
24 — Afecções do corpo vitreo. 
25 — Afecções do cristalino. 
26 — Câmaras do olho. Humor aquoso e sua circulação físio-pa-

telõgica. 
27 — Glaucoma. Hipotonia. 
28 — Afecçções de todo o globo ocular. Oftalmia simpática. 
29 — Oftalmoscopia em geral. Fundo normal do olho. 
30 — Anomalias congênitas e adquiridas da papila ótica e da zona 

circunvizinha. 
31 — Circulação sangüínea normal e patológica da retina. Alte

rações devidas a afecções dos seus vasos e do aparelho circulatório geral. 
Hemorragias da retina. 

32 — Afecções de retina. Retinites internas e externas. 
33 — Afecções dos nervos óticos. 
34 —-Vias e centros óticos intra-cranianos e suas perturbações. He-

mianopsias. 
35 — Aparelho neuro-motor ocular e suas perturbações. Fisio-pa-

tologia da inervação simpática e para-simpática ocular. 
36 — Sintomas oculares nas afecções gerais. 
Exigido pelo regulamento da Faculdade, este programa constitui tão 

somente o sumário do assunto a estudar na cadeira. Cada ponto pode 
ser desdobrado em outros com matéria para mais aulas, o que, aliás, não 
seria possível em u m curso semestral e nem tampouco é necessário. Co
m o cadeira especializada de u m curso geral médico-cirúrgico, o seu fim 
não visa a. especialização, mas, antes, u m estudo básico com o intuito 
de ministrar aos Snrs. alunos as noções indispensáveis de oftalmologia 
a todo médico ou cirurgião. 

O curso será ao mesmo tempo teórico e prático e, como tal, em fun
ção da própria clínica, dependendo do material disponível que se apresen
tar tanto ao ambulatório como nas enfermarias, sem a preocupação, con
trária ao espírito de uma cadeira clínica, de acompanhar u m programa 
rígido predeterminado. 

CLÍNICA PED1ATRICA 

1 — Dados anatômicos e fisiológicos peculiares à infância. 
2 — Crescimento e desenvolvimento. 
3 — Fisiologia e patologia funcional do tracto digestivo. 
4 — Higiene da infância em geral. 
5 — Papel da educação na infância. 
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6 — Morbilidade. Mortalidade na infância. 
7 — Herança. Constituição. 
8 — Diáteses — Imunidade. 
9 — Metabolismo e alimentação desde o nascimento. 
10 — Distúrbios alimentares nos diferentes períodos da infância. 
11 — Patologia da nutrição. 
12 — Eutrofia. Distrofias. 
13 — Patologia do aparelho digestivo. 
14 — Patologia dos estudos deficitários alimentares. 
15 — Considerações gerais sobre terapêutica na infância. 
16 — Regimes dietéticos. 
17 — Dispepsia. Toxicose. 
18 Escorbuto — Raquitismo — Queratemalacia. 
19 — Patologia do aparelho circulatório. 
20 — Patologia do aparelho respiratório. 
21 — Patologia do aparelho urinário. 
22 — Patologia do aparelho locomotor. 
23 — Patologia do sistema nervoso. 
24 — Patologia do sangue. 
25 Patologia das glândulas de secreção interna. 
26 Patologia do sistema retículo-endotelial. 
27 — Moléstias infecciosas. 
28 — Disenterias. 
29 — Pneumonias. 
30 — Tuberculose. 
31 Sífilis. 
O programa no seu conjunto é pouco especificado e foram destacados 

apenas alguns assuntos para as conferências semanais, que representam 
u m terço do horário à nossa disposição. _ 

Os outros dois terços, de acordo com o Regulamento, sao destinados 
ao ensino prático no leito dos doentes e, aí, procurarei, tanto quanto pos
sível desbastar os pontos apresentados englobadamente. Confio, ain
da que de programas harmônicos entre diferentes cadeiras se consiga 
ministrar aos alunos o conjunto de conhecimentos necessários para o es
tudo de Pediatria. Isto já foi, em parte, realizado no programa de Cli
nica Obstétrica com a inclusão do capítulo de fisiologia e patologia dos 
primeiros dias de vida e no programa de Clínica de Doenças Tropicais e 
Infetuosas os capítulos de avitaminoses, verminoses e moléstias íniec-
ciosas agudas. 

CLINICA NEUROLÓGICA 

1 Considerações gerais sobre a neurologia e sobre as moléstias 
nervosas. 

Relações com as demais especialidades. Sistematizaçao do exame 
neurológico. . .. 

2 — Semiologia das atitudes, fácies, marcha, equilíbrio, fala, lin
guagem e mímica. 

3 — Semiologia da motricidade voluntária, da movimentação pas
siva, tônus. . 

4 — Semiologia da motricidade involuntária espontânea, da movi
mentação automática e associada. 



— 315 — 

5 — Motricidade reflexa. Reflexos em geral. Sua fisiopatologia, 
leis e classificações. 

6 — Semiologia dos reflexos profundos, superficiais e dos refle
xos tônicos e automáticos. 

7 — Semiologia da sensibilidade. 
8 — Semiologia da troficidade e das perturbações simpáticas. 
9 — Semiologia da motricidade ocular. 
10 — Semiologia da sensibilidade e do sensório oculares. 
11 — Semiologia neurológica do ouvido interno. 
12 — Síndromos piramidais. 
13 •— Síndromos extra-piramidais. 
14 — Síndromos periféricos. 
15 — Semiologia do cerebelo. Síndromos cerebelosos puros. 
16 — Síndromos cerebelosos mistos. 
17 — Síndromos sensitivos topográficos. 
18 — Líquido céfalo-raquidiano. Caracteres gerais. Meios de ob

tenção e suas indicações. Barreira hémato-liquórica. 
19 — Semiologia do líquido. Métodos de exame. Síndromos hu-

morais e sua interpretação. 
20 — Exploração elétrica em Neurologia. Eletrodiagnóstico, no

ções sobre cronaxia. Prova voltaica de Babinski. 
21 — Radiologia clínica e m Neurologia. 
22 — Comas. 
23 — Síndromos da artéria cerebral média. 
24 — Síndromos das artérias cerebrais anterior e posterior e da 

coroidéia anterior. 
25 — Tumores intra-cranianos. Compressão do encéfalo. 
26 — Tumores intra-raquidianos. Compressão medular. 
27 — Traumatismos crâneo-encefálicos. 
28 — Traumatismos raqui-medulares. 
29 — Neuro-lues. 
30 — Paralisia geral progressiva e sífilis cerebral. 
31 — Tabes. 
32 — Sífilis medular. 
33 — Afecções em geral dos nervos raquidianos, raízes e plexos. 
34 — Patologia dos nervos cranianos sensoriais. 
35 — Patologia dos nervos cranianos motores. 
36 — Patologia dos nervos cranianos mistos. 
37 — Patologia do nervo ciático e do crural. 
38 — Patologia dos nervos cubital e radial. 
39 — Patologia dos nervos medianos, circunflexo e músculo-

cutâneo. 
40 — Patologia do simpático. 
41 — Síndromos medulares elementares e associados. 
42 — Síndromos bulbares. 
43 — Síndromos protuberanciais. 
44 — Síndromos pedunculares. 
45 — Síndromos tálamo-hipotalâmicos. 
46 — Síndromos infundíbulo-hipofisários. 
47 — Patologia dos núcleos cinzentos da base. 
48 — Síndromos corticais. 
49 — Meningites agudas. 
50 — Meningites crônicas. 
61 — Encefalites agudas. 
52 — Encefalites crônicas e síndromos posencefaliticos. 
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53 — Mielites não sifilíticas. 
54 Escleroses combinadas da medula. Esclerose lateral amiotró-

fica. Friedreich, héredo-ataxia. Neuro-anemias. 
55 — Esclerose em placas. 
56 — Paralisia pseudo-bulbar. 
57 — Miopatias. 
58 — Esclerose latreal amiotrófica e paralisia lábio-glosso-laringéia. 
59 — Siringomielia e siringomielobulbia. 
60 — Epilepsia. 
61 — Histeria. 
62 — Correlações neuro-endócrinas. Estudo clínico. 

CLINICA PSIQUIÁTRICA 

1 Etiologia das doenças mentais. Causas predisponentes. Cau
sas determinantes. 

2 — Semiologia da conciência, da atenção e da imaginação. 
3 — Semiologia da memória. 
4 Distúrbios da esfera afetiva, da emotividade e da vontade. 
5 — Distúrbios da percepção. Ilusões e alucinações. 
6 — Delírios e idéias delirantes. 
7 — Desordens somáticas nas psicopatias. 
8 — Estudo das constituições e m psiquiatria. 
9 — Técnica para exame de u m psicopata. 
10 — Classificação em patologia mental. Estudo crítico. 
11 — Psicoses infecciosas. 
12 — Psicoses auto-tóxicas. 
13 — Distúrbios psíquicos das endocrinopatias. 
14 — Alcoolismo cerebral. 
15 — Morfinomania. Opiomania. 
16 — Cocainomania. Eteromania. Barbiturismo. Diambomania. 
17 — Confusão mental. 
18 — Síndromo mania. 
19 — Síndromo melancolia. 
20 — Psicose maníaco-depressiva. 
21 — Conceito da esquizofrenia. 
22 — Demência precoce simples e hebefrênica. 
23 — Demência precoce catatônica. 
24 — Demência precoce paranóide. 
25 — Parafrenias. Delírios alucinatórios crônicos. 
26 — Paranóia. 
27 — Psicoses da senilidade. 
28 — Psicoses por lesões cerebrais. 
29 — Paralisia geral. Fôrmas clínicas. 
30 — Sífilis cerebral. Fôrmas clínicas. 
31 — Psicoses epiléticas. 
32 — Estados atípicos de degeneração. 
33 — Histeria. Estado mental histérico. 
34 — Neurastenia e psicastenia. 
35 — Debilidade mental. Imbecilidade. Idiotia. 
36 — Anatomia patológica das doenças mentais. 
37 — Perícia psiquiátrica. 
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38 — Simulação da loucura. 
39 — Responsabilidade médico-legal dos psicopatas. 
40 — Capacidade civil dos alienados. 
41 — Alienados criminosos. Criminosos alienados. Manicômios 

Judiciários. 
42 — Tratamento e assistência aos menores anormais. 
43 — Assistência aos psicopatas. Clínicas. Hospitais. Colônias 

Assistência familiar. 
44 — Piretoterapia. Malarioterapia. 
45 — O liquor em psiquiatria. 
46 — D a psicanálise. 
47 — Higiene mental. 

CLÍNICA ORTOPÉDICA E CIRURGIA DÍFANTDL 

I — Para o ensino da patologia especial e desenvolvimento do curso 
teórico sob fôrma de conferências: 

a) Clínica Ortopédica: 

1 — O conceito atual da ortopedia. Fundamentos, aplicações e fi
nalidades. 

2 — Deformidades sob o aspecto morfológico e funcional. 
3 — Causas das deformidades. 
4 — O fator idade nas indicações da terapêutica cirúrgico-ortopédica. 
5 — Métodos incruentos na terapêutica ortopédica. 
6 — Métodos cruentos na terapêutica ortopédica. 
7 — Fisioterapia e cinesiterapia em ortopedia. 
8 — Aparelhos de imobilização. Aparelhos gessados. 
9 — Aparelhos ortopédicos e protéticos. 
10 — Pé torto congênito. 
11 — Pé plano. Pé cavo. 
12 — Luxação congênita do quadril. 
13 — Torticolls. 
14 — Deformidades congênitas da coluna vertebral. 
15 — Raquitismo. Escorbuto infantil. 
16 — Sífilis ósteo-articular. 
17 — Coxa vara. Coxa valga. 
18 — Genu varo e genu valgo. 
19 — Escolioses. 
20 — Cifoses e Lordoses. 
21 — Osteomielite hematogênica. 
22 — Tuberculose ósteo-articular. 
23 — Mal de Pott. 
24 — Coxalgia. 
25 — Tumor branco do joelho. 
26 — Tuberculose ósteo-articular do pé. 
27 — Tuberculose das grandes articulações do membro superior. 
28 — Tuberculose ósteo-articular da mão. 
29 — Artrites o ósteo-artrites agudas. 
30 — Artrites crônicas não tuberculosas. 
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31 — Espondilites não tuberculosas. 
32 — Artroses. 
33 — Artropatias de origem nervosa. 
34 — Tumores ósseos benignos 
35 — Tumores ósseos malignos 
36 — Ósteo-condrites 
37 — Desarranjos internos do joelho 
38 — Paralisia obstétrica do membro superior 
39 — Deformidades poliomielíticas 
40 — Deformidades espásticas 
41 — Algias sacro-lombares 

b) Clínica Cirúrgica Infantil: 

42 — Lábio lepurino e guela de lobo 
43 — Malformações da região umbelical 
44 — Extrofia da bexiga, epi-e hipospadias. 
45 — Hérnias, hidroceles; criptorquídia. 
46 — Malformações ano-retais e do tractus intestinal 
47 — Empiemas 
48 — Invaginação intestinal 
49 — Descolamentos e arrancamentos epifisários. 
50 — As fraturas em geral e princípios do seu tratamento. 
51 — Pseudartroses congênitas e adquiridas. 
52 — Entorses e luxações. 

II — O ensino prático de semiologia e clínica será realizado à cabe
ceira do doente, com demonstrações de prática terapêutica, em turmas 
limitadas de alunos. Versará sobre os casos clínicos que ocorrerem du
rante o período escolar, inclusive a clínica ortopédica no adulto. 

CLÍNICA GINECOLÓGICA 

O ensino de Clínica Ginecológica será simultaneamente teórico e 
prático. 

N o curso prático, os alunos se exercitarão na técnica de exames de 
doentes, na redação de observações clínicas, na aplicação dos múltiplos 
recursos de propedêutica ginecológica, e de terapêutica de consultório, 
na assistência a operações, assim como acompanharão de perto os traba
lhos executados nas diversas dependências da enfermaria. 

O curso teórico se fará contemporânea e paralelamente, amoldando-
se à sucessão de casos clínicos que se oferecerem à observação e constan
do de preleções sobre a matéria especificada no programa sguinte: 

PARTE GERAL 

1 — Embriogênese do sistema uro-genital da mulher. 
2 — Deformidades genitais por vícios de desenvolvimento. 
3 — Topografia pélvico-genital. 
4 — Anatomia macro e microscópica do aparelho genital. 
5 — Estática uterina. 



— 319 — 

6 — Evolução genital da mulher. Puberdade e climatério. 
7 — Menstruação e seus distúrbios. 
8 — Físio-patologia ovariana. 
9 — Sinergia e antagonismo entre as funções do ovário e das de

mais glândulas de secreção interna. 
10 — Relações da ginecologia com as moléstias dos diferentes ór

gãos e aparelhos. 
11 — Sintomatologia geral das moléstias genitais. 
12 — Terapêutica geral das moléstias genitais. 
13 — Roentgen-e radioterapia das moléstias genitais. 
14 — Infecções genitais. 
15 — Esterilidade. 
16 Assepsia e antissepsia ginecológicas. 
17 Anestesia em ginecologia. 
18 Das operações ginecológicas. Técnica geral e tratamento 

posteoperatório. 
PARTE ESPECIAL 

' 19 — Moléstias da vulva e da vagina. 
20 — Fístulas genitais. 
21 — Moléstias inflamatórias do útero. 
22 — Neoplasmas benignos do útero. Fibro-mioma. 
23 — Cório-epitelioma maligno. 
24 — Neoplasmas malignos do útero. Câncer. 
25 — Desvios e deslocamentos do útero. Inversão uterina. 
26 — Moléstias das trompas. 
27 — Prenhez ectópica. 
28 — Moléstias dos ovários. Inflamações e neoplasmas. 
29 — Cistos ovarianos. 
30 — Moléstias do pelvi-peritônico e do tecido conjuntivo pélvico. 



RELAÇÃO DOS PROFESSORES CATEDRÁTICOS DA FA
CULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

Prof. Adherbal Pinheiro Machado 
Tolosa 

Prof. Alípio Corrêa Netto 

Prof. Antônio de Almeida Prado 

Prof. Antônio Carlos Pacheco e 
Silva 

Prof. Antônio de Paula Santos 
Prof. Benedicto Montenegro 

Prof. Cantídio de Moura Campos 
Prof. Carmo Lordy 
Prof. Celestino Bourroul 
Prof. Delphino Pinheiro de Ulhôa 
Cintra 

Prof. Domingos Rubião Alves Meira 

Prof. Edmundo Vasconcellos 

Prof. Ernesto de Souza Campos 
Prof. Flamínio Fávero 
Prof. Flanklin A. de Moura Campos 
Prof. Geraldo H. de Paula Souza 
Prof. Jayme Regallo Pereira 
Prof. Jayme A. de Albuquerque 
Cavalcanti 

Prof. João de Aguiar Pupo 
Prof. João Paulo da Cruz Britto 
Prof. Luciano Gualberto 
Prof. Ludgero da Cunha Motta 

Prof. Nicolau Moraes de Barros 
Prof. Ovídio Pires de Campos 

Prof. Renato Locchi 

Prof. Raphael Penteado de Barros 

Clínica Neurológica 
CL Cirúrgica — 4.° ano — 

(Propedêutica e Patologia 
Cirúrgica) 

Cl. Médica — 4.° ano — (Propedêutica 
Laboratório Clínico e Patologia 
Médica) 

Clínica Psiquiátrica 
Cl. Oto-Rino-Laringológica 
Cl. Cirúrgica — 5.° ano — (Cirurgia 
Geral e Patologia Cirúrgica) 

Terapêutica Clínica 
Histologia e Embriologia 
Cl. de Doenças Tropicais e Infetuosas 
Clínica Pediátrica 
Cl. Médica — 6.° ano — (Medicina 
Geral e Patologia Médica) 

Técnica Cirúrgica e Cirurgia 
Experimental 

Microbiologia e Imunologia 
Medicina Legal 
Fisiologia 
Higiene 
Farmacologia 
Química Fisiológica e Físico-Química 

Aplicada 
Cl. Dermatológica e Sifiligráfica 
Clínica Oftahnológica 
Clínica Urológica 
Anatomia Patológica (Patologia 

Geral e Especial) 
Clínica Ginecológica 
CL Médica — 5.° ano — (Medicina 

Geral e Patologia Médica) 
Anatomia (Parte Descritiva e 
Topográfica) 

Física Biológica e Aplicada 
(Fisiodiagnóstico • Fisioterapia) 
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Prof. Raul Carlos Briquet Cl. Obstétrica e Puericultura 
Néo-natal 

Prof. Samuel Barnsley Pessoa Parasitologia 

PROFESSOR E M DISPONIBILIDADE 

Prof. Pedro Dias da Silva Patologia Médica 

PROFESSORES APOSENTADOS 

Prof. Sérgio de Paiva Meira Filhe Cl. Cirúrgica — 6.° ano — (Cirurgia 
Geral e Patologia Cirúrgica) 

Prof. Adolpho Carlos Lindenberg Cl. Dermatológica e Sifiligráfica 
Prof. Antônio Cândido de Camargo Cl. Cirúrgica — 4.° ano — 

(Propedêutica e Patologia) 

21 



RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM 1939 
NAS DIVERSAS SÉRIES DO CURSO MÉDICO 

PRIMEIRO A N O 

1 — Verônica Rapp 
2 — Isaak Majer Mielnik 
3 — Germinal Moretti 
4 — Donato Padula 
6 — Rodolpho Guimarães Monice 
6 — Gildo Del Negro 
7 — José Augusto Laus Filho 
8 — Renato Alves Godoy 
9 — Sérgio Raymundo Hornstein 
10 — Roberto de Vilhena Morais 
11 — Carlos Pereira de Magalhães 

Júnior. 
12 — Feres Secaf 
18 — André Peggion 
14 — Arthur Biancalana 
15 — José Zaclis 
18 — Homero Pinto Vallada 
17 — Juracy Machado de Campos 
18 — Adolpho Goldenstein 
19 — Maria Aparecida Lebre de 

Sampaio 
20 — Paulo Pereira Correia 
21 — Jorge Armando C. de Oliveira 
22 — Roberto Miranda Leite 
23 — Celso Pasqualino Pierro 
24 — João de Azevedo Lage 
26 — Luiz Gargiulli Filho 
26 — Luiz Rey 
27 — Kentaro Takaoka 
28 — Fábio dos Santos Musa 
29 — Luiz Gonzaga Dias de 

Andrade 
30 — Paulo Augusto de Queiroz 

Rocha 
31 — Luiz Vizzoni 
32 — Jacques Homem de Mello 

Lacerda 
33 — Gabriel Nereu Amorim Alves 
34 — Jorge Cozzolino 
36 — Olivério Gracíotti 
36 — Antônio Shimomoto 

37 — Américo Rufino 
38 — Flamínio Ferreira de Camargo 

Netto 
39 — Cássio Bottura 
40 — Bernardo Blay 
41 — Emílio Noel Cordeiro 
42 — José Martins de Barros 
43 — Primo Ruy 
44 — Álvaro Cattini 
45 — Catuo Watanabe 
46 — Têde Eston de Eston 
47 — Romeu Fadul 
48 — Públio Salles Silva 
49 — Dionísio Ciardi 
60 — João Francisco Rabello 
51 — David Serson 
52 — Paulo Goffi 
53 — Lício Marques de Assis 
54 — Edgard Schroeder San Juan 
55 — Ary Lopes de Almeida 
56 — Eurípedes Garcia 
57 — José Oswaldo Cruz 
58 — Sylvio Tobias Napoli 
59 — Marcos Ribeiro do Valle 
60 — José de Guarnieri Filho 
61 — Edwin de Carvalho 

Montenegro 
62 — Joaquim Gonçalves Filho 
63 — Dorival Decoussau 
64 — Daisy Nascimento 
65 — Roberto Ângelo Barbosa 
66 — Luiz de Faria Lemos Pinheiro 
67 — Hermínio Lunardelli 
68 — Luiz Geraldo de Carvalho 
69 — Benedicto Jorge Horo 
70 — Lincoln Pinto Vallada 
71 — Wilson de Sousa Carvalho 
72 — Mário Andreucci 
73 — Dante Mário Langhi 
74 — Clovis Martins 
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75 — Oscar Yahn 
76 — Alberto Caputo 
77 — Cássio de Salles Cunha' 

78 — José Pires 
79 — Arnaldo Arcuri 
80 — Oswaldo Cavalheiro 

S E G U N D O A N O 

1 — Fausto Capuano 
2 — José Ferreira de Noronha 
3 — Vicente de Carvalho Netto 
4 — Antônio Pereira de Almeida 
5 — Henrique Levy 
6 — Waldemar Ferreira de Almeida 
7 — Romeu Cuocolo Sobrinho 
8 — Manoel Mendes 
9 — Roberto Farina 
10 — Plínio Rossi de Carvalho 
11 — Saturnino Cintra Franco 
12 — Giglio Pecoraro 
13 — Mário Billerbeck 
14 — Rodolpho Melardi 
15 — Josar de Carvalho Ribeiro da 

Silva 
16 — Abrão Massad 
1? — Sylvio de Vergueiro Forjaz 
18 — Horácio Martins Canellas 
19 — Joaquim Coutinho Marques 
20 — Ary do Carmo Russo 
21 — Hamleto Santocchi 
22 — Tidú Nomiyama 
28 — José Hamermesz 
24 — Benedicto Chiattone 
25 — José Soares Hungria Filho 
26 — Júlio Croce 
27 — Hugo Mazzilli 
28 — Ruy Piazza 
29 — Raphael Giannella 
30 — Merrame Adura 
31 — Domingos Albano 
32 — Clovis Bfihler Vieira 
33 — Mário Taddeo 
34 — Antônio Teixeira Sobrinho 
35 — Clementino Gouvêa 
36 — Rubens Parada de Oliveira 
37 — José Ribeiro Barbosa 
38 — Paulo Dumangin Santos 
39 — Oswaldo Mesa Campos 
40 — Moacir Erno Karman 
41 — Bernardo Blay 

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 — 

Arthur de Almeida 
Osmar Armando Ballista 
Michel Sayeg 
Ênnio Cosimo Damião Barbato 
Walter August Hadler 
Roberto Saad 
Nelson Alfredo Garrafa 
Lúcio Penna de Carvalho Lima 
José Cássio de Macedo Soares 
Júnior 
Diogo Pupo Nogueira 
Antônio Varella de Almeida 
Josedyl Camargo Lima 
Romeu Bertelli 
Domingos Abrahão Lomonaco 
Manoel de Almeida 
Amaurí Louzada Velloso 
Carneiro Rezende 
Sebastião de Almeida Prado 
Sampaio 
Salvador Gonzaga Morbach 
Nicolau Mazza 
Dino Roberto Giorgetti 
Matheus Marcondes Romeiro 
Netto 
Lígia de Oliveira Faria 
Vicente Cerulli 
Pedro Saud 
Gil Soares Bairão 
Firmino de Campos 
Francisco Montagna 
Jorge Augusto Peixoto de 
Assumpção 
Flávio Grecchi 
Henrique Cerquinho Sampaio 
Corrêa 
Ourival Nascimbeni 
José Maria Cabral de 
Vasconcellos 
Antônio Ammirabile 
Abraão Nicolau Salum 
Djalma Carvalho dos Santos 
Romeu Mazzari 
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TERCEIRO ANO 

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 
81 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 

— Alexandre Antônio Marchetti 
Zioni 

— Milton Cardoso de Siqueira 
— Manuel Ramos Tavares 
— Antônio Cardoso Franco 
— Roberto José Melaragno 
— Alcides de Souza Marques 
— Luiz Losso 
— Walter Sinisgalli 
— Menotti Laudísio 
— Antônio La Scaléa Netto 
— Fuad Al Assai 
— Caetano Trapé 
— Domingos Quirino Ferreira 

Neto 
— Bindo Guida Filho 
— Ciro Pinto de Oliveira 
— Carlos Ryoma Inoue 
— Lygia Montenegro Ferreira 
— Walter Amaral Campos 
— Danilo Acquaroni 
— Oity de Campos 
— Oswaldo Lacreta 
— Vinício de Arruda Zamith 
— Elly Pinatel 
— Luiz Oscar Grassi Bonilha 
— Ernani Borges Carneiro 
— Joaquim Mariano da Costa 
— Fausto Scatolini 
— Humberto Costa Ferreira 
— Arthur Murano 
— Antônio Del Priore 
— Oswaldo Bruno 
— Marcos Tabacow 
— Benedito de Oliveira Chaves 
— José Monteiro 
— João Piva 
— Ernesto Aleixo Ângglo 
— Mário Rarcos de Oliveira 
— Francisco José de Mello 

Albuquerque 
— Basílio Fazzi 
— Oswaldo Cordeiro 
— Bernardo Kauffmann 
— Percy George Smith 

43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

65 
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 
81 
82 

— Alexandre Alves Teixeira da 
Rocha 

— Mário de Siqueira Campos 
— Vasco Elias Rossi 
— Alberto Raul Martinez 
— Arthur de Aguiar Whitaker 
— Miguel Abul Hiss 
— José De Plato 
— Nelson de Toledo 
— Waldemar Sacramento 
— Ruggiero Marone 
—• Orlando Campos 
— Álvaro Archer de Camargo 

Andrade 
— Geraldo Siqueira Hellmeister 
— Oswaldo Gnecco 
— Ruy de Carvalho Braga 
— Gustavo Friozzi 
— Roberto Taliberti 
— Paulo Gonzaga de Arruda 
— Amador Varella Lorenzo 
— Ornar dos Santos Vaz 
— Francisco Xavier Motoaki 

Higuchi 
— Hilário Torloni 
— Rodolpho Schraiber 
— João Ferreira Castilho Netto. 
— Hélio Cintra Brandão 
— Pedro Paulo de França Bueno 
— Dante Nese 
— Hélio Inforzato 
— Castor Jordão Cobra 
— Carlos Pereira Ortal 
— Tarcísio Leonce Pinheiro 

Cintra 
— Geraldo Alves Pedroso 
— Ivo Soares Bairão 
— Gilberto Fernandes Pereira de 

Mello 
— Carlos Sampaio 
— Oswaldo Mirabello Guariento 
— Geraldo de Faria Pacheco 
— Domingos Miguel Minervino 
— Paulino Lazzarini 
— Carlos Eduardo Correia Rocha 
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QUARTO ANO 

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 

— João Alfredo da Silva Júnior 
— Luiz Garcia Duarte 
— Virgínia Carone 
— Orlando Murari 
— Hélio Martins 
— Trieste Smanio 
— Geraldo Salles Colonnese 
— Savoia Smanio 
— Hene Mansur 
— José Eduardo Fernandes 
— José Thiago Pontes 
— Mário de Lourdes Morais 
— Orlando Graner 
— Eliseu Salotti 
— Maria Elisa Bierrembach 

Khoury 
— Lourdes de Freitas 
— Carlos Augusto Gonçalves 
— Paulo Dias da Silveira 
— Álvaro Marcondes da Silva 
— José Lima Pedreira de Freitas 
— Maurício Levy Júnior 
— Eça Pires de Mesquita 
— Attilio Zelanti Flosi 
— Armando Sampaio de Rezende 
— José Coimbra Duarte 
— José Pasqualino Pierro 
— Tito Expedito Gonçalves 

40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

L 63 
Pereira sL 64 

— José Ferreira de Pontes 
— Felisberto Rodrigues 
— José Carlos Pereira da Cunha 
— Vicente Monetti 
— Cláudio Villa 
— Edmundo Covelli 
— Armando Bozzini 
— Nacib Mifiruel Simão 
— Octávio Siqueira Cunha 
— Américo Vespúcio Garaldi 
— Antônio Frederico Branco 

Lefèvre 
— Altino Barbosa de Almeida 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

— David Ferman 
— Luiz Alberto Vieira dos Santos 
— Pedro Agápio de Aquino Netto 
— Antônio Cerqueira César 

Júnior 
— Antônio Tedesco 
— Antônio Carlos Barretto 
— José Benedicto Decoussau 
— José Francisco Soares de 

Araújo 
— José Gonzaga Ferreira de 

Carvalho 
— José Lopes Netto 
— Emílio Athié 
— José Francisco Monteiro 
— Oswaldo Mendes Leite 
— Eurico Toledo de Carvalho 
— Aureliano Portugal Cleto 
— Olavo Barros 
— José Paulo Marcondes de 

Souza 
— Flávio Pires de Camargo 
— Eurípedes Machado de Campos 
— Jarbas Camargo Alves 
— Luiz Sterman 
— Aristides Giorgi 
— ítalo Martirani 
— Sílvio J. Grieco 
— Murilo Paca de Azevedo 
— Carlos Schelini 
— Vicente Barone 
— Affonso Dante Chiara 
— Luiz Edgard Puech Leão 
— Antônio Simões Pontes 
— Roberto Zuicker 
— Eitel Arantes Dix 
— Adherbal Cardoso da Cunha 
— Maçahiro Samesima 
— Nelson de Arruda Leme 
— Rômulo Ribeiro Pieroni 
— Cássio Montenegro 
— João de Azevedo Leite 

QUINTO A N O 

I — Rui Escorei Ferreira Santos 5 — Marcus Rafael Alves de Lima 
2 — Alberto Carvalho da Silva 6 — Júlio C. Kieffer 
8 — Paulo Giovanni Bressan 7 — Octávio Germek 
4 — Otávio Peres Velasco 8 — Renato Alberto Pierri 
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9 — Eduardo Carlos da Costa e 
Silva 

10 — Marino Lazzareschi 
11 — João Baptista Marcos dos 

Santos 
12 — Walter Bomfim Pontes 
13 — Henrique Mélega 
14 — Shisuo Hosoe 
15 — José Fernandes Pontes 
16 — Oscar Rocha von Pfuhi 
17 — Hélio Lourenço de Oliveira 
18 — Oswaldo Mellone 
19 — Marcelo Oswaldo Alvares 

Corrêa 
20 — Mário Francisco Napolitano 
21 — Renato Alce 
22 — Luiz Gustavo Wertheimer 
23 — Luiz dos Santos Fortes 
24 — Ephraim de Campos 
25 — Luiz Kencis * 
26 — Aída Bortolai 
27 — João Rafael Libonati 
28 — Felippe Campana 
29 — Antônio Solimene 
30 — Carlos Vetere de Oliveira 
31 — João Procópio Fortes 
32 — Hassib Ashcar 
33 — Milton Duffles Andrade 
34 — Álvaro Dino de Almeida 
35 — Carlos da Silva Lacaz 
36 — João Carlos Celeste 
37 — Nelson da Silva Oliveira 
38 — Domingos Facciolla Lerario 
39 — Yvone Panadés D'Andréa 
40 — Fuad Chammas 
41 — Sálvio Olintho de Camargo 

Arruda 
42 — Plínio Ribeiro Cardoso 
43 — Luiz Augusto Ribeiro do Valle 
44 — Arsênio Oswaldo Sevá 

SEXTO 

1 — Domingos Machado 
2 — Evandro Pimenta de Campos 
3 — José Pareja Revelles 
4 — Armando Caiuby Novaes 
5 — Waldyr da Silva Prado 
6 — Roberto Moreira Lima 
7 — Thomaz de Aquino Collet e 

Silva Filho 
8 — Júlio Gouvêa 
9 — Maria Luiza Mercadante 

46 — José Álfio Piason 
46 — Nelson Albano 
47 — Gastão Arruda Pacheco 
48 — Ênnio Botelho Perrone 
49 — Luiz Carvalho Tavares da 

Silva 
50 — Lauro Americano SanfAnna 
51 — Abduhader José Abduhader 
62 — Eduardo Guedes Casimiro 
53 — José Maria Ferreira 
54 — Rafael de Mello Alvarenga 
55 — Rosa Abdalla 
66 — Paulo Alberto Hoelz 
57 — Moacyr Hoelz 
58 — Carlos Mesquita de Oliveira 
59 — Nelson da Silva Carvalho 
60 — Dácio de Almeida Christóvão 
61 — Plínio Reys Júnior 
62 — Anthero Barradas Barata 
63 — Guilherme Villela Curban 
64 — Rubens do Amaral Britto 
65 — Ângelo Branco Reina 
66 — Luiz Ayres 
67 — Álvaro de Almeida Lisboa 
68 — Fernando Lovanio 
69 — Roldão Consone 
70 — Luiz de Castro Serra 
71 — Mozart Tavares de Lima Filho 
72 — Anísio Costa Toledo 
78 — Odilon Martins 
74 — Roberto Franco do Amaral 
75 — Antônio Carlos de Souza 
76 — Michel Abu Jamra 
77 — José Augusto de Arruda 

Botelho 
78 — José Franco Domingues 

Alexandre 
79 — Fábio Bond Amaral 
80 — Lygia Lúcia Lima A N O 

10 — Ary Lex 
11 — Paulo Carvalhais 
12 — Renato Scavone 
13 — Renato Cocito 
14 — Máximo Cerri 
15 — Generoso Concilio 
16 — David Rosenberg 
17 — Edmundo Navajas 
18 — Massaki Udihara 
19 — Armando Kromprinz Cordeiro 
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20 — Waldemar Cardoso 
21 — Enéias de Assis Saes 
22 — Linneu Marques de Assis 
23 — Antônio Corrêa 
24 — Jorge Fairbanks Barbosa 
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ESCOLA POLITÉCNICA 

O ensino na Escola Politécnica compreenderá os cursos de 

Engenheiros Civis, Engenheiros Arquitetos, Engenheiros Me

cânicos e Eletricistas, Engenheiros Químicos e Engenheiros de 

Minas e Metalurgistas. 

Cada u m desses cursos terá cinco anos de estudo, salvo 

o de Engenheiros de Minas e Metalurgistas que será feito em 
seis, serão realizados mais ou seguintes cursos: 

a) cursos equiparados, com os efeitos legais dos cursos 

normais; 

b) cursos de aperfeiçoamento que se destinam a ampliar 

conhecimentos de qualquer disciplina ou de determi

nados domínios da mesma; 

c) cursos de especialização para aprofundar, em ensino 

intensivo e sistematizado, conhecimentos necessários 

a finalidades profissionais ou cientificas; 

d) cursos livres sobre assuntos de interesse geral ou re

lacionados com qualquer das disciplinas ensinadas na 

Escola; 

e) cursos de extensão universitária, destinados a prolon

gar e m caráter de vulgarização a atividade didática 

da Escola. 



C A D E I R A D E C Á L C U L O D I F E R E N C I A L E I N T E G R A L 

I — Variáveis: 

1. Números reais e complexos. 
2. Noções sobre conjuntos lineares. 

II — Funções de uma variável: 

3. Função de uma variável. Conceito. Definição. Generalidades. 
4. Limites. Limites de função: a) de números naturais. Seqüências. 

Séries. Convergência, b) de variável real. Propriedades. 
5. Continuidade. Continuidade uniforme. 
6. Derivadas. Infinitésimos. Diferenciais. Propriedades. 
7. Teoremas dos acréscimos finitos, do valor médio. Fórmulas de 

Taylor e Mac-Laurin. Termo complementar. 
8. Aplicações. Valor de expressões que se apresentam sob fôrma in

determinada. Máxima e mínima. Contacto de curvas planas. 
9. Integrais definidas. 
10. Integrais indefinidas. Pesquisa de primitivas, métodos de inte

gração. 
11. Integrais impróprias. 
12. Aplicações: Linhas, tangentes, curvaturas, retificações, diferencial 

do arco. Áreas e volumes calculáveis por integrais simples. 
III — Funções e derivadas de funções de mais de uma variável: 
13. Noções sobre conjuntos não lineares. 
14. Função de mais de uma variável. Limite. Continuidade. 
16. Derivadas e diferenciais — parciais e totais. 
16. Funções compostas. Funções homogêneas. 
17. Teorema do valor médio. Fórmulas de Taylor e Mac-Laurin. Termo 

complementar. 
18. Funções implícitas. Derivadas e diferenciais. 
19. Aplicações. Transformações: mudança de variável. Linhas planas: 

pontos singulares, assintotas. Superfícies. Teoria geral do con
tacto. Envoltórios. Máxima e mínima. 

IV — Séries infinitas: 
20. Séries de termos reais e complexos. Complementos. Séries de 

função. Convergência. Séries de potência. 
21. Séries trigonométricas. Séries de Fourier. 

V — Equações diferenciais: 

22. Equações diferenciais ordinárias isoladas. 
23. Sistemas de equações diferenciais ordinárias. 
24. Equações de derivadas parciais. 
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VI — Integrais de funções de mais de uma variável: 

25. Integrais dependentes de um parâmetro. Continuidade. 
26. Derivação e integração das integrais definidas. 
27. Integrais duplas e múltiplas. 
28. Integrais duplas generalizadas. 
29. Integrais curvilíneas. 
30. Integrais de superfície. Teoremas de Stockes. Gauss e Green. 
81. Aplicações. Áreas e volumes. Baricentros. 
VII — Funções analíticas: 

32. Função no campo complexo. Conceito e Generalidades. 
33. Integração no campo complexo. Teorema fundamental. Teorema 

dos resíduos. 
34. Fórmula de Cauchy. Princípio da média. 
86. Série de potências, de Taylor, de Laurent. 
36. Série de funções. 
37. Função exponencial. Transcendentes elementares. 
38. Funções holomórfas e meromórfas. 

CÁLCULO VECTORIAL 

I 

1. Vector. Diferença de pontos. Produto de um escalar para um 
vector. Soma e diferença de vectores. 

2. Expressões liniares de vectores. 
3. Produto escalar. Produto vectorial. Duplo produto vecterial. Pro

duto mixto. Representação Cartesiana. 
4. Ternos de vectores recíprocos. 
5. Equações vectoriais algébricas. 
6. Aplicações: Geometria do ponto, reta e plano. 

II 

7. Noções sobre os operadores vectoriais lineares. Complexos. 
8. Sistemas de vectores ligados a pontos. 

m 
9. Funções vectoriais de uma variável. Limites. Continuidade. Pro

posições gerais. 
10. Derivadas e diferenciais. Propriedades. 
11. Fórmulas de Taylor e Mac-Laurin. Termo complementar. 
12. Aplicações ao estudo das linhas. 

rv 
13. Funções vectoriais de mais de uma variável. Limites. Continui

dade. Proposições gerais. 
14. Derivadas e diferenciais. Propriedades. 
15. Fórmulas de Taylor e Mac-Laurin. Termo complementar. 
16. Aplicações ao estudo das superfícies. 
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V 

17- Homografias. 

VI 

18. Função de ponto. 
19. Gradiente. 
20. Rotacional. 
81. Divergente. 
22. Aplicações à Geometria, à Física e à Mecânica. 

C A D E I R A D E C A L C U L O V E C T O R I A L — M E C Â N I C A R A C I O N A L 
I P A R T E (1.° ano) 

CÁLCULO VECTORIAL 

A — Operações vectoriais. 

1 — Grandezas escalares e vectoriais. Grandezas vectoriais livres. 
Operações sobre os vectores. 

2 — Soma de vectores. Produto de u m número real por u m vector. 
3 — Vectores coplanares. Vectores não coplanares. 
4 — Produto escalar. Produto vectorial. 
5 — Produto mixto. Duplo produto vectorial. 
6 — Aplicação das operações vectoriais elementares a algumas ques

tões de Geometria. 
7 — Grandezas polares e grandezas axiais. Generalidades e exem

plos. 
8 — Rotação de u m vector. Caso do plano. Operador i. Expo-

nenciais. Representação de u m vector no plano. 
B — Elementos de análise vectorial. 
9 — Vectores funções de um escalar. Limites e continuidade. Ho-
dógrafo. Proposições mais importantes sobre as funções vectoriais con
tinuas. 

10 — Derivada a diferencial de u m vector. Regras de derivação. 
Propriedades das derivadas vectoriais. Derivadas successivas. Apli
cações. 

11 — Estudo vectorial das curvas: a) Tangente. Normais. Plano 
normal. Plano osculador. Plano retificante. b) Curvatura e torsão. 
Fórmulas de Frenet. Aplicações, c) Estudo das curvas planas. 

12 — Funções vectoriais de dois escalares. Limites. 
13 — Estudo vectorial das superfícies: a) Plano tangente. Normal-

b) Curvatura de uma linha traçada sobre uma superfície. Curvatura de 
uma superfície, c) Aplicação às linhas particulares traçadas sobre uma 
superfície. 

14 — Funções escalares de ponto. Derivada em uma direção e suas 
propriedades. 

15_ — Campo vectorial. Funções vectoriais de ponto. Perivada em 
uma direção e suas propriedades. 
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16 — Integrais das funções escalares e vectoriais de ponto, esten
didas a uma região do espaço. 

n PARTE (2.° ano) 

A — Sistemas vectoriais. 

17 — Sistemas de vectores localizados: a) Generalidades, b) Siste
mas equivalentes de vectores. c) Redução de u m sistema de vectores. 

18 — Noções sobre os operadores vectoriais lineares. 

B — Complementos de análise vectorial. 

19 — Gradiente de uma função escalar de ponto e suas proprie
dades. 

20 — Rotor de uma função vectorial de ponto e suas propriedades. 
21 — Divergência de uma função vectorial de ponto e suas pro

priedades. 
22 — Teoremas sobre o gradiente, sobre a divergência e sobre o 

rotor. Aplicações. 
23 — Teorema de Stokes e suas aplicações. 

PRIMEIRA PARTE 

CAPÍTULO I 

MECÂNICA RACIONAL 

1 — Definições. Movimento absoluto. Movimento relativo. 

CAPÍTULO U 

CINEMÁTICA 

Velocidade 

2 — Movimento de um ponto. Composição de velocidades. 
3 — Movimento simples de um sólido. Translação e rotação em 

torno de u m eixo fixo. 
4 — Movimento de u m sólido paralelamente a u m plano fixo. Mo

vimento de uma figura plana em u m plano. 
— Movimento de u m sólido em torno de u m ponto fixo. Movi

mento geral de u m sólido. Expressão da velocidade de u m ponto do 
sólido. 

8 — Exercícios sobre a composição geral de rotações e translações 
e sobre o movimento de uma figura plana em seu plano; sobre a deter
minação cinemática das tangentes e normais, às curvas planas. 
Aceleração 

7 — Aceleração no movimento de um ponto. 
8 — Aceleração no movimento relativo. 
9 •— Aceleração no movimento de uma figura plana em seu plano 

Determinação cinemática dos centros de curvatura. 
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S E G U N D A P A R T E 

ESTÁTICA 

CAPÍTULO III 

10 — Princípios fundamentais da mecânica. Massa. Força. A es
tática. A dinâmica. Homogeneidade. 

11 — Trabalho das forças. Função de forças. Superfícies de nível. 
12 — Atração Universal. Equações de Laplace e Poisson. Atra

ção sobre um ponto material distante. 

CAPÍTULO IV 

13 — Equilíbrio de um ponto material livre. Ponto sobre uma su
perfície fixa. Ponto sobre uma curva fixa. 

14 — Sistemas de pontos materiais. Equilíbrio de um sólido livre. 
Casos particulares da distribuição de força. 

15 — Equilíbrio de um sólido sujeito a ligações. 

CAPÍTULO V 

16 — Determinação dos centros de gravidade de vários sólidos. 

CAPÍTULO VI 

Sistemas de figura variável 

17 — Equilíbrio do polígono funicular. Aplicações. 
18 — Equilíbrio de um fio flexível. Catenária. 

CAPÍTULO VII 

19 — Princípios dos trabalhos virtuais. Equação geral da estática. 
Aplicações. 

20 — Equilíbrio das máquinas simples. 

TERCEIRA PARTE 

DINÂMICA DO PONTO 

CAPÍTULO VIII 

21 — Equações diferenciais do movimento de um ponto material. 
Teoremas gerais. 

Caso do movimento retilíneo 

22 — A força é proporcional à distância a um centro fixo. Movi
mento vibratório simples e amortecido. 

23 — A força é inversamente proporcional ao quadrado da dis
tância. 

24 — Movimento dos graves no vazio e no ar. 
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Caso do movimento curvilíneo 

26 — Movimento de projéteis no vazio. 
26 — Movimento de projéteis no ar. Curva balística. 

CAPÍTULO IX 

Movimento devido à forca central 

27 — Propriedades do movimento. A força é função de distância 
a u m centro fixo. 

28 — Caso da atração newtoniana. Movimento dos planetas. Leis 
de Kepler. 

Gravitação universal 

29 — Questões elementares de Mecânica Celeste e Física. 

CAPÍTULO X 

30 — Movimento de um ponto sobre uma curva. Equações dife
renciais. Pêndulo simples. 

81 — Pêndulo cicloidal. Propriedades. 
32 — Movimento de u m ponto sobre uma superfície. Equações di

ferenciais. Pêndulo esférico. 

CAPÍTULO XI 

Movimento relativo 

33 — Movimento dos graves, perturbado pela rotação da terra. 
34 — Teoria do pêndulo simples, tendo em conta a rotação da Terra. 

Experiência de Foucault. 

QUARTA PARTE 

DINÂMICA GERAL 

CAPÍTULO XII 

35 — Teoria dos momentos de inércia. 
36 — Momentos de inércia de vários sólidos. 

CAPÍTULO XIH 

Teoremas gerais sobre o movimento dos sistemas 

87 — Teoremas das quantidades de movimento ou do movimento do 
centro de gravidade. Teorema do movimento cinético. Casos particula
res. Teorema das áreas. 

38 — Teorema das forças vivas. Teorema da energia. 
39 — Teoremas gerais no movimento relativo. 
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CAPÍTULO XTV 

Movimento de um sólido 

40 — E m torno de u m eixo fixo. Pêndulo composto. 
41 — E m torno de u m ponto fixo. 
42 — Teoria do Giroscópio. Aplicações. 
43 — Movimento de u m sólido livre. De um sistema de sólidos. 

CAPÍTULO X V 

44 — Princípio de d'Alembert. Equação geral de dinâmica. 
46 — Equações de Lagrange. Equações canônicas do movimento. 

CAPÍTULO XVI 

46 — Teoria dos pequenos movimentos. 

CAPÍTULO X V H 

47 — Teorias das percussões. 

Q U I N T A P A R T E 

H I D R O M E C A N I C A 

CAPÍTULO XVIII 

Hidros tática 

48 — Equações gerais de equilíbrio dos fluidos. 
49 — Fluido animado de movimento de rotação. 
50 — Equilíbrio dos corpos flutuantes. Equilíbrio da atmosfera. 
61 — Equilíbrio e estabilidade dos aeroplanos. 

CAPÍTULO XIX 

Hidrodinâmica 

52 — Equações gerais do movimento dos fluidos. Movimento per
manente. 

P A R T E PRATICA 

1.° Ano 

A ) — Operações vectoriais. 
1 — Exercícios sobre soma de vectores e produto de um número 

real por um vector. • 
2 — Exercícios sobre vectores coplanares e vectores não copla

nares. 
3 — Exercícios sobre as operações vectoriais: produto escalar, pro

duto vectorial, produto mixto e duplo produto vectorial. 
4 — Aplicações importantes das operações vectoriais a questões de 

Geometria. 



— 336 — 

5 — Exercícios sobre rotação de u m vector, operador i e opera
dor complexo. 

B) — Análise vectorial. 

1 — Análise sobre derivação de vectores. 
2 — Aplicações ao estudo de curvas planas. 
3 — Aplicações ao estudo de curvas reversas. 
3 — Aplicações ao estudo das superfícies. 
5 — Exercícios sobre integração das funções de ponto. 

PARTE PRÁTICA 

2.° Ano 

A) — Análise vectorial. 

1 — Exercícios sobre redução de u m sistema de vectores. 
2 — Exercícios sobre gradiente, rotor e divergência. 

B) — Mecânica Racional. 

CINEMÁTICA 

1 — Exercícios sobre a composição dos movimentos. 
2 — Exercícios sobre a aceleração no movimento de u m ponto. 
3 — Exercícios sobre o movimento de rotação de u m sólido em 

torno de u m eixo fixo. 
4 — Exercícios sobre a composição das rotações. 
5 — Exercícios sobre o movimento de uma figura plana no seu 

plano. 
6 — Exercícios sobre o traçado cinemático das normais e tangen

tes às curvas planas. 
7 — Exercícios sobre a determinação do eixo instantâneo de rota

ção e escorregamento no movimento geral de u m sólido. 
8 — Exercícios sobre a composição das acelerações no movimento 

relativo. Aceleração complementar. 
9 — Exercícios sobre a determinação cinemática dos centros e cur

vatura. 
ESTÁTICA 

10 — Exercícios sobre a composição e decomposição de forças no 
plano e no espaço, dos binários, dos momentos, das forças. 

11 — Exercícios sobre a determinação gráfica e analítica das con
dições do equilíbrio de figuras planas e de sólidos, sob a ação de forças 
dadas. 

12 — Exercícios sobre a determinação gráfica e analítica das con
dições de equilíbrio das linhas funiculares. 

DINÂMICA DO PONTO 

18 — Exercícios sobre o movimento de um ponto material livre. 
Movimento retilíneo dos graves. 
Exercícios sobre o movimento dos projéteis. 
14 — Exercícios sobre o movimento produzido por forças centrais. 
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15 — Exercícios sobre o movimento de um ponto material sobre 
uma curva fixa. 

16 — Exercícios sobre o movimento de u m ponto material sobre 
uma superfície fixa. 

17 — Exercícios sobre o movimento de u m ponto material em re
lação a um sistema de comparação móvel. 

DINÂMICA DOS SISTEMAS 

18 — Exercícios sobre a determinação dos momentos de inércia. 
19 — Exercícios relativos ao movimento dos sistemas, com aplica

ção dos teoremas gerais da Mecânica. 
20 — Exercícios sobre o movimento de u m sólido em torno de um 

eixo fixo. 
21 — Exercícios sobre o movimento de u m sólido em torno de u m 

ponto fixo. 
22 — Exercícios sobre o movimento relativo de u m sólido em rela

ção a u m sistema de comparação móvel. 

C A D E I R A D E C Á L C U L O S D E O B S E R V A Ç Õ E S E ESTATÍSTICA, 
C A L C U L O GRAFICO E M E C Â N I C O ; N O M O G R A F I A 

ESTATÍSTICA 

A) — Variáveis aleatórias 

1) Estatística. Definição e divisões. Campo de aplicação. No
ções históricas. 

2) Estudo de uma variável aleatória. Distribuição por espécie, 
por freqüência e marchas. 

3) Valores representativos de uma distribuição. índices de dis
persão. 

4) Estudo das marchas. Ciclos e períodos. Previsão. 
5) Estudo de duas ou mais variáveis aleatórias. Correlação. 

B) — Séries estatísticas 

1) Séries estatísticas. Séries homógradas e séries heterógradas. 
Definições. Distinção dos métodos aplicáveis a cada uma dessas séries. 

2) Séries homógradas. 

a) Cálculo das probabilidades. Lei dos grandes números. 
b) Leis normais de distribuição. Problema da redistribuição. 

3) Séries heterógradas. 

a) Curvas e superfícies de freqüência. Função geral de freqüên
cia de una variável aleatória. 

b)Ajustamento de curvas. Teoria dos momentos e dos mínimos qua
drados. 

e) Problema da estimação. 

22 
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C Á L C U L O D A S O B S E R V A Ç Õ E S 

A) — Cálculo dos atributos 

1) Unidades estatísticas. Classes. Cálculo de classes. 
2) Noções de coleta de unidades. Tipos de coleta. Processos. 
3) Obtenção de dados. Métodos de apuração. 
4) Apresentação de resultados. Quadros, tabelas, sinopses. 
6) Critica dos dados e unidades. 
6) Amostras e grupos representativos. 

B) — Cálculos dos valores 

1) Observações. Observações imediatas, mediatas, condicionais. 
2) Problemas de estimação, a) métodos dos mínimos quadrados: 

b) métodos dos momentos. 
3) Métodos de estimação, a) métodos dos mínimos quadrados, b) 

métodos dos momentos. 

C) — Cálculo operatório 

1) Cálculo das operações. Cálculo das diferenças finitas, centrais, 
repetidas e divididas. Operadores E, D, C, etc. Fórmulas de expansão. 

2) Cálculo somatório. Fórmulas de somação. 
3) Intprpolação. Fórmulas de interpolação. 

CÁLCULO GRÁFICO E MECÂNICO 

C Á L C U L O GRÁFICO 
A ) — Operações fundamentais 

1) Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radicia-
ção de grandezas dadas expressas por grandezas geométricas escalares. 

2) Operações sobre grandezas geométricas dirigidas. Composição 
de momentos, forças, rotações, etc. Polígonos e curvas funiculares. 

B) — Derivação gráfica. 
C) — Integração gráfica. Cálculo de integrais definidas. 
D ) — Solução gráfica de equações diferenciais. 

II — CÁLCULO MECÂNICO 

A) — Operadores fundamentais, máquinas de somar, dividir, etc. 
B) — Operadores diferenciais. 
C) — Operadores integrais. Intégrafos. 
D ) — Analisadores. 
E) — Máquinas operatrizes (Registradoras, contabilizadoras e es

tatísticas). 

NOMOGRAFIA 

1 — Nomografia. Objeto e campo de aplicação. 
2 — Estudo das representações de uma variáveL 
3 — Estudo das representações de duas variáveis. 
4 — Estudo das representações de três variáveis. 
5 — Estudo das representações de quatro e mais variáveis. 
6 — Pesquisa das leis empíricas. 
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l.a P A R T E 

CADEIRA DE GEOMETRIA DESCRITIVA E ELEMENTOS DE 
G E O M E T R I A PROJETIVA 

Revisão dos principais problemas descritivos sobre: a) retas e pla
nos paralelos; b) retas e planos perpendiculares. 

§ 1.° —Deslocamentos. 
1 — Mudança da linha de terra em relação ao ponto, à reta e ao 

plano. 

2 — Rotação do ponto, da reta e do plano em torno de um eixo 
vertical e de u m eixo horizontal. 

3 — Rebatimento do ponto, da reta e do plano. Operação inversa. 

§ 2.° — Problemas métricos. 

4 — Determinar a distância entre dois pontos; a distância de um 
ponte a u m plano; a distância de u m ponto a uma reta; a distância de 
dois paralelos; a mais curta distância de duas retas não situadas no 
mesmo plano. 

5 — Determinar: o ângulo de duas retas; o ângulo de uma reta com 
um plano; os ângulos de uma reta, com os planos de projeção. Cons
truir uma reta fazendo ângulos dados com os planos de projeção. 

6 — Determinar: o ângulo de dois planos; os ângulos de u m plano 
com os planos de projeção. — Construir u m plano fazendo ângulos dados 
com os planos de projeção. 

7 — Dadas as projeções dos vértices de u m polígono, determinar 
os lados e os ângulos. — Dada uma figura rebatida sobre o plano hori
zontal, o ângulo que o seu plano fôrma com o plano horizontal e o traço 
desse plano, determinar as projeções da figura. 

8 — Ângulos triedros. — Propriedades. — Problema Geral. — Re
solução. 
S 3.° — Poliedros: Representação. Secções planas e Intersecções 
9 — - Representação do prisma e da pirâmide. — Problemas. 

10 — Representação dos cinco poliedros regulares. — Problemas 
11 — Secção de u m prisma reto por um plano. — Casos diversos. 

Rebatimento. — Desenvolvimento. — Transformada. 
12 — Secção reta de u m prisma oblíquo. — Rebatimento. — Desen

volvimento. — Transformada. 
13 — Secção de uma pirâmide por u m plano. — Casos diversos. Re

batimento. Desenvolvimento. — Transformada. 
14 — Intersecção de poliedros. — Considerações gerais. — Métodos. 
15 — Intersecção de poliedros. — Casos de penetração e de engas-

tamento. —Épuras do conjunto, dos sólidos mutilados e do sólido comum. 
— Desenvolvimento. — Transformada. 
§ 4.° — Linhas e superfícies curvas. 
16 — Representação das curvas. — Tangente. — Normal. — Plano 
normal. — Plano osculador. — Pontos singulares. — Teoremas funda
mentais. 

17 — Projeções da circunferência de círculo. — Casos diversos. — 
Tangente em u m ponto de curva. 
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18 — Hélice. — Construção de suas projeções. — Tangente em um 
ponto da curva. 

19 — Classificação, geração e representação gráfica das superfícies. 
— Planos tangentes em geral. — Teoremas fundamentais. 

20 — Planos tangentes às superfícies cilíndricas. 
21 — Planos tangentes às superfícies cônicas. 
22 — Secção plana de u m cilindro reto. — Tangente. «•» Rebatimen

to. — Desenvolvimento. — Transformada. 
23 — Secção reta de u m cilindro oblíquo. — Tangente. — Rebati

mento. — Desenvolvimento. — Transformada. 
24 — Secção plana de u m cone. — Casos diversos. — Tangente. — 

Rebatimento. — Desenvolvimento. — Transformada. 
25 — Intersecção de superfícies curvas. — Considerações gerais. 

Métodos. 
26 — Intersecção de duas superfícies cilíndricas. — Casos diversos. 

— Épuras do conjunto, dos sólidos mutilados e do sólido comum. Tan
gente. — Desenvolvimento. — Transformada. 

27 — Intersecção de duas superfícies: cônica e cilíndrica. — Casos 
diversos. — Épuras do conjunto, dos sólidos mutilados e do sólido co
mum. — Tangente. — Desenvolvimento. — Transformada. 

28 — Esfera. — Plano tangente em u m ponto. — Secção plana. 
Intersecção de duas esferas. 

29 — Cone e cilindro circunscritos à esfera. — Métodos para a cons
trução da linha de contacto. 

30 — Planos tangentes às superfícies de revolução, sendo dado o 
ponto de contacto. 

81 — Planos tangentes a u m a superfície de revolução por u m ponto 
exterior à superfície. 

32 — Planos tangentes a uma superfície de revolução, paralelos a 
uma reta dada e a u m plano dado. 

33 — Secção plana de uma superfície de revolução. — Tangente.— 
Rebatimento. 

34 — Intersecção de duas superfícies de revolução de eixos parale
los e de eixos concorrentes. 

35 — Planos tangentes comuns a duas superfícies. 
36 — Helicóide desenvolvível. — Projeções. — Secções horizontais. 

— Plano tangente. 
§ 5.° — Superfícies reversas. 
37 — Hiperbolóide de uma folha. — Duplo modo de geração. *>* 
Plano tangente. 

38 — Parabolóide hiperbólico. — Plano tangente. 
39 — Helicóide reverso. — Plano tangente. 
40 — Helicóide de plano diretor. — Plano tangente. 
41 — Conóide. — Plano tangente. 

§ 6.° — Geometria cotada. 

42 — Utilidade da geometria cotada. — Representação do ponto, da 
reta e do plano. — Intervalo. — Módulo. — Declive. — Graduação da 
reta. 
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43 — Determinar: a cota de u m ponto de projeção dada sobre uma 
reta. — sobre uma reta um ponto de cota dada, — a cota de um ponto 
situado em um plano dado — sobre uma linha de u m plano dado, u m 
ponto de cota dada. — Plano dado por três pontos. — Condições para 
que duas retas se cortem. 

44 — Intersecção de dois planos. — Intersecção de uma reta com 
u m plano. — Por um ponto dado tirar u m plano paralelo a u m plano 
dado. — Tirar por uma reta u m plano de declive dado. — Tirar por u m 
ponte de u m plano dado uma reta de declive dado. 

45 — Por u m ponto dado tirar uma perpendicular a u m plano e de
terminar o traço sobre êle. — Ângulo de duas retas. — Ângulo de dois 
planos. 

46 — Superfícies topográficas. — Curvas de níveL — Secção plana. 
— Declive de uma linha. — Traçado de uma linha de igual declive. 

47 — Traçado de mapas e plataformas. — Casos de corte, aterro 
e mixto. 
ELEMENTOS DE GEOMETRIA PROJETTVA 

48 — Definições. — Convenções. — Fôrmas geométricas fundamen
tais. — Operações fundamentais. — Elementos impróprios. 

49 — Dualidade geométrica. — Figuras completas. — Dualidade na 
geometria do plano, do espaço e da estrela. 

50 — Grupos harmônicos. — Transformação projetiva de grupos 
harmônicos. — Teoremas. 

61 — Relação anharmônica. — Relações métricas entre as fôrmas 
fundamentais da primeira espécie. — Teoremas. 

52 — Projetividade entre as fôrmas fundamentais da primeira es
pécie. — Teorema fundamental da projetividade. — Equação da proje
tividade. 

63 — Construção da projetividade. — Eixo e centro de colineação. 
— Fôrmas superpostas. — Elementos unidos. 

64 — Involução nas fôrmas da primeira espécie. — Propriedade 
métrica. — Teoremas. — Representação analítica da involução. 

55 — Geração e definição das cênicas. — Representação analí
tica das cônicas. — Construções. 

56 — Teoremas de Pascal e de Brianchon. — Casos particulares.— 
Aplicações. 

67 — Teoremas de Desargues. — Casos particulares. — Aplicações. 
58 — Problemas do segundo grau. — Casos particulares. 

(2.° A N O ) 

CADEIRA DE APLICAÇÕES TÉCNICAS DE GEOMETRIA 

Descritiva — Perspectiva 

NOÇÕES DE CÁLCULO GRÁFICO 

1 — Utilidade das sombras. — Problema geral. 
e divergentes. — Disco luminoso. — Sombra própria. 
tada. — Penumbra. 

Raios paralelos 
' Sombia proje-
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2 — Métodos gerais e particulares para a determinação das sombras. 
8 — A luz nas épuras. — Sombra projetada por pontos, linhas e 

superfícies sobre os plenos de projecção. 
4 — Sombra projetada por pontos, linhas e superfícies sobre su

perfícies quaisquer. 
5 — Sombra de poliedros. — Sombras em ressaltos. 
6 — Sombra de cilindros e cones. 
7 — Sombra da esfera. — Sombra de u m corpo de revolução. 
8 — Pontos brilhantes aas linhas e das superfícies. — Soluções ge

rais do problema. 
9 — Ponto brilhante de u m cilindro. — Ponto brilhante de uma 

esfera. 
10 — Problema geral da perspectiva. — Definições. — Método dos 
pontos de fuga. — Coordenadas perspectivas. 

11 — Perspectiva de figuras geometrais. — Ampliação do quadro. 
12 — Perspectiva de uma circunferência de circulo. — Construção 

de cênicas. 
13 — Perspectiva de uma elevação. — Escala das alturas. — Abai-

mento do geometral. 
14 — Problemas de geometria perspectiva. — Levantamento de geo

metral. 
15 — Perspectiva de figuras traçadas sobre u m plano vertical. — 

Método da corda do arco. 
16 — Sombras em perspectiva. — Métodos. 
17 — Perspectiva cavaleira. — Definições. — Perspectiva de uma 

superfície cônica, de uma superfície cilíndrica, de uma esfera. — Sombras 
18 — Perspectiva axonométrica. — Perspectiva isométrica. — De

finições. — Convenção. — Perspectiva de prismas. — Elipse isométrica. 
— Perspectiva de u m nicho. — Sombras. 

19 — Arcos e berços. — Casos gerais. — Natureza das intersecções. 
— Épuras. 
20 — Abóbadas de revolução. — Abóbada hemi-esférica. — Épuras. 

21 _— Penetração de abóbadas. — Considerações gerais. — Natureza 
das intersecções. 

22 — Abóbada de aresta sôbre base retangular, pentagonal e he-
xagonal. — Épuras. 

23 — Abóbada de claustro sôbre base retangular, pentagonal e he-
xagonal. — Épuras. 
24 — Noções de cálculo gráfico: — Considerações gerais. — Prin
cípio dos sinais. — Convenções. 

25 — Adição, subtração, multiplicação e divisão de segmentos e re
lações. — Polígono de multiplicação. 

26 — Potências e raízes. — Construção e aplicação da espiral loga-
rítmica. — Curvas potenciais 
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CADEIRA DE COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA 
E PROJETTVA 

I PARTE 

AS COORDENADAS 

Introdução: 

Elementos impróprios. — Operações projetivas. — Formas de I, 
II e III espécie. 

§ 1.0 — Coordenadas nas fôrmas fundamentais de primeira espécie. 

1 — Abcissa dos pontos sôbre uma reta. 
Relação simples de três pontos. 
2 — Relação anharmônica de quatro pontos. — Propriedades da 

relação anharmônica — Caso harmônico. —<• Invariança da relação anhar
mônica por substituições lineares. 

Par que separa harmônicamente dois outros. 
8 — Coordenadas tangentes nos feixes de raios e de planos. 
Relação anharmônica de quatro elementos de u m feixe. 
4 — Propriedades projetivas da relação anharmônica. 
5 — Coordenadas projetivas nas fôrmas da l.a espécie. 

§ 2.° — Coordenadas no plano pontilhado. 

6 — Coordenadas cartesianas no plano. 
Teorema das projeções ortogonais. 
Distância entre dois pontos no plano. 
7 — Transformação das coordenadas. — Coordenadas polares. 
Relações entre coordenadas polares e cartesianas. 
8 — Noções gerais sôbre o conceito de coordenadas. — Coordena

das bipolares e elíticas. 

§ 3.° — Equações das curvas planas em geral. 

9 — Equação da reta, do círculo, da elipse, da hipérbole e da pa
rábola. 

10 — Equações paramétricas de u m a curva: senóide, tangentóide, 
curva esponencial, ciclóide, conchóide, cissóide, catenária. 

11 — Equações em coordenadas polares: lemniscata, espirais e ou
tros lugares geométricos. 

Equações polares de uma cônica em relação a u m de seus focos. 
12 — Curvas algébricas e transcendentes e propriedades gerais. 

§ 4.° — Estudo particular das equações lineares como representantes 
de retas. 

18 — Equação reduzida. — Significado dos coeficientes. — Coefi
ciente angular. — Condições de paralelismo e de ortogonalidade. 

14 — Ponto de encontro de duas retas. 
Condições para que três pontos estejam alinhados; área do triângulo; 

área de u m polígono qualquer. 
15 — Fôrma normal da equação de uma reta. 
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Distância de u m ponte a uma reta. 
16 — Ângulo de duas retas. 
Feixe de retas. 
17 — Coordenadas cartesianas homogêneas de pontos no plano. Co

ordenadas homogêneas de retas. 
Noções sôbre as coordenadas projetivas gerais no plano e nas fôrmas 

de 2.a espécie. 
18 — Elementos imaginários nas fôrmas de 2.a espécie. 
Retas isótropas e pontos cíclicos. 

§ 5.° — Coordenadas cartesianas no espaço. 

19 — Cossenos diretores. — Ângulo de duas direções. 
Transformações de coordenadas. 
20 — Direção normal a duas direções dadas. 
Distância entre dois pontos no espaço. 
21 — Coordenadas cilíndricas e polares e suas relações com as car

tesianas. 

§ 6.° — Equações das superfícies e das curvas no espaço em geral. 

22 — Equação de u m plano. 
Equações das superfícies em geral. 
23 — Cones, cilindros, superfícies de rotação e de translação, co-

nóides, superfícies regradas em geral e superfícies helicoidais. 
24 — Representação analítica das curvas. — Equações para-

métricas. 
Hélice circular e outros exemplos. 
25 — Superfícies algébricas e transcendentes e propriedades gerais. 

§ 7.° —Estudo particular das equações lineares como representantes 
de planos. 

26 — Paralelismo de dois planos. 
Ponto de encontro de uma reta com u m plano. 
27 — Condições para que quatro pontos estejam em u m plano. — 

Plano passando por três pontos. — Volume do tetraedro. 
28 — Equação normal do plano. 
Cossenos diretores das normais a u m plano. 
Distância de u m ponto a u m plano. 
29 — Ângulo de dois planos. — Planos perpendiculares. 
30 — Feixe de planos. — Estrela de planos. 

§ 8.° — Equações das retas no espaço. 

Equações gerais e equações reduzidas da reta. 
Cossenos diretores da reta. 
32 — Equações normais da reta. 
Ângulo de duas retas. 
Condições de paralelismo e ortogonalidade de duas retas. 
83 — Condições de coplanaridade de duas retas. 
Mínima distância entre duas retas. 
Distância de u m ponto a uma reta. 
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§ 9.° — Coordenadas Cartesianas homogêneas e coordenadas proje
tivas de pontos e de planos no espaço. 

34 — As coordenadas cartesianas homogêneas no espaço. 
Noções sôbre as coordenadas projetivas gerais no espaço. 
Elementos imaginários no espaço. 
35 — Lei de dualidade no espaço no plano e na estrela. 

SEGUNDA PARTE 

GEOMETRIA PROJETIVA 

§ 10.° — Projetividade entre fôrmas de l.a espécie pelo método 
analítico. 

36 — Equação de uma projetividade entre duas fôrmas de l.a es
pécie, distintas ou superpostas. 

Elementos unidos. 
37 — Involuções. 
Par comum a duas involuções. 
Involução ortogonal. 
Par ortogonal de uma involução de raios. 

§ 11.° — Homografia entre duas fôrmas de 2.a espécie. 

38 — Equação de uma projetividade entre duas fôrmas de 2 a es
pécie, distintas ou seperpostas. 

Homografia e reciprocidade. 
39 — O problema dos elementos unidos e a equação D (P) -= O. 
Homologia plana — Homologia harmônica. 
40 — Noções sôbre a afinidade, a semelhança e a congruência. 

§ 12.° t— A Polaridade plana. 

41 — Reciprocidade involutória. — Polaridade plana. 
Elementos conjugados e auto-conjugados. — Involuções subordinadas. 

§ 13.° — Homografia no espaço. 

42 — Equação de uma projetividade entre duas fôrmas de 3.a 

espécie. 
Homografia e reciprocidades. 
43 — Elementos unidos de uma homografia. 

Noções sôbre as — homografia axial, biaxial e homológica. 
Noções sôbre a afinidade, a semelhança e a congruência. 

§ 14.° — Polaridade e sistemas nulos no espaço. 

44 — Reciprocidade involutória. 
Sistema polar e sistema nulo. 
45 — Elementos conjugados e auto-conjugados. 
Involução e polaridade subordinadas. 
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T E R C E I R A P A R T E 

AS CôNICAS 

§ 15.° — Polaridade em relação a uma cônica. 

46 — Equação geral de uma cônica. — Caso geral e singular. 
47 — Polaridade em relação a uma cônica. — Polo e polar. — Ele

mentos conjugados. — Involuções subordinadas. 
48 — Cônica como lugar de pontos e cônica involtória de suas tan

gentes. — Equação tangenciaL 
49 — Pontos internos e externos, retas secantes e não secantes. 
Primeiras propriedades métricas de uma cônica. — Classificação; 

Elipse, Hipérbole e Parábola. 
60 — Centro, diâmetros, assintotas e eixos de uma cônica. — Re

dução à fôrma normal da equação de uma cônica. 
§ 16.° — Geração projetiva das cênicas. 
51 — Teorema de Steiner sôbre a geração projetiva de uma cônica. 

Teorema de Pascal e de Brianchon. 
Teorema de Sturm. 

§ 17.* — Propriedades focais das cênicas 

52 — Focos e diretrizes. 
Propriedades focais angulares e propriedades focais segmentárias. 

AS QUÁDRICAS 

§ 18.° — Propriedade projetiva das quádricas. 

53 — Equação geral de uma quádrica. 
Polaridade em relação a uma quádrica. — Quádricas singulares. 
Cones e cilindros de 2.° grau, como quádricas. 
54 — Quádricas gerais como lugar de pontos e como envoltória de 

seus planos tangentes. Equação tangenciaL 
55 — Pólos e planos polares. — Elementos conjugados e auto-con

jugados. 
Secção de uma quádrica por u m plano não auto-conjugado. 
Secções de uma quádrica pelos seus planos tangentes. 
56 — Involução das tangentes conjugadas em torno de u m ponto da 

quádrica. 
Retas de uma quádrica. , ^ ^ 
57 — Quádricas com pontos elíticos e quádricas com pontos hiper

bólicos. 
Quádricas regradas e suas propriedades pro/etivas. 

§ 19.° — Propriedades métricas das quádricas. 
58 —. Classificação das quádricas. — Elipsóide, os hiperbolóides e 
os parabolóides. 

59 Centro, planos diametrais, direções principais, diâmetros e 
eixos de uma quádrica. 

60 — Redução à forma canônica em eixos ortogonais. 
Os invariantes ortogonais. 
Quádricas de revoluções. 
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NOTA: — A matéria dos primeiros capítulos sôbre coordenadas 
consta do programa do curso complementar. Todavia, será desenvolvida 
com caráter de recapitulação, para fixar conceitos fundamentais, e uni
formizar o preparo dos alunos de várias procedências. 

CADEIRA D E TOPOGRAFIA, GEODÉSIA E L E M E N T A R E ASTRO

NOMIA DE CAMPO 

PARTE GERAL 

TOPOGRAFIA 

§ 1.» 

1 — Definição. Distinção entre Topografia e Geodésia. 
Importância da Topografia. 
Divisão. Notícia histórica. 
Noções gerais sôbre a fôrma e dimensões da Terra. 
Coordenadas geométricas e astronômicas. 
Coordenadas geográficas e astronômicas. 
Vertical. Plano meridiano. 
Pontos cardeais. Horizonte. 
2 — Métodos gerais a empregar em Topografia. 
Coordenadas retilíneas. 
Coordenadas polares e bipolares. 
Planos de projeção. 
Efeitos da curvatura da Terra. 
Extensão dos levantamentos topográficos. 

§ 2.° — Teoria elementar dos erros — Método dos mínimos quadrados 
3 — Generalidades. Erros sistemáticos e acidentais. 

Soma dos erros acidentais. 
Erro médio quadrático. 
Erro médio da média aritmética de várias medidas. 
Exemplos numéricos. 
4 — Lei dos erros acidentais. 
Curva da probabilidade dos erros. Tábua de probabilidades. 
Erro provável de uma observação e da média aritmética. 
Propriedade da média aritmética das observações. 
Exemplos numéricos e construção gráfica. 
5 — Observações de desigual precisão. 
Peso das observações. 
Relações entre os pesos e os erros. 
Determinação dos erros sistemáticos. 
Exemplos de aplicação. 
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I P A R T E 

PLANIMETRIA 

§ 3.° — Instrumentos 

6 — Instrumentos apropriados às operações topográficas. 
Goniômetros. Goniógrafos. 
Diastímetros. Instrumentos acessórios. 
Descrição geral desses instrumentos. 
7 — Instrumentos de medida direta das distâncias e instrumentos 

acessórios. 
Cadeia métrica. 
Fitas métricas. Trenas metálicas. Réguas. Bálizas. Fichas. 

Estacas. 
Descrição e emprego. 
Redução das distâncias ao horizonte. 
8 — Erros nas medidas lineares obtidas por processo direto. 
Distinção entre os erros sistemáticos e acidentais. 
Avaliação desses erros. 

§ 4.° — órgãos dos instrumentos topográficos 

9 — Distinção preliminar entre os instrumentos de topografia ex
pedita, regular e de precisão. 

Constituição dos aparemos. 
Estudo detalhado dos elementos. 
Suportes. Diferentes tipos. 
Órgãos de calagem. 
Eixos de rotação. 
10 — Níveis como órgãos dos aparelhos topográficos. 
Teoria dos níveis. 
Tipos de níveis. 
Graduação. Sensibilidade. 
Valor de uma divisão. Emprego do nível. 
Retificação do nível. 
11 — Órgãos de visada. 
Visada direta. 
Alidade de pínulas. Alidade de luneta. 

Teoria elementar da luneta 

Propriedade das lunetas. 
Fôrmas das lentes. 
12 — Sistemas de lentes. Elementos cardeais. 
Objetiva e ocular. Retículo. Eixo ótico. Eixo mecânico. 
Poder ótico da luneta. Manipulação da luneta. 
Focalização e visão distinta. 
13 — Círculos graduados para a avaliação dos ângulos. 
Descrição. 
Limbo e alidade. Divisão do limbo. Divisão sexagesimal e cen-

tesimal. 
Nônio. Teoria do nônio. 
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14 — Erros de graduação e centragem dos círculos. Meio de 
corrigir. 

Microscópios micrométricôs. Multiplicidade dos nônios. 
Exercícios numéricos. 
15 — Bússola e declinatória. 
Agulha imantada. 
Declinação magnética. 
Variação da declinação. 
Curvas isogônicas. 

§ 5.° — Instrumentos de visadas diretas 

16 — Grafômetro. Descrição e emprego. 
Pantemêtro. Descrição e emprego. 
Causas de erros. 
Esquadro. Descrição e modo de emprego. 
Verificação. 

§ 6.° — Goniômetro de luneta 

17 — Teodolito. Trânsito. 
Descrição geral. Estacionamento. 
Nivelamento do aparelho. Manipulação. Verificação. 
18 — Retificação do teodolito. Processos diferentes. 
O teodolito de luneta excêntrica. Correção de excentricidade. 
19 — Erros nas medidas angulares. 
Erros sistemáticos e acidentais. 
Avaliação desses erros. 
20 — Plancheta. — Alidade. 
Descrição e emprego. 
21 — Instrumentos de reflexão. Esquadro. Sextante. 
Descrição. Manipulação e retificação. 
Redução de u m ângulo ao horizonte nas observações com o sextante. 

PLANIMETRIA 

§ 7.° — Métodos 

22 — Definição. Diferentes gêneros de levantamentos topográficos. 
Plantas e cartas topográficas. 
Reconhecimento do terreno. Emprego adequado dos instrumentos, 

ao gênero de levantamento projetado. Escalas. 
23 — Levantamento por coordenadas. Coordenadas retangulares. 
Coordenadas oblíquas. Causas de erro. 
Precisão do levantamento. Exemplos. 
24 — Levantamento por caminhamento. Cálculo do caminhamento. 
Orientação dos lados. Coordenadas dos vértices. 
Caminhamento fechado. Compensação dos erros. Exemplos. 
25 — Levantamento por irradiação. Cálculo das coordenadas re

tangulares. Verificação Precisão do método. 
26 — Levantamento por intersecção. Cálculo das coordenadas re

tangulares. 
Precisão do método. Exemplos. 
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27 — Levantamento por triangulação sem medida de ângulos. Por 
alinhamentos. Pelo processo ae Pothenot, ou da carta. 

Combinação dos métodos. 
28 — Emprego dos goniômetros e dos goniógrafos e esquadros nos 

levantamentos topográficos. Erros nas operações. Compensação. 
29 — Emprego da bússola. Precisão dos trabalhos. Verificação. 
30 — Organização das cadernetas de campo. Pessoal auxiliar dos 

trabalhos. Código de sinais. Regras gerais para a aplicação dos 
métodos. 

31 — Orientação exata dos trabalhos topográficos. 
Determinação da meridiana geográfica. 
Método das alturas correspondentes do sol ou de uma estrela. 
Emprego do teodolito com o aparelho solar. 

n PARTE 

ALTTMETRIA 

32 — Definição. Nível aparente. Nível verdadeiro. Altitudes or-
tométricas e cotas dinâmicas. Nível médio do mar. Planos de com
paração. 

O relevo do terreno. Nomenclatura dos elementos do relevo. Cur
vas de nível. 

A refração atmosférica nas operações de nivelamento. 
§ 8.° — Instrumentos 

33 — Níveis a visada direta. 
Níveis de água. 
Níveis a pínulas. 
Níveis a colimador. 
Níveis de pedreiro. 
Descrição. Verificação. Emprego. 
34 — Níveis de luneta, com nível de bolha, fixo e independente. 
Descrição e manipulação. Verificação e retificação no nível. 
35 — Diferentes tipos de níveis. Nível de Egault. 
Compensação dos erros. 
36 — Níveis com nível de bolha reversível. 
Nível à visual reciproca de Zeiss. 
Descrição. Verificação. Emprego. 
37 — Miras. Graduação e emprego. Miras de alvo. Miras falantes. 
38 — Causas de erro e precisão dos níveis a luneta. 
Precisão do nivelamento. 

30 —• Instrumentos de visadas inclinadas. 
Eclímetros. Clinômetros. Clisímetros. Emprego e precisão desses 

instrumentos. Emprego do círculo vertical do teodolito. 
ALTTMETRIA 

§ 9.° — Métodos 

40 — Nivelamento geométrico. -Nivelamento simples e composto. 
Métodos de nivelamento. Caminhamento e irradiação. 
Contra-nivelamento. Erros nas operações. 
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41 — Nivelamento trigonométrico. Distância zenital e altura apa
rente. Método de operação. Compensação dos erros. Precisão do ni
velamento trigonométrico. 

42 — Nivelamento barométrico. 
Equação diferencial do nivelamento. 
Fórmula de Laplace. 
Fórmula aproximada de Babinet. 
Barômetro de mercúrio e metálicos. Aneróides. 
Hipsômetros. Modo prático de operar. 
Precisão do nivelamento barométrico. 
Exemplo numérico. 
43 — Organização das cadernetas. Pessoal auxiliar de campo. 
Regras práticas. 

IH PARTE 

§ 10.° — Topografia expedita 

44 — Instrumentos e métodos da topografia expedita. 
Bússola-eclímetro. Cronógrafos de algibeira. Podômetros. Telê-

metros. Micrômetros. Aneróides. 
Reconhecimento e figurado do terreno. Vistas panorâmicas e foto

gráficas. Triangulação expedita. 
Meios rápidos da determinação de uma base da triangulação. 
46 — Meios de orientação aproximada de dia e à noite. Meios ex

peditos da determinação das distâncias e declividades do terreno. 
Escolha dos itinerários. Informações locais. Organização das car

tas de reconhecimento. 
Telêmetros. Telêmetros a reflexão. O estereotelêmetro ou telême-

tro estereoscópico de Zeiss. 
§ 11.° — Taqueometria 
46 — Princípio da taqueometria. A medida indireta das distâncias. 

Luneta estadimétrica a fios fixos e móveis. 
Parafusos micrométricos nos goniõmetros. 
Descrição e teoria. 
47 -— Teoria da luneta analítica. 
Descrição. Verificação e retificação. 
Caso das visadas inclinadas. 
Distância horizontal. 
Diferença de nível. 
O arco de Beaman. 
Coordenadas retangulares do ponte visado. 
48 — Taqueômetro. Diferentes tipos. Descrição, verificação e re

tificação. 
O taqueômetro auto-redutor Sanguet. 
Teoria. Descrição. Verificação. Retificação. 
Relações diastimométricas. 
49 — Erros nas operações taqueométricas. 
Erros sistemáticos e acidentais. 

§ 12.° 
50 — Ligação aas estações. Métodos de Porro, Meinot e Villani. 
Comparação dos métodos. 
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61 — Organização das cadernetas de campo. 
Exemplos. 
Trabalhos no escritório. 
Cálculo de redução das distâncias ao horizonte. 
Cálculo das coordenadas. Réguas taqueométricas. 
Tabelas numéricas. 

§ 13.° 

52 — Cálculo analítico do caminhamento e da repartição dos erros 
de fechamento. 

Correção dos azímutes, nos grandes caminhamentos, da convergên
cia dos meridianos. 

Exemplo numérico. 
53 — Resolução no terreno de questões topográficas e com instru

mentos apropriados. 
Traçado de curvas de concordância dos alinhamentos. 
Diferentes casos. 
54 — Construção das plantas topográficas em geral. Escala do 

desenho. 
Transferidores. Tábuas de cordas e das linhas trigonométricas. 
Representação gráfica do relevo do solo. 
Planos cotados. Curvas de nível. Linha de declive dado. 

IV PARTE 

§ 14.° — Topografia de precisão 

55 — Considerações sôbre os levantamentos topográficos de preci
são. Necessidade da triangulação. Fôrma dos triângulos. 

Escolha e medida de uma base. Basímetros modernos de precisão. 
Redução da base ao horizonte e ao nível do mar. 
O fio invar. 
Precisão na medida das bases. 
56 — Medição dos ângulos. Métodos de observação. 
Repetição e reiteração dos ângulos. 
Comparação dos métodos. 
Giro do horizonte. 
Compensação dos ângulos. 
Influência dos erros instrumentais nas observações. 
a) erro resultante da inclinação dos eixos do teodolito. 
b) erro de colimação. 
57 — Sinais. Fases dos sinais. Estações. Redução das direções 

ao centro da estação. Redução do ângulo ao centro de estação. 
Cálculo de triangulação. Compensação dos erros. 
Ligação dos nivelamentos topográficos à triangulação. 
Nivelamento trigonométrico de precisão. 

§ 15.° — Fotogrametria 

58 — Princípio do método. Teoria de perspectiva fotográfica. 
O fototeodolito Zeiss. 
O fototeodolito Salmoiraghi. Retificação e verificação. 
Operações da fotogrametria. Os clichês fotográficos. 
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Restituição das perspectivas fotográficas sôbre as cartas. 
Processos analíticos e gráficos. 
59 — Estereofotogrametria. Princípio da estereofotogrametria. 
A paralaxe estereoscópica. O estereocomparador de Zeiss. 
O estereautógrafo de Orei. 
Aplicação aos levantamentos aéreos. 

MEDIÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TERRAS 

60 — Considerações preliminares sôbre a medição e legislação de 
terras. 

Regras práticas. Avaliação das áreas. Método analítico. 
Método gráfico. Método mecânico. Planímetro de Amsler. 
61 — Questões topográficas sôbre a divisão de terras. 
62 — Lei sôbre terras particulares. 
Lei sôbre terras públicas, terras devolutas e terrenos de marinha. 
63 — Processo da demarcação e divisão de terras. 

ASTRONOMIA 

INTRODUÇÃO 

1 — O Universo. — O sistema solar. — A Terra. 
A esfera celeste. — O movimento diurno. 
As estrelas. — As constelações. 

CAPÍTULO I 

Astronomia esférica 

2 — Os sistemas fundamentais de coordenadas. 
Transformação de coordenadas. 
Fórmulas fundamentais da trigonometria esférica. — Outras 

fórmulas. 
3 — Fórmulas diferenciais da trigonometria. 
Desenvolvimento em série. 

CAPÍTULO II 

4 — O movimente diurno e a medida do tempo. 
Tempo sideral — Tempo solar verdadeiro — Tempo médio — Tempo 

civil — Equação do tempo — Emprego das tábuas astronômicas — O 
problema da interpolação nas tábuas. 

5 — Problemas fundamentais sôbre a transformação do tempo. 
6 — Problemas relativos ao movimento diurno. 

CAPÍTULO HI 

Correção das observações 

7 — Teoria da refração atmosférica — Tábuas. 
8 — Teoria da paralaxe — Correção de meio diâmetro — Tábuas. 
Aplicação das teorias. 
9 — Teoria dos erros de observação. 

23 
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CAPÍTULO IV 

Instrumentos 

10 — O Teodolito — Teoria dos órgãos principais —- Métodos de 
observação — Correção das observações — Teoria do sextante O as-
trolábio a prisma. 

11 — Instrumentos dos Observatórios — Instrumentos meridianos. 
Observações e correção das observações — Equatorial. 
Instrumentos para medida do tempo — Pêndulas. 
Cronômetros — Cronógrafos. 

CAPÍTULO V 

Observações astronômicas de campo — Determinação da hora 

12 — Método das alturas correspondentes de um mesmo astro. 
13 — Pela distâncias zenitais, em circunstâncias favoráveis. 
14 — Pelas alturas correspondentes de estrelas diferentes. 

Determinação da latitude 

15 — Por alturas meridianas e circumeridianas, de um mesmo astro. 
Método Delambre. 

16 — Pelo método Talcott ou Horrebow. Método Sterneck. 

Determinação de um azímute 

I7 — Pela hora local — Por distância zenital observada. 
18 — Pela digressão de estrelas circumpolares — Tábuas. 
19 — Por alturas correspondentes. 

Determinação da longitude 

20 — Pelo transporte do tempo do 1.° meridiano. 
Pelo emprego de tábuas astronômicas. 
Pelo emprego da telegrafia e rádio-telegrafia. 
21 — Determinação simultânea dos elementos — Hora-latitude — 

Azímute. 
Círculos e retas de altura. Outros métodos. 

CAPÍTULO VI 

Teoria do sol 

22 — Teoria elementar do Sol tirada das observações. 
O movimento anual aparente — Estações — O calendário. 
Quadrantes-solares — A teoria do excêntrico. 
23 — Observações do Sol nos Observatórios. 
Determinação das coordenadas uranográficas. 
Diâmetro aparente — Paralaxe — Coordenadas eclíticas. 
Determinação da obliqüidade da eclítica e do ponto vernal — Ins

tituição do tempo médio — O ano trópico. 
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CAPÍTULO VII 

Teoria dos planetas 

24 A lei de gravitação e o movimento heliocêntrico dos planetas 
— As leis de Kepler — As perturbações do movimento Kepleriano. 

25 — O movimento geocêntrico dos planetas. 

CAPÍTULO VIII 

26 — Dimensões absolutas do sistema solar. 
A paralaxe do Sol. 
O lento deslocamento dos planos fundamentais. 
O deslocamento secular da eclítica sôbre o equador. 
A precessão dos equinóxios — A precessão lunissolar. 
A precessão geral. A nutação. 
27 — Efeitos das variações seculares. 
O ano trópico — O dia sideral. 
Efeitos do movimento da Terra — A aberração da luz. 
A paralaxe anual das estrelas. 
Catálogo de estrelas — Redução ao dia. 

CAPÍTULO IX 

Teoria da lua 

28 — Fases da Lua — Paralaxe — Diâmetro. 
Observações meridianas. 
29 — Órbita lunar — As principais perturbações do movimento Ke

pleriano — Tábuas da Lua. 
Calendários lunares. 

CAPÍTULO X 

30 — Teoria dos eclipses do Sol e da Lua. 
31 — Ocultação de estrelas pela Lua. 
32 — Cálculo da órbita de u m planeta ou de u m cometa — Cometas 

periódicos. 
33 — Movimento dos satélites de Júpiter — Eclipses. 
Velocidade da luz. 
Quadro geral do sistema solar. 

34 — Astronomia das estrelas — Estrelas — Nebulosas — Brilho e 
magnitude das estrelas. 

Espetroscopia — Fotografia. 

CAPÍTULO XI 

Noções de Geodésia 

35 — Fim das operações geodésicas — Antigas medidas da Terra. 
Medida de u m arco de meridiano. 
36 — Estações — Sinais luminosos — Triangulação — Excesso 

esférico. 
Medida das bases. 
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Cálculo dos triângulos geodésicos. 
Teorema de Legendre — Compensação dos erros. 
37 — Cálculo do arco do meridiano por segmentos. 
Fórmulas geodésicas — Elementos do elipsóide terrestre. 
38 — Arcos de meridianos medidos sôbre a Terra — Comparação 

dos resultados. v 

O sistema métrico. 
Arcos de paralelos — Coordenadas geográficas. 
Redução ao elipsóide. 
39 — Nivelamento geodésico — Altitude absoluta de uma estação 

— .Precisão do nivelamento geodésico. 
Observações do pêndulo — Fórmula de Clauraut. 
O achatamento da Terra. 

CAPÍTULO XII 

Geografia 

j ^ 40 ~^a.rtas por ProJ'eÇão ortográfica e estereográfica — ProDrie-
dades — Deformações. ^ 

Cartas por desenvolvimento. 
Desenvolvimento de Flamsteed-Sanson e de Bonne — Propriedades 

— Deformações. * ra 

Carta de Mercator — Propriedade. 
... 41 —.Projeção zenital equivalente de Lambert — Propriedades — 
Deformações — A carta do Brasil. 

Classificação das projeções geográficas. 
Teoria geral das cartas geográficas. 

CADEIRA D E QUÍMICA GERAL, INORGÂNICA E N O Ç Õ E S D E 
QUÍMICA ORGÂNICA 

1 — Recapitulação geral das leis das combinações químicas. Idem 
da teoria atômica. 
í~- 2 A ~ P ^ P i o s . da equivalência e suas aplicações químicas. Prin
cipio dos estados inicial e final. Variação do calor de reação com a tem
peratura. Determinação do calor de reação. Calor de formação dos 
compostos químicos. "«*y«u 

3 — Calor de combustão. Poder calorífico dos combustíveis. 
4 — Temperaturas de combustão. Recuperação do calor. 

• 5 1» P^Sc íPi o d e Carnot. Potencial termodinâmico. Afinidade quí
mica. Equilíbrio químico. Equação geral do equilíbrio químico. Evo
lução dos sistemas químicos. 

6 — Cinética química. Velocidade de reação. Catalise. Principais 
catalisadores industriais. 
,. 1—Aplicações da mecânica química. Alotropia. Fusão e solidi-
lín^fr. % ml!turas binárias e ternárias. Vaporização das soluções 
líquidas. Pressão osmótica. 
ha*â*TA

 1 < m i z a « ã 0 e_m solução. Aplicações da teoria iônica. Acidez e 
SfcalnSria S ° l u C ° e s a 1 u o s a s - Indicadores coloridos. Acidimetria e 
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9 — Princípios gerais de eletroquímica e suas aplicações. 
10 — Oxidação e redução. 
11 — Fermentação. 
12 — Dispersões coloidais. 
13 — Carbono. Combustíveis. 
14 — Combustíveis naturais sólidos. 
15 — Combustíveis sólidos preparados. 
16 — Combustíveis líquidos e gasosos. 
17 — Combustão dos gases, dos líquidos e dos sólidos. Limites de 

inflamabilidade. Propagação da combustão. 
18 — Sílica e silicatos. 
19 — Vidros. 
20 — Argilas. Produtos cerâmicos. 
21 — Gesso. Cal. Cimento. 
22 — Ensaio químico dos metais. Corrosão. 
23 — Ensaio físico-químico dos metais. Metalografia microscópi

ca. Ligas metálicas. 
24 — Classificação dos produtos siderúrgicos. Alotropia do ferro. 

Ligas ferro-carbono. 
25 — Fabrico do ferro-guza. Minérios e fundentes. Reações quí

micas do alto forno. Escórias. 
26 — Fabrico do aço. Processos Bessemer e Martin-Siemens. 
27 — Tratamento térmico dos aços. Aços especiais. 

QUÍMICA ORGÂNICA 

1 — Composição das substâncias orgânicas. Análise elementar 
qualitativa e quantitativa e determinação da fórmula molecular de u m 
corpo puro orgânico. Polimeria. 

2 — Classificação das substâncias orgânicas. Funções. Grupa
mentos funcionais. Homologia. Isomeria. Fórmulas constitucionais. 
Isomeria estereoquímica. 

3 — Hidrocarbonetos acílicos saturados. 
4 — Hidrocarbonetos não saturados etilênicos, acetilênicos e dio-

lefínicos. 
5 — Derivados halogenados dos hidrocarbonetos acíclicos. 
6 — Alcoóis em geral. Alcoóis univalentes saturados e não saturados. 
7 — Glisóis. Alcoóis polivalentes. 
8 — Esteres de ácidos inorgânicos. Éteres óxidos. Tióis e tio-

éteres. 
9 — Aldeídos e cetonas acíclicas e seus derivados. 
10 — Ácidos gordos monobásicos saturados e não saturados. 
11 — Esteres de ácidos orgânicos. Gorduras. Ceras. Saponificação. 
12 — Ácidos acíclicos dibásicos. 
18 — Derivados halogenados dos ácidos acíclicos. Cloretos de áci

dos. Anídridos. Tio-ácidos e tioanídridos. 
14 — Oxiácidos acíclicos. Ácidos aldeídicos e ácidos cetônicos. 

Lactonas. 
16 — Glicídeos. Propriedades gerais das oses. Tetroses. Pento-

ses. Hexoses. 
16 — Holosídeos. Bioses. Polioses. 
17 — Aminas acíclicas. Iminas. Amino-ácidos. 
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18 — Nitnlas e iso-nitrilas. Derivados do cianogênio. 
on ~~ d ™ ! . - Imidas- Uréias e seus derivados. 
2 0 - F o s f m a s arsinas e estibinas. Compostos alcoilmetálicos. 
oo ~ £}dr o c a r b o n e t°s Poümetilênicos. Terpenos. Cantoras. 
^ — Hidrocarbonetos aromáticos. 

dos S l f Ô n i S ? ^ 0 8 halogenados dos Wdrocarbonetos aromáticos. Aci-
9K "~ ^«vados nitrados dos hidrocarbonetos aromáticos. 
A ~ - P r o d u t°s de redução dos compostos aromáticos nitrados. 
A m m a s aromáticas e seus derivados. '««ws. 

26 — Compostos diazóicos e azóicos. Hidrazinas. 
27 — Fenóis em geral. Fenóis univalentes, bivalentes e triva-

lentes e seus principais derivados. 
28 — Alcoóis e aldeídos aromáticos. 
29 — Cetonas aromáticas. Quinonas. 
. S0 —,Acidos aromáticos e seus derivados principais. Oxiácidos e 

ammo-ãcidos aromáticos. 
31 — Compostos heterocíclicos de núcleos pentagonais. 
32 — Compostos heterocíclicos de núcleos hexagonais. 
33 — Matérias corantes sintéticas. 
34 — Glicosídeos. Alcalóides. 

CADEIRA DE MINERALOGIA E PETROGRAFIA E GEOLOGIA 
1 — Introdução geral. As ciências geológicas. Seu papel na En
genharia. 

2 — Matéria cristalina e cristal. Leis fundamentais. 
3 — Simetrias e fôrmas cristalinas. Noções sôbre as teorias cris-

talográficas. Macias. 
4 — Propriedades mecânicas e térmicas dos minerais. 
5 — Propriedades óticas, elétricas e magnéticas dos minerais. 
6 — Composição química dos minerais; isomorfismo e polimorfismo. 
7 — Classificação mineralógica. Processos de identificação dos 

minerais. 
8 — Minerais essenciais das rochas eruptivas. Silicatos acessórios 

mais comuns. 
9 — Minerais mais importantes das jazidas minerais. 
10 — Morfologia da terra. Constituição da crosta. Rochas. Os 

fenômenos geológicos e seu ciclo. A vida. 
11 — Rochas eruptivas. Os métodos da Petrografia. Principais tipos. 
12 — A sedimentação e a diagênesis. Rochas sedimentares. 
13 — As rochas como materiais de construção. 
14 — Combustíveis minerais. 
15 — O diastrofismo. As estruturas. Influência da estrutura geo

lógica nas construções. 
16 — Metamorfismo. 
17 — Rochas metamórficas. 
18 — Jazidas minerais em geral. 
19 — Tremores de terra. Vulcões e fontes termais. 
20 — A gliptogênesis. Intemperismo. Estudo de desmoronamen

tos. Os solos: noções de pedologia. 
21 — A água subterrânea: noções de hidrologia. 
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22 Ação das águas correntes. O ciclo erosivo. Influência da 
natureza das rochas e da estrutura. O papel da geologia na represen
tação do relevo. 

28 — Ação do gelo e dos ventos. 
24 — Ações litorâneas. 
25 — Movimentos epirogênicos. Transgressões e regressões do mar. 
26 — Teorias orogênicas. 
27 — Princípios gerais da Estratigrafia. Divisão do tempo geológico. 
28 — As formações precambrianas. Sistemas Archeano e Algon-

kiano. O Complexo Brasileiro, a série de Minas e formações congêneres. 
29 — Os sistemas eopaleozóicos. As camadas de Anitápolis, a sé

rie Bambuí e a série das Lavras. O Gothlandiano da Amazônia. 
30 — O sistema Devoneano. Formações devoneanas da Amazônia 

e do Sul do País. 
31 — Sistemas Carbonífero e Permeano. O carbonífero marinho da 

Amazônica e as camadas inferiores do sistema de Sta. Catarina. 
32 — Sistemas Triássico e Jurássico. As camadas superiores do 

sistema de Sta. Catarina. Formações dos vales do Parnaíba e do To
cantins. 

33 — Sistema Cretáceo. A formação de Bauru. As séries marinhas 
da costa setentrional e as formações cretáceas do interior. 

34 — Formações cenozóicas. As camadas terciárias do planalto 
meridional, da costa setentrional e da Amazônia. O Quaternário no 
Brasil. 

35 — Generalidades sôbre os recursos minerais do País. 

C A D E I R A D E RESISTÊNCIA D O S M A T E R I A I S 
(3 horas por semana) 

PRIMEIRO PERÍODO 

I) Noções de grafo-estática e cálculo-gráfico. 

1 — Forças — Sua composição no plano. Polígono funicular. Pro
priedades dos polígonos funiculares. Distribuição contínua de forças 
Curvas funiculares. Parábola e Catenária. 

2 — Decomposição de forças no plano. Processos Culmann, Ritter 
e Zimmerman para decompor uma força segundo três direções. 

8 — Momentos de forças no plano. Forças no espaço. Forças pa
ralelas e forças quaisquer. 

4 — Transformação de figuras planas. Integração gráfica. Casos 
particulares. 
II) Momentos estáticos e de segunda ordem. 

5 — Momentos estáticos de forças e de figuras planas. -Centros 
de gravidade. Processos gráficos. 

6 — Momentos de segunda ordem. Definições. Translação e ro
tação dos eixos. Elipse de inércia. 

7 — Círculos de Land-Mohr — Antipolos. Substituição de áreas por 
forças. Núcleo centraL Momento de inércia polar. Aplicações. 

8 — Processos gráficos. Culmann e Land-Mohr. Forças e áreas. 
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III) Resistência dos materiais. 

riais' ^fí^stcSftnS notteS S*""»*? dos «*-
Ções Classificação das t ^ < £ 5 ^ £ £ S Z *" M°™-

tiddidT S2S&Í&J^ °U comP^ã<»- Módulo de elas-

St tt*^"^^ 
sões11'c;rfatá0stifPÓteSedeNaVÍer- Linha ^- Cálculo das te* 

Eeljo 7lrTÍ Í^ApaSS. ^ ^""^ ^ ^^ 
13 — Cisalhamento. Módulo de elasticidade transversal Distor-

fíe^T ̂ V*™**** das ten«5es. Cisalhamento proveniente da 

forma4"- RelaÇã° entre G e E* Rel«Jão entre o e T. Trabalho de de-

j fl
15 7" Jorçao ~ Secção circular. Cálculo do diâmetro em função 

do angulo de rotação e da tensão admissível. Momento torcedor em fun
ção da potência. Trabalho de deformação. Secções diversas. 

16 — Solicitações combinadas. Flexão e compressão (ou tração). 
Linha neutra. Núcleo central. Lei do trapézio. Caso em que o material 
rer.iste à tração. 

17 — Caso em que o material não resiste à tração. Processo grá
fico para a determinação da linha neutra. Tabelas para as secções em 
forma de coroa circular. 

18 — Flambagem — Fórmula de Euler e limites de sua aplicação 
19 — Fórmulas de Tetmayer e de Schwartz. Rankine. Diagramas 

e tabelas. 
20 — Cargas aviais com excentricidade conhecida. Determinação 

do grau de segurança. 
21 — Efeito do cisalhamento nas peças sujeitas a flambagem. Caso 

das colunas reticuladas. Fórmulas de Krohn. 
22 — Tração (ou compressão) e cisalhamento. Equilíbrio duplo ou 

plano. Círculo de Mohr. Elipse das tensões. Tensões principais. Ten
sões combinadas. 

23 —• Equilíbrio triplo ou sólido. Elipsóide das tensões. Círculos 
de Mohr. Curvas isostáticas para u e t . 

25 — Compressão (ou tração) e cisalhamento. 
26 — Compressão (ou tração) e torção. 
27 — Flexão e torção. 
2 8 — Cisalhamento e torção. 
29 — Várias teorias sôbre a rutura de materiais submetidos a es

forços combinados. 
30 — Elementos da teoria geral da elasticidade. Tensões e defor

mações em u m ponto no interior de u m corpo. 
31 — Aplicação da teoria da elasticidade aos envólucros, tubos, dis

cos, placas, etc. Paredes delgadas ou espessas. 
32 — Solicitações dinâmicas. Teoria aproximada. Aplicações. 
33 — Solicitações repetidas ou oscilantes. Leis de Woiuer. 

mulas de Launhardt e Wefrauch. 
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S E G U N D O P E R Í O D O 

34 — Classificação das construções esteticamente determinadas 
e indeterminadas. Diversas espécies de apoios. 

35 — Vigas simples reticuladas. Número de barras suficiente para 
a sua rigidez. Processos de Culmann, Ritter e Zimmerman. Gráfico de 
Cremona. Barras redundantes. 

36 — Teorema de Mohr relativo à superfície dos momentos. Vigas 
com dois apoios. Termos de carga. 

37 — Vigas sôbre mais de dois apoios. Equação dos três momen
tos. Vigas engastadas nos apoios extremos. 

38 — Teorema de Betti, Boussinescq, Maxwell, Castigliano e do tra
balho mínimo. Aplicações em casos simples considerando-se somente o 
trabalho de deformação relativo à flexão. 

39 — Aplicação desses teoremas ao caso dos reticulados. Teorema 
dos trabalhos virtuais. 

40 — Arcos a 3 e 2 articulações e engastados. Alma cheia e reti
culados. Aplicação dos teoremas sôbre deformações à determinação das 
incógnitas hiperestáticas. 

41 — Quadros rígidos simples. Diagramas dos momentos flectores, 
dos esforços cortantes e dos esforços normais. 

42 — Concreto armado. Materiais. Propriedades. Experiências e 
bâ .es para o cálculo. Tensões admissíveis. Diversos regulamentes. 

43 — Compressão axial de peças retas. Armaduras longitudinal e 
transversal. Concreto cintado. Flambagem. 

44 — Flexão. Cálculo de vigas retangulares de simples e dupla 
armadura. 

45 — Cálculo de vigas em T de simples e dupla armadura. Dimen-
sionamento. Aplicação de tabelas e ábacos. 

46 — Cálculo dos estribos e barras curvadas nas peças flexionadas. 
Aderência. 

47 — Peças sujeitas à ação simultânea de flexão e compressão. Cál
culo analítico. Ábacos. Processo gráfico. 

48 — Cálculo aproximado de placas retangulares com armaduras 
cruzadas segundo Marcus. Lages chatas sôbre colunas em forma de co
gumelos. 
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

(Programa dos Exercícios) 
1.° PERÍODO 
1 — Determinação da elipse de inércia e núcleo central de diversas 
secções. Soluções analíticas e gráficas. 

2 — Exercícios sôbre tração e compressão simples. Igual resistência. 
3 — Exercícios sôbre flexão. Cálculo de vigas de madeira e metá

licas para qualquer sistema de carga. Flexão oblíqua. 
4 — Exercício sôbre cisalhamento. Cálculo de rebites, parafusos 

e tacos de madeira considerados como elementos de ligação das peças 
que formam as secções compostas. 

5 — Secções solicitadas à compressão e flexão no caso em que o 
material é capaz de resistir a esforços trativos. Lei do trapézio. Caso 
em que o material não resiste à tração. Processo gráfico e tabelas. 
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BSO l ^ ^emplos de cálculos de colunas. Aplicação das fórmulas de 
Euler, Rankine e Tetmayer. Aplicação de tabelas. Colunas reticuladas 
Calculo levando em consideração o cisalhamento. 

A 1 r~ ^ P ^ Ç ã 0 d ° círculo de Mohr ao caso do equilíbrio plano. Tra
çado das elipses das tensões e das curvas isostáticas. 

8 — Exercícios sôbre flexão e torção. 
, , 9 ~ Aplicação da teoria da elasticidade aos envólucros de paredes 
delgadas e espessas. 

2.° PERÍODO 

1 — Determinação dos esforços em vigas simples reticuladas pelos 
processos de Ritter, Culmann e Cremona. Projeto completo de tesoura 
de telhado. 

2 — Exercícios sôbre a deflexão das vigas nos apoios. Teorema 
de Mohr. Emprego de tabelas de termos de carga. Vigas perfeitamente 
engastadas. 

8 — Vigas contínuas. Aplicação do teorema dos três momento" 
Diagrama dos momentos fletores e esforços cortantes. 

4 — Aplicação dos teoremas de Castigliano, do trabalho mínimo, 
do trabalho virtual e de Maxwell. 

5 — Exercícios sôbre arcos a 3 e 2 articulações e sôbre arcos en
gastados sujeitos a cargas fixas com o auxílio desses teoremas. 

6 — Exercícios sôbre pórticos simples. Diagrama dos momentos 
fletores, esforços normais e tangenciais. 

7 —• Projeto completo de uma estrutura em concerto armado para 
prédio aplicando-se nas lages o processo aproximado de Marcus. Es
tudo especial sôbre os estribos e barras curvadas das vigas T com 
"voutes". 

8 — Projetos de colunas cintadas. Casos de flambagem. 
9 — Secções de concreto armado sujeitas a compressão excêntrica. 

Processos analíticos e gráficos. 
ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES 

(2 horas por semana) 
PRIMEIRO PERÍODO 

1 — Estabilidade das construções, Generalidades. Fundamentos. 
Classificação das construções em estáticas e hiperestáticas. 

a) Alma cheia. 

2 — Vigas simples. Cargas permanentes de ação direta ou indi
reta. Reações dos apoios, esforços cortantes e momentos fletores. Pro
cessos analíticos e gráficos. 

3 — Cargas móveis de ação direta ou indireta. Máximas reações 
dos apoios e máximos esforços cortantes. Processo analítico e polígono 
de Winckler. 

4 — Máximos momentos fletores. Processos analíticos e gráficos. 
5 — Emprego das linhas de influência nas determinações dos nú

meros precedentes. 
6 — Vigas Gerber. — Cargas permanentes de ação direta ou indi

reta. Cargas móveis. Máximas ou mínimas solicitações em qualquer 
secção com o emprego das linhas de influência. 
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7 — Arcos a 3 articulações. Forças quaisquer ou verticais. Polí
gono das pressões. Cálculo das tensões em qualquer secção. 

8 — Cargas móveis. Estudo das solicitações em qualquer secção 
com o emprego das linhas de influência. 

b) Construções reticuladas. 

9 — Vigas simples. Recapitulação dos processos de Culmann. Rit-
ter, Zimmermann e Cremona. Cargas fixas. 

10 — Cargas móveis. Esforços máximos e mínimos nas barras dos 
banzos, nas diagonais e nas verticais. Linhas de influência. 

11 — Vigas de banzos paralelos. Diversos tipos. Contradiagonais. 
Cálculo dos contraventamentos. 

12 — Vigas de banzos curvos, especialmente as parabólicas e semi-
parabólicas. 

18 — Vigas Gerber — Cargas fixas ou móveis. Linha de influên
cia para os esforços em qualquer peça. 

14 — Arcos a 3 articulações. Cargas fixas ou móveis. Polígono 
das pressões. Linhas de influência. 

15 — Aplicação a uma tesoura de hangar levando em conta a ação 
do vento. 

16 — Reticulados múltiplos — Processos aproximados para a eli
minação das indeterminações. 

17 — Deformações. Diversos processos para a determinação das 
deformações dos reticulados. Gráfico de Williot e polígonos funiculares. 

18 — Esforços secundários. Atrito nas 'articulações. Rigidez e 
excentricidade no caso de juntas rebitadas. 
c) Construções diversas. 

19 — Barragens. Condições para a sua estabilidade. Perfis clás
sicos. Perfis da Inspetoria de Secas. Verificação gráfica. Perfis re
tangulares, trapezoidais e triangulares. Correção de M. Lévy. 

20 — Tensão em qualquer ponto pela teoria da elasticidade. Di
versas hipóteses. Elipses das tensões e curvas isostáticas. 

21 — Muros de arrimo. Empuxo das terras sôbre os muros. Hi
póteses admitidas. Plano de rutura. Distribuição das tensões. Sobre
cargas reduzidas a terra. 

22 — Muros inclinados e curvos. Soluções aproximadas. 
23 — Teoria da coesão das terras. Alturas dos cortes em função 

da inclinação e vice-versa. 
24 — Silos. Diversos tipos. Pequenas e grandes células. Pressão 

horizontal sôbre as paredes e vertical sôbre o fundo. 
25 — Chaminés. Ação do vento. Diversas fôrmas de secções. Al

venaria de tijolos e concreto armado. 
SEGUNDO PERÍODO 
26 — Construções biperestáticas. Grau de indeterminação. Sis
temas principais. 

27 — Resolução dos sistemas hiperestáticos pelo teorema de Cas-
tigliano. Arcos a duas articulações e engastados. Vigas contínuas. 
Pórticos. 

28 — Teorema do trabalho mínimo. Sua aplicação a diversos casos 
hiperestáticos. 
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29 — Resolução dos sistemas hiperestáticos pelo teorema dos tra 
balhos virtuais. Construções reticuladas e de alma cheia. 

30 — Idem, idem, pelos deslocamentos virtuais. 
«81. — Diversas aplicações do teorema de Maxwell. Linhas de in

fluencia para os deslocamentos de qualquer ponto da construção. 
32 — Processo dos pesos elásticos. Elipse de elasticidade. Centro 

elástico. 
33 — Aplicação aos arcos de alma cheia. Linhas de influência para 
as incógnitas hiperestáticas. 

34 — Aplicação aos pórticos simples. Dimensionamento das secções 
em concreto armado. 

35 — Processos aproximados para o cálculo dos arcos e abóbadas. 
Processo Méry. 

36 — Arcos e pórticos reticulados. Resolução pelo processo dos 
pesos elásticos. Linha de influência para qualquer barra. 

37 — Equações de coerência linear. Duplo modo de conduzir os 
cálculos. Equações clapeironeanas. 

38 — Resolução das equações lineares pelos determinantes. For
mação das matrizes diretas e inversas. Processos práticos para a sua 
resolução. Algoritmo de Gauss, retângulo de Lewe e outros. 

39 — Resolução dos pórticos simples e associados pelo método de 
Rieger. Aplicação do formulário. 

40 — Equações gerais das deformações de uma peça prismática de 
simples e pequena curvatura. Equações de Bresse. Seu emprego a di
versos sistemas hiperestáticos. 

41 — Teoria das deformações angulares e lineares. Aplicação dos 
teoremas de Mohr. Rotações e deslocamentos elásticos. Engastamentos 
elásticos. Grau de engastamentos. 

42 — Equação dos três momentos. Sua aplicação às vigas contínuas 
e aos pórticos. Nós indeslocáveis e deslocáveis. 

43 — Equação dos quatro momentos. Resolução de pórticos múl
tiplos. Nós indeslocáveis e deslocáveis. 

44 — Vigas engastadas elàsticamente de momento de inércia va
riável "Voutes" retas e parabólicas. Aplicação das tabelas de Stras-
sner. Equação dos três momentos para o caso de vigas contínuas de 
momento de inércia variável. 

45 — Resolução das vigas contínuas pelo processo gráfico do polí
gono das tangentes. Linhas cruzadas. Pontos fixos ou focos. Linhas 
de influência para os momentos fletores, esforços cortantes e reação 
dos apoios. 

46 — Resolução dos sistemas hiperestáticos pelo processo dos pon
tos fixos. Coeficiente de propagação dos momentos. Nós indeslocáveis 
e deslocáveis. Forças de sustentação. 

47 — Equação de Fontviolant. Sua aplicação à resolução dos sis
temas hiperestáticos. Vigas engastadas, vigas contínuas, arcos e pór
ticos. 

48 — Resolução dos sistemas hiperestáticos pelas deflexões das ex
tremidades das peças. Processo Maney. Pórticos simples e associados. 
Uso de ábacos. 



— 365 — 

ESTAB I L I D A D E E C O N S T R U Ç Õ E S 
(Programa dos Exercícios) 

1.° PERÍODO 

1 — Vigas simples. Determinação dos máximos momentos fletores 
e esforços cortantes por processos analíticos e gráficos. Ação das car
gas permanente e acidental. 

2 — Exercício sôbre o emprego das linhas de influência. 
3 — Determinação dos esforços em uma viga Gerber. Detalhes para 

concreto armado. 
4 — Projeto de u m arco a três articulações sujeito a cargas móveis. 

Linhas de influência. 
5 — Determinação dos esforços máximos e mínimos nas peças de 

uma viga simples reticulada. Diversos tipos com cordas retas ou polí-
gonas. 

6 — Determinação dos esforços em u m arco reticulado a 3 arti
culações para cobertura de hangar. 

7 — Verificação de u m perfil de barragem de alvenaria. 
8 — Exercícios sôbre o empuxo das terras. Muros de arrimo em 

alvenaria e em concreto armado. Projeto detalhado. 
2.° PERÍODO 
1 — Cálculo de arcos e pórticos hiperestáticos pelos teoremas sôbre 
deformações. 

2 — Arcos engastados e a duas articulações pelo processo das elip
ses de elasticidade. Linhas de influência. 

Exercícios sôbre resolução das equações lineares pelos determinan
tes. Algoritmo de Gauss e retângulo de Lewe. 

4 — Aplicações das equações de Bresse à resolução de vários casos 
hiperestáticos. 

5 — Aplicação dos teoremas dos três e dos quatro momentos aos 
pórticos simples e múltiplos. 

6 — Vigas engastadas elásticamente. Grau de engastamento. "Vou-
tes" retas e parabólicas. Tabelas de Strassner. 

7 — Cálculo de viga contínua de J constante pelo processo gráfico 
do polígono das tangentes. Diagramas totais dos máximos e mínimos 
momentos fletores e esforços cortantes. Linhas de influência. 

8 — Aplicação do processo dos pontos fixos ao cálculo de uma viga 
contínua de momento de inércia variável. 

9 — Aplicação do mesmo processo à determinação dos esforços em 
pórticos múltiplos. 

C A D E I R A D E FÍSICO-QUÍMICA (I P A R T E ) 
(Decreto n.° 7.071 de 6/4/1935.) 

INTRODUÇÃO E TÉCNICA DE LABORATÓRIO 

1. Pesos e volumes físicos, químicos e industriais. Pesagens e me
dições exatas e avaliadamente exatas. Protocolo dos trabalhos de labo
ratório. Representação gráfica dos resultados e nomogramas. Critério 
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sôbre a precisão. Os erros e os cálculos. Relatórios, atestados e pa-
receres. 

labor: Exercício de / 1 Interpolações e conferição com Vernier / 
/ 2 Ponto zero / 3 Sensibilidade / 4 Igualdade dos braços / 5 Variação 
das oscilações / 6 Várias pesadas exatas do mesmo corpo / 7 Idem ava-
liadamente exatas / 8 Corpos Higroscópicos / 9 Conferição e correção 
dos pesos analíticos / 10 Idem dos pesos técnicos / 11 Idem na balança 
decimal / 12 Cálculo do erro médio dos erros / 13 Interpolações / 14 
Determinações de ponto zeros / 15 Pesagens analíticas / 16 Idem téc
nicas / 17 Idem de observações interessantes / 18 Demonstração grá
fica / 19 Homogeneizar curvas / 
2. Definições dos estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Solu
ções sólidas, líquidas e gasosas. Estados físicos das soluções. Corpus
culos, moléculas, átomos, núcleos, elétrons. Efeitos eletrostáticos (Cou-
lomb) e eletrodinâmicos (ampère). Ondas eletro-magnéticas do co-
volume na química coloidal. (Dispersologia). Superfícies e superfícies 
específicas. Definição da expressão solução e suspensão. 
3. A densidade dos líquidos, dispersóides, dispersões, emulsóides, 
emulsões e de corpos sólidos. Concentração e porcentagem, influência 
da temperatura. 

labor: / 20 Determinações de densidades e concentrações de saca-
rose / 21 Idem de lactose. / 22 Idem de glicerina / 23 Álcool etílico / 
/ 24 metílico / 25 Acetona / 26 Suco de frutas / 27 fermentados esponta
neamente / 28 Densidade de leite / 29 Idem de frutos inteiros / 30 
Idem de sementes / 31 Idem de dispersões de caulim / 32 Idem de tal
co / 33 Idem de amido / 34 Idem de cal / 35 Soluções definidas de gor
dura em gasolina (Éter de petróleo) / 36 Higroína / 37 Idem de éter 
sulfúrico / Nomograma de densidade e concentração de soluções de / 38 
Soda cáustica / 39 Ácido sulfúrico / 40 Clorídrico / 41 De outras so
luções. 
4. Sorpção, adsorpção, co-sorpção (adesão e coesão), plasticidade 
e elasticidade de líquido, semi-líquidos e sólidos. Polarização e arquite
tura de átomos e moléculas, A gravitação, atrações eletroestáticas, ele-
tro-dinâmicas e os seus efeitos. 
5. A nefelometria e a dispersologia. Sedimentação por gravita
ção e por centrifugação. As soluções de diversas dispersidades. Mi-
lianálise. 

labor: / 42 nefelometria de cloretos / 43 de sulf atos / 44 de fos
fatos / 45 de cálcio / 46 de magnésio / 47 de bário / 48 de prata / 49 
de chumbo / 60 de ácidos / 51 de vidro / 52 sulfato de bário /53 Clo
reto de prata / 54 prata / 55 cobre / 56 chumbo / 57 cílica / celulose. 
6. Preparação, conferição e emprego de soluções de concentração 
o porcentagem definidas. Soluções tituladas para columetria e para fins 
técnicos. Soluções saturadas, hipersaturadas e cristalizações. 

labor: Conferição de / 59 Matrazes / 60 Pipetas / 61 Bureta / 62 
Aferir frascos / 63 Preparação de soluções tituladas de ácido sulfúrico 
N/10, N/5, jN/2 e N/l / 64 Idem de ácido clorídrico N/10, N/25, N/50, 
N/100, N/1Ó00, N/10000 e N/50000 / 65 Soluções saturadas e hipo-satu-
radas de sacarose pura / 66 Idem de consumo / 67 Idem de Muscavo 
/ 68 de lactose / 69 de glicose / 
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7. O fenômeno Tyndall. Ultramicroscopia aplicada à nefelome
tria, Concentrações molares e tônicas C H (pH). Métodos de determinar 
com indicadores. 

labor: Observações dos .'trabalhos nefelométricos com fenômeno 
Tyndall correspondentes aos trabalhos de 42 a 50 do Ponto V. 

8. Colorimetria especialmente no campo da dispersologia. Disper-
sóides coloridos, influências da C H (pH), da concentração molecular e 
iônica. 

labor: Preparações de soluções de diferentes p H com a C H / 70 
com ácido sulfúrico / 71 com ácido acético / 72 com hidrato de sódio / 73 
com carbonato de sódio / 74 com amoníaco / 75 com "puffers" de fos
fatos / 76 de boratos / 77 com acetatos / 78 procurar o indicador que 
serve para determinar o p H das soluções preparadas / 79 Determinar 
colorimètricamente amoníaco / 80 cobre / 81 ferro / 82 azul de meti-
leno / 83 azul de metila / 84 eosina / 85 fucsina / 86 extratos vege
tais coloridos (beterraba, etc.) / 87 côr do vinagre tinto / 88 vinho 
tinto / 
9. Mediação de temperaturas, termômetros, termo-elementes. Pon
to de fusão e de ebulição e congelação de soluções líquidas de corpos hi-
drófilos e hidrófobos. Crioscopia. 

labor: / 89 Conferição de termômetros / 90 a 0°C / 91 100°C / 
conforme a pressão atmosférica / 92 pelo ponto de fusão do sulfato de 
sódio com 10 de água (32,383°C) / 93 brometo de sódio com duas molé
culas de água (50,674°C) / 94 fosfato neutro de sódio com 12 moléculas 
de água (78,3°C) / 95 alumen de amônio (95°C) / 96 nitrato de prata 
(208,6°C) / 97 estanho (231,8) / 98 chumbo (327,3°C) / Crio-hidratos / 
/ 99 de Tio-sulfato de sódio com 5 de água (11,0°C) / 100 de nitrato de 
potássio (-2,85°C) / 101 de cloreto de potássio (-11,1°C) / 102 de clo
reto de amônio (-15,80C) / 103 de nitrato de amônio (-17,5°C) / 104 
de nitrato de sódio <-18,5°C) / 105 cloreto de sódio (-21,2°C) / 
10 A viscosidade das soluções coloidais e dos dispersóides hidró-
lilos. Determinação quantitativa e a importância na técnica. 

labor: A viscosidade / 106 de soluções de cola de carpinteiro / 107 
idem em diferentes temperaturas / 108 idem com diferentes p H / 109 
idem com gelatina / 110 de soluções de sabão / 111 com leite (juntando 
lab-fermento) / 112 com gorduras / 113 com oleína / 114 com banha / 

11 A tensão superficial: Métodos, técnica e determinações para 
os diferentes fins. 

labor: A tensão superficial: / 115 determinar da glicerina de O a 
5 % / 116 Idem de 4 a 1 0 % / i;7 Idem de 80 a 9 0 % / 118 Idem de 88 
a 100% / 119 de álcool etileno de 0 a 2 5 % / 120 Idem de 24 a 5 0 % / 121 
Idem de 48 a 100% / 122 de ácido láctico de 0 a 1 0 % / 123 Idem de 8 a 
2 0 % / 124 de sabão de soda de 0 a 1 0 % / 125 de 10 a 2 0 % / 126 de 
20 a 30 % / 127 Idem com sabão de amoníaco / 128 Idem com éter sul
fúrico de 0 a 5 % / 129 Idem com álcool metílico / 130 Idem de acetona / 
12 O microscópio e seu uso. Técnica de estudos no microscópio. 

labor: O microscópio / 131 estudo e desenho de fibras de algodão 
/ 132 de linho / 133 de seda artificial / 134 de teia de aranha / 135 es-
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camas de borboleta / 136 de poeiras e impurezas / 137 lama de água 
estagnada / 138 células vegetais / 

13 Filtração, ultrafiltração, difusão, diálise, pressão osmótica, (ci-
nética) das soluções, diferentes dispersidades. Purificação de líquidos 
por diálise. 

labor: Filtração com diferentes filtros (ultrafiltração) / 139 sus
pensão de barro / 140 breu / 141 sulfato de bário / 142 solução de sa
bão / 143 cola de carpinteiro / 144 diálise de leite / 145 diálise de aci-
dalbumina / 146 de alcaliabuminatos / 147 de hidrato férrico coloidal / 

14 A superfície dos corpos. Cargas eletrostáticas em relação à 
dispersidade de colóides e dispersóides. Efeitos eletrodinâmicos. 

15 Análise capilar. 
labor: / 148 capilarizar vinho tinto natural / 149 tintas de anili-

nas falsificadas / 150 tintas vegetais / 151 tinta de anilina pura / 152 
extratos vegetais / 153 tornesol / 154 / lacmóide / 155 lacmosol / 

16 Eletrólise, eletroforese, eletrofiltração. 
Nota — O estudante, tendo acabado o exercício prático, deve apre

sentar o resultado e m fôrma de u m relatório que refere em resumo aos 
pormenores e dados obtidos apresentando cópia do protocolo, sem en
trar e m considerações teóricas. 

O relatório contém o N o m e do autor. Número de matrícula. Número 
e Título do trabalho. Data do início e fim da experiência e a Assigna-
tura. O aluno escolherá o exercício; porém sem a colaboração. Cada 
dúvida experimental será esclarecida e m colóquio durante a aula prática. 

CADEIRA DE FÍSICO-QUÍMICA (H PARTE) 
(Decreto n.° 7.071 de 6/4/1935) 

1 Investigações e definições antigas. Filtração, difusão, diálise e 
pressão osmótica das colóides. Colóides e cristalóides. Histórico do 
desenvolvimento da química coloidal. A proveniência do nome coloi
dal. A definição atual. Defeitos desta definição. Soluções coloidais 
inorgânicas. Dispersões. Nomenclatura. Soluções coloidais liófilas e 
liófobas. Preparo de colóides. Filtros e dialisadores. 

labor: Preparo de / 1 acidalbumina pura de carne / 2 idem de 
caseína / 3 idem de ovo / 4 idem de glúten / 5 alcaliabulminato de car
n e / 6 idem de caseína / 7 idem de ovo / 8 ácido lisalbínico / 9 protal-
buminatos de sódio / 10 idem de amônio / 11 solução de farinha de 
trigo / 
2 A dispersoidação, (coloidização) mecânica (moinho coloidal), por 
condensação e elétrica. Estabilizadores.' Carecterísticos das soluções co
loidais e dos dispersóides de diferentes dispersidades. Côr e aspecto. 
Soluções micelares, moleculares, dissociadas e não eletrólitos. Emprego 
do microscópio, ultramiscrocópio e do fenômeno Tyndall. ̂  Propriedades 
e características da química coloidal e da química inorgânica e orgâ
nica. Reação química, reação física, eletroforese, eletrólise. Ponto ísoe-
létrico. 

labors Soluções coloidais com estabilizadores via nefelométrica. 
Preparação e purificação de soluções coloidais e análise capilar. / 12 
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t/*,*? aq^a branca / 18 vermelha / 14 azul / 15 amarela / 16 verde 
/ 17 preta / 18 amido / 19 grafite / 20 breu / 21 / namfins. /Wl 
rosene / 23 gasolina / 24 gordura / 25 sab£> ' m Á f T ^ ã t TH 
idem de ferro / 28 idem de sílica / 29 idem de cloreto de prata / 30 
sulfureto de mercúrio / 31 azul da prússia / 32 prata / 33 ouro / 
**= ArttfI CapÍlar de Cada ,colóide com a car^a negativa e positiva da 
fita. Cataforese e exame ultramicroscópico das soluções preparadas 
3 Sistemas homogêneos e heterogêneos. Microscópio e ultrami-
croscopio. Grau de dispersidade. Topografia das soluções S 
Emulsoides e dispersóides. Críticas desta classificação. Galerias subs 
tancias gelatinosas, plásticas e elásticas. Tamanho e orientação das 
partículas dispersas nos colóides. 

labor: / 34_ Movimento browniano das soluções preparadas / 35 
idem de suspensões em decantação de barro / 36 caulim / 37 talco / 
A , ^ r!? a r

J
a C â o

J
d e ^ale,rtas de sílico de diferentes pH / 39 idem 

de gelose / 40 idem de cola / 41 idem de sabão / 
/ 42 As condições da viscosidade das soluções preparadas conforme 

erfídal1"/ Concentraçao e idade d a sol«Çã° / 43 idem a tensão su-
1 44 / Ar Plasticidade da argila conforme a influência de pH e de 
secagem / 45 determinar a substância seca dessas argilas aumentando a 
temperatura ate peso constante / 46 Higroscopicidade da matéria plás-
elose / astlcldade de sabâo / 48 i d e m de gelatina / 49 idem de 

•t,-A ,sedimentaCão. Plano inclinado. Determinação do grau de dis-
persiDUidade e do peso molecular de dispersóides. Dispersões, disper
sóides, dispersóides micelares, moleculares, atômicas e eletrônicas Pes
quisas de Perrin e Rayleigh. 
labor: Determinação quantitativa da sedimentação de dispersões 
de / 50 caulim neutro, ácido e alcalino / 51 idem de talco / 52 idem de 
terra / 53 idem de farinha / 54 idem de amido / idem de solução co
loidal de breu / 
5 O movimento browniano e molecular. Energia cinética dos cor
pos dispersos. Influência do meio de dispersão. Dispersóides no éter 
universal. 
6 Afinidade química e afinidade física. Sorpções. Energias e 
ação das superfícies especificas. Sorpções e os catalisadores. Influên
cias das ondas eletromagnéticas. A fotoquímica dos dispersóides. 

labor: / 56 A sorpção de caulim com e sem mordente / 57 idem 
de talco / 58 idem suspensões de terras / 59 cloreto de sódio / 60 sul
fato de sódio / 61 fosfatos / 62 cloreto de potássio / 63 sulfato de po
tássio / 64 fosfato de potássio / 65 fosfato de sódio / 66 eosina / 67 
azul de metílico / 68 azul de metileno / 69 fucsina / 70 safranina / 71 
tornesol / 72 lacmosol / 73 albumina / 74 peptona / 75 soluções coloi
dais preparadas / 76 idem com fibras de algodão com tinta de anilina 
e outras / 77 idem de lã com tintas / 78 idem de seda / 79 de seda arti
ficial / 80 idem de cloreto de mercúrio com eosina na luz / 
7 Sol e gel. Precipitação. Sedimentação. O papel da carga das 
fases dispersas, da gravitação e da centrifugação. Estabilização e pepti-
zação. Característica de liófila, membrana haptgênica. A liteofobia e 

24 
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conseqüências secundárias, tensão superficial, viscosidade, elasticidade e 
plasticidade. Estrutura molecular. 

labor: Condições do p H e de ions na precipitação dos colóides pela 
gravitação e centrifugação de: / 81 prata / 82 cloreto de prata / 83 
ouro / 84 ferro / 85 caulim / 86 sílica / 87 hidrato de alumínio / 88 
breu / 89 tinta aquarela / 90 azul da prússia / 91 caseína / 92 leite / 93 
albumina / 94 peptona / 95 glúten / 96 albuminatos / 97 acidalbumina-
tos / 98 cola / 99 sabão / 100 procurar peptisadores para os preparados / 
8 _ Alterações reversíveis e irreversíveis da dispersidade. Condições 
para esse efeito nos emulsóides e suspensóides. O caráter químico e a 
superfície da fase dispersa. 

labor: Precipitar albumina com / 101 sulfato de amônio / 102 pelo 
calor / 103 álcool / 104 cloreto mercúrio / 105 nitrato de prata / 106 
acetato de chumbo / 107 ácido pícrico / 108 ácido tânico / 109 caulim 
/ 110 de gelatina / 111 de cola de carpinteiro / 112 de caseína / 113 de 
peptona / 114 de globulinas / 
9 Estabilidade dos dispersóides (moinho coloidal). Estabilizadores 
e peptizadores. Número ouro. Influência do modo de preparação, do 
tempo (idade), de impurezas, da superfície do recipiente e das ondas. 
Ações eletromagnética e cáusticas. Ações vibratórias. Condições na 
dispersoidização mecânica e outras. 

labor: Determinar o número ouro sem e com diversos estabilizado
res (impurezas) de: / 115 solução de prata / 116 cloreto de prata / 117 
brometo de prata / 118 iodeto de mercúrio / 119 ouro / 120 ferro / 121 
preparações nefelométrieas com ácido lisalbínico / 122 com protalbínico 
/ 123 com peptona / 124 com dextrinas / 125 com goma / 

Cristalização de / 126 sacarose / 127 lactose / 128 glucose / 
10 Inchamento. Síntese. Influência da concentração do catér e 
anion especialmente nos ácidos inorgânicos e orgânicos. Importância 
nas substâncias vivas e na tecnologia bio-química. 

labor: Inchamento com água e ácidos inorgânicos e orgânicos de: 
/ 129 cola / 130 de carne / 131 pele / 132 membranas intestinais / 133 
caseína / 134 cordas de tripa / 135 experiência higrométrica / 

Síntese de gel de: / 136 sílica / 137 gelose / 138 gelatina / 139 ca
seína / 140 grude de amido / 
11 A química coloidal da matéria viva. As células animais e ve
getais como sistemas coloidais. 
12 Fermentes e catalizadores (fermento inorgânico). 

labor: Experiência com / 141 diástase / 142 pepsina / 143 tripsina 
' 144 lab-fermento / 145 esponja e solução de platina / 146 idem de 
prata / 
13 A meteorologia e a dispersologia. Peptisação de micelas de água 
e de gelo a baixa temperatura. Influência de cargas eletromagnéticas 
de raios cósmicos, corpusculares e de ionizações. Luz zodiacal e fenô
meno Tyndall. Efeito de condensações e dispersões sôbre mudanças 
adiabáticas. 

labor: Observações / 147 variométricas / 148 fumaça de chaminé 
/ 149 comportamento de nuvens baixas e altas / 150 fenômeno Tyn
dall no ar / 151 formação de neblina por rarefação do ar puro e im
puro / 152 as cargas de líquidos dispersos no ar / 
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14 Desintegração. Moagem. Pulverização. Efeito sôbre o ma
terial em trabalho. Moinho coloidal. 

15 Purificação industrial de líquidos e gases. Clarificação, coagu-
lação. Purificação da água, de óleos, de produtos por hidrólise (glu-
cose), de extração (taninos, caseína, frutas, etc). 

labor: Purificação por absorpção / 153 suco de limão / 154 glu-
cose / 155 sacarose / 156 lactose / 157 mel / 158 óleos / 159 alcalói
des / Por coagulação / 160 água / 161 soluções com luminatos / 162 
caseina / 
16 Laças com tintas vegetais e de anilina. Medição das absorp-
ções. A carga do veículo e da tinta. 

labor: Fazer laças com os colóides coloridos anteriormente pre
parados / 163 com caulim / 164 idem talco / 165 idem hidrato de alu
mínio / 

17 Tintas minerais a óleo, caseína, sabão, cola, tintas aquarelas. 
Importância da liofobia e da obtenção da estabilidade. 

labor: Fazer tintas minerais / 166 com goma / 167 com sabão / 168 
idem com óleo / 169 idem de caseína / 

• 18 Tinturaria e adsorpção, co-sorpção e sorpções secundárias. Co
loração direta e por mordentes / 

labor: / 170 Tingir fibras ou tecido vegetal e animal com a mesma 
tinta (a escolher) / 

19 Caracteres gerais das colas, vegetais e animais. Influência do 
p H sôbre a qualidade. 

labor: Fazer cola / 171 de carpinteiro / 172 gelatina / 173 dex-
trina / 

20 Fabricação da celulose e papel sob o ponto de vista coloidal. As 
incrustes, proveniência, propriedades coloidais, influência da idade da 
matéria prima. Solvatação. 

labor: / 174 Experiência sôbre a absorpção e comportamento das 
incrustes conforme a idade e o estado de secagem. Purificação coloi
dal e química / 

21 Curtimento com matérias vegetais e minerais. Processo rever
sível coloidal e processo irreversível químico com manipulações prelimi
nares coloidais. 

labor: Fazer curtimento / 175 com substâncias minerais / 176 com 
taninos / 

22 Barros plásticos. Propriedades, matéria prima. Influência do 
p H sôbre a plasticidade e elasticidade. Influência da temperatura. 

23 Vidro, como solução sólida coloidal. 

labor: / 177 influências da temperatura sôbre a cristalização par
cial / 178 solubilidade / 

24 Catalisadores orgânicos e inorgânicos. 
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C A D E I R A D E BIO-QUÍMICA (I P A R T E ) 
(Decreto n.° 7.071 de 6/4/1935) 

1 Bio-química geral e tecnologia bio-química. Definição. Impor
tância na economia rural e social. As indústrias bio-químicas. Condi
ções atuais e futuras entre nós. A colaboração da tecnologia bio-quí
mica com a agricultura, silvicultura e indústria químicas. A nossa 
terra como fornecedora da matéria prima. 

2 Propriedades químicas, físicas, fisiológicas e coloidais de subs
tâncias bio-químicas de alimentação: proteínas, gorduras, hidratos de 
carbono, substâncias inorgânicas (cinzas). Métodos gerais de análise 
qualitativa e quantitativa. Substância seca e mineral. Substâncias or
gânicas. Substâncias protéicas: gorduras animais e vegetais. Amido 
e derivados. 

labor: Determinar substância seca e cinza de: / 1 farinha de trigo 
/ 2 milho / 3 arroz / 4 feijão / 5 banana / 6 laranja / 7 verdura / 8 
feno / carne / 10 queijo / 11 leite / 12 banha / 13. Determinação e 
conferição do azoto (Kjeldahl) / 14 digestão artificial / 15 peptonas (di-
gestibilidade) / 16 reação do biureto / 

Gorduras: solubiüdade e densidade em diferentes concentrações / 17 
no álcool / 18 éter / 19 gasolinas / 20 amido: solubilidade a frio e a 
quente / 21 hidrólise com alcalís / 22 com ácidos fortes e fracos (pH) / 
23 conforme o tempo de reação / 24 o p H / 25 a temperatura / 26 aná
lise do amido / 27 do hidrolisado / Açúcares: análise qualitativa e quan
titativa / 28 sacarose / 29 invertose / 30 glucose / 81 lactose / Dosa
gem quantitativa de proteínas / 32 caseína / 33 ovoalbumina / 34 glúten 
/ 35 peptona / 
3 Noções de biologia, histologia e fisiologia das células. Os teci
dos animais e vegetais. Metabolismo animal e vegetal. A matéria viva, 
morta e sem vida. A fisiologia do protoplasma e dos elementos nuclea
res das células. Fermentes e catalisadores (vitaminas). A digestão e 
a digestibilidade, experiências sôbre a alimentação e metabolismo. A 
digestão natural e artifieial de proteínas. Importância na fabricação 
de alimentos e forragens concentradas. 

labor: Digestão artificial, quantitativa de / 36 ovalbumina / 37 
idem coagulada pelo calor / 38 idem com álcool / 39 idem com formal-
deído / 40 idem com leite / 41 idem de caseína / 42 de carne verde / 43 
idem cozida / 44 idem assada / 
4 Substâncias protéicas. Albuminas, globuhnas, albuminas vege
tais solúveis no álcool. Albuminóides, fosfoproteídeos, nucleoproteídeos, 
glicoproteídeos, acidalbuminas, alcalialbuminatos. Produtos da decom
posição por ácido, alcalí e pela digestão. Albumoses, peptonas e ácidos 
amínicos. Propriedades e reações e processos analíticos. 

labor: Preparo de: / 45 ovoalbumina / 46 lactoalbumina / 47 Soro-
globulina (diálise) / Hiosina de sementes de / 48 abóbora / 49 amen
doim / 50 rícino / 51 algodão / 52 coco / 63 feijão / 54 milho / Solubi
lidade no álcool: / 55 glúten / 66 Zeína / Albuminóides: / 57 colagena 
(cola) / 58 glicoproteídeos / 59 micina / 60 acidalbuminas / 61 sinto-
nina / 62 Alcalialbuminatos, ácido protalbínico e lisalbinico / 63 albu
moses e peptonas / 
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Hidratos de carbono. Açúcar. Amido. Dextrinas. Glicose. Ce
lulose. Métodos de preparação. Fabricação e indústria. Análise qua
litativa e quantitativa das substâncias puras e técnicas. 

labor: Preparo de: / 64 sacarose pura / 65 idem glucose (de mel) 
/ 65 idem de sacarose invertida / 67 idem hidrolisando amido. Pre
paro de amido de: / 68 farinha de trigo / 69 de milho / 70 de arroz / 71 
de mandioca / 72 de batatas. / Dosar quantitativamente a celulose de: 
/ 73 raspa de mandioca / 74 de capim novo e verde / 75 idem velho 
(feno) / 76 de galhos de amoreira / 77 idem de madeiras / 

6 Substâncias gordurosas animais e vegetais. Métodos de pre
parar e analisar qualitativamente e quantitativamente. 

labor: Dosar a gordura de: / 78 queijo / 79 leite / 80 amendoim 
/ 81 semente de algodão / 82 folhas de vegetais / 

7 Noções de histologia e fisiologia das células animais e vegetais. 
O heteroplasma e sua função. Micróbios. Protozoários. Células gor
durosas e amidácias. Os fermentes e o metabolismo celular da gor
dura e de amido. Solubilização, digestão, assimilação, síntese, desassi-
milação. Estrutura e função das células sob o ponto de vista coloi
dal. Particularidades das fases dispersas no protoplasma e no núcleo 
(substância cromática). Fermentos (catalisadores no protoplasma). 

labor: Estudo de células vivas coloridas / 83 protozoários / 84 al
gas / 85 glóbulos de sangue / 86 sementes novas / 87 de sementes em 
germinação / 88 células de carne / 89 idem de fígado / 90 idem de 
membranas / 91 idem de pele / 
8 Noções de fisiologia e biologia das células e do organismo. Me
tabolismo, função do meio de dispersão e funções catalíticas das fases 
dispersas no protoplasma e no núcleo. 
9 Propagação e desenvolvimento dos seres animais e vegetais. So-
matoplasma e germinoplasma. Influências internas e externas em re
lação à variabilidade e hereditariedade. Teorias. O bio-clima. Varia
ção, mutação, correlagênese. A intervenção do homem e da tecnologia 
bio-química na precocidade e na produtibilidade animal e vegetal. O 
estado selvagem e domesticado dos animais e plantas. 
10 Noções de bacteriologia e micologia concernentes à tecnologia 
bio-química. Reconhecimento, classificação, fôrmas e fisiologia dos mi
cróbios. Produtos animais e vegetais sob o ponto de vista da micro-
biologia. Putrefatores e fermentadores. Valor dos produtos da fer
mentação e putrefação na alimentação e adubação. 

labor: Esterelizar e provar a esterelização com vapor nas diferen
tes temperaturas de / 92 caldos / 93 de vasilhame / 94 de carne / 95 
de peixe / 96 idem de flambagem de utensílios. / Preparo de meios de 
cultura / 97 caldo de carne / 98 caldo peptonado / 99 de carne digerida 
/ 100 de caldo conforme a cultura / 101 de peptonas concentrado / 102 
idem lactoses concentrada / 103 idem glucose / 104 idem manite. So
luções definidas e esterilizadas de / 105 ácidos / 106 de alcalis / 107 
de substâncias minerais / 108. Preparo de soluções (meios) de cultura 
para fins previstos. / 109 cultura pura por diluição / 110 idem sacaro-
mices com tinta nanquim» Com gelose / 111 Bac. coli / 112 ácido lácti-
co / 113 fermentadores / 114 putrefatores / 115 com gelatina. 

11 Assuntos de microbiologia e de técnica de laboratório na in
dústria. Culturas, variações, seleções, importância na rendabilidade. 
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12 Putrefação. Estrumes e adubos orgânicos compostos. Impor
tância para o desenvolvimento da fabricação da indústria e comércio 
de adubos químicos. Húmus e humificação, terra roxa e massapé como 
colóides e catalisadores tal como o húmus. 
13 Fermentação. Técnica dos estudos de laboratório e aplicação 
na prática. Silos. 

14 Germes saprófitas e patogênicos nas substâncias alimentícias 
e na água. 

15 Bio-química da nutrição e alimentação no reino animal e vege
tal Substâncias alimentícias. 

A relação nutritiva e o valor nutritivo (valor amido e valor feno) 
dos alimentos e forragens. Importância destas relações na alimenta
ção e para fabricação, aplicação e comércio de forragens concentra
das. Técnica de experiências de alimentação e adubação. 
labor: Cálculo da relação nutritiva e do valor nutritivo de / 116 
leite colostro / 117 de leite de consumo / 118 idem de desnatado / 119 
de ovo / 120 carne / 121 feijão / 122 arroz / 123 milho / 124 trigo / 125 
mandioca / 126 capim / 127 alfafa / 128 forragens concentradas / 129 
tortas de algodão / 130 idem de amendoim / 131 idem de alimentos / 
17 Produtividade dos vegetais e dos animais selvagens e domés
ticos e especializados. 

C A D E I R A D E BIO-QUÍMICA (II P A R T E ) 
(Decreto n.° 7.071 de 6/4/1935) 

1 As matérias primas vegetais e animais e os seus produtos bio
químicos. Intervenção do homem e da bio-química na produção exten
siva e intensiva das matérias primas da agricultura, zootécnica, silvi-
cultura e na indústria e comércio de produtos bio-químicos. A produti-
bilidade e a rendabilidade dos vegetais não cultivados, selvagens e me
lhorados pela intervenção do homem e da tecnologia bio-química. Os 
animais domesticados nas condições da exploração extensiva e progressos 
alcançados por produtos da indústria bio-química (adubos e forragens 
concentradas). Precocidade e alta produção. As condições extra-fa-
voráveis entre nós. 
2 Considerações gerais sôbre a importância da tecnologia da bio
química especialmente entre nós. A importância destas indústrias na 
economia rural e assim na economia social. 
3 Métodos das análises. Fabricações científicas e técnicas. Aná
lises científicas, técnicas e avaliadamente exatas. 

labor: Dosar a substância seca e cinza de farinha de / 1 trigo, 
na estufa a 60, 80, 100 (98), 105 e 120 graus até peso constante / 2 
de farinha de mandioca / 3 idem de raspa / 4 de amido / 5 de fubá / 6 
de mandioca / 7 de batata / 8 de banana / 9 de café em grão / 10 de 
leite / 11 de queijo / 12 de carne / 13 de capim / 14 de qualquer ve
getal / 
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Dosagem de proteínas pelo processo Kjeldahl de / 15 feijões / 16 
arroz / 17 soja / 18 milho / 19 trigo / 20 carne / 21 queijo / 22 leite 
/ 23 capim / 24 alfafa / 25 mandioca / 26 banana / 27 laranja / 

Dosar substância gordurosa de / 28 milho / 29 feijão / 30 carne / 31 
peixe / 32 queijo / 33 leite / 34 capins / 35 alfafa. 

Dosar o amido de / 36 feijão / 37 arroz / 38 soja / 39 milho / 40 tri
go / 41 mandioca / 

Dosar açúcar de / 42 cana / 43 banana / 44 laranja / 
Dosar celulose de / 45 milho / 46 trigo / 47 capim / 48 mandioca / 

4 A água. Proveniencia, propriedades, contaminações, usos, depu
rações e esterilizações. Análises e pareceres. Os diferentes esgotos. 
Propriedades e proveniências, utilização e depuração. 

labor: Análises qualitativas, nefelométricas e quantitativas com pa
receres sôbre amostras de águas: / 49 água distilada / 60 mineral / 51 
artificial / 52 potável / 63 contaminada por esgotos / 64 serve para 
caldeiras? / 55 para tinturaria? / 56 fabricação da celulose? / 57 pro
dutos químicos? / 58 experiência de purificação da água para certos 
fins / 69 idem de esgotos / 60 experiências de depuração / 61 idem de 
esterilização / 
5 Celulose. Matérias primas. A fabricação dos produtos comer
ciais pelo processo alcalino e ácido. Análises científicas, avaliadamente 
exatas e técnicas. A celulose para papelão e seus congêneres, papel de 
embrulho, papéis finos e papel de filtro, seda artificial e nitro-celuloses. 

labor: / 62 Análise técnica, química e miscroscópica para diferentes 
fins / 63 fazer pelo processo de alcalí celulose para papelão / 64 papel 
de embrulho / 65 papéis finos / 66 papel-filtro / 67 nitro-celulose e se
das artificiais / 
6 Fibras animais, vegetais e artificiais. Propriedades, preparação 
no laboratório e a fabricação. Análises físicas, microscópicas e quí
micas. 

labor: / 68 análise física, microscópica e química de fibras do mer
cado / 69 preparo e fabricação de fibras vegetais / 

7 Amido, fécula, dextrinas e glucoses. Comércio e aplicação dos 
produtos. As matérias primas e semi-produtos. Produtos puros e co
merciais. Análises e fiscalização na fabricação. 

labor: Fabricar da mandioca os produtos industriais / 70 fatias 
/ 71 raspas / 72 amido / 73 dextrina / 74 glucose, comercial e pura / 
75 / amido solúvel e sub-produtos (forragens concentradas) / 76 idem 
arroz / 77 idem farinha de trigo / 78 de outras matérias primas / 

8 A fabricação e a indústria de açúcares: sacarose, invertose, mal-
tose e glucose. Análises e fiscalisações da matéria prima e dos produ
tos e sub-produtos na fabricação e na indústria. 

labor: Preparar e purificar açúcar / 79 de cana / 80 idem saca
rose invertida / 81 glicose / 82 lactose / 

9 Lacticínios. Indústria e comércio de produtos desta indústria. 
Produção e propriedades do leite. Análise. Tratamento e higienização 
do leite conforme o emprego e consumo. Relação e valor nutritivo do 
leite inteiro e desnatado e parcialmente desnatado. O comércio do leite. 
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A nata, a manteiga, fabricação de queijos, caseínas, preparados deriva
dos do leite. Caseína para produtos técnicos e artefatos: tintas, co
las, etc. 

labor: Análise química, física e bacteriológica do leite / 83 gor
dura / 84 azoto total / 85 caseína / 86 lactalbumina / 87 ácido fosfo-
carmino / 88 fosfatos / 89 lactose / 90 cinza / 91 coagulação por lab-
fermento, fiscalizando pela viscosidade / 92 fiscalizar leite para consu
m o / 93 para a fabricação de queijo / 94 idem para caseína / 
10 Indústria das fermentações. Alcoóis e ácidos orgânicos. Cul
turas puras no laboratório e na técnica. A seleção e a fiscalização na 
fábrica e as análises bio-químicas e microbiológicas. 

labor: / 95 Dosar açúcar por fermentação alcoólica / 96 cultura e 
seleção de sacaromices / 97 fiscalização no laboratório e na fábrica / 
Fermentadores para fabricação de ácidos orgânicos / 98 ácido acético 
(vinagre) / 99 láctico / 100 butírico / 
11 Silagem. A fermentação de forragens. Silos, Importância 
para a indústria de forragens concentradas. O estéreo animal e vegetal 
(compostagem por germes putrefatores), utilização do lixo e dos esgo
tos. Importância para a indústria e comércio dos adubos químicos. In
fluência da alta produtibilidade das matérias primas sôbre a tecnolo
gia bio-química e a produção animal. 

labor: / 101 experiências de fermentação de vegetais (forragens) / 
102 idem de putrefação (adubos) / 
12 Forragens concentradas. Matérias primas animais e vegetais. 
Fim e composição. Relação e valor nutritivo. A fabricação, fiscaliza
ção e comércio de produtos. Experiências sôbre o efeito, o valor e a 
importância para o criador. 

labor: / Preparar e analisar tais produtos / 103 de milho / 104 de 
amendoim / 105 de semente de algodão / 106 de resíduos de matadouro / 
13 A indústria animal. Matança. Matadouro. Deterioragem dos 
produtos. Higiene do matadouro. Fiscalizações e análises. Métodos 
de conservação: frio, salgamento, secagem, defumação e esterilização. 
Conservas. Carne, gorduras, pele, ossos e glândulas. Cortume. Pro
dutos da pescaria. Os sub-produtos. Experiências bacteriológicas. 
14 Indústria de adubos químicos. Os adubos minerais e os resíduos 
dos matadouros. Análise. Experiências práticas na aplicação em dife
rentes terras e culturas. A química coloidal e o julgamento da terra 
de lavoura. Análise coloidal. 
15 Distilação de madeira. O carvão natural e por distilação. Téc
nica da distilação. Reação exotérmica. Medas e retortas. Produtos 
voláteis. Alcatrão, pirolenhoso, espírito de lenha, gás e fabricação de 
óleos, desinfetantes, cal cinzento, ácido acético, acetona e álcool metí-
lico. Semi-produtos. A rendabilidade desta indústria em relação da 
matéria prima e de transportes. Distilação de ossos. Carvão ativo ani
mal e vegetal. Condições na fabricação. Ativação. Medição da ati
vidade. 

labor: Distilação de espécies determinadas de madeiras. Experiên
cias na instalação experimental de distilação com protocolos / 107 dis
tilação fracionada do alcatrão / 108 idem do pirolenhoso / 109 do es
pírito de madeira / 110 análise dos gases / 111 experiências sôbre a uti-
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lizaçao industrial do alcatrão / 112 idem sôbre desinfetantes para fins 
rurais / 113 Distilar madeira para obter lenhite. Distilar madeiras para 
carvão ativo / 114 idem de ossos / 115 idem com resíduos de mata
douros / 

16 Desinfetantes e inseticidas (formicidas). Propriedades, análi
ses, valor, efeito e parecer. 

17 Indústrias extrativas, semi-produtos. Ácido cítrico, tartárico, 
tanino e substâncias fármaco-dinâmicas. A purificação e análises. 

labor: Fazer extratos e os produtos / 116 ácido cítrico / 117 tar
tárico / 118 idem de vegetais de cores / 119 pectinas / 120 grão de café 
/ 121 serragem de determinadas madeiras, análise capilar, pH / 122 
taninos / 123 cafeína / 124 quinina / 125 emetina / 126 outros produtos 
fármaco-dinâmicos./ 
Nota: Cada aluno escolherá um ponto do programa para especia
lização e efetuará a fabricação experimental do produto conforme pres
creve o laboratório adjunto da fábrica. 

ELETROTÉCNICA 

IV P A R T E 

TELECOMUNICAÇÃO 

I — Princípios fundamentais 

A) — Resumo geral da teoria eletrônica. 

1 — Estrutura de um átomo. A corrente elétrica e os fenômenos 
elétricos sob o aspecto eletrônico. 

B) — Componentes dos circuitos. 

a) — Resistência. 

2 — Conceito geral de resistência. Efeito peculiar. Penetração das 
correntes nos condutores. 

3 — Resistência das bobinas. Perdas dielétricas. Cabo Litz. 
4 — Resistências usadas comercialmente Resistências variáveis. 

Fabricação e prova das resistências. 
b) — Auto-indução. 

5 — Conceito geral. Bobinas sem núcleo e com núcleo magnético. 
6 — Cálculo dos coeficientes de auto-indução e de indução mútua. 

Fórmulas de Nagaoka e de Weeler. 
7 — Acoplamento das bobinas. Coeficiente de acoplamento. Cons

tantes das bobinas. 
8 — Construcção das bobinas. Bobinas de perdas reduzidas. Pro

vas das bobinas. 
c) — Capacidade. 
9 — Conceito geral de capacidade. Circulação das correntes nos 
condutores. Perdas nos condensadores. 
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10 — Capacidade em relação à terra de condutores de diversas fôr
mas. Capacidade própria das bobinas. 

1 — Condensadores. Condensadores eletrolíticos. Condensadores va
riáveis. Construção e provas dos condensadores. 

C) — Circuitos considerados isoladamente. 

a) — Circuitos de componentes concentradas. 

12 — Circuites ressonantes com componentes em série. Fórmula 
de Thompson. 

13 — Circuitos ressonantes com componentes em paralelo. Circui
tos em série equivalentes. 

b) — Circuitos de componentes distribuídas. 

14 — Propagação ao longo de uma linha. Linhas de comprimento 
infinito e finito. 

15 — Atenuação. Unidades de transmissão. Neper, Decibel, Fon. 

D ) — Circuitos em combinação 

a) — Acoplamento dos circuitos. 

16 — Acoplamentos magnéticos. Curvas de ressonância. Seleti-
vidade. 

17 — Acoplamentos capacitivos. Ressonância. Acoplamentos es
peciais. 

b) — Filtros elétricos. 

18 — Característicos gerais. Filtros de passa-abaixo, passa-acima e 
de faixa. 

19 — Aplicações. Caça-ondas. Filtros para corrente de alimentação. 

c) — Circuitos em ponte. 

20 — Princípios gerais. Circuitos artificiais. Circuitos duplex. Re
petidores telefônicos. 

d ) — Composição e equalização de impedâncias. 

21 — Princípios gerais. Condições de máxima transferencia de 
energia. 

e) — Circuitos oscilatórios. 

22 — Descarga de u m condensador. Trens de onda. Freqüência 
e comprimento de onda. 

23 — Descarga num centelhador. Corrente efetiva nos trens de on
das amortecidas. 

II — Associações eletro-mecânicas. 

A ) — Geradores de corrente de alta freqüência. 

24 — Arco de Poulsen. Âlternadores de Alexanderson e de Golds-
chmidt. 

B ) — Noções de piezo-eletricidade. 

25 — Fenômenos piezo-elétricos diretos e inversos. Circuito elétrico 
equivalente. Fórmula de Hund. 
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C) — Transmissores telefônicos. 

26 — Microfones de carvão. Microfones diversos. "Pick-ups". 

D ) •— Receptores telefônicos. 

27 — Fones. Alto falantes. Anteparo acústico. 

E ) — Dispositivos de proteção dos circuitos. 

28 — Proteção contra os campos eletrostáticos e magnéticos. Perdas 
introduzidas pelas armaduras. 

III — Válvulas eletrônicas 

A ) — Emissão termiônica. 

29 — Teoria da emissão térmica. Filamentos. Aquecimento in
direto. 

B ) — Válvula de dois eletrodos. 

30 — Estudo dos díodos. Válvulas com vapor de mercúrio. Ap-
plicações. 

C) — Válvulas de três eletrodos. 

31 — Funcções da grade. Curvas características estáticas. Fator 
de amplificação. 

32 — Circuitos de entrada. Circuitos de saída. Características di
nâmicas. 

D ) — Válvulas de quatro e cinco eletrodos. 

33 — Tétrodos. Fator de amplificação variável. Pêntodos. 

E ) — Válvulas múltiplas e especiais. 

34 — Héxodos. Óctodos. Válvulas de Lowe. Tiratron. Magne-
tron. Válvulas de raios catódicos. 

F) — Construção e classificação das válvulas. 

35 — Principais fases da fabricação. Válvulas para recepção e vál
vulas para transmissão. 

IV — Áudio-amplificação 

A ) — Generalidades. 

36 — Requisitos da amplificação. Característicos físicos do ouvido 
humano. Noções de acústica. 

37 — Ação amplificadora das válvulas. Polarização das grades. 

B ) — Amplificação de tensão. 

38 — Acoplamento por meio de resistências e de impedâncias. 
39 — Acoplamento por meio de transformadores e autotransfor-

madores. 
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C) — Amplificação de potência. 

40 — Potências máximas de saída. Estudo das distorsões. Diver
sas classes de amplificadores. 

41 — Cálculo dos amplificadores. Comandos diversos. Esquemas. 

V — Rádiocomunicação. 

A) — Fenômenos de propagação. 

42 — Ondas eletromagnéticas. Camadas da atmosfera Refração 
e reflexão das ondas. 

43 — Efeitos cósmicos e geofísicos. Alcance das estações. 

B) — Radiotelegrafia. 

44 — Histórico. Sistemas usados. Transmissão por meio de ondas 
amortecidas. 

45 — Transmissão por meio de ondas contínuas. Estabilização da 
freqüência. 

46 — Amplificação de radiofreqüência. Estágios finais. 
47 — Irradiação. Antenas. Resistência de irradiação. Caracte

rísticas direcionais. 
48 — Alimentação das antenas. Linhas de transmissão. Supres

são de harmônicas. 
49 — Sistemas de manipulação. Alimentação e construção das es

tações transmissoras. 
C) — Radiotelefonia. 

50 — Princípios gerais. Onda suporte. Estudo da modulação. 
51 — Estúdios e auditórios. Regulação e comando das estações. 
52 — Redes internacionais. Transmissões telefônicas secretas. On

das ultracurtas. 

D) — Transmissão de imagens e televisão. 

53 — Noções de foto-eletricidade. Propriedades da lâmpada de 
neon. Transmissão de "fac-similes". 

54 — Histórico e estado atual da televisão. Dispositivos analiza-
dores e sincronizadores. Iconoscópio. 

E) — Aparelhos receptores. 

55 — Detecção. A válvula eletrônica como detectora. Detecção com 
díodo. 

56 — Detectores regenerativos e super-regenerativos. Distorsões 
devidas à detecção. 

57 — Amplificação de alta freqüência, classe A. Construção dos 
amplificadores. 

58 — Aparelhos receptores diversos. Superheteródinos. Recepto
res especiais para telegrafia e televisão. 

59 — Sensibilidade, selectividade e fidelidade dos receptores. Curvas 
características do funcionamento dos receptores. 

60 — Comandos automáticos. Construção dos aparelhos receptores. 
61 — Antenas para recepção. Antenas múltiplas. Antenas anti-

parasitárias. 
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VI — Telegrafia 

62 — Princípios gerais. Linhas telegráficas. Sistemas dúplex e 
quadrúplex. Fonóporo. 

63 — Telégrafo de agulha. Telégrafo Morse. Aparelhos auxiliares. 
64 — Telégrafos impressores. Aparelho Baudot. Translação e re-

transmissão automática. 
65 — Aparelhos automáticos. Transmissão, recepção e tradução 

dos sinais. 
66 — Telegrafia submarina. Cabo submarino. Receptores. 
67 — Princípios gerais. Instalações manuais com bateria local e 

com bateria central. Centros telefônicos. 

VII — Telefonia 

68 — Instalações automáticas. Princípio geral. Presseleção. Se-
letores. Diversos aparelhos usados. 

69 — Linhas telefônicas. Sistemas de proteção. Supressão de in
terferências e perturbações. 

70 — Telefonia em alta freqüência. Telefonia múltipla. Telefonia 
e telegrafia simultâneas. 

CADEIRA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
(Curso de Engenheiros Civis, Arquitetos e Eletricistas) 

INTRODUÇÃO 

Estado atual da tecnologia. — O Construtor Civil. — Especifica
ções — Tecnologia Geral. — Os materiais. — A mão-de-obra. — Com
posição de preços. — Orçamentos e contratos. 

I PARTE 

MATERIAIS DE AGREGAÇÃO 

A — Ativos 

1 — O emprego dos aglomerantes — Qualidades essenciais: pega, 
resistência elevada, permanência — A desagregação e os expansivos, o 
sulfato de cal e os agentes atmosféricos — Matérias primas. 

Classificação: cal gorda, gesso, cimento artificial, cimento natural 
de presa lenta, cimento de presa rápida, cal hidráulica e subprodutos, 
pozolanas, cimento de jorra. Retrospecto histórico. 

2 — O fenômeno do endurecimento: reações químicas e cristaliza
ção: processos desta, do endurecimento e da extinção: ações mecânicas. 

8 — Ensaios dos cimentos; suas categorias; ensaios de fabrico, de 
aceitação, de identificação. Composição química e análise. Análise ele
mentar: das matérias primas, dos produtos. Amostras, determinações 
a realizar: perda ao fogo, sílica — sesquíóxidos de alumínio e de ferro, 
cal, magnésio — resíduo insolúvel e ácido sulfúrico, enxofre. Grau de 
precisão das análises, interpretação e utilidade: especificações e resul-
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tados numéricos. Constituição química e estrutura petrográfica — mi-
croscopia e macroscopia. 

Ensaios de baridade e de densidade: definição, aparelhos e processos. 
Grau de precisão, interpretação e utilidade. Especificações e resultados 
numéricos. 

4 — Ensaios de resistência. Definição e estudo das variáveis: gê
nero de esforços, fôrma e conservação dos corpos de prova, natureza das 
argamassas. Métodos de medida e grau de precisão dos resultados. 
Interpretação destes, utilidade dos ensaios, dados numéricos. 

5 — Ensaios de durabilidade: ensaio a quente e invariabilidade de 
volume, sua precisão, comentário e utilidade; ensaio de resistência às 
águas sulfatadas. Ensaios de porosidade, de permeabilidade e de difusão. 

1 — Comentário de conjunto aos ensaios de aceitação: Interpreta
ção dos resultados sob o ponto de vista econômico: escolha de u m ci
mento mediante concorrência. Ensaios na obra. 

2 — Gêsso: seus constituintes químicos, solúbilidade e transfor
mações, hidratação; fabrico, matérias primas, cozedura e variáveis que 
nela influem, trituração, dados numéricos: derivados do gêsso. 

8 — Cimentes: sua constituição; teorias em presença: do estado 
cristaloidal e do estado coloidal. Os constituintes segundo Le Chate-
lier: silicatos e aluminatos de cal, alumínio-silicatos e aluminatos com
plexos, Constituintes segundo Michaelis; resumo das hipóteses admiti
das por outras autoridades. 

4 — Cal gorda e cal hidráulica: extracção da pedra; cozedura, exa
m e das variáveis; extinção; peneiramento; considerações sôbre o fabrico. 

Cimentes naturais: matérias primas: fabrico, propriedades e com
posição das duas categorias — de pega rápida e de pega lenta. 

5 — Cimento artificial ou Portland: generalidades; preparo e mis
tura das matérias primas; cozedura, fornos; trituração e acondiciona-
mento; propriedades e composição. Supercimentos. 

Pozolanas naturais e artificiais; seu emprego. Cimento de jorra: 
composição, matérias primas e fabrico. 

Cimentes fundidos. 
B — Inertes e misturas 
1 — Areias: Requisitos: durabilidade, aspereza, dureza, grão. Va
zios. Escolha de uma areia, análise granulométrica. Sucedâneos. 

Argamassa de cal: recebimento desta. Extinção na obra: por imer
são, por irrigação, por exposição. Traços. Amassadura. Empregos. 
Dados quantitativos e sôbre a resistência. 

2 — Argamassa de cimento. Compacidade. Traços: teoria; in
fluência da proporção de cimento, da compacidade; unidades empregadas. 
Traços comuns. Fabrico. Caldas, pastas e farofas: dados quantitati
vos. Estudo da resistência, argamassas amanhecidas, bastarda e im
permeáveis. 

Pedregulho: requisitos, vários, caracteres físicos. Pedra britada: 
dimensões, vazios, pesos; dados práticos. 

3 — Concreto. Beton e formigão; massame. Mesclas comuns e de 
cascão. Traços e suas leis; compacidade; princípios; influências da 
quantidade de cimento, da compacidade; métodos de traçar: método ar
bitrário, método dos vazios, das tentativas, métodos baseados nos tra
balhos de Féret, de Fuller-Thompson, de Abrams e de Edwards, sua 
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comparação; métodos derivados; redação de especificações; aplicações 
usuais. 

4 — Fôrmas para concreto: tipo comum — reforços, cantos; tipos 
especiais. 

Fabrico e lançamento: consistência, o emprego da cal; mistura ma
nual e mecânica, socamento, amarrações, paramentos; concretos imper
meáveis e impermeabilização do concreto; juntas de expansão; eflores-
cência; ação da água do mar, dos alcalís, dos óleos; dados sôbre resis
tência. 

5 — Concreto armado; definição, histórico, vantagens e inconve
nientes; constituição dos principais elementos de construção; vigas, la
ges, colunas; detalhes. 

Blocos de concreto: dimensões, fôrmas, fabrico; pedras artificiais. 

C — Alvenaria 

1 — Alvenaria de pedra: generalidades; os elementos do muro; es
pécies e classificação da alvenaria — pelo paramento, pela disposição 
das fiadas, pela espessura das juntas; categorias especiais; regras gerais. 

Cantaria: dimensões, aparelho, travamento, enchimento, refecha-
mento das juntas, quantidades de argamassa e especificações; enxelha-
ria: alvenaria ordinária; alvenaria mixta; incorporação de elementos de 
grande volume nos maciços de concreto. 

Resistência da alvenaria de pedra, cargas excepcionais e de segu
rança; medição; formação dos preços de custo. 

2 — Alvenaria de tijolo: argamassa, juntas, aparelhos, assenta
mento, refechamento e capeamento. Aperfeiçoamentos modernos; cargas 
de ruptura, experiências, dados, pressões admissíveis, resistência trans
versal; medição e formação de preços. 

Acabamento das alvenarias: embôço, crespido, reboco, guarnecimento 
a branco ou a cores, caiação, azulejamento, estoques. 

3 — Impermeabilização; necessidade e funções; sistemas —compo
sições de cimento, metal em pó, processo Sylvester; emprego da para
fina, dos compostos betuminosos; membrana impermeável. 

Compostos betuminosos; alcatrões e asfaltes; definições; estado 
atual da nomenclatura. Especificações, ensaios, métodos de emprego. 

4 — Umidade das alvenarias: análise das causas, remédios corres
pondentes a cada uma delas: impermeabilização do solo, camadas iso-
ladoras, interceptação da umidade. Crítica dos processos, sifonagem 
atmosférica Knapen. 

5 — Avarias e reparações comuns nas alvenarias. Avarias de vul
to, produzidas: pelo recalque do solo, por solapamento, pela decomposi
ção e pelo delir das argamassas. Vários métodos de reparação, seus re
sultados. 
II PARTE 
MATERIAIS LITÓIDES 
A — Duros 
1 — Rochas e respectivas propriedades: os minerais que entram na 
sua composição, petrográfica: dureza, densidade, composição, principais 
espécies (breve recordação dos tópicos de maior aplicação prática da 
Cadeira de Mineralogia e Geologia). 
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2 — Pedras de construção — sua classificação científica e pratica 
textura — requisitos: custo, aspecto, durabilidade — ensaios. 

Ocorrência das pedras na natureza — planos e leitos. Clivajrem 
Seda ou corrida, levante e trincante. 

8 •— Abrir uma pedreira: exames preliminares, sondagens locali
zação, frente de ataque, descobrir; métodos gerais de exploração jazi
das superficiais e subterrâneas. 

Extração. Desmonte a ferro. Ferramenta de mão e aparelhamento 
mecânico. 

4 — Desmonte a fogo. Explosivos. Possança, sua medição, fór
mulas de Abel e de Van der Waals, pressão. Comparações, trabalho e 
classificação. Velocidade de explosão: mecanismo, onda, explosivos só
lidos, divisão da matéria, deflagração e detonação. Escorvar. Proprie
dades diversas. Explosivos usuais. 

Emprego dos explosivos; posição e dimensões dos furos, influência 
das juntas, estudo da broca e da carga: escolha do explosivo; minas si
multâneas e excepcionais; detonadores; desmonte em material mole. 

5 — Preparo da pedra: trabalho manual e mecânico, ferramenta; 
máquinas, métodos de desbaste e de acabamento; classificação dos pro
dutos. 
B — Plásticos 
a) Cozidos. 

1 — Objeto da cerâmica. Plasticidade da argila; sua medição — 
deformabiüdade e tenacidade. Ensaios de extensão — método de Zschto-
ke. Limites de plasticidade — método de Atterberg. Ensaios de pe
netração. Fatores: grão, estrutura, água, sais. Teoria da plasticidade. 

Endurecimento. Dissecação. t Temperatura de cozedura. Medição 
das propriedades mecânicas, das temperaturas; prismas de Seger, pirô-
metros. 

2 — Retraimento: explicação, conseqüências, avaliação, resultados: 
matérias magras. 

Porosidade: definição e conseqüências; processos de medição; ten
dentes. 

Fatores do retraimento e da porosidade: tempo de dissecação, quan
tidade de água; temperatura do forno, natureza da argila; substâncias 
adicionadas. 

3 — Dilatação — resistência das pastas às mudanças bruscas de 
temperatura — métodos de avaliação, dados práticos. 

Matérias primas: Caolins, haloisitas, argilas propriamente ditas — 
suas impurezas, m a m a s , feldspatos, micas e sílica; dados comparativos. 

4 — Preparo da pasta: triturar e peneirar, delir, filtrar, dosear, 
misturar, amassar, apodrecer. 

Trabalho da paste: em molde, ao torno, à fieira; vasamento; com
posição. 

Enxugo e cozedura; uniformidade de temperatura, composição da 
atmosfera; proteção dos objetos; recuperação do calor. Fornos; de 
campanha, intermitentes, contínuos. 

? — Tijolos e telhas: dados especiais de fabrico. Especificações, 
ensaios e empregos. 
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Produtos refratários: dados de fabrico. Especificações, ensaios e 
emprego. 

Grés: dados de fabrico. Especificações, ensaios e emprego. 

b) Crus. 

1 — Adobes e taipas — variedades de composição. Vantagens e 
desvantagens do seu emprego. Processos tradicionais e modernos de 
fabrico. Maciços homogêneos e mixtos. Dados práticos. 

c) Fundidos. 

2 — Estado vítreo; fusão; viscosidade; tempera; desvitrificação e 
transparência, aplicações. 

Condições de resistência e de duração; ação da umidade, resistên
cia mecânica. 

Vidraças e espelhos; distinções, qualidades do comércio, condições 
de recebimento, aplicações. 

III PARTE 

MÃO-DE-OBRA E PREÇO DE CUSTO 

A — O obreiro 

8 — Os dois elementos a ter em conta: vigor físico, perícia; as duas 
espécies de mão-de-obra: braçal, artífice ou profissional. Classificação 
das profissões segundo o predomínio de u m dos elementos — aprendi
zagem — profissões elementares, profissões de escol. A determinação do 
rendimento máximo de mão-de-obra — escopo do engenheiro — resulta da 
equação do problema da sua utilização: seu estabelecimento para uma 
das espécies que se encontram no emprego dos materiais, caso do bra
çal; análise dos utensílios (pá, carrinho de mão); análise mecânica do 
trabalho; o primeiro membro da equação. 

Necessidade do conhecimento do motor para poder estabelecer o 
segundo; motor muscular; estrutura, fisiologia, leis da sua contração. 
Força muscular. Periodicidade da contração voluntária. 

4 — O combustível: experiência de Lavoisier. Classificação dos 
alimntos, espécies alimentares, sede da combustão. Rações alimentares 
e de sustentação, métodos de avaliação. Valor energético dos alimen
tos. Restrições: alimentos nervinos. Rações e consumo. Combustível 
de preferência. Variações no consumo. Adaptação da intensidade res
piratória ao consumo. 

Leis do consumo: leis do funccionamente muscular, fórmula de Chau-
veau. Trabalho voluntário. Optimum mecânico; optimum econômico. 
Trabalho máximo do homem: andamento do motor animado. Leis gerais. 

Rendimento e cansaço. Determinação experimental, variações do 
rendimento, conclusões. Atividade normal; repercussões na circulação, 
na respiração, na capacidade muscular, no metabolismo geral. Limite 
do trabalho: cansaço, causas. Capacidade individual. Cansaço nervoso; 
atividade intelectual. 

5 — Aplicação ao estudo do trabalho do artífice: influência do uten
sílio, da atitude, do ritmo, de vários outros fatores, posta em evidência 
pela observação do limador; aprendizagem. 

O estudo dos movimentos no terreno da prática; observação de Cou-
lomb, uso da pá segundo Hauer e Taylor. Padrão de movimentos: 25 
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Taylor e os braçais da Bethleen Steel Company; crítica do método, seus 
corretivos. 

B — O preço de custo 

1 — Utilização dos dados referentes à mão-de-obra. Elementos a 
considerar e correções a introduzir: análise dos dados de Sandford 
Thompson para_ as construções em concreto e cimento armado. Com
paração entre esses dados e as denominadas "bases para orçamentos" 
obtidas pelo processo das médias. 

Preço de custo: total de parcelas, funções complexas de múltiplas 
variáveis: despezas de obra, com pessoal, com material, com prelimina
res e eventuais, em capital, despezas gerais; custo mínimo: limite infe
rior da soma pela combinação mais vantajosa das suas parcelas. 

2 — Concorrências a propostas: o estudo da proposta: os elemen
tos da concorrência e em particular, o orçamento; estimativa "por pal
pite" e estimativa analítica; utilidade do arquivo; erros e oportunida
des favoráveis; o elemento psicológico; concorrências públicas e par
ticulares. 

8 — Contratos, distinção entre contrato e especificações, objetivos 
de um e das outras. Elementos essenciais, pontos capitais para o en
genheiro. Análise de vários tipos. 

Pontos particulares de importância: plantas a cargo do empreitei
ro, serviços não previstos, condições locais e do mercado, empreitada a 
diversos, favoritismo e comercialização. Preliminares: determinação das 
condições definitivas, alterações futuras, precisão de termos, concordân
cia com a realidade, enganos e erros. 

4 — Cláusulas gerais e particulares nas especificações. Análise de 
vários tipos: oficiais e não oficiais. Método a seguir no trabalho de re
dação; aplicação a alguns exemplos. 

Redação de contratos — a jurisprudência e os conflitos entre partes 
componentes do projeto, das especificações e do próprio contrato: defi
nição e interpretação das atribuições do engenheiro; liquidação judiciária. 

6 — Contratos de empreitada — posição jurídica das duas partes 
— fôrmas de ajuste comuns; a administração, a avença, os preços por 
unidade; exame e crítica dos sistemas — fôrmas mais recentes: Gil-
breth, Waddell. 
TECNOLOGIA MECÂNICA 

(Curso de Engenheiros Civis, Arquitetos, e Eletricistas) 
DNTRODUÇÂO 
Objeto da tecnologia da construção mecânica, deduzido da análise 
e decomposição de uma máquina e do percurso através de um estabe
lecimento capaz de executá-la inteiramente. 

Processos gerais da construção mecânica. Conhecimentos de que 
precisa o engenheiro-mecânico e o engenheiro em geral. 

Programa e subdivisões. 
I PARTE 

METAIS 
A — Ferros, Aços, Gusas 
Distinções e propriedades fundamentais. 

Minérios de ferro e fundentes: origem, variedades, os minérios do 
Brasil. 
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Preparo dos minérios — calcinação, ustulação, concentração, bri-
quetagem. 

Minérios especiais — de manganez, de silício, de cromo, de tung-s-
tênio, de vanádio; minérios brasileiros. 

2 — Alto-forno e aparelhos de carga, acumuladores, recalcadores 
de vento, recuperadores. 

Reações do alto-forno — temperaturas, redução e cementação, in
corporação do manganez, do silício, do enxofre e do fósforo, balanço 
térmico. 

Classificação dos produtos e seus carateres principais; subprodu
tos: gases, poeiras e jorras. 

3 — Preparo da gusa no forno elétrico; comum, ferro-silício, fer-
ro-manganez, ferro-cromo, ferro-tungstênio, ferro-vanádio. 

4 — Preparo de ferro batido: princípio da operação, forno de pud-
lagem, produtos e subprodutos, classificação e defeitos, importância; o 
ferro de eletrólise. 

Aço de cadinho: cementação e fusão, princípios; cadinhos, fornos 
e produtos. 

5 — Refino ao conversor: aparelhos principais e acessórios, pro
dutos. Conversor ácido: gusas e revestimentos, andamento da operação. 
Conversor básico: mesmos pontos; escórias de desfosforação. 

1 — Refino ao forno: processo Martin, aparelhos, gazogêneo Sie
mens, produtos. Processo básico: matérias primas, revestimentos, an
damento da fabricação. Processo ácido; mesmos pontos. Processos mix-
tos: Talbot, Duplex. 

2 — Fabrico de aço por eletricidade: fôrmas de arco e de indução, 
matérias primas, fusão e refino de ferro velho, produtos de segundo 
refino. 

3 — Vasamento do aço em fôrmas; desmoldamento, solidificação, 
defeitos: liquação, segregação. Impurezas, vazios. Tratamento do lin
gote, laminador: "blooms", "slabs" e derivados comerciais; troços e 
fundições. 
B — Ligas em geral; ligas ferro-carbono 
4 — Formação e estrutura das ligas — Razões de ser das ligas— 
Misturas, combinações e soluções sólidas — Métodos de fabrico. Alo-
tropia. Estrutura cristalina dos metais. Conseqüência das relações de 
solubilidade. A constituição das ligas e as medições térmicas. Curvas 
de resfriamento. 

Ligas binárias de solubilidade líquida perfeita, e solubilidade só
lida nula. Ligas binárias de solubilidade completa e solubilidade sólida 
nula. Ligas binárias de solubilidade líquida completa e solubilidade só
lida parcial. Ligas de mais de dois componentes. 

_ 5 — A liga ferro-carbono, sua razão de ser, classificação e defi
nição dos produtos siderúrgicos . Composição, determinação da sua cons
tituição; pontos críticos, cementite, grafite e ferrite; modificações alotró-
picas. Formação do grafite e estruturas. 

1 — Ensaios de extensão: generalidades e importâncias; máquinas e 
corpos de prova; influência de fatores estranhos. Ensaio de dureza — 
método de Brinell, aparelhos, causas de perturbação, çsclerômetros de 
Shore e de Martens. 

2 — Ensaios de choque. Resistência. Aparelhos Frémont, Char-
py, Guillery. Corpos de prova. Normas. 
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Ensaios diversos: dobrar a frio e a quente, rebater e furar. Aná
lise química, macrográfica e micrográfica. 

3 — Ferros coados ou de fundição: divisão: Produtos usuais, fra
tura, classificação comerciaL Produtos especiais. Ferro-manganez, si
lício, silício-spiegel, cromo, tungstênio, molibdênio e vanádio. 

Ferros batidos ou maleáveis. De pudlagem, caldeabilidade, usos. 
De eletrólise. 

4 — Aços comuns — definição, textura, classificações. Ação do 
calor, dos tratamentos térmicos e das impurezas. 

Aços especiais; níquel, manganez, silício, tungstênio, cromo e cro-
mo-níquel, aços rápidos. Ação do calor. 
C — Metais e ligas não terrosas 

5 — Produção, propriedades e usos do cobre, do zinco e do alumí
nio. Generalidades sôbre o chumbo, estanho e níquel. 

Latões e bronzes. Os latões cobre-zinco e os latões complexos. 
Bronzes usuais e complexos. Trabalho a trio e "season-cracking". En
saios especiais. 

Ligas de alumínio — sua utilidade. Bronze de alumínio. Alumí-
nio-cobre, alumínio-zinco, e alumínio-magnésio. 

Ligas de chumbo, estanho e antimônio. Metais Babbitt; ligas de 
baixa fusibilidade. 
TI PARTE 

MATERIAIS NÃO METÁLICOS 

A — Estruturais 

1 — Madeiras. Comparação com as pedras e os metais. Consu
mo, motivos de preferência, empregos. Distribuição das madeiras na 
América do Sul e no Brasil. Nomes comuns e botânicos. Classificação 
botânica: ginospermas (coníferas) e angiospermas (monocotíleas, dico-
tíleas). Classificação prática: aneladas (série das coníferas, série das 
folhas largas) e não aneladas. 

A árvore como produtora de madeira. Fisiologia da árvore; raízes; 
folhas; tronco — crescimento longitudinal e radial, cambium, movi
mento da seiva, influência da insolação. Valor das matas: húmus, cur
sos de água, erosão. Silvicultura, os hortos da Companhia Paulista. 

2 — Estrutura celular da madeira: elementos, fibras lenhosas, tra-
quéias, vasos, fibras parenquimatosas, raios medulares e canais resi-
níferos. Disposição dos elementos, influência da estrutura celular sôbre 
as propriedades físicas e químicas. Identificações. Unidades empre
gadas nas tabelas. 

Troncos anelados (coníferas e dicotíleas): partes do tronco, elemen
tos lenhosos (madeira de verão e de inverno) meios de determinar a 
idade, meios de identificação). Cortiça, borne, cerne, medula. Desen
volvimento (cortes radiais, tranversais e tangenciais, grão ou desenho). 
Defeitos, padrões do comércio. Subdivisões. Qualidades importadas 
no Brasil. 

Troncos não anelados (monocotíleas). Elementos lenhosos e seu 
uso. Subdivisão. Palmeiras, Iucas e Bambus. 

8 — Propriedades especiais das madeiras devidas à sua origem or
gânica. Composição química. Dados físicos e mecânicos: ensaios e pro
vas — normas antigas, normas recentes posteriores à guerra. Influên-
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cia dos vários fatores nos resultados obtidos. Interpretação e signifi
cação desses resultados. 

4 — Destruição da madeira em conseqüência do uso, da exposição, 
da idade e do apodrecimento: enfermidades de caráter fungoso: obser
vação, método de tratamento e proteção. 

Destruição da madeira pelo fogo: importância do assunto; proteção 
interna e externa; a extinção dos incêndios; medidas de precaução e 
previdência. 

Destruição da madeira em conseqüência da vida animal; inimigos 
terrestres e marítimos; métodos de proteção. 

5 — Dissecação e sazonamento das madeiras: ao ar, na água, pelo 
calor, fornos: seus tipos, empregos, dificuldades e tempo preciso. Pro
teção das madeiras sazonadas. 

Tratamento interno. Materiais: tanino, sulfato de cobre, bicloreto 
de mercúrio, cloreto de zinco, creosoto e carbolíneo. Especificações e 
processo de introdução, sob e sem pressão. 

Tratamento externo. Óleos, pinturas, vernizes e outros revesti
mentos. Estudo dos principais produtos empregados e sua aplicação: 
influência da fôrma desta na durabilidade. 

B — Auxiliares 

1 — Brunidores: lixa, pedra-pomes, oxido de estanho, peróxido de 
ferro, tripoli, grés, esmeril, corindon e alundun, seu emprego. 

2 — Couros: várias categorias, descrição sumária das operações 
de curtimento, seus efeitos e distinção das qualidades pela análise e ao 
microscópio. Ensaios mecânicos dos couros, cortes e fabrico das cor
reias, guarnições e peças secundárias. Substitutos do couro. 
Fibras. Vegetais: cânhamo, linho e algodão; modo de as distin
guir. Fabrico das cordas e cabos, de levantamento e de transmissão; 
fabrico das correias de fibra. Especificações. Alóis e juta. Animais; 
pêlo de camelo. Minerais: amianto. 

3 — Goma: borracha e caúcho, proveniências, extração, benefício 
e fabricação. Qualidades mecânicas, físicas e de emprego. Classifica
ção. Vulcanização. Os principais produtos empregados na construção 
e, em especial, na construção mecânica; suas especificações. Balata. 
Substitutos. Guta-percha. 

4 — Lubrificantes. Proveniência, preparo e propriedades princi
pais dos óleos minerais e dos óleos fixos e graxas; referência especial 
aos óleos de palma, de rícino e de coco; lubrificantes contendo sabões, 
graxas. Lubrificantes sólidos. 
5 — Lubrificantes. Teoria da lubrificação estática, a fraca e a 
grande velocidade. Predicados: untuosidade, fluidez, imutabilidade, au
sência de ácidos, de água e de substâncias sólidas. Ensaio sistemático 
— pelos métodos físicos e químicos. 

Lubrificantes. Ensaios mecânicos; aparelhos de Thurston, de Beau-
champ-Tower e de Bailey. Escolha dos lubrificantes em função do seu 
emprego. Importância do problema. Dispositivos de uso e de econo
mia de consumo. 
Massas e mastiques diversos, para madeira e ferro; mastique de 
zarcão. 
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m PARTE 

DESENHO DOS ÓRGÃOS DE MÁQUINAS 

A — Princípios 

1 — O problema do cálculo de um órgão de construção ou de má
quina posto em evidência pelo estudo ótico das ações moleculares; di
gressão sôbre a luz e as interferências — experiências de Fresnel e de 
Wertheim; experiências de Léger pondo em evidência a relação entre 
as indicações da resistência dos materiais e a realidade. 

Experiências de Rabut e Considere; as suas conseqüências relativa
mente à influência de fatores postos de parte pela estabilidade das cons
truções e a limitação do emprego das fórmulas de resistência. 

A s leis de Wohler e os trabalhos de Frémont; exemplo da signifi
cação de u m a hipótese no processo de cálculo de u m órgão de máquina. 

Esforços calculados e esforços reais. Razão de ser das fórmulas 
tecnológicas e dos coeficientes de segurança. O critério do construtor 
mecânico. 

B — Órgãos fixos 

2 — Fiches de máquinas; tirantes, temperadores e armações. 
Suportes de veios: cavaletes, cadeiras, frontais e nichos. 
Caldeiras e reservatórios: virolas, fundos, corpos de ligação, man-

drilagem, " dudgeonnagem". 
Cilindros a vapor. Cilindros dos motores de explosão. Cilindros de 

bombas e prensas. 
8 — Tubos: em ferro coado, em ferro e aço, em cobre e chumbo, 

tubos de latão, tubos flexíveis. Processos Arens e Manesmann . 
Canalizações de vapor. Canalizações de água sob pressões eleva

das. Juntas de dilatação e disposições especiais. 

• «C — Órgãos de emenda 

4 — Parafusos: diversas partes, fabricação, cabeça; várias espé
cies de parafusos e porcas. Parafusos de madeira e para metais.^ Ros
cas: caraterísticos, sistemas Withworth, Sellers, Alemão, Francês, In
ternacional (S. L ) . 

Ferramentas de montagem dos parafusos, órgãos utilizados para_ a 
sua fixação — troços e contraporcas, parafusos de Penn, disposições 
várias. 

5 — Chavetas e cavilhas — disposições de imobihzaçao e de regu
larização. 

1 — Rebites e rebitamento — especificações para o metal e para 
a execução, deduzidas do estudo experimental, máquinas de rebitar. 

Costuras de rebites;' sua resistência; disposições mais usuais nas 
construções das armações das máquinas, forras e entretelas. 

2 — Pregos, pregos rebitados e grampos: estudo e experiências 
de resistência, estudo tecnológico. Tirantes das fornalhas. 

Cintas, a quente e a frio. Seu efeito, modo de aplicação. Exem
plos comuns e excepcionais. 
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D — Órgãos móveis 

8 — Eixos; corpo e fusos, maçarocas, eixo de balancim; eixo de 
roda hidráulica em madeira. 

Êmbolos: mergulhadores, de disco; corpo de embolo, guarnições; 
embolo de automóvel, união do embolo à haste, bucim, crossa. 

4 — Puxavantes: corpo, cabeças, cassonetes; tirante motor dos mo
tores de explosão. 

Manivelas: simples e de cotovelo: múltiplas, múltipla dos motores 
de explosão; prato-manivela; contra-manivela . 

5 — Excêntricos e "canis"; prato, coroa, lubrificação; caso em que 
a haste a conduzir é paralela ao veio. 

1 — Volantes: cubo, coroa, raios; composição mixta; volantes de 
grandes dimensões; volante de automóvel. 

2 — Gavetas; gaveta plana comum, gaveta de obturação, gaveta 
de levantamento. 

Aparelhos de obturação: torneiras, registos, válvulas; válvulas de 
motor de automóvel. 
E — Órgãos de transmissão de movimento 
3 — Veios; moentes e pinos; sistema armado e regras de assen
tamento. 

Uniões fixas e de engate; luvas; uniões elásticas. 
4 — Mancais e crapodinas: tipo comum, de lubrif icação automática. 
5 — Rodas de rolamento e de fricção: corpo, aro; rodas de grande 

raio, de máquinas-utensis. 
Polias para correia ou cabo, composição em geral; tambores, po-

lias loucas; disposições para posições diversas dos veios; golas. 
1 — Rodas de engrenagem; cilíndricas, cônicas de parafusos sem fim. 

Carretos. Engrenagens de espinha; interiores, de fuselos. Junta de Car-
dan. Engrenagens intermitentes. 

Rodas de corrente: fabricação e tipos de corrente; especificações 
e provas; disposição das coroas. 

Transmissões flexíveis. 
F — Órgãos diversos 
2 — Molas e suas espécies — Característicos e provas. Qualidade 
do metal. Molas de folhas, de espiral e BelleviUe. 

Freios. Objetivo. Freios de folha flexível, de cordas, de patim. 
Freios dos guinchos dos aparelhos de levantamento. 

IV PARTE 

Ponto de partida do fabrico; dimensões aproximadas a dar às peças 
metálicas, aparar; peças de madeira; desenhos de oficina. 

A — Trabalhos dos metais 

a) — Modelagem, Fundição, Ferraria, Calderaria. 

3 — Modelagem e fundição. — Modelo. Areias de fundição, ne
gros; moldação com molde, à sereia, sortilhas, moldação mecânica. Cias-
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sificação e composição das cargas do metal de fundição. Fornos de 
cúpola, de abóbada e de cadinhos. Vasamento. Defeitos. Estudos de 
West. Ferro regelado. Fundição de aço, de cobre, de metais brancos. 

4 — Forja. Ferramenta de ferreiro. Forja mecânica, pilões a va
por, martelos. Prensas. Execução da forja mecânica; forjamento 
moldado. 

Laminar, embutir e estirar — à ancada e à tréfila. Ação da tré-
fila; cabos metálicos e sua constituição, seu emprego. 

Teoria da forja. Experiências de Tresca e de Kick. Lei de seme
lhança; cilindro normal, padrão de esmagamento. Influência do nú
mero de pancadas, de fôrma da peça, da altura da queda. Materiais: 
fissibilidade e fissuração. 

5 — Ação dos tratamentos mecânicos. Encruado, sua influência; 
trabalho a quente e a frio. Equilíbrio instável do encruado. Alterações 
de estrutura, de resistência elétrica, de propriedades magnéticas, de peso 
específico. Regeneração do metal. 

1' — Tratamentos térmicos: condições a satisfazer, termômetros, 
pirômetros de dilateção e termo-elétricos, calorímetros, relógios e sen-
tinelas: colorações. 

2 — Recozimento; definição. Lei de Tschernof. Ação sôbre as 
propriedades mecânicas; influência sôbre o metal da temperatura, do 
tempo de aquecimento; repercussão nas propriedades elétricas e magné
ticas. Conduzir o aquecimento, o resfriamento. Precauções. Fornos. 

3 — Tempera: teorias. . Temperatura de tempera, precauções du
rante o aquecimento. Fornos comuns, de mufla, de banho; banhos de 
tempera. Tempera a prussiato. Ação sôbre as propriedades dos aços. 

Revenir: objeto. Ação sôbre os aços. Temperaturas, regularização, 
fornos e banhos. 

Acidentes de aquecimento e tempera: oxidação, aquecimento exces
sivo, queima, soluções de continuidade, deformações. 

4 — Cementação carburante e oxidante. Cementos rápidos e len
tos. Fatores que influem na operação, técnica desta. 

Caldeação química e autogênica — à forja, ao maçarico, por eletri
cidade. Corte dos metais ao maçarico. 

5 — Operações de caldeiraria em ferro, aço e cobre: traçar, des
torcer, cortar, aplainar, recurvar, furar e rebitar. Estudo da cravação, 
baseado nos trabalhos experimentais de Frémont. 
b) — Serralheira mecânica. 

1 — Traçar: ferramenta e instrumentos de verificação. Ajustar 
à mão: utensílios, aparelhos de furar, trabalho de corte e de desgaste, 
classificação das limas, instrumentos auxiliares. Montar. 

Ajustar à máquina: classificação dos aparelhos de corte, órgãos co
muns a todos. Materiais a empregar: característicos, diagramma de 
corte, condições de emprego. 

2 — Máquinas-utensílios para operações em linha reta: plaina, li-
mador, secatelador. 

8 — Máquinas-utensis para operações circulares: tornos, máquinas 
de furar; máquinas de mandrilar; escariadeiras. 

Máquinas diversas: de serrar os metais a frio, tesouras, sacaboca-
dos, rebolos. 
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B — Trabalho da madeira 

4 — Oneracõps nrincinais: falqueíar. desdobrar, desempenar e ti
rar de linha. Fprrnmpntas de mão, ferramentas mecânicas. Produtos, 
nompnrlatnra. classificação. 

^Sofras: estudo da ODeração: Diversas espécies: alternativas, de fita 
e circula**0*: dpspTwnpnadpiras. 

5 — Comnosieão das obras em madeira — carpinteiro e marci-
neiro pstudo da ferramenta. 

Plainas mecânicas, tunias. selotes e tornos; máquinas de copiar; 
talhadeiras e desdobradeiras; prensas. 

C — Organização industrial 

Comrtosifíão de uma oficina nara trabalho de madeira: comnosieão 
de u m pstabplppi*r>ento conrnlpto de construção mecânica. Regras a ob
servar na implantação e montasrem. 

2 — O tiprcursn dp uma encomenda dentro da oficina. Dptermi-
nacão nrpeisa da influência das comnptêncías esnecíais em 1ôaro: admi
nistrativa, técnica, coroorcial, financeira, de segurança e de contabili
dade. Diseramas de Fayol. 

8 — Métodos de direção — Prfncfnios: divisão do trabalho, autori-
dadp. resTwnsaWlidade. discinlina, unidades de r»TYiuneracão eouitativa, 
CPntralizacSo. hierarnuia. ordem, enuídade. estabilidade do nessoal. ini
ciativa, união. Elementos: previsão, organização, comando, coordena
ção, verificarão. 

4 — Os plpmentos do nrpco de custo. Amortizações. Juros. Des-
Tipsas treraís. sni rpnarticão baseada; nos materiais, na mão-dp-obra pro
dutiva, na totalidade dos materiais e da mão-de-obra, no número de ho
ras de trabalho, no uso das máquinas. 

6 — O pstabelpcimento do ureco do custo. Cálculo por pstimativa 
e rpal. Salários nprdidos e materiais estrasrados. As oneracões prepa
ratórias nara o estebplpcímpnto do cálculo detalhado, marcha a seguir 
até chegar ao resultado final. 
C A D E I R A D E C O N S T R U Ç Õ E S CTVfS. HIGIENE D A S H A B I T A Ç Õ E S 

(Cursos de Engenheiros Civis e Arquitetos) 

A) NOÇÕES DE ARQUITETURA 

CAPÍTULO I 

1 — Fundações. Natureza e exame do terreno. Escavações. Son
dagens. 

2 — Canteiro de serviço. Terraplenagens para regularização. Mé
todos de trabalho. Transportes e aterros. 

3 — Locação de alicerces. Alicerces sôbre terrenos incompressíveis. 
4 — Alicerces sôbre terrenos compressíveis. Processos de conso

lidação. Alicerces em terrenos inclinados ou minados. Estacas de com
pressão. 

5 — Alicerces indiretos sôbre terrenos incompressíveis. Processos 
de pilares. Processos de estacas. Cálculo das estacas. 

6 — Alicerces em terrenos banhados. Drenagem e galerias. Boeiros. 



— 394 — 

CAPÍTULO n 

7 — Andaimes. Sua necessidade e construção. Sistemas. Torres 
e aparelhos de elevação. Escoramentos. 

8 — Materiais de alvenaria. Exame sumário e métodos de recepção. 
9 — Argamassas, alvenarias e concretos. Fôrmas e escoramento. 
10 — Paredes de alicerces, porões e elevação. Muros divisórios. 

Espessuras. Exigências regulamentares. Processos de consolidação. 
11 — Muros de arrimo. Espessuras. Consolidação. 
12 — Colunas e suportes isolados. 
13 — Vãos de portas e janellas. Seus elementos construtivos. Di

mensões. 
14 — Balcões. Portas e janellas. Balaustradas. Lógias. 

CAPÍTULO III 

15 — Revestimento de paredes. Embôço e reboco. Execução das 
molduras. Revestimentos internos e externos. Rebocos de cal, de cimen
to e de gêsso. Decoração. 

16 — Revestimentos impermeáveis. Azulejos. Mármores. Reves
timentos hidrófugos. 

17 — Molduras e sua nomenclatura. Ornamentação. Cornijas. 
Frontões. Ornamentos esculturais. Placagens e forras. 

CAPÍTULO IV 

18 — Abóbadas. Classificação. Decoração usual. Abobadilhas. 
Arcos de descarga. Simples, construção e retirada. 

19 — Lages de concreto armado. Ferros redondos e redes. Fôrmas. 
20 — Pisos de alvenaria nas habitações. Preparo da base. Ci

mento em lençol. Ladrilhos. Mármores. Mosaico veneziano. 
21 — Execução dos pisos de alvenaria. Requadro. Refechamento 

das juntas. Rodapés. 
22 — Calçadas. Pisos de jardins. Materiais empregados. 
23 — Calçamentos. Sistemas diversos. Macadame, pedra, madei

ra e asfalto. 
CAPÍTULO V 

24 — Cobertura dos edifícios. Condições a satisfazer. Materiais 
lenhosos e cerâmicos. 

25 — Materiais pedregosos e metálicos. Condições especiais a sa
tisfazer. 

26 — Esgotamento das águas pluviais. Algerozes. Calhas e con
dutores. Materiais empregados. 

CAPÍTULO VI 

27 — Madeiras. Suas aplicações. Principais madeiras nacionais 
e estrangeiras. Madeiras do mercado. Bitolas. Praxes comerciais. 

28 — Sambladuras. Sua necessidade. Tipos usuais. 
29 — Armaduras de telhado. Trama e tesouras. Angulo de in

clinação. Telhado de platibanda e de beirai. Encàchorramento. Abas. 
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30 — Tesouras triangulares. Peças da tesoura e da trama. Te
souras com tensor, com falso tensor e sem tensor. 

31 — Tocaniças. Tesouras de ângulo. Encontro dos telhados. 
32 — Tesouras de grande vão. Tesouras metálicas e mixtas. 
33 — Baldaquinos. 

CAPÍT U L O VII 

34 — Vigamentos. Simples e mixtos. Sistemas de barrotamento, 
intervallos, apoios e tarugos. 

35 — Vigamento sôbre madres. Proteção dos topos; vigamento 
estribado. 

36 — Vigamento metálico. Tipos de vigas cheias e vasadas e de 
treliça. 

37 — Soalhos. Madeiras usadas. Bitolas. Sambladuras. Fixa
ção. Precauções a observar. 

38 — Tipos de soalhos. Tabeiras e centros. Desenhos. Mosaicos. 
Afagamento. 

39 — Rodapés. Faixas de proteção. Alizares. 
CAPÍTULO VIII 

40 — Tetos. Armadura especial e tetos sob vigamento. Madeiras 
empregadas. 

41 — Tetos de estoque. Tecido de ferro e sua fixação. Precauções. 
Tetos de treliça e de tela para ventilação. 

42 — Decoração dos tetos. Molduras de gêsso e sua execução. 

CAPÍTULO IX 

43 — Gaiolas, frontais e tabiques. Seu emprego. Esqueleto e en
chimento. Paredes duplas. 

44 — Gaiolas metálicas. Sua aplicação. Sambladuras. Enchimento 
das malhas. 

45 — Colunas e consolos. Material fundido e laminado. 

CAPÍTULO X 

46 — Rampas e escadas. Condições gerais. Dimensões. Patama
res. Balanços. 

47 — Tipos de escadas. Escadas de serviço. Escadas de caracol. 
48 — Escadas de alvenaria. Externas e internas. Materiais em

pregados. Sistemas de construção. 
49 — Escadas de madeira. Tipos diversos. Bitolas das peças. 
50 — Escadas de ferro. Escadas mixtas. 

CAPÍTULO XI 

61 — Portas. Marcos e guarnições. Funcionamento. Diversos ti
pos de portas. Perfis e desenhos usuais. Escuros de janellas. Postigos. 

52 Janelas. Marcos e guarnições. Funcionamento. Caixilhos. 
Diversos tipos. Perfis e desenhos usuais. 

53 — Persianas. Diversos tipos. Perfis e desenhos usuais. Pa-
Ihetas. Rótulas. 

54 — Serralheria. Ferragem de reforço, de articulação e de fecho. 
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CAP Í T U L O XII 

55 — Ferro e aço. Ferros laminados. Perfis. 
66 — Balaustradas. Portões. Gradís. Proteção de escadas e de 

elevadores. Proteção de vãos de janelas e ventiladores. Bandeiras. 
Postigos. 

67 — Caixilhos fixos e de abrir. Caixilhos para vidros de piso. 
58 — Portes de ingresso. Portas de ferro ondulado, de malha e de 

zhapas articuladas. 
CAPÍTULO XIH 

59 — Iluminação elétrica. Chaves. Tomadas de corrente. Apare
lhos de luz. Campainhas. Telefone. Rádio. 

60 — Instalação de força para elevadores e bombas. 
61 — Instalação de gás combustível. Materiais empregados. Bitolas. 
62 — Elevadores e monta-cargas. Regulamentação municipal. 
63 — Vidros e vitrais. Fixação. Vidros para coberturas e para piso. 
64 — Pintura. Sistemas diversos e suas aplicações. Praxes co

merciais e medição. Papel pintado. Encerramento. 

CAPÍTULO XIV 

65 — Água. Qualidades. Pureza das águas. Distribuição de água. 
Materiais e bitolas. Reservatórios. Filtros. 

66 — Águas servidas. Rede de esgote. Fechamento hidráulico. 
67 — Lixo domiciliar. Coleta. Cremação. 
68 — Aparelhos. Escolha e instalação. 
69 — Fogões de cozinha. Água quente. Aparelhos usados. 
70 — Ventilação. Ventilação natural e artificial. Sistema Knapp. 
71 — Aquecimento e refrigeração. Processos gerais. Lareiras e 

chaminés. 
72 — Umidade. Umidade do solo. Corretivos. Sistemas usuais. 
73 — Iluminação natural e artificial. Disposição das aberturas 

de luz. 
74 — Insolação. Orientação. Ventos secos e úmidos. 

CAPÍTULO XV 

75 — Projeto de habitação. Programa. Composição de plantas. 
Estudos gráficos. 

76 — Exame de u m edifício privado. Suas partes. Suas peças. 
77 — Tipos de edifícios particulares e públicos. 
78 — Peças de u m projeto. Peças escritas e peças desenhadas. 
79 — Exigências legais e administrativas. Impostos e emolumen

tos. Ética profissional. 
80 — Origem da arquitetura. Primeiros abrigos. Indústria e arte. 

Princípios fundamentais. 
81 — Noções sumárias de composição arquitetônica. 
82 — Noções sumárias de estilos. Época clássica. Idade-média. 

Renascimento. 
83 — Influência dos processos de construção sôbre os estilos. 
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84 — Colunas, arquitravos e frontões sob duplo aspecto constru
tivo e decorativo. 

85 — Arte moderna. Seus característicos. Ultramodernistas. A 
missão do engenheiro e a do arquiteto-engenheiro. 

B) HISTÓRIA DA ARQUITETURA 
(Curso de Engenheiros Arquitetos) 

Definição e escopo do Curso. Arte prehistórica. Construções me-
gahticas. 

Raças humanas. Religiões primitivas. Influência das religiões sô
bre a arte. 

Classificação das artes. Posição da Arquitetura. Estilos arqui
tetônicos. 

CAPÍTULO I 

1 — Egito. 

Geografia e história do Egito antigo. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programas domésticos. 
Programas funerários. Mastaba, pirâmides, hipogeus e siringas. 
Programa religioso. 
Análise da construção. Materiais e processos. Coberturas. 
Estética da arquitetura egípcia. 
Baixos relevos. Pintura e escultura. 

2 — Assíria e Babilônia. 

Geografia e história da Mesopotâmia. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programas domésticos. Casas e Palácios. 
Programas religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura mesopotâmica. 
Baixos relevos. Esmaltes. Esculturas. 

3 — Pérsia. 

Geografia e história da Pérsia achemênida. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programas religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura persa. 

4 — Fenícia. Hebreus. 

CAPÍTULO II 

5 — Hha de Creta. Micenas. 

Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programas doméstico e religioso. 
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Análise da construção. Sistemas da cobertura. 
Estética da arte grega primitiva. 

6 — Frígia. Lídia. Etrúria. 
Análise da construção. Estética. 
7 — Grécia. 
História e geografia da Grécia antiga. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programas de edifícios públicos. Agora. Teatros. 
Programa religioso. 
Programa funerário. 
Monumentos comemorativos. 
Análise da construção. A platibanda e o telhado. 
Estética da arquitetura grega. As ordens. 
Escultura e pintura gregas. 

8 — Roma. 

História e geografia do Império Romano. 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Estradas, aquedutos e pontes. 
Programas de edifícios públicos. Teatro. Circo. Termas. 
Programas religioso e funerário. 
Monumentos comemorativos. 
Análise da construção. A abóbada. 
Estética da arquitetura romana. As ordens. 
Escultura e pintura romana. 

CAPÍTULO III 

9 — Queda do Império Romano; fundação de Bisâncio. 

Advento do cristianismo. 
Arquitetura cristã primitiva. Escola romana. 
Condições humanas e técnicas. 
Programa religioso. A basílica. 
Análise da construção. A cobertura. 
Estética da escola metropolitana. 

10 — Arquitetura cristã no Oriente. 

Programas do templo. A cobertura. 
Escolas Sírias. Igrejas e conventos. 
Análise da construção. Â abóbada. 
Estética da escola síria. 

11 — Bisâncio. 

História do Império Bisantino. 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
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Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da Arquitetura bisantina. 
Pintura. Mosaicos. 

12 — Arquitetura cristã no Ocidente. 

História da Idade-Média na Europa. 
Condições humanas e técnicas. 
Programa religioso. 
Análise de construção. A cobertura. 
Estética da cobertura românica. 
Pintura e escultura românica. 
Arquitetura românica fora da França. 
13 — Arquitetura ogival. 

Condições humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. Abóbada ogival e botaréus. 
Estética da Arquitetura ogival. 
Escultura e pintura sôbre vidro. 
Arquitetura ogival na Alemanha. 
Idem na Inglaterra. 
Idem na Itália, Hespanha e Portugal. 

CAPÍTULO IV 

14 — Arquitetura Árabe. 

Geografia e historia da civilização Árabe. A religião muçulmana. 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Escolas e épocas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da arte árabe. 

CAPÍTULO V 

15 — Renascimento Italiano. 

O momento histórico. 
Períodos do renascimento italiano. Seus caraterísticos. 
Programa doméstico. O palácio. 
Programa religioso. 
Estética do renascimento italiano. 
16 — Renascimento Francês. 

17 — Renascimento na Inglaterra, Alemanha, Espanha e Portugal. 

Época do néoclássico. 

18 — Arte Jesuítica — Arte colonial no BrasiL 
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CAPÍTULO VI 

19 — Arquitetura Índia. 
Geografia e história da índia. Religiões. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura índia. 

20 — Arquitetura Chinesa e Japonesa. 
Geografia e história. Religiões. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura chinesa e japonesa. 

21 — Arquitetura Precolumbiana. 

Monumentos do México e América Central. 
Monumentos dos incas no Peru. 
Análise da construção. Estética da arte precolumbiana. 

PROGRAMA PARA O TRABALHO DAS AULAS 
(práticas da Cadeira n.° 10) 

Ao iniciar o ano letivo, preparará o adjunto os dados para dois 
exercícios de composição de plantas para casas residenciais, os quais 
serão executados pelos alunos durante o período das aulas e sob as suas 
vistas. m_À 

O treinamento dos alunos será dirigido pelo adjunto, tendo em vista 
a orientação do catedrático, e os números 75, 76 e 77 do programa, 
dados, por antecipação, pelo mesmo na parte essencialmente pratica. 

O primeiro dos exercícios corresponderá ao plano de uma casa eco
nômica de dois pavimentes para lote normal em zona urbana desta 
Capital. 

O adjunto porá os alunos ao par das regras essenciais de compo
sição de plantas, explicando-lhes tudo o que se relacionar com as exi
gências regulamentares e praxes de construção. As plantas serão fei
tas em escala de 1:100 e com as convenções usuais. 

No segundo exercício o adjunto dará maior atenção ao critério indi
vidual dos alunos, dando-lhes certa liberdade de ação. Cada u m poderá 
escolher o terreno e o tipo de casa e dará sugestões, que o adjunto 
ouvirá para as aceitar ou recusar conforme o caso. Neste exercício o 
plano será completado pelos cortes transversal e longetudmal, a es
cala de 1:50. 

Feitas as plantas, desenharão os alunos os detalhes mais impor
tantes de u m dos projetos em escalas 1:20 e 1:10. 

Os estudos de detalhes, exigidos como mínimo, serão: 
a) um desenho com o tipo de fundação; 

b) u m desenho com o vigamento do telhado, estando bem deta
lhadas as tesouras principais; 
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c) u m desenho com o tipo de portas; 
d) u m desenho com o tipo das janelas; 
e) u m desenho de uma escada. 

As aulas práticas de acordo com este programa poderão ser ini
ciadas logo no começo do ano letivo. 

C A D E I R A D E HISTÓRIA D A A R Q U I T E T U R A 

Definição e escopo do Curso. Arte prehistórica. Construções me-
galíticas. 

Raças humanas. Religiões primitivas. Influência das religiões sô
bre a arte. 

Classificação das artes. Posição da Agricultura. Estilos arqui
tetônicos. 
CAPÍTULO I 

1 — Egito. 
Geografia e história do Egito antigo. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programas domésticos. 
Programas funerários. Mastaba, pirâmides, hipogeus e siringas. 
Programa religioso. 
Análise da construção. Materiais e processos. Coberturas. 
Estética da arquitetura egípcia. 
Baixos-relevos. Pintura e escultura. 

2 — Assíria e Babilônia. 
Geografia e história da mesopotâmia. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programas domésticos. Casas a Palácios. 
Programas religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura mesopotâmica. 
Baixos-relevos. Esmaltes. Escultura. 

3 — Pérsia. 

Geografia e história da Pérsia achemênida. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura persa. 

4 — Fenícia. Hebreus. 

CAPÍTULO II 

5 — Ilha de Creta. Micenas. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico e religioso. 

26 
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Análise da construção. Sistemas da cobertura. 
Estética da arte grega primitiva. 

6 — Frigia. Lídia. Etrúria. 

Análise da construção. Estética. 

7 — Grécia. 

História e geografia da Grécia antiga. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programas de edifícios públicos. Agora. Teatros. 
Programa religioso. 
Programa funerário. 
Monumentos comemorativos. 
Análise da construção. A platibanda e o telhado. 
Estética da arquitetura grega. As ordens. 
Escultura e pintura gregas. 

8 — Roma. 
História e geografia do Império Romano. 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Estradas, aquedutos e pontes. 
Programas de edifícios públicos. Teatro. Circo. Termas. 
Programa religioso e funerário. 
Monumentos comemorativos. 
Análise da construção. A abóbada. 
Estética da arquitetura romana. As ordens. 
Escultura e pintura romana. 

CAPÍTULO TH 

9 — Queda do Império romano; fundação de Bisâncio. Advento 
do cristianismo. 

Arquitetura cristã primitiva. Escola romana. 
Condições humanas e técnicas. 
Programa religioso. A basilíca. 
Análise da construção. A cobertura. 
Estética da escola metropolitana. 

10 — Arquitetura cristã no Oriente. 

Programas do templo. A cobertura. 
Escola Síria. Igrejas e conventos. 
Análise da construção. A abóbada. 
Estética da escola síria. 

11 — Bisâncio. 

História do Império Bisantino. 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
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Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da Arquitetura bisantina. 
Pintura. Mosaicos. 

12 — Arquitetura cristã no Ocidente. 

Historia da Idade-Média na Europa. 
Condições humanas e técnicas. 
Programa religioso. 
Análise de construção. A cobertura. 
Estética da cobertura românica. 
Pintura e escultura românica. 
Arquitetura românica fora da França. 

13 — Arquitetura ogival. 

Condições humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. Abóbada ogival e botaréus. 
Estética da Arquitetura ogivaL 
Escultura e pintura sôbre vidro. 
Arquitetura ogival na Alemanha. 
Idem na Inglaterra. 
Idem na Itália, Espanha e Portugal. 

CAPÍTULO IV 

14 — Arquitetura Árabe. 

Geografia e história da civilização árabe. A religião muçulmana 
Topografia monumental. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Escolas e épocas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da arte árabe. 

CAPÍTULO V 

15 — Renascimento Italiano. 

O momento histórico. 
Períodos do renascimento italiano. 
Programa doméstico. O palácio. 
Programa religioso. 
Estética do renascimento Italiano. 
16 — Renascimento Francês. 

Seus característicos. 

Alemanha, Espanha e Portugal, 17 — Renascimento na Inglaterra, 

Época do neoclássico. 

18 — Arte Jesuítica — Arte colonial no Brasil. 
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CAPÍTULO VI 

19 — Arquitetura índia. 

Geografia e história da índia. Religiões. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa religioso e funerário. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura índia. 

20 — Arquitetura Chinesa e Japonesa. 

Geografia e história. Religiões. 
Condições naturais, humanas e técnicas. 
Programa doméstico. 
Programa religioso. 
Análise da construção. 
Estética da arquitetura chinesa e japonesa. 

21 — Arquitetura Precolumbiana. 

Monumentos do México e América Central. 
Monumentos dos incas no Peru. 
Análise da construção. Estética da arte precolumbiana. 

CADEIRA DE ESTRADAS E TRÁFEGO — TRANSPORTES AÉREOS 
(1.* Cadeira do 5.° Ano do Curso de Engenheiros Civis) 

INTRODUÇÃO 

1 — Generalidades sôbre os transportes. 
2 — Valor do transporte. 

I PARTE 

T R A N S P O R T E S E L E M E N T A R E S 

3 O motor humano. Fadiga. Transportes efetuados pelo ho
mem. Custo. 

4 — Tração animal. O leito, o traçado e o veículo. Resistência 
à tração. Custo. 

II P A R T E 

T R A N S P O R T E S SUBSIDIÁRIOS N A S INDÚSTRIAS 

6 — Cargas isoladas. Grandes massas. Transportes horizontaes. 
Elevação. Órgãos operadores. 

6 — Sarilhos Macacos. Cabrestantes. Pontos rolantes. Gruas. 
7 — Aplicações no tráfego e oficinas ferroviárias de reparação, nos 

grandes canteiros, nas minas e nos portos. 
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III P A R T E 

TRANSPORTES TERRESTRES DE GRANDE CAPACIDADE 

l.a Secção — Infraestrutuia. 

8 — Estradas de ferro e de rodagem. Infra e superestrutura. Tra
çados. Condições técnicas. Considerações de caráter geral. 

9 — Reconhecimento. Processos modernos. Aerofotogrametria. 
10 — Exploração. Planimetria. Altimetria. Levantamentos taqueo-

métricos. 
11 — Trabalhos de escritório. Linha do projeto. 
12 — Orçamento preliminar. 
13 — Locação. 
14 — Excavação das serras e rochas. Transportes. 
15 — Consolidação da infraestrutura. 
16 — Túneis. 
17 — Obras d'arte. 
18 — Comprimento virtual. Variantes. Projeto e orçamento de

finitivos. 
2.a Secção — Superestrutura das estradas de rodagem. Tração 
mecânica. 
19 — Motores de explosão. Veículos automóveis. 

20 — Esforços desenvolvidos entre as rodas e o leito. 
21 — Condições especiais do traçado. Perfis. Revestimentos. 
22 — Empedramentos. Tipos diversos. 
23 — Aglutinantes. 
24 — Calçamentos. 
25 — Conservação. 

3.a Secção — Superestrutura das vias férreas. 

26 — Condições de estabelecimento de uma estrada de ferro. Re
sistência própria. Resistências devidas às rampas, às curvas e à inér
cia. Fórmulas teóricas e práticas. 

27 — Via permanente. Perfis. Esforços. 
28 — Lastro. 
29 — Dormentes. 
30 — Trilhos. 
31 — Acessórios dos trilhos. Assentamento de via permanente. 
32 — Aparelhos da via permanente. 

4.a Secção — Material rodante das vias férreas. 

33 — Trem de rolamento. 
34 — Estrado e Caixa. 
35 — Locomotivas a vapor. 
36 — Locomotivas elétricas. 
37 — Freios e instalações diversas. 
5.a Secção — Tráfego técnico. 

38 — Organização do tráfego ferroviário. Passageiros. Merca
dorias. 
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39 — Sinalização. 
40 Horários. Capacidade do tráfego. 

6.a Secção — Tráfego comercial. 
41 — Regime legal. Concessões. Tarifas. Regime financeiro. 

42 — Custeio. Capitei. Coeficiente de tráfego. Dividendos. 

7.* Secção — Sistemas especiais de tração. 

43 — Eletrificação macissa. Locomotivas Diesel-elétriças. Tráfego 
a velocidades altíssimas. 

44 — Estradas de cremalheira. 
45 — Estradas funiculares. 
46 — Monarail. Filovia. 

IV PARTE 

T R A N S P O R T E S A É R E O S 

47 — Recapitulação da Aerodinâmica. Teorias modernas da sus

tentação. 
48 — Atmosfera. 
49 — O avião e o dirigível. 
50 — Característicos aerodinâmicos dos perfis de asas e dos aviões. 
51 _ Vôo horizontal. Vôo planado. Subida, descida e curvas. 

52 — A hélice. 
53 — O motor. 
54 _ Ação conjunta das asas, hélices e motores. 
55 Direção e estabilidade. 
56 — Partida e chegada. 
67 — Tráfego aéreo. 

V PARTE 

SÍNTESE 

58 — Comparação dos diferentes sistemas de transporte. Concor

rência. Coordenação. 

P A R T E PRÁTICA 

Resolução de problemas sobre os diferentes pontos do programa. 
Projetos e orçamentos de estradas de ferro e de rodagem. 
Cálculos e épuras de estabilidade de dormentes, trilhos, material 

rodante e volante. 
Cálculo de horários. Anteprojetos de locomotivas e aviões. 
Visitas a organizações de transporte. Crítica. Relatórios. 
Dissertações e discussões pelos alunos. 

Nota: Os pontos de 9 a 12, inclusive, serão dados pelo Assistente. 
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C A D E I R A D E APLICAÇÕES D O C A L O R E T E R M O D I N Â M I C A 
(Cursos de Engenheiros Civis e Eletricistas) 

A) TERMODINÂMICA 

1 — Objeto. Unidades. Primeiro Princípio (Mayer). Trabalho 
externo. Representação gráfica. Energia Interna. Lei de Joule. Equa
ção de Clausius. Fator de integração. Equação de Clapeyron. 

2 — Lei de Gay Lussac. Lei de Mariotte. Lei Combinada. Defi
nição dos gases perfeitos. Temperatura absoluta. Relação entre a cons
tante R e o peso molecular. 

3 — Calores específicos a volume constante e a pressão constante. 
Relação mútua. Aplicação das equações de Clausius e de Clapeyron aos 
gases perfeitos. 

4 — Estudo das transformações a volume constante a pressão cons
tante e isotérmica. 

5 — Estudos das transformações adiabática e politrópica. 
6 — Transformações reversíveis e irreversíveis. Exemplo de fenô

menos reversíveis e irreversíveis. Causas de irreversibilidade. Ciclos. 
7 — Segundo princípio (Carnot). Rendimento do ciclo para u m 

gás perfeito. Postulado de Clausius. Extensão do princípio. Integral 
de Clausius. 

8 — Entropia. Calor total. Diagramas entrópicos (TS e de Mol-
lier). Exemplos. Diagramas entrópicos das transformações estudadas 
acima. 

9 — Propriedades dos vapores e particularmente do vapor de água. 
Vapor saturado. Calor de vaporização e seus componentes. Título. Ca
lor total. Entropia. Fórmulas empíricas para vapor de água. Equação 
de Clapeyron para vapor saturado. 

10 — Estudo das transformações a pressão constante, a volume 
constante, adiabática e politrópica dos vapores saturados. 

11 — Vapor superaquecido. Estado crítico. Fórmula de Van der 
Waals. Distinção entre vapor e gás. Fórmulas empíricas para vapor 
superaquecido. Calor específico. Método de Boulvin. 

12 — Estudo dos vapores empregados nas máquinas térmicas. Amo
níaco. Anhídrido sulfuroso. Anhídrido carbônico. Valores práticos. 

13 — Mistura de gases perfeitos. Mistura de u m vapor com u m 
gás perfeito. Caso particular da mistura do vapor de água com o ar. 
ESCOAMENTO DE GASES E VAPORES 
14 — Classificação dos fluidos sob o ponto de vista das leis de 
escoamento: — Compressíveis e incompressíveis. Caso geral. Caso par
ticular do escoamento em regime permanente. Fórmula de Barre de 
Saint Venant (Fórmula de Bernouilli). 

15 — Extensão do primeiro princípio ao caso de escoamento. Equa
ção geral do primeiro princípio. Reversibilidade do fenômeno. Escoa
mento adiabático. Influência dos atritos. Causas de irreversibilidade. 

16 — Equação de Zenner para o escoamento. Casos particulares. 
Influência dos atritos. Emprego da tábua de entropia. 

17 — Pressão crítica de escoamento. Cálculo das secções. Escoa
mento por orifícios em paredes delgadas. Escoamento de fluidos gaso-
sos em encanamentos. Perda de carga. 
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C O M B U S T Ã O E C O M B U S T Í V E L 

18 — Generalidades. Classificações dos combustíveis. Condições 
para a combustão completa. 

19 — Cálculo do peso e volume de ar necessário a combustão. 
20 — Calor desprendido pela combustão. Potência calorífica su

perior e inferior, a volume constante e a pressão constante. Meios de 
determinar a potência calorífica. Análise química e lei de Dulong. 

21 — Temperatura de combustão. Cálculo. Elementos que influem 
sôbre a mesma. Aquecimento prévio. Umidade do ar e do combustível. 

22 — Calor transportado pelos produtos da combustão. Recupe
ração. Regeneradores. 

23 — Propriedades dos combustíveis industriais. Combustíveis só
lidos. Lenha. Turfa. Lenhito. Hulha. Briquetes. Coque. 

24 — Combustíveis líquidos.. Petróleo e seus derivados. A1<«»«1. 
25 — Combustíveis gasosos. Vantagens. Gás de hulha. Ar carmi-

retado. Carburadores. Acetileno. Hidrogênio. 
26 — Gás de ar. Produção, composição, propriedades. Gasogênio 

Siemens. Gás d'água. Produção, composição, propriedades. Descri
ção de alguns tipos. 

27 — Gás mixto. Produção, composição, propriedades. Descrição 
de alguns tipos de gazogênios. 

TRANSMISSÃO DO CALOR 

28 — Diversos meios de transmissão do calor. Mistura. Conduti
bilidade. Irradiação. Convecção. Lei de Newton. Fórmulas de Duiong e 
de Peclet. Lei de Stefan. 

29 — Transmissão do calor através de uma parede plana. Casos 
de várias paredes superpostas. Camada de ar entre paredes. Caso de 
uma parede cilíndrica. 

30 — Transmissão do calor entre fluidos em movimento. Caso do 
deslocamento dos fluidos no mesmo sentido. 

31 — Caso dos deslocamentos dos fluidos em sentidos contrários. 
Aquecimento metódico. 

CICLOS TEÓRICOS DAS MÁQUINAS TÉRMICAS 

32 — Ciclo de Carnot nas instalações a vapor. Ciclo de Rankine 
para vapores saturado e superaquecido. — Comparação entre os rendi
mentos de Carnot e de Rankine — Estudo no diagrama entrópico. 

33 — Ciclos ameliorados das instalações a vapor — Ciclos com 
"prélèvements" de vapor — Ciclos com superaquecimento — Ciclos de 
Benson de Siemens. 

34 — Ciclo de Carnot nas instalações frigoríficas •— Ciclos de 
Rankine para o regime úmido e seco. Comparação entre os coeficientes 
de eficácia — Influência das pressões. 

35 — Ciclos ameliorados das instalações frigoríficas. — Ciclos com 
refrigerante de líquido — Ciclo com compressões múltiplas e resfria
mento intermediário do fluido — Estudo no diagrama entrópico. 
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P R O G R A M A D O S EXERCÍCIOS 

Exercícios da Termodinâmica. 
Exercícios de Escoamento de fluidos gasosos. 
Exercícios sôbre a combustão. 

B) M O T O R E S T É R M I C O S E D E A R C O M P R I M I D O M Á Q U I N A S 
FRIGORÍFICAS 

1.° SEMESTRE 

Geração do vapor. Máquinas a vapor Turbinas a vapor. Condensadores 

GERAÇÃO DO VAPOR 

1 — Aplicações do vapor — Partes principais de uma instalação 
de caldeiras — Combustíveis empregados. 

2 — Fornalhas para combustíveis sólidos (internas, externas). Cál
culo da superfície de grelha — Fornalhas para combustíveis líquidos, 
para combustíveis gasosos, tipos diversos. 

3 — Fornalhas fumívoras — Tipos diversos — Alimentação me
cânica. 

4 — Rendimento das fornalhas — Descriminação das perdas — 
Determinações experimentais — Aparelho d'Orsat — Determinação da 
temperatura de combustão — Valores práticos. 

6 — Caldeiras — Transmissão de calor — Radiação — Convec-
ção — Superfície de aquecimento direto e indireto — Cálculo da super
fície de aquecimento — Temperatura das chapas de ferro. 

6 — Rendimento da superfície de aquecimento — Rendimento da 
instalação — Vaporização por metro quadrado — Avaliação das perdas 
— Determinação da quantidade de combustível — Balanço térmico — 
Classificação das perdas — Valores práticos. 

7 — Aquecedores de água de alimentação — Vantagens — Cálculo 
e superfície — Valores práticos — Tipos diversos — Aquecedores do ar. 

8 — Caldeiras de grandes corpos tabulares — Caldeiras com tubos 
ebulidores (emulsores) — Caldeiras com tubos aquecedores verticais e 
horizontais — Valores práticos. 

9 — Caldeiras de fornalhas interior — Tipos de Cornouailles, Lan-
cashire — Tubos Galloway — Tubos Fox e Morisson — Caldeiras ver
ticais — Cálculo — Caldeiras de tubos de fumaça — Semi-tubulares — 
Semi-tubulares com ebulidores — Disposição dos tubos — Tirantes e 
tubos tirantes — Cálculo. 

10 — Caldeiras multitubulares — Necessidade da circulação da água 
— Tipos diversos — Caldeiras multitubulares de grande altura — Tipos 
diversos — Valores práticos. 

11 — Estudo comparativo dos diversos tipos de caldeiras (água 
de alimentação, natureza do combustível, gênero de serviço, lugar dispo
nível, etc). 

12 — Superaquecedores — Vantagens e inconvenientes — Cone
xão do superaquecedor com a caldeira — Cálculo da superfície — Supera-
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quecedor dependente — Sua colocação em relação à fornalha — Supera-
quecedores independentes. 

18 — Canalizações de vapor — Domo. Válvula de tomada de va
por — Materiais empregados para as canalizações — Dilatações — Per
da de carga e perda de calor — Velocidades usuais do vapor — Separa-
,dor de água — Expurgadores automáticos. 

14 — Aparelhos de segurança — Válvulas de segurança — Cál
culo do peso a aplicar no braço da alavanca — Indicadores do nível — 
Válvula de retenção. 

15 — Alimentação — Incrustações — Alcatroamento das chapas 
Depuração pelo calor — Depuração química — Diversos métodos. 
16 — Bombas de alimentação — Alimentação automática — Ca

nalizações de alimentação — Teoria de injetor. 
Alvenaria das caldeiras — Sala das caldeiras — Causas de des

truição das caldeiras e preceitos a observar para evitar as explosões. 
17 _ Tiragem natural por chaminé — Cálculo das secções dos 

canais da caldeira e do chaminé — Perdas de carga — Cálculo da altura 
da chaminé — Influência da temperatura dos gases sôbre a tiragem — 
Valores práticos — Registo. 

18 — Tiragem por meios mecânicos (tiragem forçada): por insu-
flação, por derivação — Sistema Pratt. Regulação da tiragem. 
MÁQUINAS A VAPOR 
19 Histórico e descrição das máquinas a vapor — Classifica
ção Diagrama teórico do trabalho — Influência do espaço nocivo 
e da compressão. 

20 — Os indicadores — Estudo de diversos tipos. 
21 Determinação da potência de uma máquina a vapor — Pres

são indicada média — Trabalho por curso do embolo — Potência em ca-
valos-vapor — Unidades — Consumo teórico de vapor — Causas de 
perda de ação nas máquinas térmicas — O rendimento mecânico, sua 
determinação — Valores usuais — Estudo de alguns diagramas de
feituosos. 

22 Determinação do consumo de vapor das máquinas monocilín-
dricas e das máquinas de dupla e tripla expansão — Consumo por cavalo-
vapor-hora — Vapor aparente — Avaliação das fugas e condensações — 
Rendimento térmico. 

23 Escolha de uma máquina a vapor em relação à disposição 
vertical, horizontal ou conjugada — Máquinas rotativas — Máquinas de 
grande velocidade (estudo de alguns tipos) — Máquinas semi-fixas — 
Locomóveis. 

24 — Máquinas de dupla expansão — Disposição Wolf — Má
quina compound, tandem, duplo tandem — Pressão indicada média _— 
Potência Diagrama teórico — Influência da variação das admissões 

Casos das comparações completas — Diagramas práticos e causas 
de perdas — Cálculo das dimensões. 

25 — Máquinas de tripla e de quádrupla expansão. — Disposições 
usuais — Aplicações. 

26 — Forças de inércia das massas e equilíbrio do mecanismo — 
Peças de movimento uniforme de rotação — Peças de movimento alter
nativo retilíneo — Peças de movimento alternativo — Condições para 
contrabalançá-las — Influência das forças de inércia sôbre o momento 
motor. 
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TURBINAS A VAPOR 

27 — Estudo de escoamento de um fluido — Fórmula de Zeuner 
— Fórmula de Saint Venant e Wantzel — Escoamento dos gases por 
orifícios e bocais. 

Escoamento adiabático — Pressão crítica. 
28 — Escoamento do vapor saturado e superaquecido — Escoa

mento adiabático — Influência dos atritos — Estudo por meio dos grá
ficos entrópico e de Mollier. 

29 — Generalidades — Ação — Reação — Turbina elementar de 
ação — Rendimento — Condições para o máximo rendimento — Cau
sas de perdas — Rendimento indicado e mecânico — Consumo de vapor 
— Turbina de De Lavei. 

30 — Velocidade crítica do eixo (turbinas de eixo flexível ou rígi
do). Regulador de segurança — Regulador de admissão de vapor. 

81 — Roda Curtis — Rendimento — Turbinas Curtis, Riedler, 
Stumph, Electra, etc. 

32 — Turbinas multicelulares de ação — Cálculo — Tipos Rateau, 
Zoelly, Augsburg, etc. 

33 — Turbinas multicelulares de reação — Condições para o má
ximo rendimento da turbina elementar — Cálculo — Comparação com 
as turbinas de ação — Tipo Parson, Brown-Boveri, etc. 

34 — Turbinas baixa-pressão — Turbinas com tomada intermediá
ria de vapor — Turbinas com contra-pressão — Aplicações. 

35 — Influência da condensação do vapor sôbre o consumo da má
quina — Partes principais de uma condensação — Cálculo das dimen
sões do tubo de escapamento — Válvula de escapamente ao ar. 

36 — Condensadores por mistura — Os diversos tipos — Lei de 
Dalton — Condensador a circulação paralela — Quantidade de água ne
cessária à condensação — Calor total do vapor na entrada no conden
sador. 

37 — Condensadores por mistura, a contra-corrente — Tipo Weiss 
— Pressão no condensador — Cálculo da quantidade de água — Compa
ração entre dois tipos. 

38 — Quantidade de ar a extrair — Fórmula de Weiss — Bombas 
úmidas — Bombas de ar seco — Disposições habituais — Cálculo das 
dimensões — Potência absorvida pelas bombas. 

39 — Condensadores por superfície — Disposição a circulação pa
ralela — Quantidade de água de refrigeração — Pressão interna — Dis
posição a contra-corrente — Quantidade de água de refrigeração e pres
são interna — Comparação entre os dois tipos — Cálculo da superfície. 

40 — As bombas dos condensadores por superfície — Cálculo das 
dimensões e da potência absorvida — Disposições usuais para máquinas 
a vapor e para turbinas a vapor — Dados práticos — Condensadores 
injetores — Separadores de óleo. 

41 — Refrigeração artificial da água que serve para a condensação 
— Tanque aberto — Ar seco — Ar saturado — Ar úmido. 

42 — Os refrigerantes de tanque aberto — Os refrigerantes aber
tos de graduação — Os refrigerantes de chaminé — Cálculo das dimen
sões — Refrigerantes Koertine. 
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2.° S E M E S T R E 

Locomotivas — Motores a gás e a combustíveis líquidos — Motores de 
ar comprimido — Compressores — Installações frigoríficas — Distri

buição do vapor — Moinhos de vento. 

LOCOMOTIVAS 

43 — Generalidades — Disposição da caldeira, dos cilindros — Po
tência — Esforço de tração — Valores práticos. 

44 — Movimentos perturbadores de galopo de roulis, de tangagem, 
de lacet e de recuo — Equilibragem das massas. 

46 — Estudo da tiragem, das diversas fôrmas da caixa de fumaça 
— Descrição dos diversos tipos de locomotivas. 

MOTORES A GÁS E A COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

46 — Descrição — Combustíveis empregados — Motores de dois 
e quatro tempos, de simples e de duplo efeito — Disposições usuais. 

47 — Rendimento térmico do motor a explosão e do motor a com
bustão — Estudo comparativo — Rendimento indicado, mecânico, co
mercial — Determinação do consumo de combustível — Dados práticos. 

48 — Disposição esquemática dos motores a explosão de dois e de 
quatro tempos — Estudo do funcionamento — Cálculo das dimensões — 
Dados práticos. 

49 — Tipos diversos de regulação dos motores, de inflamação do 
combustível — Meios de pôr em marcha — Resfriamento — Regula
dores. 

50 — Gasógenos — Zonas de combustão e de redução — Gasóge-
nos por insuflação, por aspiração — Início da marcha do gasógeno — 
Rendimento — Dados práticos — Gasógenos para combustíveis betu
minosos. 

61 — Os carburadores — Tipos diversos (por aspiração, por in
suflação, gaseficadores) — Motores fixos e combustíveis líquidos — Va
lores práticos. 

5 2 ^ — Motores de automóveis — Dois e quatro tempos — Cálculo 
da potência — Resfriamento — Radiadores — Reguladores — Regula
ção — Motores de aviação fixos e rotativos. 

53 — Motores Diesel — Combustíveis empregados — Motores a 4 
tempos e a 2 tempos — Disposições horizontais e verticais — Motor 
Junker — Diagramas — Dados práticos — Cálculo das dimensões — 
Pulverizadores — Bomba de combustível. 

54 — Comparação entre os motores, as máquinas a vapor e as tur
binas a vapor — Potência normal em relação à potência máxima — 
Despesas de primeiro estabelecimento — Despesas de exploração, de 
conservação. 
INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 
55 — Diversos modos de produção do frio — Máquinas a compres
são — Máquinas a absorpção — Diversos tipos de compressores — Po
tência indicada e efetiva. 
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56 — Os condensadores — Tipo por imersão — Tipo por "ruissel-
lement" — Tipo a contra-corrente — Cálculo das dimensões. 

57 — Os refrigerantes de ação direta e indireta — Estudo dos 
diversos tipos — Cálculo de superfície. 

58 — Aparelhos acessórios — Válvula de expansão — Separador 
do óleo — Canalizações — Materiais empregados para a isolação das ca
nalizações dos tanques, das câmaras — Cálculo das perdas. 

59 — Fabricação do gelo — O tanque de gelo — Gelo transparente 
— Cálculo da instalação. 

60 — Resfriamento do ar pela circulação natural e pela circulação 
artificial — Aparelhos de expansão direta e de expansão indireta — Os 
frigoríferos — Tipos diversos — Cálculo — Regeneração da salmoura. 

MOTORES DE AR COMPRIMIDO — COMPRESSORES — TRANS
MISSÃO P E L O A R C O M P R I M I D O 

61 — Aplicações do ar comprimido — Classificação das máquinas 
empregadas para a compressão do ar — injetor pneumático — Tromba 
— Foles de oficinas — Ventiladores de embolo — Diagrama da máqui
na — Quantidade de ar comprimido — Potência — Diversos tipos. 

62 — Compressores de embolo — Diagrama teórico — Quantidade 
de ar comprimido — Potência — Compressor a múltiplas compressões— 
Resfriamento do ar — Compressores de válvulas automáticas e com
pressores de gaveta de distribuição. 

63 — Máquinas rotativas para a compressão do ar — A caguair-
dela — Ventilador de Root — Teoria dos ventiladores e dos compressores 
rotativos — Potência indicada e efetiva. 

64 — Vantagens dos compressores e ventiladores rotativos — Da
dos práticos — Descrição de alguns tipos — Reguladores de volume 
constante e de pressão constante — Canalização do ar. 

65 — Motores de ar comprimido — Diagrama — Superaquecimen
to do ar antes de sua entrada no cilindro — Descrição da locomotiva 
de ar comprimido. 

66 — Estudo das máquinas de ar comprimido mais comumente usa
das nas oficinas. 
DISTRIBUIÇÃO DO VAPOR 
67 — Gaveta normal de distribuição fixa — Estudo do movimento 
— Traçado dos diagramas do trabalho — Influência dos do comprimento 
da biela do excêntrico e da biela da máquina sôbre a repartição do vapor 
no cilindro — Diagrama de Müller. 

68 — Equação e traçado da elipse de Fauveau para os casos das 
bielas infinitas e finitas — Cálculo das secções de passagem do vapor 
— Velocidades usuais do vapor nos canais. Secção teórica dos canais 
— Laminagem. 

69 — Diagrama polar de Zeuner — Determinação da gaveta — 
Dados práticos para seu estabelecimento — Igualdade das compressões 
— Determinação do raio do excêntrico. 

70 — Construção da gaveta — Modificações e correções duma ga
veta existente (aumento ou dimnuição dos rebordos, deslocação da ga
veta — Variação do ângulo de descalagem) — Gaveta-êmbolo — Gaveta 
em duas partes — Gavetas, Trick Benn. 
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71 Necessidade de poder modificar a admissão do vapor no ci
lindro — Regularização da admissão com uma gaveta e dois excêntricos 

Regularização com duas gavetas — Estudo do movimento da gaveta 
de expansão — Disposição Litter — Gaveta Farcot. 

72 Inversão do movimento — Modificação do ângulo de desca-
lagem — Emprego de dois excêntricos — Corrediça de Stephenson — 
Estudo do movimento para uma posição qualquer da corrediça — Ex
cêntrico imaginário — Modificação do diagrama do trabalho — Inver
são brusca do movimento. 

73 _ Corrediças de Gooch, Allan, Walschaert. 
74 — Distribuições radiais — Corrediças de Hackworth, Brown, 

Marshall, Klug, Joy. 
75 Generalidades sôbre distribuições a válvulas — Vantagens— 

Cálculo das secções — Construções especiais para impedir a deformação 
— Dashpot a ar e a óleo. 

76 Distribuições de escape — Distribuições Sulzer — Gutermuth 
— van Kerchove — Collmann. 

77 Distribuição Corlis — Vários tipos — Cálculo e traçado do 
movimento — Escape tipos Farcot e Frikart. 

78 Distribuição sob comando contínuo — Distribuições Bromley 
— Radovanovich — Lenz. 

79 — Os moinhos a vento — Noções teóricas — Tipos diversos. 
PROGRAMA DOS EXERCÍCIOS 
Desenvolvimento de diversas partes do programa de motores tér
micos. , . ., . . 

Cálculo das dimensões principais das maquinas e aparelhos térmicos. 
Projetos de instalações térmicas. 
Visitas às oficinas e fábricas, exercícios práticos. 

l.° SEMESTRE 
Cálculo de caldeiras, de aquecedores, de superaquecedores, de má
quinas a vapor, de turbinas_ a vapor. 

Projeto de uma instalação. 

2.° SEMESTRE 

Cálculo de locomotivas, de motores de explosão e a combustão, de 
instalações frigoríficas, de instalações de ar comprimido. 

Projeto de uma instalação. 

C) FABRICAS 

1 ° SEMESTRE 

APARELHOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
E NAS FÁBRICAS 

(Curso de Engenheiros Eletricistas) 

1 —. Considerações gerais sôbre instalações da fábrica. 
2 — Aparelhos de transporte das matérias primas sólidas — (trans

porte sôbre trilhos, por cabos, elevadores, planos inclinados, correias, 
parafusos sem fim, alcatruzes, transporte pneumático). 
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3 — Aparelhos de transporte dos líquidos. Material empregado. 
Injetores e ejetores. Pulsômetros. " Monte-jus". Bombas diversas. Ca
nalizações. 

4 — Aparelhos de transporte dos gases. Canalizações e materiais 
empregados. Ventiladores e compressores. Vapores e gases nocivos. . 

5 — Os britadores. Lei de Rittinger. Fórmula de Hersan. Os 
britadores em grosso (britadores de mandibulas; cênicas). Os britado
res em fino. Diversos tipos. Os desintegradores e desmembradores. 

6 — Os moinhos. Generalidades. Mós de pedra. Moinhos cen
trífugos. Moinhos de esferas. Moinhos úmidos. 

7 — Instalações para a eliminação das poeiras. Ventilação. Ca
madas de poeira. Separação pela força centrífuga. Filtração seca e 
úmida do ar. 

8 — Aparelhos separadores das substâncias sólidas. Peneiras pla
nas e cilíndricas. Peneiras centrífugas. Separação pelo ar (por tama
nho e por densidade). Aparelhos centrífugos. 

9 — Separação dos sólidos e dos líquidos. Prensas. Centrífugos. 
Separação por decantação. 

10 — Separação por filtração. (Filtro. Prensa). Separação por 
cristalização. 

11 — Separação dos líquidos. Distilação. Generalidades. Alam-
biques. Coluna de fracionamento. 

12 — Evaporação. Evaporadores. Evaporação no vácuo. Aparelho 
de efeito múltiplo. Desicação. 

13 — Aquecimento do ar. Aquecimento dos líquidos autoclaves. 
Estufas. 

14 — Aparelhos misturadores para sólidos (misturadores de cilin
dros, de tambor). Misturadores de sólidos e de líquidos. Misturadores 
de líquidos e de gases. 
INDÚSTRIA TÊXTIL 
15 — Caracteres gerais das fibras têxteis. Procedência. Aplicações. 
Numerações. A torsão Estiragens. Dobragens Análise dos fios. 

16 — Fiação do algodão (operações preliminares). Descaroçadores, 
abridores e batedores. As cardas. As penteadeiras Intróitos. 

11 — Fiação propriamente dita. As maçaroqueiras. Os bancos de 
fiação tipo "Selfacting". Os bancos contínuos. 

18 — Fiação de lã. Operações de limpeza. Operações próprias à 
lã penteada e à lã cardada. 

19 — Fiação do linho, do cânhamo, da juta. Operações comuns. Fia
ção a seco, com água fria, com água quente. 

20 — A seda. Operações preliminares. Fiação. Borra de seda. 
Preparação de fiação. Fiação. 

21 — Preparação da tecelagem. Aspadeiras. Encarretadeiras. Re-
torcedeiras. Urdideiras. Engomadeiras. 

22 — Dos tecidos. Tipos fundamentais. Teor mecânico. Diversos 
tipos (Maquinetas, Jacquard, etc). 

23 — Acabamento dos tecidos. Diversas operações. Decomposição 
e análise de u m tecido. 
INDÚSTRIA DE PAPEL 
24 — Matérias primas. Pasta de trapos. Preparo. Alvejamento. 
Fabricação do papel de trapos. Sucedâneos dos trapos. Diversos tipos. 
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25 — Pasta de madeira. Pasta mecânica. Pasta química. Proces
sos de fabricação. Pasta e falha. 

INDÚSTRIA DE CIMENTO 

26 — Matérias primas, procedência, propriedades. Escolha do pro
cesso de fabricação de acordo com as condições locais. 

27 — Processo seco. Britadores e moinhos. Processo úmido. Se-
mi-úmido. Moagem e diluição. 

28̂  — Os fornos verticais alternativos e contínuos. Fornos verticais 
de grelha móvel. Fornos rotativos. Resfriamento dos chnekers. O 
combustível e o seu preparo. 

INDÚSTRIA DE BORRACHA E DE GUTA-PERCHA 

29 — Matérias primas, procedência, aplicações. Propriedades. La
vagem. Preparação das misturas. Factícios. 

30 — Folha laminada e folha serrada. Diversos processos de vul-
canização com descrição dos aparelhos apropriados. 

31 — Fabricação das peças moldadas. Câmaras de ar. Pneumáticos. 
Brinquedos. 

32 — Impermeabilização dos tecidos. Diversos processos. Borra
cha endurecida. Fabricação de tubos. 

33 — Procedência e propriedades de guta-percha. Aplicação. Fa
bricação dos artefatos de guta-percha. 

TECNOLOGIA ALIMENTAR 

34 — O trigo. Procedência. Limpeza preliminar. Limpeza defini
tiva (pelo processo seco e pelo processo úmido). Descrição das máquinas. 

35 — Moagem dos grãos. Moinhos de pedra e moinhos de cilindros. 
Separação dos subprodutos (por ventilação e por peneiras). Descrição 
das máquinas usuais. 

36 — Máquinas acessórias. Aparelhos de transporte da matéria pri
ma e dos subprodutos. Armazenagem dos grãos (seleiros e silos). 

37 — O café. Beneficiamento por via seca. Beneficiamento por via 
úmida. Máquinas usuais. Beneficiamento do arroz. 

38 — A indústria do açúcar. Matéria prima. Extração e refina
ção. Descrição das máquinas e aparelhos. 

39 — Fabricação da cerveja. Descrição dos maquinários e apa
relhos. 

CADEIRA DE FUNDAÇÕES — PONTES — ESTRUTURAS METÁ
LICAS E DE CONCRETO ARMADO 

(5.° Ano do Curso de Engenheiros Civis) 

INTRODUÇÃO 

a) Objeto e divisão do curso — Questões preliminares — Definições. 
b) A evolução dos diferentes sistemas de pontes — O seu estado 

atual — O seu futuro. 
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c) O papel dos materiais naturais e artificiais no desenvolvimento 
progressivo da técnica das pontes e grandes estruturas . 

d) O especialista — Suas atribuições e deveres. 

I PARTE 

ESTUDOS COMUNS A TODAS AS PONTES 

CAPÍTULO I 

Colocação das pontes 

Generalidades; traçados; fixidez do leito; aterros insubmersíveis; 
muros de proteção; arcos de descarga. 

CAPÍTULO II 

Vazão das pontes 

Considerações gerais; definições; vazão dos rios; estudos da bacia; 
observações diretas; velocidades do fundo; os diferentes métodos de de
terminação da luz das pontes; seus resultados; fórmulas; coeficientes. 

CAPÍTULO III 

Disposição geral das pontes 

Dimensões impostas pelo destino da obra; proporções gerais das_gran
des obras; divisão em arcos ou vãos; largura das pontes; condições de 
estabelecimento; sujeições diversas. 

CAPÍTULO IV 

Fundações 

Importância do problema — Exame dos solos; sondagem; aparelhos; 
modos de execução; resultados; inconvenientes dos métodos atuais de 
sondagem. 

Os princípios da mecânica dos solos segundo Terzaghi; terrenos ar
gilosos; terrenos arenosos; suas diferenças essenciais; determinação dos 
coeficientes de coesão e atrito; relação entre o recalque, a dimensão da 
superfície de carga e a profundidade do plano de fundação; experiências 
de Goldbeck; distribuição das reações do solo sôbre placas rígidas e elás
ticas, efeito do grau de permeabilidade e do tempo sôbre o recalque. 

Classificação habitual dos terrenos; lacunas na classificação habi
tual; tentativa de classificação baseada nas constantes elásticas do solo; 
determinação das constantes} ensaios correntes e determinação das car
gas admissíveis. 

Distribuição das cargas no plano de fundação; o adensar dos terre
nos segundo Krey, Vierendeel, e a Comissão Geotécnica Sueca; Expe
riências de Kõgler; de Scheidig e de Bernatzik. 

Característica dos terrenos; análise química; análise física e mecâ
nica; terra colóide; compressibilidade; permeabilidade; coesão e atnto 
dos terrenos. 

27 
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O estado atual da doutrina; pesquisas realizadas pelo "Departa
mento de Ensaios das Construções Hidráulicas e Navais de Berlim". 

As tentativas de aplicação prática das doutrinas modernas. 
Traçado e implantação das obras. 
Preparo do leito — sôbre rocha, sôbre terra firme, sôbre terreno 

molhado. 
Fundações e suas disposições comuns — degraus, sapatas, enjrra-
dados. • ' • t o 
Obras preliminares — estacas; estacas pranchas; esgotamento; acom
panhar os trabalhos executados sob água. 

Maciços assentando diretamente no terreno sólido e acessível a seco 
ou por esgotamento; fundações em concreto imerso; sôbre enrocamento; 
sobre sapata geral atravessando terrenos movediços*. 

Fundações alcançando terreno sólido por meio de suportes interpos
tos; estacaria em madeira, em metal e em concreto armado; estacas pre-
moldadas e fundidas no local; resistência à penetração; experiências de 
Mayer; interpretação dos resultados. 

Fundações por meio de maciços constituidos em lugar diverso do de 
sua aplicação descidas dentro de água ou em terreno interposto; blocos 
artificiais; poços descidos por penetração, com ou sem auxílio de ar 
comprimido. 
Fundações por meio de maciços constituidos no próprio local de sua 
aplicação com auxílio de ar comprimido; caixões de madeira, metálicos 
e de alvenaria; efeitos fisiológicos do ar comprimido; medidas higiênicas 
e de segurança. 
Fundações não atingindo o terreno sólido; precauções aconselháveis. 

Fundações em terreno vazoso; aumento da resistência por meio de 
colchão de areia; emprego de caixões multicelulares. 

Proteção das fundações: enrocamentos; estaqueamentes. 
Escolha do modo de fundação; critério a seguir, contraindicações 

típicas. 
II P A R T E 

PONTES DE ALVENARIA 

A) TRAÇADO DOS ARCOS. PILARES E ENCONTROS 

CAPÍTULO I 

Traçado do Intradorso 

Generalidades — Traçado do intradorso; classificação das curvas de 
intradorso; intradorso traçado segundo a curva funicular das cargas. 

CAPÍTULO II 

Traçado do extradorso 

Espessura das abóbadas no fecho; espessura nos rins; perfil do ex
tradorso. 
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CAP Í T U L O ITI 

Pilares. 

Pilares de alvenaria, comum e de apareiho; concreto e concreto ar
mado. Cálculo. Secções empregadas; Traçado dos pilares em planta e 
elevação; pilares de ponte e pilares de viaduto; fruto transversal e lon
gitudinal; talhontes; coroamento dos talhontes; remate dos frisos e pi
lares; base dos pilares; aparelhos. 

CAPÍTULO IV 

Encontros 

Condições às quais devem satisfazer os encontros; espessura; fôrma 
dos encontros; empucho das terras; vazamento dos encontros; encontro 
de pontes propriamente ditas; encontros de viadutos; encontros perdidos; 
muros de retorno e muros em asa; critério para a escolha — prolonga
mento sôbre consolos; disposição especial dos encontros dos grandes ar
cos; aparelhos. 

CAPÍTULO V 

órgãos secundários 

Tímpanos; tímpanos vazados; vazamento longitudinal e transversal; 
aparelho dos tímpanos. 

Coroamentos; plintos; parapeito; refúgios; dispositivos de dilatação; 
escoamento das águas; chapa impermeável; condutores; estrado reves
timento. 

B) ESTABILIDADE DAS OBRAS 

CAPÍTULO I 

Resistência das alvenarias 

Definições. Diversos gêneros de alvenaria: alvenaria ordinária; al
venaria de aparelho; alvenaria de concreto; alvenaria de concreto armado. 

Natureza dos esforços nas alvenarias. 
Resistência. Coeficientes de segurança e limites de trabalho. 

CAPÍTULO II 

Elasticidade e plasticidade das alvenarias 

Considerações gerais. Teoria da elasticidade; conseqüência da hi
pótese elástica aplicada às alvenarias; cálculo das deformações elásticas 
das alvenarias. 

Retração; os diferentes fatores da retração. Experiências de O. 
Faber e Freyssinet. Estado atual das investigações. 
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CAP Í T U L O III 

Equilíbrio dos arcos 

Traçado da curva das pressões; sua indeterminação; meios empre
gados para removê-la; hipótese de Navier, hipótese elástica. 

Equações de deformação. 

CAPÍTULO TV 

Estudo das cargas e sobrecargas 

Considerações gerais; estudo das cargas permanentes; fórmulas teó
ricas e fórmulas práticas. 

Estudo das cargas móveis; instruções antigas e instruções modernas. 
Ação dinâmica das cargas móveis; determinação do coeficiente di

nâmico . (Impost). 
A dinâmica das pontes segundo a "Comissão Britânica de Pontes". 

Experiências realizadas pela "Comissão Indiana de Estradas de Ferro'*. 
Estudos efetuados por Streletzky nas estradas de ferro da Rússia; 

crítica dos resultados obtidos. 
Estudo sistemático da influência das ações dinâmicas sôbre as pontes. 
Estado atual dos estudos e investigações. 
Fórmulas regulamentares vigentes. 
Ação do vento; efeitos produzidos sôbre as vigas prineipais; contra-

ventamento horizontal simples; contraventamento horizontal duplo; tra
ve jamento; portais; efeito do vento sôbre os arcos; efeito do vento sôbre 
as pontes penseis. 

Ação devida à variação da temperatura; variação de comprimento; 
aparelhos de dilatação; efeitos da variação de temperatura nos arcos; 
efeito da variação de temperatura nas pontes penseis; aparelhos de di
latação transversal. 

Ação devida aos freios; sua importância; solução a adotar. 
CAPÍTULO V 

Cálculo de estabilidade dos arcos 

Avaliação das cargas. Cálculo dos esforços: métodos empíricos; mé
todos elásticos; métodos mecânicos. 

Considerações sôbre o emprego dos métodos elásticos e mecânicos. 
Traçado do eixo. Desenvolvimento dos cálculos. 
Deformação. Linha de influência para a deformação da chave. 

CAPÍTULO VI 

Arcos articulados 

Considerações gerais; sistemas de articulação; propriedade dos ar
cos articulados; arcos semi-articulados. 

O efeito do atrito nas articulações. 

• 
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CAP Í T U L O VII 

Concreto e concreto armado nas pontes 

Razões teóricas da superioridade dos materiais mixtos sôbre os ma
teriais simples; vantagens e inconvenientes do concreto e concreto ar
mado; alcance das principais críticas formuladas; comparação entre obras 
de cimento, concreto armado e metal. 

A situação atual em função das obras executadas. 
Pontes em viga reta de grande dimensão; construção em alma cheia 

e em treliça; vários métodos de construção. 
Pontes em vigas "bowstring" ou de empucho eliminado. 
Pontes contínuas com as vigas simplesmente apoiadas ou solidárias 

com os suportes; quadros associados; apoios articulados; apoios pen-
dulares. 

O arco como solução mais apropriada para os grandes vãos; diversos 
sistemas de arcos: arcos articulados; arcos engastados; arcos de secção 
transversal maciça; arco de secção transversal vazada; arcos celulares. 

Determinação das caraterísticas ótimas. 
Cálculo dos diferentes elementos. 
Aplicação do concreto cintado às pontes em arco; trabalhos de Con

sidere; resultados; observações. 
A resistência dos concretos e os meios de aumentá-la. 
Concreto vibrado e pervibrado resumo histórico; vantagem do sis

tema; aparelhos elétricos e aparelhos pneumáticos; processo operatório; 
experiências diversas; resultados obtidos; crítica. 

Referências monográficas a algumas obras importantes. 
C) CIMBRES 
CAPÍTULO I 

Classificação e estudos dos diferentes tipos de cimbres 
Generalidades; descrição e nomenclatura das diferentes peças de um 
cimbre; emendas tipos principais de cimbres; traçado das asnas; cimbres 
para pequenos vãos; para grandes vãos; cimbres apoiados e desapoiados; 
fundações dos cimbres. 

CAPÍTULO II 

Cálculo dos cimbres 

Cargas transmitidas ao cimbre; pressão normal; aplicações da gra-
foestática ao cálculo dos elementos componentes; dimensões dos diferen
tes elementos; vigas; cambotas; escoras; pernas de asnas; pendurais; 
tirantes; travejamentos. Princípios gerais a observar na construção dos 
cimbres. 
CAPÍTULO III 

Dispositivo de decimbramento 

Considerações gerais: processos antigos, processo de Dupuit; sacos 
de areia; macacos; processos de Freyssinet. 
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D ) E X E C U Ç Ã O D O S T R A B A L H O S 

Andaimes e pontes de serviço, cimbramento; execução das alvena
rias; construções em anéis; divisão em segmentos; juntas secas; cala-
fetagem das juntas; regras a seguir; abóbadas de pequeno e médio vão; 
abóbadas de grande luz. Métodos para melhorar o estado de equilíbrio 
dos arcos; processo de Freyssinet; processo das lesões sistemáticas de 
Miozzi. Ensinamentos oriundos da construção das grandes obras 
modernas. 

E) PONTES DE MADEIRA 

Generalidades: encontros; pilares ou cavaietes; superestrutura. Car
gas permanentes; cargas acidentais. Especificações; coeficientes de re
sistência. Cálculo dos elementos do estrado; pranchões; longarinas e 
peças de ponte. Cálculo das vigas principais; vigas simples e com sub-
vigas. Cálculo das vigas armadas; armação inferior armação superior; 
tipo mixto. Detalhes e disposições práticas. Vigas sistema Howe; cál
culo dos esforços; determinação das dimensões transversais dos elemen
tos; tirantes; portal; detalhes. 

m PARTE 

PONTES METÁLICAS 

AS PONTES METÁLICAS E OS ESFORÇOS QUE DEVEM SUPORTAR 

CAPÍTULO I 

Generalidades sôbre as pontes metálicas 

Vantagens e inconvenientes das pontes metálicas; constituição geral 
das pontes metálicas; vigas; estrado; contraventamento; travejamento; 
aparelhos de apoio. 

CAPÍTULO II 

Classificação das pontes metálicas 

Classificação tendo em vista: os materiais empregados na constru
ção; a natureza das reações; os vãos; o destino da obra; a posição do es
trado; o número de vãos; o tipo das juntas; a disposição em planta a 
situação. 

Escolha de u m tipo de ponte metálica; critério a seguir. 

CAPÍTULO III 

Cálculo das pontes metálicas 

Generalidades; condições gerais e especificações; esforços calculados 
e esforços reais; esforços secundários. 

Critério para a fixação das tensões admissíveis; razão de ser dos 
coeficientes de segurança; orientação a seguir. 
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Cálculo do estrado; cálculo das longarinas; cálculo das peças da pon
te; cálculo das vigas principais. 

Cálculo do contraventamente. Generalidades sôbre as condições de 
equilíbrio das vigas principais de uma ponte. Equilíbrio de uma ponte 
submetida à ação do vento; contraventamente transversal; contraventa
mente longitudinal único; contraventamente longitudinal duplo, sem con
traventamente transversal; estudo de u m pórtico de extremidade. Con-
traventamento mixto; contraventamente completo. Observação relativa 
aos diferentes sistemas de contravento. 

Cálculo dos aparelhos de apoio e dilatação; classificação; disposição 
dos apoios; comparação entre os diversos tipos existentes. 

Cálculo da rebitagem — Rebites; modo de ação dos rebites numa 
semblagem. 

Regras práticas. 
Cálculo das flechas; vigas de alma cheia; vigas em treliça; vigas 

em arco; vigas em consolo; vigas contínuas. 
CAPÍTULO IV 

Estudo dos esforços secundários e anormais 

Causas dos esforços secundários; medida dos esforços secundários; 
diferentes métodos de cálculo dos esforços secundários; aplicação; com
paração e crítica dos resultados. 

Processos práticos para reduzir ou suprimir os esforços secundários 
Esforços anormais; distinção entre esforços secundários e esforços 

anormais ou temporários. 

IV PARTE 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DAS PONTES METÁLICAS 

CAPÍTULO I 

Estudo dos materiais empregados 

Classificação; materiais constitutivos das pontes metálicas; exame 
dos aços ordinários; estudo dos aços especiais. 

CAPÍTULO II 

Rebitamento 

Seu objeto; especificação para o material e para a execução; descri
ção dos rebites; disposição e fôrma; classificação das costuras; diversos 
tipos de emendas; defeitos de execução. 

CAPÍTULO III 

Estudo das vigas 

Vigas de alma cheia; composição das vigas; limitação da altura e do 
vão das vigas de alma cheia; estabilidade de alma das vigas de alma 
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cheia; relações entre a altura e espessura da chapa; elementos de re
forço da alma. Vantagens das vigas de alma cheia. Deformação elástica. 

Vigas em treliça; disposição geral; classificação; tipos de vigas 
principais; estudo do tipo de viga mais adequado; composição das vigas 
de grandes dimensões; secções dos diversos elementos; disposição das 
emendas e semblagens. 

Vigas em consolo; fundamento; classificação; disposição geral; 
detalhes. 

Vigas contínuas; generalidades; vantagens e inconvenientes. 
Vigas semi-contínuas. 

Vigas contínuas solidárias com os apoios; quadros associados; apoios 
pendulares. 

Vigas em arco; classificação; disposição; arcos com taboleiro supe
rior; arcos com taboleiro suspenso; arcos compensados. 

Vigas penseis. Materiais empregados na confecção dos cabos; cons
tituição dos cabos: cabos de fios paralelos e cabos a torção alternada. 
Pontes de estrado rígido; efeitos da viga enrigecedora; pendurais; in
convenientes das pontes suspensas; a estandartização e os progressos 
das pontes penseis modernas. 

CAPÍTULO IV 

Estrado e contraventamente das pontes metálicas 

Considerações gerais; disposição geral do estrado; classificação da 
estrutura; estrutura geral dos elementos do estrado; ligação dos dife
rentes elementos do estrado; estrado cheio. 

Contraventamente; sua função; disposições diversas. 

CAPÍTULO V 

Pontes especiais 

Definição das pontes especiais; pontes esconsas; causas de obliqui-
dades e disposições adotadas; soluções diversas. 

Pontes e m curva; fórmulas para determinar a força centrífuga; 
circunstâncias a serem levadas em conte. Soluções a adotar; vigas prin
cipais em curva; u m a viga poligonal e outra reta; vigas principais retas. 

Pontes móveis; classificação; basculantes; giratórias; levadiças ro
lantes; comparação dos sistemas estudados. 

CAPÍTULO VI 

Pontes articuladas 

Caraterística principal das construções articuladas; cálculo das di
mensões dos diversos elementos que constituem u m a articulação; com
paração entre os tipos rígidos e articulados; vantagens e inconvenientes 
dos tipos articulados. 
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CAPÍTULO VII 

Montagem das pontes metálicas 

Indicações gerais; métodos empregados para realizar a montagem 
das pontes; aparelhamento de montagem; montagem direta; montagem 
sôbre andaime fixo ou sôbre flutuadores; montagem por lançamento di
reto; montagem em consolo. 

Ajustagem das pontes em arco. 
Montagem das pontes penseis. 

CAPÍTULO VIII 

Provas de recepção das pontes metálicas 

Justificação de sua necessidade; discriminação das provas; compa
ração entre as flechas e coeficientes de trabalho medido e calculados; 
prescrições oficiais. 

CAPÍTULO IX 

Conservação das pontes 

Principais causas de corrosão; remédios correspondentes; pintura; 
revestimentos de proteção. 

Metais apresentando uma grande resistência à corrosão. 
Inspeção periódica das pontes metálicas. 
Meios de assegurar a conservação. 

V PARTE 

CAPÍTULO I 

Estudo experimental das pontes 

Introdução -*- origem dos estudos experimentais, princípios do mé
todo^ experimental. Estudo dos aparelhos especiais de medida; aparelhos 
mecânicos; aparelhos óticos; aparelhos elétricos; aparelhos acústicos. 

Escolha dos métodos de medida. 
Estudo das deformações: deformações locais e' deformações gerais. 
Condução geral das provas; interpretação dos resultados. 
Ensaios de fadiga e destruição; experiências de Rabut, Lanna, Mes-

nager, Santarella e Ross. 
Experiências realizadas na ponte sôbre o Paraíba, da E. F. Campos 

do Jordão e no Viaduto do Chá. 

CAPÍTULO II 

Acidentes e catástrofes 

Conveniência do seu estudo; causas produtoras; acidentes ocorridos 
durante a montagem; acidentes ocorridos no período de exploração. 
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"VI P A R T E 

ESTRUTURAS METÁLICAS E DE CONCRETO ARMADO 

CAPÍTULO I 

Estruturas metálicas 

Considerações gerais; formação do esqueleto; colunas; vigas; estra
dos; consolos e balcões. 

Peças de alma cheia; peças reticuladas; regras a seguir; composição 
dos elementos; elementos simples e elementos compostos. 

Determinação dos corpos; peso próprio e sobrecarga; ação do vento 
e da variação da temperatura. 

Cálculo dos elementos; tensões específicas admissíveis. 

CAPÍTULO II 

Tesouras de cobertura 

Considerações gerais; definições; vantagens e inconvenientes das te
souras metálicas. 

Constituição geral de u m a tesoura metálica. 
Classificação das tesouras metálicas. Galpões. Cúpulas. Classifi

cação pela. natureza das reações e fôrma da estrutura. 
Considerações sôbre o cálculo das tesouras e cúpolas. Prescrições 

atinentes ao cálculo das cúpolas e tesouras. 
Detalhes construtivos. 
Construções especiais: Cúpolas móveis; abrigos para dirigíveis; abri

gos para aeroplanos; "halls" de exposição, etc. 
CAPÍTULO III 

Emendas e ligações 

Rebites e rebitamento; especificações para o material e para a exe
cução; prescrições para o cálculo; aplicações correntes. 

Soldadura; tendência atual para o emprego da soldadura como so
lução de simplificação e economia das construções metálicas; especifi
cação para o material; prescrição para o cálculo. Métodos de execução; 
experiências realizadas e resultados obtidos. 

CAPÍTULO IV 

Estruturas em concreto armado 

Propriedade geral das construções em concreto armado; objeções ao 
emprego de concreto armado; vantagens do concreto armado. 

Os elementos construtivos do concreto armado; coluna; vigas; lages; 
arcos e abóbadas. 

Construções do tipo monolítico; edifícios de grande altura; avaliação 
das sobrecargas; cálculo dos elementos; juntas de dilatação. 

Cobertura de grandes espaços; arcos engastados e arcos articulados; 
escolha entre o arco engastado e o articulado. 
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Cálculo dos esforços; estudo sôbre modelos; aplicação do método dos 
modelos. 

Aplicações caraterísticas: silos; condutos forçados; muro de arrimo; 
reservatórios; barragens; abrigos para aeroplanos; "halls" de exposi
ções; construções industriais, etc. 

C A D E I R A D E N A V E G A Ç Ã O — RIOS, C A N A I S E P O R T O S 
(Do 5.° Ano do Curso de Engenheiros Civis) 

PRELIMINARES GERAIS 

1 — Retrospecto sôbre a utilização dos rios na Antigüidade. Do
mínio das águas. Disposições das ordenações portuguesas aplicadas 
no Brasil-colônia. Direito das águas no Brasil independente. 

Rios públicos e particulares. Território terrestre, território fluvial, 
território marítimo: terrenos de marinha. Jurisdições. 

2 — Águas correntes e águas estagnadas: rios, lagos e lagoas; ca
nais de navegação. Denominações dadas às várias partes dos cursos de 
água, e das bacias lacustres. Terminologia vulgar e jurídica. Condi
ções naturais de navegabilidade. 

Os mares: denominações dadas às várias partes das bacias marítimas 
Noções de Oceanografia. Oceanografia estática: profundidades, tem

peraturas, saünidade, etc, dos oceanos. 
3 — Estudo rudimentar dos cursos de água, das bacias interiores 

e costeira, quanto à sua navegabilidade. 
Obstáculos offerecidos à navegabilidade: altos fundos, escolhos, bai-

xios, cachoeiras, saltos, corredeiras, rápidos, curvas muito fortes, etc. 
Extensão das dificuldades: obras de melhoramento adequadas, man

tendo-se o regime livre das correntes, ou modificando-o profundamente; 
donde rios de corrente livre e rios canalizados. 

Navegação e flutuação: inexistência, no Brasil, de distinção entre as 
duas modalidades; como se caracterizam no Estrangeiro. 
PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA FLUVIAL E SUAS PRINCIPAIS 

A P L I C A Ç Õ E S 
4 — Caraterísticos físicos e hidrográficos dos rios, lagos e lagoas. 

Caracteres geológicos dos terrenos das bacias; sua vestimenta. Ca
racteres meteorológicos: sua importância sôbre o regime das corrente.*. 

Profundidade, velocidade, volume dágua nos rios. 
Estabilidade dos leitos de escoamento, segundo a natureza geológica 

e a velocidade das águas. Perfil longitudinal das correntes. 
* 8 — Bacias fluviais do Brasil, apreciadas particularmente como vias 

navegáveis. 
6 — Organização de todos os dados relativos ao estudo do regime 

dos rios: 
a) planta geral da bacia, cotada. Planta especial do rio; perfil 

longitudinal; perfis transversais. 
b) planta geológica das bacias. 
c) dados meteorológicos: evaporação, regime hietal, ventos; infil

tração, embebição. 
d) dados relativos à vestimenta dos terrenos: distribuição topo

gráfica dessa vestimenta (em planimetria e altimetria). 



— 428 — 

Necessidade desses dados: documentos principais e auxiliares rela
tivos a cada espécie. 

7 — Organização dos dados fluviométricos propriamente dites: de
terminação da altura das águas, nos pontos de maior interesse; determi
nação das velocidades, das secções de vazão e do deflúvio. Módulo e 
abundância. 

Registro de todos os dados para o estudo das respectivas variações. 
Gráficos de períodos diversos: diários, mensais, anuais e de mais longo 
período. 

Estudo das deformações das secções de vazão: influência da velo
cidade sôbre os leitos de escoamento. Erosão do álveo. 

Influência particular das tortuosidades: deformações características 
da secção transversal. 

Deslocamento do talvegue. 
8 — Variações do nível da água e do volume. Limites observados 

de estiagem e cheia. Estiagem normal. Leito menor, leito médio, leito 
maior. 

Estudo especial das cheias. Apreciação de seus efeitos sôbre os lei
tos de escoamento e sôbre os terrenos marginais. Elementos fertilizantes 
e materiais transportados pelas águas nas cheias. Inundações: danos 
que causam. 

Conveniência de predição das cheias: avisos das cheias. Meios em
pregados para a predição. 

Organização dos serviços. 
Estudo das causas que concorrem para as inundações. Proteção 

contra estas: meios empregados, a saber: aceleradores, moderadores e 
locais. 

Efeitos das bacias de-expansão: lagos de Bourget, de Genebra, e 
outros. 

9 — Acumulação e transporte de detritos no álveo dos cursos de 
água. Apreciações sôbre a proveniência, natureza e volumes dos detri
tos: contribuições do próprio álveo, contribuições externas. 

Exemplos relativos aos cursos dágua estrangeiros e nacionais, e par
ticularmente ao Nilo. 

Descargas nos mares: formação das embocaduras: apreciação geral. 
Casos típicos: formação deltóide, formação de barras, formação dos es
tuários. 

Exemplos e excepções de todos os casos. Referências aos rios do Bra
sil: Parnaíba, Potengi, Paraíba do Norte, S. Francisco, Cotinguiba, Santa 
Maria (Espírito Santo), Rio Doce, Paraíba do Sul, Itajaí, Jacuí e outros. 
DOS RIOS, EM SEU ESTADO NATURAL E MELHORADO, 

DE CORRENTE LIVRE 
10 — Cursos de água, lagos e lagoas. Dos que são naturalmente 
aptos à navegação. 

Capacidade relativa, de acordo com a das embarcações. Enumera
ção dos obstáculos que a restringem: alinhamentos desfavoráveis, decii-
vidades prejudiciais, baixios diversos, inconsistência do leito, etc. 

Obras necessárias para adaptação dos cursos de água à navegação. 
Gradação dessas obras: característicos dos rios navegáveis e dos não 
navegáveis. 

Obras de consolidação nos rios navegáveis. 
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Limite da capacidade dos rios de corrente livre. Ampliação dessa 
capacidade com a canalização. 

Caracterização das duas denominações: rios de corrente livre e rio.s 
canalizados. 

11 — Dos rios não navegáveis em seu estado natural. 
Obras várias para supressão de obstáculos e correção de traçado e 

do álveo; obras de consolidação. 
Leis ou regras de Fargue. 
Localização das obras e traçado do talvegue. 
Aplicação deste estudo às embocaduras marítimas. 
12 — Execução das obras. Retificações do leito: como devem ser 

entendidas as retificações. 
Vários exemplos de retificações executadas em países estrangeiros. 

Conseqüências verificadas: vantagens e inconvenientes. 
Fechamento de braços secundários: cuidados a observar. Modo de 

executar as obras. 
Consolidação do álveo: proteção dos taludes, proteção do fundo. Vá

rios modos de proceder. 
1 3 _ — Execução das obras: destruição de baixios. Instrumentos e 

utensílios empregados para excavação: pás, picaretas, dragas de mão, 
alavancas, etc. Remoção de entulhos. 

Emprego do trabalho mecânico: dragas. 
Definição de draga. Apreciação resumida da evolução deste grande 

utensílio. 
Classificação das dragas: de serviço contínuo, de serviço descontínuo. 

Tipos do primeiro grupo, tipos do segundo. 
Emprego das dragas, de acordo com a natureza e a quantidade dos 

materiais a dragar. 
Dragas excavadoras propriamente ditas. 
Remoção dos materiais dragados. Dragas transportadoras. Gran

des dragas modernas. 
Apreciações sôbre a efficiência e adequabilidade de cada tipo. 
14 — Execução das obras (continuação). Obras internas no álveo, 

para modificação do perfil transversal e do longitudinal; fixação do tal
vegue (leito menor). 

Emprego de molhes ou diques longitudinais e transversais (espo-
rões), de soleiras de fundo, isolados ou combinados. Fixação dos bar
rancos por meio de muros transversais. 

Fôrmas dos molhes: materiais apropriados. 
Sua influência sôbre o perfil longitudinal, e sôbre a velocidade. 
Obras externas: caminhos de sirga; obras de drenagem e consolida

ção; obras acessórias. 
15 — Exemplos das obras referidas nos números precedentes, exe

cutadas na Europa e nos Estados-Unidos . 
Caso de mau êxito dessas obras: apreciações e críticas relativas. 
Orientação moderna: aplicações das regras de Fargue. 
Considerações sôbre os trabalhos de regularização dos cursos de 

água, e sua evolução até aos nossos dias. 
DOS RIOS CANALIZADOS 
16 — Como se apresentou, na prática, o problema dos rios canali
zados: motivos determinantes. Solução embrionária sugerida pela na
vegação por eclusada, ao princípio descontínua, e contínua em seguida. 
Meios empregados para produção das eclusadas. 
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Barragens de apoios fixos com fechamento móvel: evolução do fe
chamento. Barragem de cabo. 

Barragem de apoios fixos, com fechamento por agulhas. 
Barragens fixas com passos navegáveis. 
Inconvenientes gerais dessas barragens. 
17 — Barragem Poirée: como se criou esse tipo em 1834. Resolução 

completa da construção de uma barragem móvel, do tipo de apoios móveis 
com fechamento móvel. 

Fôrma primitiva das agulhas: modificação da secção transversal da 
agulha com o aumento da profundidade (de secção retangular para 
quadrada). 

Melhoramento introduzido por Guillemain. 
Escapamento de Kummer, na Bélgica. 
18 — Melhoramentos introduzidos na barragem Poirée, quanto à ve

dação. Stores de vedação; cortinas de Cameré; adufas de Boulé. 
Vantagens desses dois tipos de vedação, isolados e em combinação. 
Grande eficiência deste tipo de barragem, e extensão de seu emprego. 
19 — Barragens móveis do tipo painéis girantes: tipo "portas ame

ricanas"; tipo Thenard e Thenard-Mesnager; tipo Chanoine, simples e 
com ponte de serviço; tipos Kranz, Girard; tipo Desfontaines. 

Apreciações e comparações. 
20 — Barragens móveis do tipo levadiças. Barragens tipo comporta 

ou adufa; importância deste tipo, e sua grande aplicação. 
Barragens dos tipos segmento e setor circular: evolução deste tipo; 

grandes aplicações que se fazem modernamente (tipo de M. A. N.) 
Barragens tipo cilíndricas: grande evolução destes tipos, e suas nu

merosas aplicações. Tipos simples de cilindro-barrador; tipos de cilin
dros com armaduras (fábrica M . A. N . ) . 

Desenvolvimento do assunto. 
21 — Meios de transpor os açudes nos rios canalizados: eclusas de 

navegação. Definição e descrição. 
Apreciação histórica. Consideração da eclusa no sentido restrito e 

no sentido lato. 
Apreciações sôbre cada uma das partes da eclusa. Acessórios. 
Funcionamento das eclusas. 
Eclusas gêmeas, duplas, em séria. Bacias que podem ligar: várias 

fôrmas destas. 
Evolução desta grande obra de arte. 

CANAIS DE NAVEGAÇÃO 
22 — Apreciação histórica. Característicos de um canal de nave
gação: condições exigidas para navegabilidade. 

Classificação usual: canais interiores e marítimos. 
Característicos de uns e outros. Definição própria de u m canal 

marítimo. 
Sub-divisão dos canais interiores: laterais e de partilha. Sub-divi-

são dos canais marítimos; de penetração e de dois mares. Tipos mixtos. 
Apreciações várias e exemplos. 
23 — Canais interiores. Dimensões a fixar. Traçado dos canais. 

Estudo das condições de traçado: alinhamentos retos e curvos. Limites 
para os raios das curvas; sôbre-larguras nas curvas. Exemplos. 

Como são vencidas as diferenças de nível: eclusas, elevadores e pla
nos inclinados. 
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Bacias de desvios; bacias substitutivas das curvas. 
Perfil longitudinal; perfis transversais, e sua evolução. 
24 — Apreciação sôbre as várias obras e suas particularidades. 
Obras de arte correntes, no leito: boeiros, etc. Obras de arte ts-

peciais: pontes, túneis, eclusas, planos inclinados, elevadores. Aprecia
ções particulares sôbre cada espécie de obras. 

Obras de consolidação e de drenagem superficial e profunda. 
Eclusas de segurança: passagens superiores. 
Considerações diversas. 
25 — Alimentação dos canais: apreciações de ordem geral e par

ticulares a cada espécie de canal. 
Avaliação do consumo de água nos canais: consumo útil nas eclu-

sadas, perdas e desperdícios. 
Captação e reservação de água: importância deste problema, e di

ficuldade que traz sua solução. 
Adução e distribuição: vários modos de realizar a distribuição. 
Meios empregados para diminuir o consumo. 
Manutenção do nível da água nos canais: importância deste pro

blema, sempre premente, e sua influência sôbre o traçado dos canais. 
26 — Particularidades relativas aos canais marítimos: dimensões 

alinhamentos, estabilidade do leito, nível da água. 
Condições especiais de traçado; dificuldades de conservação; faci

lidade de alimentação; nível de equilíbrio nos canais de ligação de mares. 
Recapitulação dos caraterísticos: exemplos diversos de canais. Evo

lução relativa às dimensões nos últimos 40 anos. 
Desenvolvimento histórico sôbre os principais canais marítimos, e 

particularmente sôbre os de Suez e Panamá, e sôbre sua importância 
comercial. 
27 — Conservação dos rios e canais: trabalhos e obras necessárias. 

Organização dos serviços respectivos: verificação das profundidades 
das secções transversais; medições para controle das velocidades e dos 
volumes, e das áreas das secções críticas. 

Verificação permanente do estado das obras em geral, e particular
mente das de drenagem, e especiais. 

Verificações especiais nas curvas e eclusas. 
MATERIAL DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO INTERIOR 
28 — Do estudo das resistências opostas ao movimento das embar
cações. 

Influência das condições de traçado da via navegável sôbre essas re
sistências; as curvas e a secção de vazão. 

Experiências antigas; fórmulas usadas. 
Experiências sistemáticas modernas. Experiências de Froude- re 

lações que estabeleceu sôbre modelos. 
Experiências posteriores que se vêm fazendo. Causas de influência 

na variação das resistências: atrito e fôrma dos barcos; ondas e tur
bilhões. 

Fórmulas diversas: de Rankine, Riehn, de Rauchfuss, de De Mas, 
dos engenheiros do Danúbio. 

Como devem entender as fórmulas, e fazer aplicação das mesmas. 
29 — Das embarcações. Tipos rudimentares de todos os tempos: 

canoas, canoões, jangadas, balsas. Massas flutuantes; trens de flutuação. 
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Material moderno em geral: embarcações automotoras, embarcações 
de reboque. Tipos correntes usados no Estrangeiro, tipos usados no Bra-
sü. Característicos da capacidade: coeficiente de deslocamento. 

Estrutura das embarcações: emprego da madeira e do aço. Vanta
gens que este traz. Tonelagem. 

Aparelhamento; segurança, velocidade. 
Considerações diversas. 
30 — Meios de locomoção. Meios antigos: emprego do varejão, do 

remo, e da vela. Navegação à margem e à vista de terra. Navegação 
interior de longo curso. 

Meios modernos: propulsão mecânica. 
Embarcações automotoras: propulsão à roda de lado e de popa; 

propulsão à hélice. 
Sirga e reboque: propulsão mecânica. Reboque em grande escala. 
A grande navegação interior no Reno, no Mississipi e no Danúbio: 

Mãvegação no Amazonas. 
31 — Meios especiais de tração. Tração a corrente e a cabo: pri

meiros exemplos no Ródano. 
Rebocadores a corrente e a cabo submersos. Sistemas Busser, Boo-

quié e Bovet. Aplicações várias do sistema Boyet. 
Tração funicular a cabo sem fim (motor elétrico). 
Sistemas especiais ensaiados: cavalo elétrico de GalÜot; carro-motor 

aéreo Lair.b, e suas variantes; sistema Wood; modificação Clark-Gerard. 
Considerações de ordem geral, e particulares a cada sistema. 

PORTOS INTERIORES 
32 — Sub-divisão preliminar em portos fluviais e lacustres 

Considerações próprias ao estabelecimento de cada um, local do porte. 
Estudos hidrográficos e topográficos. Bacias portuais: amplidão; divi
sões; intercomunicações. Nível das águas. 

Locação dos cais; acesso às vias de comunicação. 
Aparelhagem de movimentação; para iluminação, e acessórios. De

pósitos, armazéns, alpendres, páteos. Instalações diversas para serviços 
públicos, da Administração e outras. 

Considerações gerais. 

I N T R O D U Ç Ã O A O E S T U D O D O S P O R T O S M A R Í T I M O S 

PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA MARÍTIMA NECESSÁRIOS AO 
E S T U D O D O S P O R T O S D E M A R 

(Oceanografia dinâmica) 

33 Estudo preliminar: os ventos. Os ventos considerados como 
causa principal da agitação do mar. Considerações gerais. Classifica
ção dos ventos: ventos permanentes e ventos variáveis. Ventos perió
dicos, ventos súbitos; ventos locais; brisas solares. 

Antiga escala de Beaufort: escala da Repartição Central Meteoro
lógica de Paris. Estações filiadas a esta. 

Direção e força dos ventos. Rosa dos ventos, antiga e moderna. 
Velocidade e pressão dos ventos. . 

Representações gráficas usuais. Resultante dos ventos: apreciações. 
Ventos reinantes e dominantes. 
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Ação dos ventos sôbre o mar: modificações do nível médio. 
34 — As correntes marinhas: considerações diversas sôbre sua na

tureza. Correntes gerais: suas causas e efeitos: a Gulf-stream, a Kuro 
Sivo, e outras mais importantes. 

Correntes de alimentação ou superpostas; correntes de marés, cor
rentes costeiras, correntes locais. 

Direção e velocidade: diagramas usados. 
Apreciação sôbre a influência das correntes na rota das embarcações, 

e sôbre as costas quanto ao movimento de aluviões: restrições neste 
particular. 

35 — A agitação do mar e suas causas: apreciações gerais a res
peito,̂  em seus aspectos mais aparentes e permanentes. Movimentos on-
dulatórios e marés. 

Ondas: de oscilação e de translação. 
Altura, comprimento, velocidade. Interferência, quebramento, ener

gia. Propagação nos estuários; nos mares fechados. Profundidade de 
propagação do movimento ondulatório. Trabalhos de Gerstner e E m y 
sôbre a natureza do movimento ondulatório. Força das ondas, ou pres
são exercida sôbre os corpos opostos à sua propagação. Estudo teórico: 
fórmulas práticas. Dinamômetros de Stevenson, de Gaillard, de Brailey: 
resultados que proporcionam. Resultados da observação da ação das 
ondas. 

Efeitos do óleo, da chuva, do ar comprimido. 
36 — Marés. Observações coordenadas na Antigüidade. Plínio; 

tradições da China. 
Descrição do fenômeno, tal como se observa. 
Teorias e explicações. Newton e Laplace. Insuficiência das mes

mas. Trabalhos de Lubbock, Bernouilli, Airy, Lagrange, Hat, etc. 
Propagação das marés. Hipóteses e explicações de Whewheí e R. 

Harris. 
87.— Estudo prático das marés: observações sistemáticas, e estudo 

astronômico das marés. 
Marêmetros e marégrafos: curvas de marés. Marés de quadratura, 

de sisigias, marés equinoxiais. 
Idade ou atraso das marés: estabelecimento do porto. 
Nível médio do mar: medimarêmetro. 
Predição das marés. Desenvolvimentos dos trabalhos de Newton 

e Laplace, por Lubbock e Bernouilli, Hat e Airy. 
Normas de predição. Trabalhos de William Thompson (Lord Kel-

vin): análise harmônica; o tide-preditor. 
Considerações sôbre o efeito das marés nas costas de mar. 
38 — Marés fluviais. Propagação das marés nos rios. 
A parte marítima dos rios: limite de propagação da onda. 
Nível de prea-mar e baixa-mar nas grandes e pequenas marés. 
Fôrmas respectivas das curvas de maré. 
Correntes de maré nas embocaduras: seus efeitos. 
Fenômenos peculiares a certos rios: o mascaria e mascaret na Fran

ça, o bore na Inglaterra; o mascaréu ou pororoca no Brasil. 
Estudo de suas causas: seus efeitos. 
39 — Causas acidentais de agitação nos mares. 
Efeitos das tempestades e movimentos sísmicos. 
Exemplos mais notáveis de casos ocorridos na Ásia, na Europa e 

na América. Efeitos dos ventos reinantes e dominantes. 
Modificações do nível médio do mar; observações gerais do fenô

meno, e particularmente no mar Báltico. 

28 
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Correntes resultantes. 
Os seiches. Primeiras observações do fenômeno pelo Dr. Foral, no 

lago Lemano. Extensão destes estudos aos lagos italianos, e ao Me
diterrâneo em Malta, no Adriático, no canal de Atlante. 

Observações de Rollin A. Harris em relação às ondas estacionaria1;, 
que lhe serviram para sua carta das linhas isoráquias. 

Apreciação geral. 

DO ESTABELECIMENTO DOS PORTOS MARÍTIMOS 

40 — Preliminares — Estudo geral dos portos: o porto como nó 
de ligação de dois sistemas de vias de comunicação; função do porto em 
relação a essas vias de comunicação. Considerações de ordem técnica, 
política e econômica. 

Motivos ou razões especiais de ordem militar. 
Várias classificações aplicáveis aos portos: divisão geral em inte

riores e marítimos. Subdivisões: portos de comércio, portos militares, 
portos de distribuição, portos de trânsito, portos de abrigo; portos mixto3. 

Significação restrita e ampla de cada classe. 

REGIME DAS COSTAS 

41 — As costas em geral: costa e praia. 
Ação da água do mar e dos ventos sôbre as costas: erosão das cos

tas; formação das praias. 
Apreciação especial sôbre as costas inglesas do mar do Norte e da 

Mancha; costas francesas da Mancha. 
Ação química e efeitos da agitação do mar sôbre as costas: as alu-

viões marinhas. Como se distribuem pelas costas: praias, restingas, 
pontais ou flechas; dunas. Aterros dos portos. 

Exemplos de dunas no Brasil e no Estrangeiro: fixação das dunas 
necessidades e proveitos. 

A ação dos polipos coralíferos: recifes. Os foraminíferos. Baixios 
coralinos: disposição mais comum: sua existência nas costas do Brasil. 

42 — Regime das embocaduras — Desenvolvimento das noções de 
hidráulica fluvial e marítima, dadas anteriormente. 

Classificação das embocaduras: embocaduras de rios, e de lagoas; 
em mares de grandes marés e em mares de marés mínimas. 

Formação das barras, dos deltas e dos estuários. 
Teorias italianas: trabalhos de Cornaglia. 
Exceções aos casos gerais; o Ganges, o Iruadí, etc. 
Apreciações várias. 

DEFESA DAS COSTAS 

43 — Vários objetivos: de proteção e de consolidação; de embeleza
mento. Obras de choque e de revestimento. 

Obras de choque: perfis diversos. Perfil de Emy, perfis de Gerstner. 
Exemplos e crítica. 

Obras paralelas: quebra-mares; obras transversais: esporões sôbre o 
estrando. 
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55 — Intercomunicações de bacias portuais. Disposição das bacias: 
ante-porto, bacias internas, darsenas, docas; bacias de maré e de meia-
maré, e sua intercomunicação. 

Pontes móveis;, vários tipos, tais como pontes giratórias, pontes de 
básculo, pontes corrediças, pontes levadiças verticais, pontes levadiças 
articuladas em uma das extremidades. 

Apreciações. 
56 — Bacias secas de reparação (diques ou eclusas secas). Histó

rico destas obras. 
Tipos antigos: fôrma e dimensões; tipos modernos. 
Descrição da eclusa de reparação: suas partes componentes. Portes: 

vários tipos. Enchimento e esgotamento. Necessidade destas instala
ções nos portos modernos. 

57 — Aparelhos para virar de querena: meios de pôr as embarcações 
a seco. 

Meios primitivos. Carreiras, mortonas, estaleiros. 
Planos inclinados: vários tipos. Plataformas de maré; plataformas 

elevatórias. 
58 — Docas flutuantes (diques flutuantes). Apreciação sôbre a 

terminologia. 
Vários tipos e formas: em U, em L e em duplo L. 
Tipos antigos inteiriços. Tipos desmontáveis em secções inteiriças 

e em secções do pontão. 
Considerações sôbre o pontão e sôbre as paredes laterais: câmaras 

estanques. 
Aparelhamento das docas flutuantes. 
Exemplos e apreciações. Vantagens nos portos. 
59 — Aparelhamento dos cais e bacias portuais. Aparelhos, meca

nismos, utensílios e instalações fixas no cais, docas e bacias internas; 
postes de amarração e arganéus; cabrestantes, duques d'alba, boias de 
amarração. 

Escadas e rampas; embarcadouros flutuantes. 
Instalações para o serviço de passageiros; para o de imigração. Al

fândega, Saúde Pública, Polícia e Correio. 
Lazaretos; frigoríficos; cais de peixe. 
60 — Aparelhagem móvel dos portos, para transbordo. Guindastes 

fixos e rodantes; tipos pórtico e semi-pórtico; cábreas. 
Guindastes e cábreas flutuantes. 
Guindastes de grande capacidade: titãs, golias, mamutes. 
Guindastes transportadores Temperley e outros. 
Transportadores pneumáticos; transportadores elevadores. Norias, 

esteiras sem fim. 
Transportadores rodantes. 
Aparelhos para descargas de vagões completos. 
Considerações gerais e oportunas. 
61 — Apreciação sôbre os vários meios de suprimento de energia. 
Instalações a vapor, a ar comprimido, a água comprimida; de ener

gia elétrica. 
Vantagens e inconvenientes de cada sistema. Estudo comparativo. 
62 — Armazenamento e distribuição de mercadorias: páteos, al

pendres, barracões, armazéns. 
Grandes armazéns modernos de vários pavimentes: idem com guin

dastes próprios. 
Instalações especiais para carregamento e descarga de cereais, car

vão, madeiras, petróleo, etc. 
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Areias: Qualidades das areias quanto à composição química; idem 
quanto à composição granulométrica. Misturas convenientes quanto h 
permeabilidade e à porosidade. 

Concretos, concreto armado: como devem ser preparados. 
Materiais metálicos. Como se comportam na água do mar, especial

mente os ferros e derivados; cobre, bronzes e latões; aços especiais. 
Materiais lenhosos. Ação da água do mar sôbre eles. Ataque pelos 

moluscos e crustáceos: o gusano (teredo navalis), o "pholas dactilus", o 
"lymnoria terebrans", o "chtelura terebrans", a termite. 

Precauções a tomar na escolha das madeiras; medidas recomendadas. 
Defesa dos materiais de construção: precauções e meios usados para 

prolongar a sua duração. 
49 — Obras externas nos portos. Considerações gerais: portos de em-

bocadura e portos de costa. 
Portos de embocadura: obras de acesso, obras de abrigo; facilidade 

relativa de construção. Molhes paralelos, molhes convergentes; molhes 
divergentes, molhes curvos. Tipos usados. 

Portos de costa. Dificuldades opostas pela agitação do mar. Obras 
de abrigo e acesso: contribuição do recinto abrigado; entrada. Molhes 
e quebramares: tipos em secção. Exemplos. 

50 — Processos de construção. Considerações gerais processos com
patíveis com a agitação do mar. 

Emprego de enrocamentos: de blocos naturais, de blocos artificiais, 
de sacos de concreto; blocos em faxina. Recalque dos maciços. 

Tipos de guia-corrente, com material miúdo, e com faxina. 
"Crib-work" dos Americanos. Caixões. 
Coroamentos dos maciços. Aparelhamento fixo. Breves considera

ções sôbre a evolução destas obras. 
51 — Obras internas. Descrição das obras em geral, e particular

mente de acordo com a natureza do porto. Portos de grandes marés. 
Ante-portos; bacias portuais, darsenas, docas. 
Cais, ruas, estradas, páteos, alpendres, barracões; armazéns, depó

sitos, silos. 
Situação dessas obras no recinto do porto. Eclusas, pontes móveis; 

bacias de marés e meia-maré. 
52 — Cais e molhes internos. Destino e função dos cais. Parte 

emergente. 
Perfis da muralha: vários tipos. Meios de desenvolver as exten

sões de cais. 
Faixas flutuantes: quando se recomendam. 
Exemplos de tipos usados. Pontes de desembarque, fixas e flu

tuantes. 
53 — Construção dos cais. Natureza do solo e materiais disponí

veis. Situação do cais em relação à linha de costa. 
Fundação em terreno firme: fundações sôbre estacadas; com ense-

cadeiras e a ar comprimido. Fundações tubulares, fundações sôbre en
rocamentos. 

Exemplos vários de cais assim constituídos, com maciços de al
venaria. 

Tipos especiais de revestimentos de madeira e metálicos. 
54 — Cais com plataformas sôbre estacadas: tipos de cais de ma

deira; tipos de cais sôbre estacarias metálicas; tipos de cais sôbre es
tacas e plataformas de concreto armado. 

Tipos mixtos. Apreciações justificativas dos tipos. 
Escolha de u m tipo mais conveniente. 
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Materiais empregados nessas obras. Exemplos numerosos das que 
têm sido executadas na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgi
ca, etc. 

Escolha dos tipos mais convenientes. 

TRANSFORMAÇÃO DO LITORAL PARA ESTABELECIMENTO 
D E P O R T O S 

44 — Nas embocaduras. Caracterização da embocadura ou parte 
marítima. 

Embocadura de barras, ou formação deltóide 
Escolha do canal mais conveniente nos deltas. 
Avançamento da embocadura: sua fixação. 
Obras adequadas: teoria de Partiot. Molhes de guia; dragagem. 
Exemplos numerosos: modalidades que se destacam. 
Modos de executar as obras. 
45 — Embocaduras em estuário, em mares de grandes marés. 
Observações completas relativas às marés: correntes de fluxo e de 

refluxo; seu efeito sôbre o movimento das aluviões (marés e vagas). 
Regularização do estuário: medição das velocidades, dos volumes de 

maré, das secções transversais do estuário. Adaptação do leito natural 
às condições técnicas. Exemplo do Weser na Alemanha. 

Caso de adaptação natural no Humber (Inglaterra). Caso do es
tuário do Sena: projetes de adaptação. Fórmulas propostas para o tra
çado das margens. Auxílio da dragagem. 

46 — Costas e praias, não de embocadura. Dificuldades do pro
blema. Necessidade de mais condições de adaptação: abrigo e acesso. 

Levantamentos topográficos e hidrográficos; observações dos ven
tos, das marés e das correntes locais, que determinam por seus efeitos. 

Complexidade do problema. 
Constituição ou adaptação do recinto portual. 
Casos de recintos parcialmente abrigados. 
Estudo meticuloso da questão. 
47 — Revisão dos assuntos dos três pontos precedentes. 
Obras que constituem os portos em geral: obras externas, obras 

internas. Casos dos portos franceses e belgas dos mares da Mancha e 
do Norte: apreciação sôbre as respectivas obras e sua evolução. 

Exemplos de numerosos portos da última classe e apreciação dos 
motivos que determinaram suas obras externas e internas. 

Insucessos verificados em obras portuais diversas, no Estrangeiro 
e no Brasil. 
ESTABELECIMENTO DE OBRAS E APARELHAMENTO 

D O S P O R T O S 
# 48 — Dos materiais de construção. Apreciação geral sôbre os ma
teriais empregados nas obras marítimas. 

Ação da água do mar sôbre os materiais de construção: materiais ]i-
tóides, metálicos e lenhosos. Como se comportam os materiais. 

Materiais litóides: Pedras naturais: basaltos, granitos, sienitos, por-
firos, gneiss, quartzitos, calcáreos, arenitos, etc Efeitos da ação quí
mica das águas marinhas; ação dos molucos foladas e mitildides, e saxi-
cavos. Precauções e defesa. 

Materiais aglutinantes: cais, pozzolanas e cimentes. Escolha des
tes materiais. Mistura de cimentes com pozzolanas. 
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Idem para inflamaveis e explosivos. 
63 — Movimento das mercadorias, acessos ao porto por vias ter

restres e marítimas ou fluviais, e, canais e lagos. Ruas, estradas, fer
rovias, rios e canais. 

Acesso pelas ferrovias: disposições usadas e recomendáveis. 
Carga e descarga sôbre água. 
Importância do desembaraço das mercadorias nos portos. 
Apreciações. 
64 — Conservação dos portos. 
Fiscalização permanente do estado das obras, do aparelhamento, 

das instalações e das dependências. 
Conservação das profundidades: aterros dos portos, suas causas e 

efeitos. Meios de restabelecer as profundidades. 
Dragagem: transporte do material dragado. 
65 — Portos do Brasil. Histórico do estabelecimento dos portos 

no Brasil. 
Apreciação sôbre os portos comerciais do Brasil, e particularmente 

sôbre os já adotados. 
Descrição dos portos do Brasil desde Manaus até Natal, tendo em 

vista as obras realizadas e projetadas. Crítica. 
66 — Portos do Brasil (continuação), desde Paraíba até Santos, 

apreciados do mesmo modo. 
Apreciações de ordem técnica e comercial. 
67 — Portos do Brasil (continuação), desde Cananéa até Corumbá. 
Apreciação das obras feitas e por fazer, consideradas sob o ponto 

de vista técnico, econômico e comercial. 
Conclusão sôbre os portos do Brasil. 

ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO, BALIZAMENTO E FARO-
L A G E M 

68 — Iluminação, sinalização e balizamento. 
Iluminação propriamente dita nos portos e nas vias navegáveis. 
Sinalização: sinais diurnos e noturnos. 
Balizamento: sinais fixos, orientadores dos navegantes. . Sinais em 

água; sinais em terra. Balizas: hastes simples, plataformas de sinal, 
torres. Sinais em água: bóias de todos os tipos. 

69 — Farolagem: Balizamento de longo alcance. 
Faróis na Antigüidade. Histórico da farolagem até aos tempos 

modernos. Notícia sôbre o farol de Alexandria. 
Alcance à vista dos navegantes. 
Partes essenciais dos faróis: o suporte e o aparelho ótico. Constru

ções acessórias para acomodação de faroleiros, materiais de uso, e man-
timentos de consumo. 

Diversos modos de se atender aos objetivos de u m farol. 
O suporte do aparelho ótico: torres. Fôrmas e tipos das torres 

de alvenaria; torres metálicas; torres de concreto armado. 
70 — Aparelho ótico. 
Apreciações sôbre os luzeiros primitivos. 
Constituição da lanterna dos faróis. 
Melhoramentos nas luzes: emprego das velas de sebo; candiêiro 

múltiplo de Smeaton. 
Melhoramentos quanto aos combustíveis: candiêiros de mechas (1871). 
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Emprego de aparelhos catótricos (1777); refletores esféricos, refle
tores parabólicos. 

Giração do aparelho de luz: vantagens. 
Classificação antiga dos faróis pelas luzes.. 
71 — Aparelho ótico (em continuação). Fogos de horizonte e fogos 

de direção. Fogos fixos obtidos com a giração ou rotação do aparelho 
de luz; obtenção de setores coloridos. 

Emprego das lentes de Fresnel. Aparelhos dióptricos. Fogos fixos 
de horizonte. 

Aparelhos catadiótricos: fixos e de ocultações. Luzes fixas, lu
zes cintilantes, luzes trêmulas: relâmpagos e eclipses. 

Melhoramentos na producção da luz: bico Áuer. 
Combustíveis gasosos. Aparelhos hiper-radiantes e meso-radiantes. 

Luz elétrica: considerações. 
Classificação dos fogos: classificação dos faróis. 
72 — Meios de comunicação no mar, e entre terra e mar. 
Sinais diurnos e noturnos: semáforas, bandeiras, luzes. Convenções 

internacionais. 
Sinais sonoros: apreciação de sua eficiência. 
Vários meios usados para produzi-los. Sereias. 
Iluminação submarina. Sondagem. 
Telegrafia e telefonia sem fio. 

REGIME LEGAL E EXPLORAÇÃO COMERCIAL 
73 — Regime das vias navegáveis e dos portos. 

Apreciações relativas ao Brasil. Referências ao que se passa no 
Estrangeiro. 

Exemplos do regime legal nos principais países estrangeiros. 
74 — Exploração comercial. Modalidades adotadas nos países es

trangeiros. Regime tarifário. 
Portos francos. Crítica sôbre os portos francos. 
Estudo da questão com respeito ao Brasil. 
75 — Influência das vias navegáveis e dos portos sôbre o desenvol

vimento econômico das principais nações. 
Exame da questão relativamente ao Brasil. 

CADEIRA D E COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA E U R B A N I S M O 
(Curso de Engenheiros Arquitetos) 

COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA E URBANISMO 

(3.° ano) 

COMPONENTES ELEMENTARES 

1 — Molduras e perfis. 

ELEMENTOS DE APOIO 

2 — Apoios isolados: Pés direitos, colunas, pilares. As ordens. 
3 — Apoios em ressalto: Pilastras, antas, contrafortes. 
4 — Apoios em consolo: Consolos, misulas, modilhões. 



— 440 — 

6 — Apoios contínuos: Muros; base, corpo e coroamento. 
Parapeitos, balaustradas, áticos e frontões. 

_ 6 — Aberturas nos muros: Portas, janelas, balcões, galerias, tri-
fórios, arcadas e colunatas. 

ELEMENTOS APOIADOS 

7 — Coberturas. 
8 — Tetos: planos, em ressalto e em abóbadas. 
9 — Pavimentes. 

SECÇÕES DOS EDIFÍCIOS 

10 — Ingressos, pórticos, corredores. 
11 — Escadas, elevadores e escaladores. 
12 — Páteos, cláustros, áreas e saguões. 
18 — Peças de recepção. 
14 — Peças de habitação privada. 
15 — Peças de serviço. 
18 — Anexos das habitações. 
17 — Gradís e portões. 
18 — Jardins e parques. 

EDIFÍCIOS 

(4.° e 5.° anos) 

Associação lógica das diferentes secções de acordo com o pro
grama. 

Dados particulares relativos à situação, orientação, clima e ma
teriais. 

Distribuição e equilíbrio das massas. 

EDIFÍCIOS PARTICULARES 

1 — Casas operárias, burguesas e senhoriais. Apartamentos. 

EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE USO E UTILDJADE PÚBLICA 

2 — De habitação coletiva: hotéis, asílos, ca ser nas. 
3 — De instrução: escolas, museus, bibliotecas. 
4 — De administração: do executivo, legislativo e judiciário. 
5 — Penitenciários: cadeias e penitenciárias. 
6 — Hospitalares: hospitais, maternidades, hospícios. 
7 — De finanças e comércio: bolsas bancos, lojas e armazéns. 
8 — De alimentação: restaurantes, mercados, matadouros, frigorí

ficos. 
9 — Industriais: fábricas, oficinas, garagens. 
10 — De transporte: estações, correios, telégrafos, centrais tele

fônicas. 
11 — Teatros: antigos e modernos. 
12 — De recreio e esporte: estádios, piscinas, cassinos, hipódromos. 
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13 — Religiosos: templos, monastérios. 
14 — Funerários: túmulos, morgues, cemitérios. 
15 — Militares: escolas e quartéis. 
16 — Monumentos comemorativos e decorativos: colunas, arcos, es

tátuas, fontes. 
ESTÉTICA 

(4.° ano) 

ESTÉTICA GERAL 

1 — Objetos e métodos da estética. Definições. Belesa natural e 
belesa artística. A filosofia da arte. 

2 — As teorias estéticas. Hedonismo, sentimentalismo, intelectua-
lismo, misticismo. 

3 — As belas artes. — Artes plásticas e acústicas. Lugar do belo 
e da arte na cultura humana. 

ESTÉTICA DA ARQUITETURA 

4 — Arquitetura: expressão material da alma dos povos. O útil 
e o belo. O estilo e os estilos. Os sistemas fundamentais. O caráter 
profissional do arquiteto. 

5 — As formas arquitetônicas. Fôrmas de conveniência, estrutura 
e expressão. 

6 — O vocabulário ornamental. Leis gerais do ornato. Fontes e 
processos da decoração. 

7 — As teorias da arquitetura. Histórico da estética da arquite
tura na Antigüidade, Idade Média. Renascimento, Época Moderna e 
Contemporânea. Exame e crítica das teorias principais. 
PAISAGISMO 

(5.° ano) 

1 — Arquitetura da paisagem e sua teoria. 
2 — Elementos da composição paisagística: terra, vegetação, es

trutura. 
Estilos históricos: clássicos e românticos; humanizados e natu-

ralísticos. 
4 — Os tipos da composição paisagística: 

A — o jardim 
B — o parque particular (estate) 
C •— a sub-divisão dos terrenos 
D — o parque público e a reserva florestal. 

URBANISMO 
(5.° ano) 

Urbanismo, sociologia construtora: ciência, arte e organização 
social. 

1 — Definições, objetivo e importância. 
Realizações nas fases legal, prática e de desenho. Métodos de cor

reção e prevenção. 
O esforço educacional. Recentes avanços do urbanismo. 
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U R B A N I Z A Ç Ã O 

2 — Origem da vida urbana. Sinequismo, psicologia, interpsicolo-
gia e sociologia. 

Definição, locação e tipos de cidades. A estrutura da cidade: mor
fologia e ecologia. 

O crescimento urbano: expansão, mobilidade e metabolismo. A ci
dade tentacular moderna e seus característicos essenciais. Distritos me
tropolitanos, polipolitanos e conurbes. 

3 — A cidade e o "hinterland". Cidade e campo: possíveis con
flitos de interesses e meios de acomodá-los. Desenvolvimento rural 
planejado. 

4 — História natural das cidades — prehistória, antigüidade, idade 
média, renascimento, épocas moderna e contemporânea. 

A CIDADE, PROBLEMA DE GOVERNO 

5 — A cidade, fenômeno geográfico e social; o município, unidade 
funcional. 
Histórico e estrutura do município. Regime municipal: autonomia, 

subordinação, equilíbrio político. 
6 — Fôrma dos governos municipais europeus e americanos. Os 

novos agentes da democracia: iniciativa, referendum e destituição. Po
lítica e administração. 

7 — O executivo municipal. Princípios e problemas administrati
vos. Departamentos e sua organização intra e interdepartamental. 

8 — O funcionalismo e problemas relativos. Comissões de serviço 
civil e departamento do pessoal. 

9 — Órgãos auxiliares e consultivos da administração municipal; 
órgão estadual de assistência técnica e fiscalização das finanças, "bu-
reau" de pesquisas municipais, comissão do plano das cidades, conse
lhos técnicos e de contribuintes. 

10 — As associações cívicas. A imprensa. A opinião pública e 
meios de conquistá-la e orientá-la. Esquema de organização adminis
trativa para urbanismo positivo. 

Critérios objetivos de u m bom governo municipal. 
A FINANÇA MUNICIPAL 
11 — As despesas públicas e causa do seu aumento constante. 
Classificação das rendas municipais. Taxas especiais ou de melhoria 
e problemas relativos. 

12 — O crédito público. Dividas municipais: classificação, limita
ções, títulos diversos e seus característicos. 

13 — Administração financeira. Orçamento municipal e sua orga
nização. Contabilidade, revisão e controle. Estatísticas e relatórios. 

1 4 — O plano regulador e seu programa financeiro de longo termo. 
Prazos a adotar. Avaliação das despesas e sua distribuição e seriação 
de acordo com os recursos a obter. 
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS URBANOS 

15 — Base econômica e elementos do valor imobiliário. Fatores de 
valorização. Unidade de comparação e medida. Regra da raiz qua--
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drada. Tabelas de valor de fundos. Avaliação das esquinas e outros 
casos particulares. Avaliação das estruturas: depreciação física e fun
cional. 

A E C O N O M I A D A T E R R A U R B A N A 

16^— Classificação da terra urbana. Caraterísticos, físicos, legais 
e econômicos. Forças econômicas que determinaram a utilização. 

Problemas básicos da economia pública e privada. Teoria social 
da propriedade e suas conseqüências. 

A LEGISLAÇÃO DO URBANISMO MODERNO 

17 — Princípios gerais. A expropriação. Expropriação marginal 
e de zonas. Redestribuição. 

Controle da abertura de vias de comunicação, loteamento e reserva 
de espaços abertos. Regulamentação da edificação e zoneamento. Con
trole da circulação. 
__ Os serviços de utilidade pública e a garantia da sua finalidade so
cial. Métodos europeus e americanos de administração do "planing"; 
legislação respectiva. 

Consolidação de leis, decretos, regulamentos referentes ao muni
cípio. 

ORGANIZAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

18 — Elementos básicos do plano regulador; de remodelação, alin-
damento e extensão; "master or development plan". 

Inquéritos: 
a) O inquérito preliminar ou reconhecimento. Requisitos e fina
lidade. Fixação da unidade e suas diversas categorias. 

b) O inquérito cívico compreensivo, "civic survey" ou "dossier" 
urbano. Elementos a coligir. 
Exemplos notáveis. 

O plano: expressão gráfica e regulamentos. Planos consultórios e 
imperativos. Planos de remodelação e extensão. Planos de cidades no
vas. Elementos horizontais e verticais. 

A aplicação do plano: Exame dos problemas cívico, administrativo, 
financeiro e técnico. Exemplos. 

PLANOS REGIONAIS 

19 — Necessidade de fixação preliminar das Unhas mestras das 
comunicações e usos da terra. Estudo das relações de massa. 

Plano regional de espaços abertos e sua ligação. Preservação das 
amenidades. Distribuição das populações: recentralização da habitação 
e da indústria. Salubridade das cidades. Planos estaduais e nacionais. 

ELEMENTOS FÍSICOS DE UM PLANO — ESTÁTICOS E 
DINÂMICOS 

20 — O sistema viário: 



I 

— 444 — 

Funções, classificação e traçado das ruas. Exigências da circula
ção, da higiene e da estética. Sistema e plano de vias principais. Rea-
justamento da rede dos centros urbanos. 

Cruzamentos. Praças de diferentes tipos e funções. 
21 — Espaços abertos e amenidades: 
Espaços abertos públicos e privados: superficiais e aéreos. Sistema 

geral de recreio para todas as classes e idades da população. Moda
lidades essenciais: de passeio, atléticos e educacionais. Classificação, 
porcentagem, distribuição e ligação dos diversos elementos. "Stan-
dards" mínimos a adotar. Preservação das arvores e sítios pitorescos. 

22 — Zoneamento; 
Histórico, importância e objetivos. Zoneamento de uso, densidade 

e altura. Regulamentação e administração. Exemplos. Zoneamento 
urbano e regional. O arranha-céu e problemas relativos. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

23 — Subdivisão dos terrenos: 
Regras a observar no traçado das vias secundárias. 
Quadras, super-quadras e células residenciais. O lote e sua 

economia. 
24 — A edificação, terceira dimensão do plano: 
a) Edifícios públicos e de uso público; centrais, policêntricos e pe

riféricos. 
Seu agrupamento e relação com o sistema viário e zoneamento. 

Centros e subcentros: cívicos, de esporte, cultura, negócios, transportes, 
indústria. 

b) A habitação: salubre, accessível, agradável. Seus caraterísti-
cos e requisitos essenciais. O cortiço e meios de erradicá-lo. Técnica 
e economia da casa barata. Distritos congelados. Esquema de recons
trução de largas áreas. Congressos internacionais de habitação e suas 
conclusões. Códigos e padrões. 

25 — Cursos d'água: Agenciamento das suas margens. Pontes e 
sua ligação com o sistema viário principal. 

26 — A arte cívica: Arquitetura e estética urbana. Censura es
tética das estruturas. Cartazes, sua regulamentação. 

A CIDADE JARDIM 

27 — Cidades jardins e satélites. Histórico, característicos, van
tagens. Descentralização e recentralização da indústria e da habitação. 

Exemplos atuais: Letchworth, Welwyn, Wythenshawe. 

A DINÂMICA DO PLANO 

28 — A circulação: 

O problema geral: suas origens, desenvolvimento e características 
atuais. Causas de congestionamento e meios de remediá-las. Inqué
ritos. Acidentes. Estacionamento. Regulamentação e organização 
administrativa. Planos de controle da circulação. Exemplos. 
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28 — Trânsito e Trânsito rápido: 

O automóvel de uso particular e de uso público:* "taxicab", ôni
bus, "trolleibus". "Tramways" elétricos. Hábito de viajar (riding-ha-
bit) e sua variação: elementos favoráveis e perturbadores. 

Trânsito rápido: linhas elevadas , de superfície e subterrâneas. 
O transporte coletivo e sua relação com o crescimento urbano e o 

sistema viário. Deslocação, coordenação, integração e unificação das 
agências. 
30 — Transportes: 
Hidro, rodo, ferro e aerovia. Sistemas tubulares. As terminais: por
tos, estações, aeroportos. Locação e características atuais. Concorrên
cia, coordenação e integração dos sistemas. As agências de comunica
ção e a vida social. 
31 — Serviços públicos e de utilidade pública: 
As funções municipais e o seu desenvolvimento. Serviços indiretos 
e serviços diretos no campo: (1) do desenvolvimento cultural (2) do 
controle social e físico, (3) dos serviços de utilidade pública, especial
mente com relação à água, esgotos pluviais e sanitários, limpeza pú
blica, eletricidade para força, luz, calor, frio, comunicação. 
O problema Econômico-social dos Serviços de Utilidade Pública: 

32 — Classificação e característicos dos serviços de utilidade pú
blica (public Utilities). Corporações e supercorporações. 

"Holding-Companies". Necessidade de monopólio e meios de de
fesa do interesse público: 

33 — A ) Socialização parcial ou total; efetiva ou potencial. Pa
drões de custo. 

34 — B) Contratos e concessões: tipos atuais. 
35 — C) Regulamentação pelas comissões de serviços de utilidade 

publica, federais, estaduais e municipais. 
Finalidade da regulamentação e meios de atingi-la. 
Código de águas. 

C A D E I R A D E E L E T R O T É C N I C A (l.a P A R T E ) 
(Geradores, Motores e Transformadores) 

PRELIMINARES 

1 — Materiais empregados em eletrotécnica — Isolantes. — Con
dutores. — Magnéticos. 

2 — Ação eletromagnética sôbre u m condutor cercado de ferro. 
Indução eletromagnética no mesmo caso. 

3 — Correntes periódicas nas massas metálicas — Fio de secção 
circular. — Chapa delgada. — Efeito Kelvin. 

Dínamos 

4 — Princípio — Espira em campo uniforme. — Coletor. Anel 
Gramme. — Potenciais no coletor. — Reação do induzido. 

5 — Comutação. — Centelhas. — Ângulo de calagem. — Estudo 
elementar da comutação. 
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6 — Perdas no ferro do induzido: — correntes de Foucault e his-
terese. — Variação com a velocidade — Correntes parasitas no cobre. 
— Induzido dentado e suas vantagens. 

7 — Tipos de induzido. — Anel. — Tambor. — Disco. — Vantagens 
e inconvenientes. 

8 — Enrolamentos — Anel bipolar. — Dínamos multipolares. — 
ü-nrolamento em paralelo. — Conexões equipotenciais. — Enrolamento 
em serie. 

9 — Enrolamento múltiplo. — Enrolamento em séries paralelas — 
Formulas dos enrolamentos. 

10 — Resistência interna dos induzidos. — Cálculo da f e m d» 
u m dínamo. 
J 1 j ~T Excitação. — Máquinas magneto-elétricas e de excitação in
dependente. — Auto-excitação. — Dínamo série. — Propriedades — 
Regulador Brush. 

12 — Dínamo shunt. — Propriedades. — Regularização da tensão. 
— Reguladores Thury e Tirrill. 

13 — Dínamos compound e hipercompound. — Propriedades. — Su-
pervoltadores. 

14 — Estudo magnético dos dínamos. — Característica magnética 
— Amperes-giros parciais e totais. — Coeficiente de dispersão. 
n 15J "—. pernas de Porbes. — Relutância na região dos dentes. — 
Caso de induções fracas. — Caso da saturação dos dentes. 

16 — E?tudo dos fluxos antagonista e transversal. — Fórmula de 
Essen. — Calculo da excitação do dínamo em carga. 

17 — Estudo analítico da comutação. — Artifícios auxiliares da 
comutação. — Interpolos. — Enrolamentos compensadores. 

18 — Dínamos especiais: — Rosenberg: de escova auxiliar: — Peter-
sen. — Dínamo com divisor de tensão. 

19 — Projeto de u m dínamo. — Dados. — Induzido. — Coletor. — 
Indutor. 

20 — Características dos dínamos. — Característica de circuito 
aberto; de reação de induzido; de tensão constante; externa. 

21 — Associação dos dínamos. — Diversos casos. — Ligação e des-
ligação de uma unidade. 

22 — Construção dos dínamos. — Indutor. — Induzido. — Coletor. 
— Escovas e porta-escôvas. 
Motores de corrente contínua 
23 — Generalidades. — Força contra-eletromotriz. — Conjugado 
motor. — Comparação dos rendimentos da geratriz e do motor. 

24 — Motor série. — Curvas características. — Reóstato de ar
ranque. — Inversão do sentido de rotação. — Ligação série paralela. — 
Variação da velocidade. — Recuperação. 

25 — Motor shunt — Curvas características. — Reóstato de arran
que. — Inversão do sentido de rotação. — Variação da velocidade. 
Recuperação. 
26 — Motor compound e compound diferencial. — Sistema Ward 
Leonard. — Cálculo dos reóstatos de arranque. — Projeto de um 
motor. 
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Corrente alternativa 

27 — Recapitulação sôbre correntes alternativas. — Representação 
gráfica. 

28 — Representação simbólica. 
29 — Circuitos que contêm ferro. — Efeitos da saturação e da 

histérese sôbre a curva da corrente no caso de uma tensão aplicada 
sinusoidal. — Deformação do fluxo no caso da corrente sinusoidal. 

30 — Noções sôbre as componentes simétricas. 

Alternadores 

31 — Generalidades. — Relação entre a freqüência e a velocidade. 
— Alternadores heteropolares e homopolares. — Alternadores monofá-
sicos e polifásicos. —Alternadores de induzido móvel, de indutor móvel, 
de ferro girante. 

32 — Excitação dos alternadores. — Auto-excitação. — Excitatriz. 
— Regularização da tensão. — Regulador Tirrill. 

33 — Alternadores polifásicos. — Caso geral. — Alternadores di-
fásicos. — Alternadores trifásicps. — Ligações estrela e delta. — Efeito 
da self-indução. 

34 — Produção de correntes alternativas com u m induzido Gramme. 
— Caso de uma máquina multipolar. — Potência em mono, tri e hexa-
fásico. 

35 — Enrolamentos de induzidos de alternadores. — Embricado 
e ondulado. — Bobinas curtas e longas. 

36 — Cálculo da f. e. m. de u m alternador. — Exemplos. 
87 — F. e. m. não sinusoidal. — Série de Fourier. — Harmônicas. 

— Harmônicas devidas aos dentes. 
38 — Construção dos alternadores. — Indutor. — Induzido. — Cir< 

cuites amortecedores. 
39 — Predeterminação da excitação de u m alternador. — Compo

sição dos ampères-giros. 
40 — Projeto de u m alternador. — Dados. — Cálculo do indu

zido. — Cálculo do indutor. 
41 — Associação de alternadores. — Estudo gráfico. 
42 — Condições mecânicas dos grupos em paralelo. — Movimen

tos pendulares. — Sincronização. — Dispositivos e aparelhos auxiliares 
da sincronização. 

Transformadores 

43 — Transformadores. — Teoria elementar.— Tipos nuclear e 
encouraçado. — Monofásicos e polifásicos. 

44 — Transformador equivalente. — Teoria gráfica do transfor
mador . 

45 — Estudo pelo método simbólico. — Circuito equivalente. 
Diagrama de Kapp. 

46 — Diagrama do círculo. — Rendimentos. — Distribuição mais 
conveniente das perdas. 

47 — Dimensões dos transformadores: — variação das perdas da 
superfície de resfriamento, da potência. — Métodos de resfriamento 
— Tratamento do óleo isolante. 

48 — Transformação com mudança do número de fases. — Sistema 
Scott e análogos. — Trifásico em hexafásico. 
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49 — Transformação da corrente trifásica por meio de transfor
madores monofásicos. — Conexões em trifásicos: estrêla-estrêla e delta-
delta, diretas e invertidas; estrêla-delta e delta-estrêla; conexão em 
zigue-zague. 

50 — Conexões em V e em T. — Ligações de transformadores mo
nofásicos com enrolamentos subdivididos. — Polaridade. — Ligação em 
paralelo de transformadores. 

51 — Auto-transformador. — Transformador supervoltador; regu
lador de indução. — Transformador de corrente constante. — Transfor
mador de três enrolamentos. 

52 — Construção de transformadores. 
63 — Projeto de u m transformador. 

Motores assíncronos polifásicos 

54 — Princípio. — Teoria elementar. — Escorregam ente. — Con
jugado motor. — Curvas de Leblanc. 

55^ — Dispersão. — Perdas. — Fator de potência. — Curvas cara
cterísticas. — Efeito da variação da tensão ou da freqüência. 

56 — Métodos de arranque: — Ação sôbre o circuito do estator. — 
Ação sôbre o circuito do rotor. — Dispositivos de Boucherot. 

57 — Variação da velocidade: — Inserção de resistências. — Mo
dificação da tensão aplicada. — Modificação do número de pólos. — 
Ligação cascata-paralela. — Inversão do sentido de rotação. 

58 — Gerador assíncrono. — Melhoramento do fator de potência 
pelo modificador de fase. — Conversor de freqüência. — Conversor de 
fase — Motor polifásico de coletor. 

59 — Aplicação do diagrama do círculo aos motores assíncronos. 
60 — Construção dos motores assíncronos. — Enrolamento do ro

tor. — Rotor de gaiola. — Enrolamento do estator. 
61 — Projeto de u m motor assíncrono trifásico. — Cálculo do reós

tato de arranque. 
Motores síncronos 

62 — Princípio. — Generalidades. — Motor monofásico e motor 
polifásico. — Arranque como assíncrono. — Outros modos de arran
que. — Sincronização. 

63 — Estudo gráfico. — "Décrochage". — Efeito da variação da 
excitação sôbre a desfasagem da corrente. — Curvas em V. — Com
paração com o motor assíncrono. 

Motores assíncronos monofásicos 

64 — Motores sem coletor. — Princípio. — Conjugado motor. — 
Artifícios de arranque. — Inversão do sentido de rotação. — Curvas 
características. 

6 6 _ — Motores de coletor. — Motor série. — Propriedades. — Co
mutação. — Fator de potência. — Rendimento. — Motor série compen
sado. 

66 — Motor de repulsão. — Propriedades. — Comutação. — Fa
tor de potência. — Rendimento. — Motores série repulsão. 
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Conversores e retificadores 

67 — Comutetriz. — Generalidades. — Arranque como motor con
tínuo, como assíncrono e com motor auxiliar. — Relação das tensões. 
Freqüências e tensões. 

68 — Corrente na armadura. — Aquecimento do induzido. — Rea
ção do induzido. — Associação em paralelo. — Movimentos pendulares. 
— Rendimento. —• Vantagens da corrente hexafásica. 

69 — Meios diversos de variar a tensão contínua: — Transformador 
variável ou regulador de indução. — Bobinas de reatância. — Supervol-
tador síncrono. — Supervoltador de corrente contínua. — Pólos seg
mentados. 

70 — Moto-geradores. — Diversos sistemas. — Rendimento. — 
Comparação com a comutatriz. — Conversor em cascata. 

71 — Retificadores de mercúrio, de alumínio, termaiônico e me
cânico. 
ELETROTÉCNICA (2.a PARTE) 

(Medidas Elétricas, Magnéticas e suas Aplicações) 

PRELIMINARES 

1 — Generalidades sôbre medidas. — Classificação dos erros. 
2 — Erro relativo, limite e seu cálculo. — Unidades de medida. 
3 — Medidas geométricas. 
4 — Medidas mecânicas. 
5 — Medidas fotométricas. 

Medidas elétricas 

6 — Padrões e material de laboratório. 
7 — Medida da corrente. — Galvanômetro de ímã fixo. 
8 — Teoria do galvanômetro balístico. 
9 — Galvanômetros de ímã móvel e de vibração. — Eletrodinamô-

metros e balanças. 
10 — Medida da diferença de potencial: — Métodos eletromagné

ticos. 
11 — Medida da diferença de potencial: — Métodos eletrostáticos. 
12 — Amperômetros e voltômetros. — Aferição destes aparelhos. 
13 — Medida da resistência: — Métodos indiretos. 
14 — Medida da resistência: — Métodos diretos. 
15 — Medida da resistência: — Métodos de zero. 
16 — Medida da capacidade. 
17 — Medida da potência elétrica. — Wattômetros. — Outros dis

positivos. 
18 — Medida da potência em circuitos polifásicos. — Potência reativa. 
19 — Medida de energia elétrica. — Medidores de ampères-horas. 

— Contadores de corrente contínua. 
20 — Contadores de corrente alternativa. — Aferição de contado

res. — Indicadores de demanda. * 
21 — Medida da diferença de fase. — Fasômetros. 
22 — Medida da freqüência. — Frequenciômetros. 
23 — Medida do coeficiente de self-indução. 
24 — Medida do coeficiente de indução mútua. 29 
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Medidas magnéticas 

25 — Medida da intensidade de um campo magnético. — Fluxômetro. 
26 — Medida da permeabilidade. — Permeâmetros. 
27 — Medida da perda histerética. — Histeresímetros. 

Aplicações 

28 — Resistência de galvanômetros. 
29 — Resistência de eletrólitos. 
30 — Resistência de "terras". 
81 — Resistividade e rigidez dielétrica. 
32 — Ensaios gerais das canalizações elétricas. 
83 — Ensaios das linhas telegráficas. 
84 — Ensaios das redes de distribuição. — Localização de defeitos. 
35 — Ensaios especiais das redes de tração. 
36 — Ensaios de pilhas e acumuladores. 
87 — Transformadores de medida. — Determinação da relação de 

transformação e da desfasagem. 
38 — Generalidades sôbre ensaios de máquinas elétricas. — Tem

peratura de regime. 
89 — Ensaios de geradores e motores de corrente contínua. — En

saios anteriores e posteriores à construção. — Características. 
40 — Determinação do rendimento das máquinas de corrente con

tínua. — Separação das perdas. 
41 — Ensaios de alternadores e motores síncronos. — Característi

cas. — Predeterminação da queda da tensão. 
42 — Determinação de rendimento e perdas em alternadores. 
43 — Ensaios de motores assíncronos. 
44 — Ensaios de transformadores. 
45 — Ensaios de máquinas de conversão: — Comutatrizes. — Gru

pos moto-geradores. — Retificadores. 
46 — Traçado de curvas periódicas. — Método de Joubert. — Osciló-

grafos. — Análise das harmônicas. 

C A D E I R A D E QUÍMICA ANALÍTICA A P L I C A D A 

1.° SEMESTRE 

1 — Água. Análise química completa. 
2 — Os produtos da indústria dos ácidos. 
3 — Cloro e hipocloritos. 
4 — Os produtos da indústria da soda, da potassa e do amoníaco. 
6 — Adubos. 
6 — Cal e cimento. 
7 — Indústria cerâmica. 
8 — Vidros e esmaltes. 
9 — Minérios e produtos metalúrgicos. 
10 — Tintas minerais. 
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2.° S E M E S T R E 

11 — Matéria prima vegetal utilizada na indústria dos ácidos or
gânicos. 

12 — Betumes e seus produtos. 
13 — Matérias primas para o fabrico do álcool. Produtos. 
14 — Sementes oleaginosas. Óleos e gorduras. Ceras e resinas. 
18 — Produtos da indústria dos óleos e das gorduras, ceras e re

sinas. 
16 — Resíduos. Tortas de bagaço. Farelos. 
17 — Análises químicas aplicadas na indústria das fibras vegetais 

e animais. 
18 — Tanantes. 
19 — Tintas orgânicas. 
20 — Substâncias alimentícias e bebidas. 
21 — Produtos medicinais. 
22 — Explosivos. 

C A D E I R A D E QUÍMICA INDUSTRIAL I N O R G Â N I C A E PRINCÍPIOS 
D E M E T A L U R G I A 

1.° SEMESTRE 

1 — Objetos da química industrial. As suas bases. Matérias pri
mas e produtos. Química Industrial Inorgânica. 

2 — Água. Sua aplicação na técnica Solventes em geral. 
3 — Indústria do ácido sulfúrico. Matérias primas. Enxofre. Sul-

furetos. Sulfates. Resíduos sulfurados da indústria. 
4 — Fornos para enxofre. Fornos para pirites e resíduos sul

furados. 
6 — Fabrico de ácido sulfuroso e de sulfitos. 
6 — Processos industriais da produção do ácido sulfúrico. Pelas 

câmaras de chumbo. Por torres. 
7 — Processos por contato. Anídrido sulfúrico. Concentração do 

ácido sulfúrico. Análises empregadas para o controle da fabricação. 
8 — Cloreto de sódio. Sal gema. Sal marinho. Sua extração e 

purificação. A indústria salineira do Brasil. 
9 — Ácido clorídrico. Processo pelo ácido sulfúrico, Sulfato de só

dio. Processo Hargreaves. Ácido clorídrico sintético. 
10 — Ácido azótico. O salitre. Decomposição pelo ácido sulfúrico. 

Produção do ácido azótico pelos processos sintéticos. 
- 11 — Cloro e hipocloritos. Seu preparo. Seu emprego como desin-

fetante e como alvejante. Iodo e bromo. Sua extração e purificação. 
12 — Soda. Soda natural. Soda de cinzas. Barrilha. Soda pelo 

processo Leblanc. Produtos e resíduos. Processo Solvay. 
13 — Hidrato de sóuio por caustif icação do carbonato. Por eletrólise 
14 — Potassa e potassa cáustica. Cinzas vegetais. Sal de escória. 
15 — Amoníaco. Matérias primas. Água de lavagem do gás de 

hulha. Extração do amoníaco. Processos sintéticos. 
16 — Fósforo. Seu preparo e suas aplicações. 
17 — Adubos químicos. 
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2.° S E M E S T R E 

18 — CaL Sua produção e seu emprego. Argamassa. 
19 — Anídrido silício. Silicatos e polissilicatos naturais e artificiais 

Dados de industria dos silicatos. 
20 — Cal hidráulica e cimentos em geral. Teoria de sua formação 

Cimentes naturais. Cimentos artificiais. Matérias primas. 
21 — Pozzolana. Cimento romano. Cimento Portland. Cimento 

Magnesiano. 
22 — Vidros e vidrados em geral. Teoria de sua formação Clas

sificação. Matérias primas. 
2 3 — Fabrico de vidros. Fornos e cadinhos. Garrafas. Tubos 

Vidro plano. Vidro para ótica. Vidro para aparelhos físicos e químicos' 
Fritas e esmaltes. Coloração dos vidros. 

24 — Indústria cerâmica. Argilas e fundentes. Classificação dos 
produtos cerâmicos. 

2 5 — Produtos cerâmicos de massa compacta. Porcelana. Grés 
26 — Produtos cerâmicos de massa porosa. Louça comum Ma

terial para construção. Material refratário ao calor e a agentes químicos 
27 — Combustíveis. Combustíveis naturais. Madeira. Turfa Li-

nhito. Carvão de pedra. Óleos minerais. 
28 — Combustíveis preparados. Carvão de madeira. Coque Alca

trão. Combustíveis gasosos. Sua produção. 
29 —- Princípio de metalurgia. Os metais mais importantes. Mi

nérios. Processos metalúrgicos. Oxidação e redução. 
Ü? ~~ 5 H Ó 1 ? a ^a P r o d u« a o do ferro em geral; em especial no Brasil. 
oo ~~ ^iné.nos, ferriferos em geral. As importantes jazidas do Brasil. 

4. T,7" Tf 0 " * d a metallurgia do ferro. A siderurgia e seus produ
tos. Classificação. 

33 — Produção direta do ferro maleável por empastamento. 
34 — Produção indireta por afinagem de ferro carbonetado. Pro

cessos antigos e modernos. Altos fornos e aparelhos auxiliares. 
j . 3 5 ~Z Marcha do trabalho no alto forno. Reações químicas. Pro
dutos. Resíduos. Escórias. Gases. 

36 — Ferro e aço por pudelagem. Por fusão. Trabalhos em cadinhos. 
oi ~ £raí'alí?0 p o r insuflaÇão. Processo Bessemer e processo Thomas. 
38 — Trabalho a revérbero. Processo Siemens-Martin. Emprego 

do gas e do sistema regenerador. 
39 — Princípios de Eletrometalurgia. 
40 — Sódio e potássio. Produção e sais. 
41 — Cálcio e magnésio. Produção e sais. 
42 — Alumínio. Produção e sais. 
43 — Manganez. Seu emprego na metalurgia. Sais. 
44 — Cobre. Produção e sais. 
46. — Níquel e cobalto* Produção e sais. 
46 — Chumbo. Produção e sais. 
47 — Ouro. Platina. Prata. Produção e sais. 
48 — Mercúrio. Zinco. Estanho. Produção e sais. 
49 — AntimÔnio. Arsênico. Bismuto. 
50 — Tintas minerais. 
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QUÍMICA INDUSTRIAL O R G Â N I C A 

1.° SEMESTRE 

1 — Ácidos orgânicos. Ácido oxáHco. Ácido fórmico. Ácido acé
tico. Acetatos. Acetona. 

2 —• Produtos do carvão. Alcatrão. Benzol e homólogos. Nafta-
Hna. Sulfureto de carbono. Acetileno. 

3 — Tecnologia dos betumes. Asfalto. Óleo mineral. Petróleo. 
Xistos betuminosos. 

4 — Tecnologia dos alcoóis e derivados. Álcool metílico. Aldeídos. 
Clorofórmio e iodofórmio. 

5 — Indústria dos óleos. Extratos de óleos. Sabões de soda e de 
potassa. Sabões técnicos e medicinais. Produção de ácidos graxos e de 
glicerina. Fabrico de velas. Vernizes. Lubrificantes. 
2.° SEMESTRE 

6 — Operações no preparo do papel e dos tecidos. Produtos da bor
racha. Factiços. 

7 — Processos de síntese mais importantes. Halogenação. Nitra-
ção. Nitrocelulose. Celulóide. Nitrobenzol. Anilina. Ácido pícrico. Ex
plosivos. Sulfonação e Hidrólise. Ácidos sulfônicos. Fenóis. Naftóis. 
Produtos medicinais. Essências sintéticas. Matérias corantes. 

8 — Venenos industriais. Higiene industrial. 
9 — História da química e das indústrias. 

C A D E I R A D E D E S E N H O T O P O G R Á F I C O 

DESENHO TOPOGRÁFICO 

1 — Preliminares: Letras e letreiros. Escalas numéricas e gráfi
cas. Instrumentos. 

2 — Sinais convencionais. Representação dos acidentes físicos e 
geográficos, plantações, culturas, edifícios, obras públicas e militares, 
vias de comunicações, etc., por meio de cores e sinais convencionais. 

3 — Planimetria. Leitura das cadernetas de levantamentos. Cons
trução de ângulos por meio de transferidor e por meio de cordas. Erros 
de fechamento: erro angular e erro linear. Erro angular admissível. 
Interpretação e distribuição de erros angulares. Erro linear, distribuição 
e compensação: processos usados. Cálculos das áreas. Orientação das 
plantas pelo norte magnético e verdadeiro. 

4 — Cópia e reprodução de desenhos. 
6 — Altimetria. Leitura e interpretação das cadernetas de nivela

mento e secções transversais. Planos cotados. Representação do re
levo do solo por meio de curvas de nível e por meio das linhas de maior 
declive. Traçados das curvas de nível, processos mais usados: curvas 
mestras e curvas intercalares. 

6 — Projeto de estradas de rodagem. Perfil longitudinal e secções 
tranversais. Escalas. 
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7 — Projeto de estrada de ferro. Determinação dos P. C. e P T 
Diagramas dos alinhamentos. Perfil longitudinal. Perfis transversais 

8 — Redução e ampliação de plantas. 

DESENHO CARTOGRÁFICO 

9 — Métodos de projeções para traçado de meridianos e paralelos. 
10 — Projeções estereográficas: 

a) projeção polar 
b) * meridiana 
c) " horizontal 

11 — Projeções cônicas: 
a) projeção cônica simples 
b) " modificada, dita de Bonne 
c) " policônica, dita americana 

12 — Projeções cilíndricas: projeção de latitudes crescentes, dita de 
Mercador. 

13 — Projeções equivalentes: 
a) Projeção zenital, dita de Lambert 
b) dita de Sanson-Flamsteed 
c) " dita de Werner 

14 — Projeções poliédricas. 
15 — Interpretação das cartas geográficas sob o aspecto: 

a) da equivalência das áreas, 
b) da equidistância, 
c) da igualdade dos ângulos ou isogonismo. 

18 — Cálculo das distâncias e das áreas com o auxílio das cartas 
geográficas. 

17 — Processos de representação gráfica: 
a) a traços, 
b) a cores convencionais. 

18 — Aplicações da cartografia aos trabalhos de engenharia civil 
e militar. 

C O N T A B I L I D A D E G E R A L E ESPECIAL 

I PARTE 

NOÇÕES DE DIREITO COMERCIAL 

§ 1.° — Comércio e comerciantes: 

1 — Noção econômica e jurídica do comércio. 
2 — Divisão e subdivisão do comércio. — Seu valor prático. 
3 — Qualidade de comerciante; direitos e obrigações do comerciante. 
4 — Sociedade em geral. — Princípios gerais. 
6 — Sociedades civis e sociedades comerciais. 
6 — Classificação das sociedades comerciais: 
a) sociedades em nome coletivo; 
b) sociedade em comandita simples; 
c) sociedade de capital e industria; 
d) sociedade em conta de participação; 



— 455 — 

e) sociedade por quotas de responsabilidade limitada; 
f) sociedade anônima; 
g) sociedade em comandita por ações; 
h) sociedade cooperativa e sindicatos profissionais; várias espécies 

de cooperativas. 
7 — Constituição, dissolução e liquidação das sociedades comerciais. 
8 — Parte prática: — redação de contratos e estatutos de constitui

ção de sociedade; alteração de contratos ou estatutos; distrates. 

§ 2.° — Obrigações mercantis: 

1 — Noção de contrato. — Seus requisitos. 
2 — Das várias espécies de contrato. 
8 — Da significação das diversas cláusulas e condições do contrato 

de compra e venda. 

§ 3.° Dos títulos de crédito: 

1 — Noção e classificação. 
2 — Da letra de câmbio. 
3 — D a nota promissória. 
4 — Do cheque; cheque simples e cruzado; clearing-house. 
5 — Da duplicata ou conta assinada. 
6 — Do bilhete de mercadorias. 
7 — Do conhecimento de frete. 
8 — Do conhecimento de depósito e warrant. 
9 — Das ações. — Diferentes espécies de ações. 
10 — Das obrigações ao portador (debêntures). 

I PARTE 

CONTABILIDADE 

1 — Introdução: 
a) conceito de "hacienda" — administração econômica — órgãos 

da administração; 
b) contabilidade. — Definição. — Suas funções 
2 — Patrimônio. — Aspecto estatístico e dinâmico do patrimônio. 
3 — Contas. 
a) Definição e linguagem técnica das contas. 
b) Classificação. Divisão e subdivisão. 
c) Criação, função e extinção das contas. 
d) Estudo especial das contas de "stock". 
4 — Registro dos fatos administrativos: 
a) Noção de ato e fato administrativo. 
b) Sistema de escrituração. 
c) Métodos de escrituração. 

L ° — Partida simples. 
2.° — Partidas dobradas. 
3.° — Outros métodos. 

d) Fórmulas e partidas. 
a) Redação dos lançamentos. 
f) Erros e modo de corrigi-los. 
6 — Livros de escrituração. 
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1.° — Dos livros em geral. 
2.° — Classificação. 
8.° — Prova e exhibição dos livros comerciais. 

6 — Do inventário. — Várias espécies de inventário. 
7 — Do balanço. — Obrigação de organizar o balanço. 
8 — Das depreciações e amortizações. — Várias teorias. 
9 — Reserva. Várias espécies de reserva. 

§ 5.° — Contabilidade especial: 
(2.° período de 15 de junho a 14 de novembro) 

1 — Registro dos elementos que constituem o capital e registro da 
distribuição dos lucros e dividendos de u m comerciante e das sociedades 
em geral. Empréstimo por debêntures, operações diversas sôbre esses 
títulos. 

2 — Contabilidade industrial: 
a) Definição; estádios da evolução industrial; classificação das in

dústrias. 
b) Funções administrativas e organização interna das indústrias. 
c) Custo industrial. — Elementos que constituem o custo da pro

dução. 
g) Material — sua incorporação ao custo industrial. 
e) Salário. — Vários métodos de remuneração do trabalho — sua 

incorporação ao custo industrial. 
f) Gastos gerais de Fabricação. — Vários critérios para apropria

ção das despesas. 
g) Quadro de contas e exposição periódica dos fatos da adminis

tração referente aos exercícios comerciais e industriais. 
3 — Empresas diversas. 
a) Contabilidade das estradas de ferro. 

1.° — Concessão. 
2.° — Recursos: a) capital ações; b) capital obrigações; c) ga

rantia de juros e subvenção quilométrica; d) operações 
de crédito. 

8.° — Despesas: despesas de exploração, de locação e construção. 
4.° — Tráfego comercial. — Tráfego próprio e tráfego mútuo. 

Renda e despesa de custeio. 
5.° — Tomada de contas. 
6.° — Estatística Ferroviária. 
7.° — "Railway'*. «Clering house". 

b) Contabilidade das empresas elétricas. 
c) Contabilidade de outras empresas. 
4 — Bancos. 
a) Noção e classificação. 
b) Estudo sucinto de cada espécie. 
c) Classificação e estudo das operações bancárias. 
d) Organização bancária do Brasil. 
e) Teoria, mecanismo e representação gráfica das operações dos 

bancos de depósitos e descontos, de emissão, de crédito real, dos bancos 
fmanceiros e populares. 

f) Caixa de estabilização. 
5 — Administrações Públicas em geral. 
a) orçamento; 
b) organização de contabilidade. 
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1.° — Dos Municípios. 
2.° — Dos Estados. 
3.° — Da União. 

6 — Bolsas 
a) bolsa de valores; 
b) bolsa de mercadorias. 
7 -— Organização de uma monografia contábil. 

§ 6.° — Aplicações especiais. 

1 — Teoria e exposição gráfica das contas correntes com juros. 
Método direto, indireto e hamburguês. Aplicação das taxas recíprocas, 
diferenciais, oscilantes, máximas e mínimas. 



RELAÇÃO DOS PROFESSORES E ADJUNTOS DA ESCOLA 
POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 

1 — Cálculo Diferencial e Integral 
e Cálculo Vectorial (I e II 
partes). 

2 — Complementos de Geometria 
Analítica e Projetiva. 

3 — Geometria Descritiva, Pers
pectiva Aplicações Técnicas e 
Elementos de Geometria Pro
jetiva (I e II partes). 

4 — Mecânica Racional. 

5 — Física Geral (I e II partes). 

6 — Topografia; Geodésia elemen
tar e Astronomia de Campo. 

7 — Química Tecnológica Geral (I 
e II partes). 

Mineralogia, Petrologia e Geo
logia (I e II partes). 

Resistência dos Materiais; Es
tabilidade das Construcções. 

10 — Materiais de Construção. 

(Prof. Cat. J. O. Monteiro de Ca
margo 

(Adjunto: Afonso P. Toledo Piza 

(Prof. int. 
(Adjunto: 

Giacomo Albanese 

(Prof. Cat. Alcides M. Barbosa 
(Adjunto: Alcides M. Barbosa 

(Prof. Cat. Lúcio M. Rodrigues 
(Adjunto: Léo Bonfim 

(Prof. Cat. Luiz Cintra do Pra
do (A) 

(Adjunto: Luiz Dias Ferreira 

(Prof. Cat. Henrique Jorge Guedes 
(Adjunto: Paulo Ferraz Mesquita 

(Prof. Cat. Eduardo Ribeiro Cos
ta (B) 

(Adjunto: Teodureto Souto e Fi-
linto Guerra 

(Prof. Cat. Luiz F. Morais Rego 
(Adjunto: 

(Prof. int. José Augusto Junqueira 
(Adjunto: Alfredo Bellegarde Nu
nes 

(Prof. int. Luiz F. Morais Rego 
(Adjunto: I. P. T. 

(A) O Prof. Cintra do Prado acha-se em gozo -de licença, sendo 
substituído pelo prof. Mário Schenberg. 

(B) O Prof. Ribeiro Costa acha-se em comissão no Palácio do Go
verno, sendo substituído pelo prof. Teodureto Souto. 
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11 Hidráulica; Hidráulica Urba
na e Saneamento. 

(Prof. int. Otávio A. Inglêz Souza 
(Adjunto: Lucas Nogueira Garcez 

12 — Noções de Arquitetura e Cons
truções Civis; Higiene das ha
bitações; História da Arqui
tetura. 

13 — Complementos de Termodinâ
mica e Aplicações do Calor; 
Motores Térmicos e de Ar 
Comprimido; Máquinas Frigo
ríficas (I e n partes). 

14 — Mecânica Aplieada às Máqui
nas; Bombas e Motores Hi
dráulicos (I e n partes). 

15 — Estradas e Tráfego (Viação e 
Transportes Aéreos e Terres
tres) 

16 — Navegação Interior e Portes 
Marítimos. 

17 — Concreto Simples e Armado; 
Teoria, Experiência e Aplica
ções aos casos correntes. 

18 — Elementos de Mecânica do So
lo e Fundações; Pontes; Es
truturas Metálicas e Grandes 
Estruturas de Concreto Arma
do (I e II partes). 

19 — Economia Política; Estatística 
Aplicada; Organizações Admi
nistrativas. 

20 — Estética; Composição Geral; 
Urbanismo ( I e ü partes). 

21 — Eletrotécnica (I e II partes) 
Máquinas elétricas, Medidas 
Elétricas e Magnéticas. 

22 — Eletrotécnica (HI parte): Pro
dução, Transmissão. Distribui
ção e Utilização da Energia 
Elétrica; Tração e IluminAção. 

(Prof. Cat. Alexandre Albuquer
que (A) 

(Adjunto: Ernesto Sampaio Frei
tas 

(Prof. Contr.: Felix Hegg 
(Adjunto: Felix Hegg 

(Prof. Contr.: Roberto Mange 
(Adjunto: Roberto Mange 

(Prof. int. Francisco S. V. Aze
vedo 

(Adjunto: Célio Ferreira 

(Prof. int. 
(Adjunto: 

Nilo A. Amaral 
Célio Ferreira 

(Esta cadeira é nova, foi criada pelo 
decreto n. 10.048 de 13-3-39 e será 
preenchida só em 1943). 

(Prof. Cat Mário Whately 
(Adjunto: Alfredo Bellegarde Nu-

(Prof. Int. 
(Adjunto: 

João C. Fairbanks 
Paulo F. Mesquita 

(Prof. Cat. Luiz de Anhaia Mello 
(Adjunto: Affonso Iervolino 

(Prof. Cat. Francisco E. F. Telles 
(Adjunto: João Fleury Silveira 

(Prof. Cat. 
(Adjunto: 

Antônio C. Cardoso 
Luiz Dias Ferreira 

(A) O Prof. Albuquerque acha-se em gozo de licença, sendo subs
tituído pelo Prof. Ernesto S. Freitas. 
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23 — Eletrotécnica (IV parte); Te
lecomunicação Elétrica. 

24 — Complementos de Química 
Inorgânica. 

25 — Química Analítica (I e II par
tes). 

26 — Química Orgânica (I e II par
tes). 

27 — Físico-Química e Eletro-Quí-
mica. 

28 — Química Tecnológica Inorgâ
nica; Química Tecnológica Or
gânica. 

29 — Bio-Química. 

30 — Metalúrgica Geral e Siderur
gia. 

31' — Jazidas Minerais; Legislação 
de Minas (I e II partes). 

32 — Geofísica Aplicada. 

33 — Lavra de Minas; Preparação 
Mecânica dos Minérios e Com
bustíveis (I e II partes). 

34 — Metalurgia dos Metais não 
terrosos. 

(Prof. int. 
(Adjunto 

(Prof. int. 
(Adjunto: 

(Prof. Int. 
(Adjunto: 

Homero Barbosa 
Dagoberto Salles F.° 

Filinto Guerra 
Filinto Guerra 

Leônidas Toledo Piza 

(Esta cadeira será preenchida em 
1940). 

(Prof. Contr. Roberto Hottinger 
(Adjunto: Roberto Hottinger 

(Prof. int. 
(Adjunto: 

Paulo G. Fonseca 
Paulo G. Fonseca 

(Esta cadeira foi separada da cadei-
(ra n.° 22 do Reg. de 1935, conti-
(nua sendo dada pelo Prof. Rober-
(to Hottinger e será preenchida em 
(1943. 

(Esta cadeira foi criada pelo Dec. 
(10.048 de 13-3-1939, e será pre
enchida em 1941. 

(Esta cadeira foi criada pelo Dec. 
(10.048 de 13-3-1939, e será preen
chida em 1942. 

(Esta cadeira foi criada pelo Dec. 
(10.048 de 13-3-39 e será preen-
(da em 1943. 

(Esta cadeira foi criada pelo Dec. 
(10.048 de 13-3-39 e será preen-
(da em 1942. 

(Esta cadeira foi criada pelo Dec. 
(10.048 de 13-3-39 e será preen-
(da em 1943. 

AULAS: 

Cálculo de Observações e Es
tatística; Cálculo Gráfico e 
Mecânico; Nomografia. 

(Prof. Affonso P. Toledo Piza 

2 — Contabilidade. (Prof. íris Miguel Rotundo 



3 — Desenho Arquitetônico e Es
boço do Natural; Desenho de 
Perspectiva. 

4 — Desenho Topográfico e Carto
gráfico. 

5 — Composição Decorativa; Mode
lagem. 

6 — Complementos de Ótica Cris
talina. 

7 — Metalografia. 

8 — Taxionomia Paleontológica. 

9 — Desenhos de Máquinas. 

10 — Física Geral (3.a parte); Ele
mentos de Eletroténica Ge
ral. 

(Prof. Affonso Iervolino 

(Prof. Francisco S. V. de Azevedo 

(Prof. Felisberto Ranzini 

(Esta aula será preenchida em 1940. 

(Esta aula será preenchida em 1942 

(Esta aula será preenchida em 1941 

(Prof. Roberto Mange 

(Esta aula será preenchida em 1941. 



RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS DIVER
SOS CURSOS DA ESCOLA POLITÉCNICA NO ANO 

LETIVO DE 1939. 

1.° CrVTL 

1 
2 

3 

4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

— Palamede Borsari 
— Fernando Augusto Nora An

tunes 
— Fernando Fraga de Toledo 

Arruda 
— Rubens Voss 
— Sylvio Villaboim de Carvalho 
— Mario de Pina Figueiredo 
— Lauro Rios Rodrigues 
— Orlando Pereira Santos 
— Alfredo Salomão Saad 
— Dalton Teixeira Monteiro 
— Hélio Pardini 
— Cid Muniz Barreto 
— José de Oliveira Moura 
— José Martiniano de Azevedo 

Netto 
— Ivo Ferdinando Merlin 
— Pedro Paulo Pereira Ayres 
— João Guido 
— Antônio Monteiro Machado 
— Fábio Décourt H o m e m de 

Mello 
— Salvador Matheus Zveibil 
— Darwin Fonseca 
— Antônio de Paula Leite Ca

margo Filho 

23 • 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

— Luiz Affonso Smith de Vas-
concellos 

— Irineu Fernandes de Souza 
— Rubens Penteado Salles Tei

xeira 
— Luiz Américo Pastorino 
— Antônio Tavares Pereira Lima 
— Igor Veinert 
— César Hygino Luiz Milani 
— Carlos de Oliveira 
— Oswaldo Fadigas Fontes Tor

res 
— Carlucio Barbosa da Silva 
— Antônio Dias Ferraz Nápoles 

Neto 
— Jarbas Oliveira Nascimento 
— Luiz Lampoglia 
— Carlos Godoy 
— Cid Barbosa Lima 
— Hagimu Ohno 
— Walter Dias 
— Manoel de Oliveira Mello 
— Heitor Antunes Martins 
— Adalberto Moraes Natividade 
— Odowaldo Pantaleão 
— Rubens de Lima Pereira 
— Cornelio César Hauer 

2.° CIVIL 

1 — 
2 — 
3 -
4 — 
5 -
6 -
7 -

Renato Fonseca 
Jacob Janoviteh 
Rubens Garcia 
Mario França 
Jorge Duprat Figueiredo 
Jean Gustave Haenel 
Sylvio Aguiar Pupo 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

— Maurício Martins Siqueira 
— Pedro Emygdio Germano Si-

gaud 
— João Amorim Júnior 
— Jorge de Santa Luzia Salles 
— Ernesto Assad Abdalla 
— João Wüliam Merege 
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14 — Jarbas Bela Karman 
15 — José Marun Atalla 
16 — Paulo Breyne Silveira 
17 — Diogo de Toledo Lara Filho 
18 — Fábio Lanari do Vai 
19 — Sylvio Monteiro Becker 
20 — Osmar Coelho Queiroz Botelho 
21 — Carmino Antônio Iervolino 
22 — Milciades Emilio de Moraes 
23 — Paulo Blandy 
24 — Fernando Antônio Grassi Bo-

nilha 
25 — Augusto Barreto Silvado 

Bueno 
26 — Wilson José de Barros 
27 — Edmilson Tinoco 

28 — Herculano dos Santos Cle
mente 

29 — Breno Simões Magro 
30 — Urbano Azevedo Neto 
31 — Jacques Lima de Moraes 
32 — Francisco Alves Santiago 
33 — Sylvio de Oliveira 
34 — Pedro Bento de Camargo 
35 — Arão Sahm 
36 — Arthur Puiggari Sépe 
37 — Manlio Moretto 
38 — Lino Afonso de Lacerda San

tos 
39 — Saulo de Castro Bicudo 
40 — Hélio Neves Tavares 

OUVINTES M A T R I C U L A D O S 

41 — Fernando Augusto Nora An
tunes 

42 — Rubens Voss 
43 — Mario de Pina Figueiredo 
44 — Lauro Rios Rodrigues 
45 — Orlando Pereira Santos _ 
46 — Alfredo Salomão Saad 
47 — Dalton Teixeira Monteiro 
48 — Hélio Pardini 
49 — José de Oliveira Moura 

50 — José Martiniano de Azevedo 
Netto 

61 — Pedro Paulo Pereira Ayres 
52 — João Guido 
53 — Antônio Monteiro Machado 
54 — Luiz Affonso Smith de Vas-

concellos 
56 — Salvador Matheus Zveibil 
56 — Antônio Tavares Pereira Li

m a 
67 — Cornelio César Hauer 

3.° CIVIL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

- João Câmara Neiva 
- Bruno Sarti 
- Paulo Lorena 
- Walfrido de Carvalho 
• Alberto Garcia de Figueiredo 
• Alcindo Leal da Costa 
- Cid de Carvalho Whitaker 
• Jayme Ferreira da Silva Jú
nior 

• André Aprá Netto 
Augusto Guimarães Filho 
João Osório de Oliveira Ger
mano 
Ambrosio Diomar Sala 
Manoel Assumpção Moraes 
João Prosperi de Araújo 
Marcello Benedetto de Mello 
Pinta 

16 — Alberto Rodrigues 
17 — Walter Buff 
18 — José Jorge Borba 
19 — Roberto Rodrigues Moreira 
20 — Pérsio Novaes Chaves 
21 — Cezar Coppos 
22 — Benedicto Miranda 
23 — Aurélio Augusto Seixas Tei

xeira de Carvalho 
24 — Nelson da Silveira Leme 
25 — Maury de Freitas Julião 
26 — Moacyr Amorosino 
27 — Mario João Alberto Bottassi 
28 — Octacilio Pousa Sene 
29 — Maurício Novinsky 
30 — Francisco Pacheco Silva 
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OUVINTES M A T R I C U L A D O S 

31 — Jorge de Santa Luzia Salles 
32 — Sylvio Monteiro Becker 
33 — Jarbas Bela Karman 
34 — Osmar Coelho Queiroz Botelho 
35 — Edmilson Tinoco 

36 — Urbano Azevedo Neto 
37 — Sylvio de Oliveira 
38 — Pedro Bento de Camargo 
39 — Saulo de Castro Bicudo 
40 — Hélio Neves Tavares 

4.° CIVIL 

1 — Luiz Walter Prive 
2 — Otto Meinberg 
3 — Jurandir Alves da Cunha 
4 — Dagmar Mallet de Andrade 
5 — Frederico Câmara Neiva 
6 — Alexandre Serpa Albuquerque 
7 — Arthur Farina 
8 — Luiz Contrucci 
9 — Orlando Jannini 
10 — Luiz Augusto Pinto Lima 
11 — Vicente Chiaverini 
12 — José Perez de Moraes 
13 — José Carlos de Figueiredo 

Ferraz 
14 -— Israel Yuquelson 
16 — Waldemar José Strazzacappa 

16 — Felippe José de Azevedo Fran-
ceschini 

17 — Eduardo de Mello Alvarenga 
18 — Massáo Sugaya 
19 — Maurício Grinberg 
20 — João Mendes França 
21 — Newton Ferraz 
22 — Oswaldo Aulicino Gomes 
23 — Antônio Marchetti Tedesco 
24 — Antônio Luiz Lanari do Vai 
25 — Sylvio Marinho de Azevedo 
26 — José Carlos Rodrigues 
27 — Guilherme Luiz Ribeiro 
28 — Estevão Emerick de Souza 

Rezende 
29 — Dorvalino Mainieri 
30 — Vicente de Sá Barbosa Júnior 

OUVINTES M A T R I C U L A D O S 

31 — Bruno Sarti 
32 — Alberto Garcia de Figueiredo 
33 — Alcindo Leal da Costa 
34 — Pérsio Novaes Chaves 

35 — Aurélio Augusto Seixas Tei
xeira de Carvalho 

36 — Nelson Silveira Leme 
37 — Octacilio Pousa Sene 

5.° CIVIL 

1 — Fernando Flávio Marques 
Almeida 

2 — Raul Ferreira de Barros 
3 — Giacomo Mastena 
4 — José dos Santos 
5 — Paulo Pyles Lozano 
6 — Alberto Klovrza 
7 — Alberto Andrade Galvão 

de 8 — Roberto Baptista Pereira de 
Almeida 

9 — Leomar Freire 
10 — José Joffre da Silva Mello 
11 — Júlio de Salles Oliveira 
12 — José de Almeida Castro 
13 — Pascoal Paione Filho 
14 — Ruggiero Paciléo 
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15 — Urânio Bonoldi 23 
16 — Hélio Prado 
17 — Hélio de Caires 24 
18 — John Settle Addison 25 
19 — João Cancio Póvoa Filho 
20 — Fernando José de Oliveira Es- 26 

corei 
21 — José Melchert de Barros 27 — 
22 — Henrique Francisco Picker 28 — 

José Eulalio de Mattos Pi
menta 
Fernando Ribeiro do Valle 
Francisco de Paula Dias de 
Andrade 
Fernando Alvares de Toledo 
Piza 
Venicio Gravina 
Silverio Minervino Ortiz 

OUVINTES M A T R I C U L A D O S 

29 — Oswaldo Aulicino Gomes 30 — Vicente de Sá Barbosa Júnior 

1.° ARQUITETOS 

1 — Leopoldino Wilson Paganelli 

2.° ARQUITETOS 

1 — Arnaldo Azevedo Villares 
2 — João Serpa Albuquerque 
3 — Luiz Saia 

4 — José Luiz de Almeida Noguei
ra Junqueira 

5 — Roberto Magno Ribeiro 

3.° ARQUITETOS 

1 — Octávio Guedes Moraes 2 — Oswaldo Corrêa Gonçalves 

OUVINTE MATRICULADO 

8 — José Luiz de Almeida Nogueira Junqueira 

4.° ARQUITETOS 

1 — Frederico René De Jaegher 4 — Roberto Carlos Milliet 
2 — Roberto de Cerqueira César 5 — Tude Bastos 
3 — Annibal Martins Clemente 6 — Ariosto Mila 

30 
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OUVINTES MATRICULADOS 

7 — Octávio Guedes Moraes 

5.° ARQUITETOS 

I — Guido Gazzi 8 — Sylvio Ermel 
2 — Michel Elias Mahfuz 4 — Léo Ribeiro de Moraes 

1.° ELETRICISTAS 

1 — Lourenço Xavier Killinger 10 — José Luiz dos Santos Pereira 
2 — Fábio de Oliveira Júnior 
3 - Fernando Franco Altenfelder £ — Edgard Dutra Toledo 

Silva 12 _ Luiz Paulo Vicente Andrea-

4 ~ Guilherme Rodrigues Ferraz ig _ Rubens G u e d e s J o r d S o 

5 — Clovis Brito 1 4 _ Massani Hirota 
6 — Christiano Henrique Jahn 15 — Aleksey Bautzer 
7 — Lauro Bastos Birkholz i<$ — Marcello Ruy Vicente de Aze-
8 — Eurico João Laux vedo 
9 — Paulo Campos Fessel 17 — Antônio Zanella Júnior 

2.° ELETRICISTAS 

1 — Paulo Taques Bittencourt 5 — Ricardo de Mello Peixoto Da-
2 — Ury Rodrigues vids 
3 — José Chiara 6 — Romeu Corsrm 
4 — Adonis Maitino 7 — Aldo Cardoso de Andrade 

OUVINTES MATRICULADOS 

8 — Guilherme Rodrigues Ferraz 10 — José Luiz dos Santos Pereira 
9 — Lauro Bastos Birkholz Júnior 

3.° ELETRICISTAS 

1 — Hernani Guimarães Andrade 5 — Egydio Benazzl 
2 — Júlio Martin Júnior Q — Eduardo Affonso Vaz 
3 - Luiz Roberto de Carvalho Vi- _ ^ d e A l m e i d a B eu 0 

digal 
4 Fábio Forjaz 8 — José Patrima da Silva 
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OUVINTES MATRICULADOS 

9 — Ricardo de Mello Peixoto Da- 10 — Aldo Cardoso de Andrade 
vids' 

4.° ELETRICISTAS 

1 — Luiz Valente Boffi 4 — João Augusto Breves Filho 
2 — José Luiz da Cruz Passos 5 — Libero Cerroti 
3 — Antônio Mendes 6 — Lourenço Tonnani 

OUVINTES MATRICULADOS 

7 — Júlio Martin Júnior 8 — Fábio Forjaz 

5.° ELETRICISTAS 

1 — Eduardo Pyles Lozano 
2 — Olavo Freire de Souza 
3 — Carlos Pereira de Castro 

4 — Murilo de Oliveira Marcondes 
6 — Waldemar Alves Marinho 
6 — Antônio Mendes 

3 — Alberto Frederico de Finis 

1.° QUÍ1 

1 — Júlio Arcoverde de Albuquer
que Cavalcanti 1 

2 — Gianfederico Porta •. 
3 — Flávio De Mingo 
4 — Conrado Alceste Montineri 
5 — José Cerqueira Dias de Mo- 1 

raes 1 
6 — Francisco Antunes 
7 — Laerte Nicolino Rosato 1 
8 — Oswaldo D'Amore 

2.° QUÍMI 

1 — João Kobal Júnior 
2 — Edgardo de Azevedo Soares 

Júnior 

1.° QUÍMICOS 

1 — Júlio Arcoverde de Albuquer
que Cavalcanti 

2 — Gianfederico Porta 
3 — Flávio De Mingo 
4 — Conrado Alceste Montineri 
5 — José Cerqueira Dias de Mo

raes 
6 — Francisco Antunes 
7 — Laerte Nicolino Rosato 
8 — Oswaldo D'Amore 

9 — Sidney Corradini 
10 — Max Lothar Hess 
11 — Cláudio Walter Felix Bock 
12 — Adalberto Salge 
13 — Mario Alves Guimarães 
14 — Álvaro César Florence de Bar

ros 
15 — Fábio Gomide de Mello Pei

xoto 

2.° QUÍMICOS 
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OUVINTES MATRICULADOS 

4 — Júlio Arcoverde de Albuquer- 6 — Conrado Alceste Montineri 
que Cavalcanti 7 _ Francisco Antunes 

5 — Flávio De Mingo 8 — Gianfederico Porta 

8.° QUÍMICOS 

1 — Paulo Mathias 5 — Alcides Siqueira Pinheiro 
2 — Júlio Buschinelli 6 — José Milton Nogueira 
3 - Eduardo Buschinelli 7 ~ JJjJg Bruno Umber*o Vec-
4 — José Luiz de Toledo Piza 8 — Orlando Watt Longo 

OUVINTES MATRICULADOS 

9 — Alberto Frederico de Finis 

4.° QUÍMICOS 

1 — Onofre Ancona Lopes 5 — Luiz José Iervolino 
2 ~ dros°S J°Sé d6 AZeV6d° Q"a" 6 ~ Armand° Fonzari Pera 

3 — Alcides Guarido 7 — Francisco Guilherme Salles 
4 — Horacio Monteiro Pinheiro Gomes 

5.° QUÍMICOS 

1 — Vagn Christiano Flohr Svend- 3 — Henrique Hüsomann Faber 

?>en *i * » ,. * 4 — Ivo Trivella 
2 — Benedicto Martins de An- c „ ,. ... . ., , 

ĵ̂ jg 5 — Hélio Arthemio Moreira 
1.° ANO DO CURSO DE ENGENHEIROS DE MINAS E 

METALURGISTAS 

1 — Terencio Ferdinando Gauden- 2 — Luiz Coelho Correia da Silva 
cio 

2.° ANO DO CURSO DE ENGENHEIROS DE MINAS E 
METALURGISTAS 

1 — Mareio Ribeiro Rocha 3 — John Sucupira Kenworthy 
2 — José Epitacio Passos Guima- 4 — Carlos Dias Brosch 

rães 5 — Armando de Arruda Camargo 



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS 
E LETRAS 

A Faculdade de Filqsofia, Ciências e Letras ministrará: 

a) cursos ordinários; 

6) cursos extraordinários. 

Os cursos ordinários serão constituidos por u m conjunto 
harmônico de disciplinas, cujo estudo seja necessário à ob
tenção de u m diploma. 

Os cursos extraordinários serão de duas modalidades a 
saber: 

o) cursos de aperfeiçoamento, destinados à intensifica

ção do estudo de uma parte ou da totalidade de uma 
ou mais disciplina dos cursos ordinários; 

b) cursos avulsos, destinados a ministrar o ensino de 

um a ou mais disciplinas não incluídas nos cursos or
dinários. 



Tw. 

l.a SECÇÃO 

FILOSOFIA 

PROGRAMA DO CURSO DE FILOSOFIA PARA 1939 

1.° ANO (1.° e 2.° semestres) 

„ FILOSOFIA GERAL — Curso de Introdução à Filosofia. 
(curso especial para o 1.° ano) 

(1.° e 2.° semestres) 

PSICOLOGIA: A Vida afetiva. 

1) As grandes divisões da vida psicológica: 
a vida afetiva e a vida intelectual. 

2) As tendências. 
3) O prazer e a dor. 
4) As emoções. 
5) Os sentimentos. 
6) A intelectualização das tendências. 
7) Os conflitos do conciente e do inconciente. 
8) A sublimação: a liberdade pela razão. 

2.° ANO (1.° e 2.° semestres) 

FILOSOFIA GERAL: — O Problema da Liberdade. 

a) Liberdade e fatalidade 
b) Liberdade e Determinismo 
c) Liberdade e Necessidade. 

(1.° semestre) 

MORAL: A Moral. 

1) O objeto da moral 
2) os costumes 
3) a conciência moral e os costumes 
4) o direito 
5) a justiça 
6) a moral e a vida doméstica 
7) a moral e a vida econômica 
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8) a moral e a vida política 
9) a família, a profissão, o Estado 
10) o indivíduo e a sociedade. 

(2.° semestre) 

MORAL: O Problema Moral no século XVIII 

3.° ANO (1.° e 2.° semestres) 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA (curso especial) 

Aristóteles. 

LÓGICA (curso de filosofia das ciências) 

1.° semestre: 

O objeto da lógica. 
O juízo. 
O raciocínio. 
A indução e a dedução. 

2.° semestre: (curso especial) 

A filosofia do Conceito. 

4 
PRIMEIRA CADEIRA DE SOCIOLOGIA 

Prof. PAUL A. BASTIDE 

1.° ANO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA SOCIOLOGIA 

I) A sociedade como fato. Os aspectos fundamenteis da vida 
social. 

II) A sociedade como sistema. As interpretações sistemáticas da 
vida social. 

III) U m a interpretação sistemática da vida social é possível, ne
cessária, oportuna? 

IV) Os métodos, os processos e a técnica da pesquisa sociológica. 
V ) A explicação sociológica, seu objeto, seu mecanismo, seus li

mites. A previsão social e as leis sociológicas. 
VI) Os postulados e as hipóteses diretrizes em sociologia. 
VII) A organização da pesquisa social. 

N. B. — A parte relativa às técnicas sociais não será tratada este 
ano no curso do prof. Arbousse Bastide. 
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2.° A N O 

SOCIOLOGIA INTERMENTAL E MENTAL 

I) As bases psicológicas da vida social. 
A ) Principais fenômenos psico-sociais. 
B) Há instintos ou tendências que se possa considerar como 

sociais ? 
C) Os principais processos da ação intermental. 

II) As principais estruturas psico-sociais. Grupos e correntes 
sociais. 
A ) As estruturas estáticas: Os grupos sociais. 
B) O aspecto dinâmico das estruturas: As correntes sociais. 

III) As ações intermentais no interior dos grupos e entre os gru
pos, no interior das correntes e entre as correntes. 

IV) A ação das estruturas psico-sociais sôbre os indivíduos (so
ciologia mental). 

V ) A ação dos indivíduos sôbre as estruturas psico-sociais. 
VI) Algumas posições doutrinárias. 

3.° ANO 

A NOÇÃO DE MORFOLOGIA SOCIAL. ESTUDO DE ALGUNS TRA
BALHOS ATUAIS DE MORFOLOGIA SOCIAL. AS ORIGENS HIS
TÓRICAS E TEÓRICAS DESTA NOÇÃO. SEU VALOR PARA A 

PESQUISA SOCIOLÓGICA. 

N. B. — Os trabalhos práticos dos três anos serão feitos, seja sob a 
fôrma de estudos de textos sociológicos comentados, e dirigidos, seja sob 
a fôrma de trabalhos sociográficos em colaboração com o centro de pes
quisas. 

SEGUNDA CADEIRA DE SOCIOLOGIA 

Prof. ROGER BASTIDE 

L° ANO 

A PESQUISA SOCIOLÓGICA 

I — A pesquisa preparatória ou pesquisa bibliográfica. A documen
tação. 

II — As monografias familiares; como são estabelecidas. O método 
de Le Play e seus aperfeiçoamentos progressivos até Paul Descamps. 
Exemplos — Como aplicar estes processos ao Brasil — Primeiras ten
tativas — Divisão da escolha: de acordo com áreas geográficas, ou étni
cas, ou classes sociais. 

III — As monografias regionais; como são executadas. Plano de 
pesquisas. Exemplos de monografias extraídas da literatura sociológica 
européia. Aplicação ao Brasil. 

Sociologia rural e sociologia urbana estudadas unicamente do ponto 
de vista destas monografias regionais. 
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IV — O inquérito e questionário. Vantagens e inconvenientes res
pectivos. Aplicações aos dois problemas, o da mobilidade profissional e 
o da mobilidade religiosa. 

V — Os processos da antropologia cultural. O Estabelecimento das 
cartas e seu agrupamento. A determinação das áreas. A comparação 
e seus critérios cronológicos. Exemplo: a determinação das áreas cul
turais da África preta — Aplicação ao Brasil. 

VI — Estudo crítico do valor de seus sistemas. Espírito de fineza 
e espírito de geometria. Passagem do processo monográfico à explica
ção e à pesquisa das leis sociológicas. 

2.° ANO 

ELEMENTOS DA SOCIOLOGIA ESTÉTICA 

I — A estética e seus problemas. A sociologia estética. Sua for
mação e sua evolução desde M m e . de S T A E L e T A I N E até M. LALO. 

II — O problema da origem da arte: origem individual ou origem 
coletiva; arte, mágica e religião; aplicação às artes vocais e às artes 
plásticas; a arte tradicional. 

III — Estruturas sociais e tipos estéticos: a divisão sexual das so
ciedades primitivas e suas relações com a estética; diversidade das ar
tes segundo as castas e classes sociais; as transformações políticas e 
suas repercussões sôbre a vida estética; estética rural e estética urbana. 

IV — A função social da arte e o papel do artista. 
V — Aplicações ao Brasil. A arte prehistórica e arte indiana, con

tribuição da arte indiana à arte brasileira. O baroco português e as 
influências orientais: como a mudança de habitat influencia u m a modi
ficação estética. A contribuição do negro à arte brasileira. A imigra 
ção e a anarquia dos estilos. 

Diversidade dos tipos estéticos conforme as áreas culturais. Trans
formações estéticas ligadas às transformações da estrutura social. 

3.° ANO 

PLANO E PROGRAMA DE UMA SOCIOLOGIA RELIGIOSA 
BRASILEIRA 

I — Definição e objeto da sociologia religiosa. 
II — E m que medida as igrejas se aproveitam da sociologia. 
Plano de trabalho e método para u m estudo sociológico das igrejas 

brasileiras. 
Exemplo: o espiritismo, os três tipos brasileiros do espiritismo: a 

organização social espírita; o espiritismo na Europa e no Brasil ou 
como a mudança de país traz consigo uma modificação dogmática; o 
espiritismo como remanescente do animismo; o curandeirismo, espiritis
m o e curandeirismo; passagem da sociologia religiosa à patologia social 

IH — Diversidade dos tipos religiosos conforme áreas culturais. As 
8 áreas culturais de Oliveira Vianna; subdivisões em sub-áreas, em que 
medida estas divisões refletem na vida religiosa brasileira. 

Exemplo: O Nordeste pastoral, estudo da região sob o ponto de vista 
geográfico, étnico, econômico, cultural; o fazendeiro, o cangaceiro, o va
queiro, etc., sob o ponto de vista religioso; Pedra Bonita, Canudos, o padre 
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Cícero, o ciclo místico do animal e da planta; os catimbós, valor social 
do misticismo do Nordeste. 

IV — As três raças fundamentais do Brasil — O índio e sua vida 
religiosa estudada nas suas relações com a vida social. O Português e 
a ação social dos jesuítas. O negro — Os imigrantes europeus ou asiá
ticos e suas religiões. 

Exemplo: as religiões dos negros do Brasil: métodos empregados 
para as estudar, lingüística, etnografia, sociologia; determinação das prin
cipais áreas religiosas pretas; D e PREVILLE, M E I N H O F F , H E R S K O -
VITS, F R O E B E N I U S , etc; as áreas culturais brasileiras onde existem 
os negros e suas características: como determinar as relações entre áreas 
africanas e as áreas brasileiras; complicação do problema; exame crítico 
dos documentos; passagem da antropologia cultural à sociologia funcio
nal; a evolução das religiões negras segundo o regime econômico, escra-
vagista ou capitalista industrial, agrícola ou urbano. 



2.a SECÇÃO 

CIÊNCIAS 

1.» SUB-SECÇÃO: CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 

CADEIRA DE GEOMETRIA 

Prof. GIACOMO ALBANESE 

1.° ANO 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

Coordenadas nas fôrmas fundamentais de primeira espécie. 

Abcissas dos pontos sôbre uma reta. 
Razão simples de três pontos. 

Razão anharmônica de quatro pontos de uma pontilhada. Proprie
dades das razões anharmônicas. Os seus seis valores. Caso har
mônico. Caso anharmônico. 

Invariabilidade da razão anharmônica por substituição linear. Par 
que divide harmônicamente dois outros. Coordenada tangente 
nos feixes de raios e de planos. Razão anharmônica de quatro 
elementos de u m feixe. Propriedade projetiva da razão anhar
mônica. 

Coordenadas no plano pontilhado. 

Coordenadas cartesianas no plano. 
Teoremas sôbre as projeções ortogonais. 
Distância entre dois pontos no plano. 
Transformação das coordenadas. Casos particulares notáveis. 
Coordenadas polares. Sistemas gerais de coordenadas. 

Equações das curvas em geral. 

Equação da reta, do círculo, da elipse, da hipérbole e da parábola. 
Conceito geral de equação de uma curva plana. Equação paramé-

tricas. 
Sinusóide, curva exponencial (ou logarítmica), Ciclóide, Lemniscata, 

Espiral de Arquimedes, etc. Curvas Algébricas e transcendentes. 
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Equações lineares representando retas. 

Equação geral e equação reduzida de uma reta. Condições de pa
ralelismo. 

Ponto de encontro de duas retas. Fôrma normal da equação de uma 
reta. Distância de u m ponto a uma reta. Ângulo de duas re
tas. Condições de ortogonalidade entre duas retas. Área de 
u m triângulo e, em geral, de u m polígono. Feixe de retas. 

Coordenadas no espaço pontilhado. 

Coordenadas cartesianas no espaço. Cossenos de direção. Ângulo 
de duas direções. Transformação das coordenadas. Caso dos 
eixos ortogonais. Cossenos da direção normal a duas retas. De
terminante dos nove cossenos e seno de u m triedro. Distância 
entre dois pontos no espaço. Coordenadas cilíndricas e coorde
nadas polares. 

Equações das superfícies e das curvas no espaço em geral. 

Equação de um plano. Equações das superfícies em geral (cones, 
cilindros, superfícies de rotação e de translação). Superfícies 
algébricas e transcendentes. Representação analítica das cur
vas. Equações paramétricas da hélice circular. Outros exemplos. 

Equações lineares representando planos. 

Equação de um plano. Paralelismo de dois planos. Condições para 
que quatro pontos estejam em u m plano. Plano por três pon
tos. Equação normal do plano. Distância de u m ponto a um 
plano. Ângulo de dois planos. Volume de u m tetraedro. Feixe 
de u m tetraedro. Feixe de planos. Estrela de planos. 

Equações da reta no espaço. 

Equações gerais e equações reduzidas de uma reta. Cossenos de di
reção de uma reta. Equações normais de uma reta. Ângulo de 
duas retas. Paralelismo e ortogonalidade de duas retas. Ân
gulo de uma reta com u m plano. Ponto de encontro de uma 
reta e de u m plano. Condições para que duas retas sejam co
planares. Menor distância entre duas retas não coplanares. Dis
tância de u m ponto a uma reta. 

Coordenadas homogêneas e coordenadas projetivas. 

Coordenadas cartesianas homogêneas de pontos no plano. Coordena
das homogêneas de retas. Pontilhadas e feixes de retas. Coor
denadas cartesianas homogêneas de pontos e planos no espaço. 
Elementos imaginários. Pontos, retas e planos imaginários no 
espaço. Triângulo e tetraedro fundamentais. Significado geo
métrico das coordenadas projetivas. Equações das curvas e das 
superfícies em coordenadas projetivas. Invólucros de retas no 
plano e de planos no espaço. 
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G E O M E T R I A P R O J E T I V A 

Elementos fundamentais: pontos, retas e planos no espaço. Pontos. 
retas e plano impróprio. Os postulados de pertinência, Teore
mas sôbre retas incidentes. Fôrmas fundamentais. Polígonos 
e poliedros. Projeções e secções. O postulado da ordem. Ca
ráter projetivo da ordem. Lei de dualidade no espaço. Leis de 
dualidade no plano e na estrela. Teoremas sôbre triângulos e 
quadrângulos homológicos. Grupos harmônicos e relativos qua-
drângulos construtores. O postulado da continuidade. Concei
tos gerais de correspondência. Correspondências biunívOcas en
tre fôrmas de primeira espécie. Projetividade entre duas fôrmas 
de primeira espécie distintas ou sobrepostas. Teorema de Staudt. 
Determinação de uma projetividade e construções relativas. Ele
mentos unidos. Projetividade elíptica. parabólica e hiperbólica. 
Casos particulares métricos das projetividades entre duas fôr
mas de primeira espécie. Semelhanças e congruências. Con
gruência em u m feixe. Projetividades involutórias e teoremas 
relativos. Par comum a duas involuções. Teorema de Desargues. 
Propriedades métricas de uma involução. Construção de u m a 
involução. Feixes de círculos-eixo radial e aplicações relativas 
às involuções. Coordenadas projetivas sôbre u m a fôrma de 
primeira espécie. Equação de uma projetividade. Projetividade 
entre duas fôrmas de segunda espécie. Homografia e recipro
cidade. Fôrmas perspectivas de segunda espécie. Elementos 
unidos de uma homografia entre duas fôrmas de segunda es
pécie sobrepostas. Homologia plana. Homologia harmônica. 
Homografia involutória. Casos particulares métricos das homo-
grafias entoe duas fôrmas de segunda espécie. Afinidades. Se
melhanças, Congruências. Coordenadas projetivas em u m a fôr
m a de segunda espécie. Representação analítica das projetivi
dades entre fôrmas fundamentais de segunda espécie. O problema 
dos pontos unidos sob o ponto de vista analítico. A equação de 
D (r) = O e suas aplicações. Noção sôbre homografias singu
lares. Polaridade plana. Elementos conjugados e auto-conjuga
dos. Classificação das projetividades planas reais. Polaridade 
ortogonal na estrela. Estrelas congruentes. Representação ana
lítica de u m a polaridade. 

cênicas 
Cônicas como lugar dos pontos auto-conjugados de uma polaridade. 

Cênicas como lugar dos pontes cujas coordenadas satisfazem uma 
equação irredutível do 2.° grau. Polaridade em relação a uma 
cônica. Primeiras propriedades métricas das cônicas. Elipse, 
hipérbole e parábola. Centro e diâmetros de uma cônica. In
volução dos diâmetros conjugados. Eixos de uma cônica. As-
sintotas de uma hipérbole. Transformação homográfica de uma 
cônica. Equação de u m a cônica. Redução à fôrma normal. Co
nes quádricos. Propriedades métricas dos cones quádricos. Teo
remas de Staudt-Seydewitz. Geração projetiva ou teorema de 
Steiner relativo a uma cônica. Condições que determinam uma 
cônica e construções relativas. Casos particulares métricos da 
geração projetiva de uma cônica. O círculo e a hipérbole equi-
látera. Teorema de Pascal e de Briachon e casos limites. Ou-
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trás construções relativas a uma cônica. Teoremas de Desarguea 
relativos a uma cônica. Propriedades focais de uma cônica. 
Determinação dos focos. Involuções focais relativas a uma cô
nica. Propriedades focais angulares e propriedades focais seg-
mentárias. Cônicas projetivas. Projetividades que transformam 
uma cônica em si e construções relativas. Involuções sôbre uma 
cônica. Retorno às construções de Steiner de uma projetividade. 
Cônicas homológicas. Cônicas que se tocam, se osculam e se 
hiperosculam. Cônicas afins. Determinação da área de uma 
elipse e da área de uma setor parabólico. Os dois teoremas 
de Apolônio. Feixes de cônicas. Teorema de Sturm. Schiera 
de cônicas homofocais e suas propriedades. Coordenadas elip-
ticas. 

2.° ANO 

COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA 

Projetividade entre duas fôrmas de terceira espécie. Homografia e 
reciprocidade. Vários modos de determinar u m a homografia. Equação 
de uma homografia. Homografia entre dois espaços superpostos. A 
equação D (r) = O relativa aos elementos unidos. Homografias axiais, 
biaxiais e homológicas. Invariantes de uma homografia. Homografias 
involutórias. Homografias singulares. 

Polaridade no espaço. Pontos, retas, planos conjugados e auto-con
jugados. Classificação das polaridades. Equação de uma polaridade. 
Polaridades singulares. 

Quádricas, como lugar e como invólucros de elementos auto-conju
gados de uma polaridade, Equações das quádricas, Estudo do determi« 
nante relativo à equação de uma quádrica. Quádricas imaginárias; quá
dricas com pontos elíticos ou com pontos hiperbólicos. Cones e cilindros 
quádricos. Os dois sistemas de retas pertencentes a uma quádrica. Clas
sificação métrica das quádricas. Centro, planos diametrais, planos prin
cipais de uma quádrica. Redução a fôrma canônica da equação de uma 
quádrica nos vários casos. Quádricas de revolução. Cone isótropo e 
círculo absoluto como quádricas especializadas. Secções circulares de 
uma quádrica. Redes deformáveis de secções circulares. Parabolóide e 
hiperbolóide articulados. Feixes e schieras de quádricas. Quádricas es
pecializadas de u m feixe ou de uma schiera. Feixes de cones quádricos. 
Schieras de quádricas homofocais. Cônicas focais de uma quádrica. Li
nhas de curvatara e raios de curvatura de u m a quádrica. Quádricas 
equiláteras. 

Sistemas nulos do espaço. Retas polares unidas de u m sistema 
nulo e suas propriedades. Quádricas de u m sistema nulo. 

Elementos de geometria da reta. As coordenadas pik e suas apli
cações. Retas imaginárias conjugadas de primeira e segunda espécie. 

Complexos lineares de retas e sistemas nulos relativos. Vários mo
dos de geração de u m complexo linear. Propriedades métricas de um 
complexo linear. Planos diametrais e eixos. Movimentos que transfor
m a m u m complexo linear em si mesmo. Complexos dextrógiros e suus-
trógiros. Feixes de complexos. Congruências lineares. Noções gerais 
sôbre as congruências algébricas. Complexo tetraedral. Modos de ge
ração. Exemplos notáveis. 
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• Cúbica reversa. Vários modos de geração de uma cúbica reversa. 
Classificação métrica das cúbicas reversas. Equação de uma cúbica re
versa. Sistema relativo a uma cúbica reversa. 

Quártieas reversas de primeira e de segunda espécie. Superfície de-
senvolvível bitangente relativa a uma quártica reversa de primeira es
pécie. Cordas principais e centro de Bertini de u m a quártica de segunda 
espécie. 

Projecção estereográfica de uma quádrica. Caso geral e casos mé
tricos particulares. Caso da esfera. Curvas objetivas e curvas imagens. 
Famílias de curvas pertencentes a u m a quádrica. 

Curvas planas e superfícies algébricas. Teoria das fôrmas polares. 
Pontos múltiplos. Classe de uma curva ou de uma superfície. Gênero 
de uma curva algébrica. O teorema de Rieman sôbre o gênero de duas 
curvas em correspondência biunívoca algébrica. Fórmulas de Plücker. 
Curvas racionais. Princípio de correspondência de Cremona-Chasles. 
Aplicações diversas. Curvas de terceira ordem. Teoria dos pontos de 
infleção de uma curva de terceira ordem. Teorema de Salmon. Proje
tividades que transformam uma curva de terceira ordem em si mesma. 
Cúbica harmônica e cúbica equianharmônica. 

Transformações quadráticas entre dois planos. Elementos funda
mentais. Construção de Seydewitz e de Steiner. Casos particulares. 
Transformações quadráticas de u m plano em si. Elementos unidos. 
Transformações quadráticas involutórias. Aplicações à separação das 
singularidades de uma curva algébrica. 
2° ANO 
GEOMETRIA DESCRITIVA 

(se o curso fôr instituído) 

Os métodos fundamentais de representação. 
Método das projeções ortogonais. 
Método das projeções cotadas. 
Método das projeções centrais. 
Método das projeções axonométricas. 
Aplicações à representação e ao estudo de curvas, poliedros e su

perfícies (poliedros, cones, cilindros, quádricas, superfícies de rotação 
hélice e helicóides, parafusos). 

Superfícies topográficas. Teoria da sombra. Perspectiva linear. 
Elementos de fotogrametria. 

3.° ANO 

GEOMETRIA SUPERIOR 

l.a Parte — Transformações quadráticas entre dois planos e aplicação 
à solução das singularidades de uma curva. 

Complexos e congruências de retas no espaço. 
Elementos de geometria projetiva dos hiperespaços. Projetividade 

entre os elementos de dois hiperespaços. Hipersuperfícies, curvas, su
perfícies e variedades algébricas dos hiperespaços. Sistemas lineares de 
formas algébricas de u m S». Sistemas homaloídicos e correspondências 
cremonianas. 
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2.a Parte — Elementos de geometria diferencial. Curvatura e tor-
são das curvas do espaço. Equações intrínsecas. Superfícies desenvol-
víveis. Coordenadas curvilíneas. Elementos lineares das superfícies. 
Formas diferenciais fundamentais das superfícies. Representação con
forme. Linhas traçadas sôbre uma superfície: Linhas de curvatura, li
nhas geodésicas e assintóticas. Curvatura das superfícies. Aplicabi
lidade das superfícies. Superfícies de curvatura constante, superfícies 
pseudoesféricas. 

Aplicação à geometria não euclideana. Superfícies mínimas. Sis
temas triplos de superfícies ortogonais. Congruências de retas. 

C A D E I R A D E A N A L I S E M A T E M Á T I C A 

(Prof. LUIGI FANTAPPIÉ) 

1.° ANO 

Recordação sôbre a teoria dos determinantes, fôrmas e equações li
neares (programa do curso complementar). 

Recordação sôbre a teoria dos números reais e complexos (programa 
do curso complementar). 

Teoria dos Conjuntos Lineares: 

Conjuntos ordenados, densos e contínuos. Conceito de partição. In
tervalo. Extremo superior e inferior. Teorema da existência e unici-
dade dos extremos. Ponto de acumulação. Teorema de Bolzano. Con
junto derivado. Conjunto fechado, denso em si e perfeito. Ponto iso
lado. Conjunto discreto. Teorema fundamental sôbre conjuntos de
rivados. 
Funções e Teoria dos Limites: 

Conceito geral de função Evolução histórica do conceito de função. 
Sucessão. Extremo superior e inferior de uma função. Oscilação de 
uma função. Teoremas sôbre os extremos de uma função num campo 
parcial. Teorema de Welerstrass. Conceito de limite. Extensões. Teo
rema de unicidade do limite. Limite de uma função considerada num 
campo parcial. Limite à esquerda e limite à direita. Limite da soma, 
diferença e produto de duas funções. Limite da recíproca de uma fun
ção. Limite do quociente. Limite do valor absoluto de uma função. 
Critério de confronto. Limite de uma função de função. Limite das 
funções elementares (recordação). Limite de sen x quando x tende para 

x 
zero. Funções monótonas e seus limites. Estudo do limite de 
(1 mais l ) m quando m tende ao infinito por valores inteiros positivos. 
m 
Extensão. Número e Limite de a*—1 quando x tende a 0. Concei-

x 
to de limite máximo e mínimo de uma função num ponto de acumulação 
do seu campo de definição. Limite máximo e mínimo, direito e esquerdo 
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Oscilação num ponto. Critério geral de convergência de Cauchy. Apli
cação às sucessões. Conceito de função contínua num ponto. Função 
contínua num campo. Função contínua à esquerda e à direita de u m 
ponto. Teorema da permanência do sinal. Continuidade da soma, di
ferença, produto e quociente de funções contínuas. Teorema fundamen
tal sôbre funções contínuas definidas num campo fechado. Teorema da 
anulação. Extensão. Conceito de continuidade uniforme. Teorema de 
Heine. 

Derivadas das Funções de uma Variável e suas Aplicações: 

Conceito de derivada. Interpretação geométrica e cinemática da 
derivada. Função derivada. Derivadas sucessivas. Notações. Deriva
da da soma, diferença, produto e quociente de duas funções. Derivada 
de função de função. Funções inversas. Regras de derivação dessas fun
ções. Derivadas das funções elementares. Conceito de infinitésimo. Or
dem de u m infinitésimo. Operações sôbre infinitésimos e comparação. 
Parte principal e termo complementar de u m infinitésimo. Infinito. Or
dem de infinito. Conceito de diferencial primeira. Representação geo
métrica e notação. Propriedades. Regras de diferenciação. Diferenciais 
sucessivas. Comportamento da derivada num ponto de máximo ou de 
mínimo. Teorema do Rolle. Teorema dos acréscimos finitos e do valor 
médio. Interpretação geométrica. Regras de l'Hôpital e estudo par-
ticularizado das expressões indeterminadas. Conceito de zero de uma 
função. Condição necessária e suficiente para que x seja raiz n-pla. 
Conceito de máximo e mínimo relativo. Máximos e mínimos das fun
ções de uma variável. Contato de duas curvas planas. Ordem de conta
to. Demonstração da fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Fór
mula de Maclaurin. 
Integrais das Funções de uma Variável: 
Integral superior e inferior como extremos das somas superiores e 
inferiores. Interiores. Integral. Significação geométrica da integral. 
Teorema de Darboux. Condição de integrabilidade de Riemann. Outras 
definições da integral. Propriedade aditiva da integraL Integrabilida
de de soma, diferença, produto, quociente e valor absoluto de funções 
integráveis. Integrabilidade de várias classes de funções. Primeiro teo
rema da média. Generalização. Teorema de Barrow. Conceito de fun
ção primitiva e integral definida. Regras elementares de integração. 
Integrais elementares. Integrais impróprias. Critérios de convergên
cia. Integração das funções racionais. Conceito de integral abeliana. 
Integral abeliana relativa a uma curva racional. Integral abeliana re
lativa a uma cônica. Integrais de funções contendo radicais. Integrais de 
diferenciais binômicas. Casos de integrabilidade. Integral de uma fun
ção racional de exponenciais. Exemplos. 
Teoria das Funções de mais Variáveis: 
Conceito de função de mais variáveis. Representação das variáveis 
e conjuntos nos espaços n-dimensionais. Noções de distância, entorno, 
ponto de acumulação. Teorema de Bolzano. Conjunto derivado, con
junto fechado, denso em si e perfeito. Região e domínio. Conceito de 
limite de funções de mais variáveis. Teoremas sôbre funções continuas. 
Continuidade uniforme. 

31 
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Função definida numa região. Derivada parcial. Derivadas uar 
ciais de ordem superior. Expressão do acréscimo de uma função de mais 
variáveis. Conceito de diferencial de uma função de mais variáveis 

Derivada de uma função composta. Teorema de invertibilidade das 
derivações parciais. Diferencial segunda e expressão geral da diferencial 
de ordem n. Funções homogêneas. Teorema de Euler. Máximos e mini. 
mos das funções de mais variáveis. Conceito de função implícita. Teo
rema de existência da função implícita definida por uma equação 
f(x,y)=0. Derivada da função implícita. Derivadas sucessivas. Fun
ção implícita definida por u m a equação f(xl...x, y)=0. Derivadas 
parciais. Funções implícitas definidas por u m sistema de mais equações. 
Matriz jacobiana. Teorema de existência. Derivadas das funções im
plícitas. Dependência e independência de m funções de n variáveis. Cri
térios para reconhecer a independência de m funções. 
Integrais das Funções de mais Variáveis: 

Conceito de integral curvilínea. Cálculo de uma integral curvilínea. 
Condições suficientes. Conceito de integral Stieltjes. 

Estudo de uma integral dependente de u m parâmetro. Continuida
de e derivabilidade da integral em relação ao parâmetro. Integrais du
plas, definição e teorema de Darboux. Condição de integrabilidade. Ou
tras definições e extensões. Cálculo por meio de duas integrais simples. 
Fórmulas de Green. Mudança de variáveis. Integrais múltiplas em ge
ral. Diferenciais exatas. Condições necessárias e suficientes. 

Aplicações Geométrica do Cálculo Diferencial e Integral 

Curvas planas: tangentes, pontos singulares, envoltórias, evolutas. 
Tangente a u m a curva reversa. Retificação de u m arco de curva. Es
tudo das superfícies: plano tangente, intersecção do plano tangente com 
a superfície. Hessiano. 

Cálculo do volume de u m sólido. Área de uma superfície curva. 

Séries de Termos Complexos e Séries de Funções: 

Recordação sôbre a teoria das séries de termos reais (programa do 
curso complementar). 

Sucessões e séries de termos complexos. Critério geral de conver
gência. Teorema de Dirichlet. Produto de duas séries. Teorema de 
Mertens. Conceito de série dupla. Critério geral de convergência. 

Conceito de série de funções. Convergência uniforme. Série abso
lutamente convergente e totalmente convergente. Teorema do limite. 
Séries de funções contínuas. Integração e derivação por séries. Séries 
de potências: campo de convergência, continuidade, série derivada. Ex
tensão da definição das funções elementares ao campo complexo. Serie 
de Taylor. 
Equações Diferenciais: 

Integral, geral, particular e singular. 
Equação de Clairaut. Equações de difirenciais exatas e_ tipos que 

se reduzem a este. Equações lineares de l.a. ordem. Equação de Ber
nouilli. Equações de 2.a ordem. Equações lineares. Noções sôbre as 
equações de derivadas parciais. 
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2.° ANO 

ELEMENTOS DA TEORIA DAS FUNÇÕES ANALÍTICAS 

Funções de uma variável 

Funções monógenas. Propriedades elementares. Integral. Teore
ma de Cauchy, discussão. Fórmulas de Cauchy. Recordação das séries 
Laurent. Esfera complexo. Conjunto sôbre a esfera. Funções analíticas 
de funções. Teorema de Cauchy-Hadamard. Séries de Taylor e de 
definidas sôbre a esfera complexa. Prolongamento analítico. Função 
analítica no sentido restrito. Região riemanniana. Exemplos. Estudo 
das funções uniformes. Zeros, pólos e pontos singulares essenciais. 
Funções transcendentes inteiras e funções meromorfas. Resíduos e apli
cações. Indicador logarítmico de Cauchy. Resolução de equações. Função 
inversa. 
Funções de mais variáveis 
Representação geométrica dos pares de números complexos. Fun
ções monógenas, de duas variáveis. Extensão das fórmulas de Cauchy. 
Séries duplas de potências. Variedade de Segre. Prolongamento ana
lítico. Função analítica no sentido restrito. Funções algébricas. Sin
gularidades. Exemplos. 

Elementos de Álgebra Geral 

Conceito geral de grupo. Classificação. Módulo, congruências. 
Anel, ideal, classes de restos. Corpo, propriedades gerais e exemplos. 

Elementos de Análise Geral 

Conceito geral de espaço. Espaço métrico. Espaços topológicos. Es
paços de entornos. Espaços completos e compactos. Exemplos. 

3.° ANO 

CURSOS MONOGRÃFICOS 

CADEIRA DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 

Prof. GIUSEPPE OCCHIAONI 

1.° ANO 

Metrologia e Mecânica: 

1 — Medidas absolutas e relativas — Erros acidentais e sistemá
ticos — Lei de Causa — Medidas de comprimento — Medidas de ângulos. 

2 — Medida do tempo — Cronógrafos — Ângulos sólidos. 
3 — Elementos de cinemática — Velocidade e aceleração no mo

vimento variado de um ponto material — Lei fundamental de Newton 
Medida dinâmica das massas e das forças — Teorema das quantidades 
do movimento. 
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4 — Trabalho e energia -r- Teorema das forças vivas. — Princípio 
de conservação da energia — Noções sôbre centro de gravidade e mo
mento de energia. 

5 — Elementos de estática — Princípio dos trabalhos virtuais. 
6 — Sistemas de referências iniciais — Gravitação — Balança 

Medida estática da massa e da força. 
7 — Verificação da lei de gravitação — Determinação da massa da 

terra. 
8 — Sistemas absolutos de unidades de medidas — Elementos de 

cálculo dimensional. 

Mecânica dos Fluidos: 

9 — Noções sôbre a constituição atômica dos elementos — Isótopos 
— Sistema periódico dos elementos. 

10 — Propriedades características das partículas elementares — Raio 
de ação molecular — Noções sôbre estrutura molecular dos cristais — 
Classificação dos estados de agregação. 

11 — Equação da estática dos fluidos perfeitos — Manômetros — 
Proveta de Mac Leod. 

12 — Lei de Stevino — Princípio de Arquimedes — Medida das 
pressões elevadas — Efeito piezoelétrico. 

13 — Elementos da dinâmica dos fluidos — Movimento permanente 
dos fluidos perfeitos — Equação da continuidade. 

14 -— Teorema da Bernouilli. 
1 5 — Medida da vasão com o tubo de Venturi — Fórmula de Tor-

ricelli. 
16 — Tubo de Pito — Bombas d'água aspirantes. 
17 — Deformações elásticas — Módulo de Young — Módulo de tor-

são e de compressão — Besterese elástica. 
Atrito: 

18 — Atrito de escorregamento — Angulo de atrito — Atrito de 
rolamento. 

19 — Viscosidade — Viscosímetros — Lei de Poissuille. 
20 — Atrito do meio — Lei de Stokes — Noções sôbre a sustentação 

aéreo-dinâmica. 

Alto Vácuo: 

21 — Difusão dos fluidos •— Bombas a difusão para o alto vácuo e 
bombas moleculares. 

Movimento Harmônico: 

22 — Cinemática e dinâmica do movimente harmônico simples — 
Movimento harmônico amortecido. 

23 — Composição dos movimentos harmônicos — Energias das os
cilações harmônicas. 

24 — Oscilações forçadas — Ressonância — Conjugação dos siste
mas oscilantes. 

25 — Força de inércia — Força centrífuga e aplicações. 
26 — Choque elástico e anelástico. 
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Acústica: 

27 — Propagação de uma onda em uma corda vibrante Equa
ção da onda. 

28 — Velocidade das ondas elásticas — Noções gerais sôbre os sons. 
29 — Noções sôbre alguns aparelhos acústicos e eletroacústicos 

Análises dos sons. 
30 — Princípio da fonotelemetria — Ultra-sons — Fonotelemetria 

sobre a água. 

ótica Geométrica: 

31 — Leis elementares da ótica — Reflexão total — Lâminas e 
prismas. 

32 — Teoria geométrica de Gauss dos sistemas dióptricos irreais. 
33 — Aumento linear e angular de u m sistema dióptrico — Pontos 

nodais. 
34 —- Sistemas afocais — Aberrações dos sistemas óticos — Au

mento visual-Microscópio. 
35 — Luneta — Binóculo — Periscópio. 
36 — Telêmetro a coincidência e telêmetro estereoscópico. 
37 — Princípio de Fermat. 
38 — Velocidade da Luz e sua medida. — Medida do índice de re-

fracção com método do prisma e com o método do refratômetro total. 

Meteorologia 

39 — Constituição da atmosfera — Eletricidade atmosférica 
Raios cósmicos. 

Prof. G L E B W A T A G H I N 

2.° ANO 

Calor e Termodinâmica 

1 — Temperatura e sua medida — Termômetros a gás e elétricos 
Pirômetros termoelétricos e de filamento evanescente. 

2 — Medidas da quantidade de calor — Calorímetro de Bunsen e 
calorímetro de água — Definição da energia térmica. 

3 — Transformação e ciclos. Estado de equilíbrio térmico Tra
balho externo produzido por u m gás — Capacidade térmica e calores 
específicos. 
4 — Primeiro princípio de termodinâmica — Energia interna e prin
cípio da conservação de energia. Equivalente mecânico de calor. 

5 — Propagação do calor em u m meio homogêneo — Problema da 
barra. 
6 — Gases perfeitos — Aplicação do primeiro princípio aos gases 
perfeitos — Equação da adiabática dos gases perfeitos. 

7 — Noção sôbre a teoria cinética dos gases perfeitos — Caminho 
livre médio — Leis de Maxwell e Botzmann — Significado cinético da 
temperatura. 
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8 — Dedução da equação do estado dos gases perfeitos — Calores 
específicos dos gases mono e pluriatômicos — Noções sôbre a teoria 
cinética da evaporação e ebulição. 

9 — Máquinas térmicas — Ciclo de Carnot com gases perfeitos — 
Transformações reversíveis e irreversíveis — Princípios de Clausius. 

10 — Escala termodinâmica da temperatura — Entropia. 
11 — Segundo princípio da termodinâmica — Desigualdade de 

Clausius. 
12 — Aplicação do segundo princípio da termodinâmica — Rendi

mento máximo de u m ciclo de Carnot. 
13 — Rendimento máximo de uma máquina térmica qualquer — 

Diagramas entrópicos. 
14 __ Gases reais — Experiências com os gases moleculares — 

Equação de Van der WaaFs. 
15 — Isotomas dos gases reais — Equação reduzida de Van der 

WaaPs. 
16 — Experiência de Joule-Thomson — Liquefação dos gases — 

Máquinas frigoríficas. 
Eletricidade e Magnetismo: 
17 — Campo de força e potencial — Equação das linhas de forças 
— Campo gravitatório uniforme — Trabalho em u m campo de força. 

18 — Campos newtonianos — Potencial de uma carga ou massa 
puntiforme. 

19 — Teorema de Gauss (dedução). 
20 — Princípios de eletrostática — Propriedade dos condutores — 

Teorema de Coulomb — Descontinuidade do campo elétrico através de 
u m folheto simples. 

21 — Teorema das superfícies correspondentes — Campo e capa
cidade de u m condutor esférico — Problema geral da eletrostática. 

22 — Condensadores — Capacidade de u m condensador esférico — 
Ligação em série e em paralelo. 

23 — Energia eletrostática de u m sistema de condutores — Energia 
do campo eletrostático — Constante dielétrica — Eletrômetro. 

24 — Dipolos elétricos e magnéticos — Imã em campo uniforme — 
Momento magnético — Corpos para — dia — e ferro-magnéticos — In
trodução das massas magnéticas fictícias — Suscetividade. 

25 — Propriedades dos corpos ferro-iríagnéticbs — Hastérese — 
Duplos folhetos elétricos e magnéticos. 

26 — Lei de Biot e Savart — Campo magnético produzido por um 
condutor retilíneo e por u m condutor circular. 

27 — Princípio da equivalência — Primeira equação de Maxwell — 
Força magneto-motriz de u m enrolamento toroidal — Circuitos magné
ticos — Lei de Laplace — Regra de Fleming — Galvanômetro de quadro 
móvel. 

28 — Ações eletrodinâmicas entre as correntes — Lei de Lorentz 
— Oscilógrafo de raios estódicos. 

29 — Movimento de elétrons nos campos elétrico e magnético- — 
Aplicação ao oscilógrafo. 

30 — Lei de O h m — Propriedades da resistência elétrica — Lei de 
O h m generalizada. 

31 — Regra de Krichhoff — Ponto de Wheststone. 
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32 — Energia de uma corrente elétrica — Lei de Joule Efeito 
Peltier. 

33 — Teoria eletrônica dos metais — Efeito termoiônico — Lei de 
Richardson. 

34 — Efeito fotoelétrico externo — Lei de Einstein — Células fo-
toelétricas a resistência variável. 

36 — Diodos termoiônico — Lei de Langmuir. 
36 — Efeito fotoelétrico de contacto e efeito fotoelétrico interno. 

Rendimento do efeito fotoelétrico interno. 
37 — Indução eletromagnética. Lei de Faraday e Neumann. Coe

ficiente de indução mútua e de auto-indução. Energia magnética de uma 
corrente. 

38 — Circuitos elétricos oscilantes — Descarga de u m condensador. 
Fórmula de Thomson. 

39 — Oscilações elétricas forçadas. Noções sôbre as correntes al
ternativas. Impedância. Ressonância elétrica. 

40 — Corrente de deslocamento. Segunda equação de Maxwell. Sis
temas de equações de Maxwell. Massa eletromagnética de uma carga. 

41 — Circuitos oscilantes abertos. Produção de ondas eletromagné
ticas. Equações de uma onda eletromagnética plana. 

42 — Válvula termoiônica. Equação do diodo. Definição das cons
tantes características de u m triodo. 

43 — Amplificação com resistência e com transformadores. Triodo 
gerador de oscilações contínuas. 

44 — Eletrólise. Lei de O h m para os eletrólitos. Dedução das leis 
de Faraday. 

45 — Pilhas e acumuladores. Força eletromotriz na camada limi
te entre dois meios. 
Ótica Física: 
46 — Teoria eletromagnética da luz. Princípio de Huyghens. In
terferência. Espelhos de Fresnel. 

47 — Equações de uma onda plana. Caminho ótico. Interferência 
nas lâminas delgadas. Aplicações à meteorologia e ao trabalho das su
perfícies. 

48 — Interferômetro de Michelson. Difração. Retículo de difra-
ção. Medidas de comprimento de onda. 

49 — Raios X. Produção dos Raios X com os tubos Coolidge. Lei 
de absorção. Aplicações. Interferência com os raios X. 

50 — Noções sôbre a teoria dos espetros. Fotometria. Fotometria 
de células foteelétricas. Leis da radiação térmica (Kirchhoff, Planck). 
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M E C Â N I C A RACIONAL, P R E C E D I D A D E C Á L C U L O VECTORIAL 

Prof. GLEB WATAGHIN 

Ia PARTE — 1.° ANO 

A — Elementos de Álgebra Vectorial: 

1 — Grandezas escalares e vectoriais. Grandezas vectoriais livres 
e localizadas. Vectores livres. Convenções sôbre os vectores. 

2 — Soma dos vectores. Produto de u m número real por um 
vector. 

8 — Vectores coplanares. Vectores não coplanares. 
4 — Produto escalar. Produto vectorial. 
5 — Produto mixto. Duplo produto vectorial. 
6 — Aplicação das operações vectoriais elementares a algumas ques

tões de geometria. 
7 — Grandezas polares e grandezas axiais. Generalidades e exem

plos. 
8 — Rotação de u m vector. Caso do plano. Operador i. Expo-

nenciais. Representação de u m vector no plano. 

B — Elementos de Análise Vectorial: 

g — Vectores de um escalar. Limites e continuidade. Hodógrafo. 
Proposições mais importantes sôbre as funções vectoriais contínuas. 

10 — Derivada e diferencial de u m vector. Regras de derivação. 
Propriedades das derivadas vectoriais. Derivadas sucessivas. Apli
cações. 

11 — Estudo vectorial das curvas: a) Tangente. Normal. Plano 
normal. Plano osculador. Plano retificante; b) Curvatura e torsão. 
Fórmulas de Frenet. Aplicações; c) Estudo das curvas planas. 

12 — Funções vectoriais de dois escalares. Limites e continuidade. 
Derivadas parciais. Diferencial total. 

13 — Estudo vectorial das superfícies: a) Plano tangente. Normal. 
b) Curvatura de uma linha traçada sôbre uma superfície, c) Aplicação 
às linhas particulares traçadas sôbre uma superfície. 

14 — Funções escalares de ponto. Derivada em uma direção e suas 
propriedades. 

16 — Campo vectorial — Funções vectoriais de ponto. Derivada em 
uma direção e suas propriedades. 

16 — Integrais das funções escalares e vectoriais de ponto, esten
didas a uma região do espaço. 

2.» PARTE — 2.° ANO 

A — Complementos de Álgebra Vectorial: 

17 —- Sistema de vectores localizados: a) Generalidades, b) Siste
mas equivalentes de vectores. c) Redução de um sistema de vectores. 

18 — Noções sôbre os operadores vectoriais lineares. 
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B — Complementos de Analise Vectorial: 

19 — Gradiente de uma função escalar de ponto e suas propriedades. 
20 — Rotor de uma função vectorial de ponto e suas propriedades. 
21 — Divergência de uma função vectorial de ponto e suas pro

priedades. 
22 — Teoremas sôbre o gradiente, sôbre a divergência e sôbre o 

rotor. Aplicações. 
23 — Teorema de "stokes" e suas aplicações. 

Observação — O programa do curso de Cálculo Vectorial no 
1.° ano corresponde a 24 lições do professor catedrático. 

M E C Â N I C A R A C I O N A L 

Ia PARTE — 2.° ANO 

Cinemática 

1 — Considerações preliminares. 
2 — Movimento de u m ponto: a) Generalidades, b) Velocidade e 

aceleração, c) Estado de alguns movimentos simples. 
3 — Generalidades sôbre o movimento de u m sólido. 
4 — Movimentos simples de um sólido: a) Translação. b) Rota

ção em torno de u m eixo fixo. c) Movimento helicoidal. 
5 — Movimento geral de u m sólido: estudo de movimento instantâ

neo: a) Distribuição das velocidades, b) Distribuição das acelerações. 
c) Casos particulares: movimento em torno de u m ponto fixo e movimen
to paralelamente a u m plano fixo. 

Ia PARTE 

6 — Composição de movimentos simultâneos: a) Generalidades, b) 
Teorema fundamental sôbre a composição de velocidades, c) Composi
ção de aceleração; teorema de Coriolis. d) Composição de movimentos 
em número qualquer, casos mais importantes, e) Aplicações. 

7 — Movimento contínuo geral de u m sólido. Casos particulares. 
8 — Estudo especial do movimento de uma figura plana em seu 

plano. Aplicações. 

2.a PARTE 

Introdução à Estática e à Dinâmica: 

9 — Conceitos e princípios fundamentais da mecânica. A estática. 
A dinâmica. 

10 — Trabalho das forças. Função de forças e suas condições de 
existência. 

11 — Geometria das massas: a) Centro de gravidade, b) momen
tos de inércia. 

12 — Cinética: a) Quantidade de movimentos e momentos cinéticos, 
b) Forças de inércia. 
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13 — As unidades em mecânica. Homogeneidade e semelhança em 
mecânica. 

14 — Atração universal. Equações de Laplace e de Poisson. Atra
ção sôbre u m ponto material distante. 

3a PARTE 

Estática 

15 — Equilíbrio de um ponto material: a) Ponto livre, b) Ponto 
sôbre uma superfície fixa. c) Ponto sôbre uma curva fixa. 

16 — Equilíbrio de u m sistema de pontos materiais: a) Generali
dades, b) Condições necessárias de equilíbrio. 

17 — Equilíbrio de u m sólido livre. Casos particulares de distri
buição de forças. 

18 — Equilíbrio de u m sólido sujeito a ligações. 
19 — Equilíbrio de sistemas deformaveis: a) Grupos de sólidos su

jeitos a ligações, b) Polígonos funiculares. c) Sistemas articulados, d) 
Fio flexível; catenária. 
4a PARTE 

Dinâmica do Ponto. 

A — Dinâmica do Ponto Livre: 

20 — Equações diferenciais do movimento de um ponto material. 
Teoremas gerais. 

21 — Movimento retilíneo: a) A força é proporcional à distância a 
um ponto fixo. Movimento vibratório simples e amortecido, b) A for
ça é inversamente proporcional ao quadrado da distância, c) Movimen
tos dos graves no vazio e no ar. 

22 — Movimento dos projéteis: a) Movimento dos projéteis no vazio. 
b) Movimento dos projéteis no ar; curva balística. 

23 — Movimento devido à força central: a) Propriedades do movi
mente, b) A força é função da distância ao centro fixo. c) Caso da atra
ção newtoniana; movimentos dos planetas; leis de Eepler. 

24 — Questões elementares de mecânica celeste. 
B — Dinâmica do ponto sujeito a ligações: 
25 — Movimento de um ponto sôbre uma curva: a) Equações dife
renciais, b) Pêndulo simples, c) Pêndulo cicloidal. 

26 — Movimento de u m ponto sôbre uma superfície: a) Equações 
diferenciais, b) Pêndulo esférico. 

5a PARTE 

Dinâmica dos Sistemas 

A — Teoremas gerais: 

27 — Teoremas das quantidades de movimento ou do movimento do 
centro de gravidade. 

28 — Teorema do momento cinético. Casos particulares. Teorema 
das áreas. 

29 — Teorema das forças vivas. Teorema da energia. 
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B — Dinâmica dos sólidos: 

30 — Movimento de sólido em torno de u m eixo fixo. Pêndulo com
posto . 

31 — Movimente de u m sólido em torno de u m ponto fixo. 
32 — Teoria do giroscópio. Aplicações. 
33 — Movimento de u m sólido livre. 
34 — Teorema gerais: a) Caso de u m ponto, b) Casos dos siste

mas, c) Movimento e equilíbrio relativos. 
35 — Movimento e equilíbrio relativos na superfície da terra. 
a) Generalidades. 
b) Movimento dos graves. 
c) Pêndulo de Foucault. 

6a PARTE 

Estudo geral do movimento e do equilíbrio dos sistemas sujeitos a 
ligações 

36 — Noções gerais sôbre as ligações dos sistemas. 
37 — Princípio d'Alembert. 
38 — Teorema dos trabalhos virtuais. Equações geral da dinâmica. 

Equação geral da estática. 
39 — Cálculo das reações pelo método de Lagrange. 
40 — Aplicação do teorema dos trabalhos virtuais e problemas de 

estática. 
41 — Equações de Lagrange. Aplicações. 
42 — Estabilidade do equilíbrio e pequenos movimentos de u m sis

tema material. 
43 — Equações canônicas do movimento dos sistemas. 
44 — Princípio de Hamilton: a) Introdução matemática, b) Justi

ficação do princípio de Hamilton. 
45 — Teoria das percussões. 

7a PARTE 

Mecânica dos Fluidos Perfeitos 

A .— Equilíbrio dos Fluido8: 

46 — Equações gerais do equilíbrio dos fluidos. 
47 — Equilíbrio relativo de u m fluido animado de movimento de 

rotação. 

B — Dinâmica doa Fluidos: 

48 — Equações gerais do movimento dos fluidos. Propriedades ge
rais do movimento. 

49 — Movimento permanente. Teorema de Bernouilli. 
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2 a SUB-SECÇÃO — CIÊNCIAS FÍSICAS 

CADEIRA DE GEOMETRIA 

Prof. GIACOMO ALBANESE 

1.° E 2.° ANOS: 

Programa idêntico ao da sub-secção de Ciências Matemáticas 

CADEIRA DE ANÁLISE MATEMÁTICA 

Prof. LUIGI FANTAPPIÉ 

1.° E 2.° ANOS: 

Programa idêntico ao da sub-secção de Ciências Matemáticas 

CADEIRA DE TEORIAS FÍSICAS E HISTÓRIA DA FÍSICA 

Prof. GLEB WATAGUIN 

Ia PARTE — 3.° ANO 

Teorias estatísticas 

Teoria cinética dos gases. Estatísticas de Maxweü-Boltzmann. Ra
diação térmica e termodinâmica da radiação eletromagnética. Lei de 
Plank. 

2a PARTE 

Física Atômica 

Bases experimentais da teoria quantística da matéria e da radiação 
Mecânica quântica de Heisenberg e de Scharedinger. Princípio de inde-
terminação. Princípio de complementaridade (de Bohr). Propriedades 
fundamentais do elétron e equações de Dirac. 

3a PARTE 

Bases experimentais da teoria do núcleo. Radioatividade e sua ex
plicação teórica. Neutrons, protons e neutrinos. Modelos de Gamow. 
Teorias de Heisenberg e Maiorana. Radioatividade artificial. Teoria 
de Fermi. 
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3.* SUB-SECÇÃO CIÊNCIAS QUÍMICAS 

I 

AULAS 

1) Introdução histórica na Química Geral e Química inorgânica ex
perimental — 5 aulas semanais — 1.° e 2.° ano. Prof. H. Rheinboldt. 

2) Bioquímica — 2 aulas semanais — 2.° e 3.° ano. Prof. H. 
Hauptmann. 

H 

CURSOS PRÁTICOS 

1) Introdução experimental na química analítica inorgânica quali
tativa — 1.° ano. 
2) Exercícios na prática de análise qualitativa inorgânica — 1.° e 
2.° ano. 

3) Exercícios na prática; da análise quantitativa inorgânica — 2.° 
e 8.° ano. 

4) Exercícios na química preparativa (inorgânica, orgânica e bio
química) — curso suplementar. 

CADEIRA D E FÍSICA 

Prof. PAULUS AULUS POMPÉIA 

Introdução 

P A R T E I a — M E C Â N I C A 

1 — Cinemática. 
2 — Estática. 
3 — Dinâmica. 
4 — Peso, gravitação. 

II — Equilíbrio e Movimento dos Fluidos. 

5 — Pressões. Equação geral dos fluidos. Princípio de 
Pascal. Princípio de Arquimedes. 

6 — Barometria. Compressibilidade e mistura dos gases. 
Manometria. 

7 — Teorema de Bernouilli. 

III — Movimentos periódicos. 

8 — Movimentos periódicos e vibratórios simples. 
9 — Ondas. Ondas estacionárias. 
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IV — Acústica. 

10 — Natureza, velocidade e qualidades fisiológicas dos sons. 
11 — Ressonância, Batimentos. 

V — Calor. Energia. 

A) Termologia 

Termometria. 
Dilatação dos sólidos, dos líquidos. 
Dilatação dos gases. 
Calorimetria. 
Fusão e solidificação. 
Vaporização, sublimação. Ponto triplico. 
Temperatura crítica. Liquefação dos gases. 
Higrometria. 
Dissolução. Noções sôbre colóides. 

B) Termodinâmica 

Diferentes fôrmas de energia. Conservação da ener
gia mecânica. . „ . 

22 Princípio de equivalência. Primeiro princípio de ter
modinâmica. 

23 Segundo princípio de termodinâmica ou princípio de 
evolução. Princípio de Carnot. 

C) Teoria cinética dos gases 

24 — Teoria cinética. Equação de Van der Waal's. 

PARTE 2.a — ÓTICA 

I — ótica geométrica. 

25 — Propagação e velocidade da luz. Princípio de Fermat. 
26 — Comparação de fontes luminosas. 
27 Reflexão e refração. Prismas e lentes delgadas._ 
28 — Sistemas diótricos centrados. Lentes e aberrações. 
29 — Microscópios. Ultramicroscópio. 

II — ótica física. 

A) Natureza da luz 

30 Fontes da luz. Incandescência e luminescência. 
31 — Hipóteses sôbre a natureza da luz. 
32 — Fenômenos de interferência e difração. 

B) Polarização da luz 

33 Polarização com luz monocromática. Polarização cro-
mática. 

34 — Polarização rotatória. Polarímetros. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
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P A R T E HI.a — E L E T R O L O G I A 

I — Eletrostática. Campo elétrico. 

35 — Teoria elementar dos campos de força. Trabalho. Po
tencial. 

36 — Cilindro de Faraday. Distribuição da eletricidade na 
superfície dos condutores. 

37 — Influência elétrica. 
38 — Capacidade. Condensadores. Máquinas elétricas. 

II — Corrente elétrica. 

39 — Corrente elétrica. Intensidade. Hipóteses sôbre a na
tureza da corrente; fluxo de elétrons. Experiências 
de Rowland. 

40 — Ações químicas. Leis de Faraday. 
41 — Efeitos caloríficos. Lei de Joule. 
42 — Geradores e receptores de energia elétrica. Lei de 

Ohm. 
44 — Polarização. Pilhas e acumuladores. Pilhas termo-

elétricas. 

III — Magnetismo. Campo magnético. 

45 — Imãs. Estudo do campo magnético. Momento de 
uma barra imantada. Magnetismo terrestre. 

IV — Eletromagnetismo. 

46 — Campo magnético produzido pelas correntes. Ação 
de u m campo magnético sôbre uma corrente. Leis de 
Laplace. 

V — Imantação. 

47 — Imantação do ferro em u m campo magnético. Inten
sidade e indução magnética. Histeresis. Eletro-imãs 
permanente. 

VI — Medidores de corrente. 

48 — Galvanômetros. Amperômetros. Voltâmetros. 

V H — Indução. 

49 — Estudo geral dos fenômenos de indução e suas apli
cações . 

VIII — Máquinas de corrente contínua. 

50 — Máquinas dinamoelétricas. Transporte da energia. 
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IX — Correntes alternadas. 

51 — Generalidades. Alternadores. Propriedades das cor
rentes alternadas. Teoria destas correntes. F. E. M. 
eficaz. Impedância. 

52 — Transformadores. 

X — Oscilações elétricas. 

53 — Descargas elétricas. Ondas hertzianas. Correntes e 
alta freqüência. 

XI — Descarga nos gases. 

54 — Descarga entre os condutores. Raios catódicos. Raios 
positivos. Raios X. 

XII — Radioatividade. 

55 — Raios alfa, beta e gama. Estrutura do átomo. Trans
formação dos elementos. 

APENDIX: Efeito termoiônico. Efeito fotoelétrico. Válvula ter-
moiônica e principais aplicações. Células fotoelétricas. 

C A D E I R A D E C O M P L E M E N T O S D E M A T E M Á T I C A 

da Sub-secção de Ciências Químicas 

Prof. FERNANDO FURQUIM DE ALMEIDA 

Complementos de Álgebra 

1) Logaritmos. Propriedades. Uso de tábuas. 
2) Arranjos, permutações e combinações simples e com repetição. 

Classe de uma permutação. Binômio de Newton. 
3) Determinantes. Principais propriedades. Sistemas de equações 

lineares. . 
4) Números complexos. Operações. Imagem geométrica. Expres

são trigonométrica. Raízes de u m número complexo. 

Elementos de Geometria Analítica 

1) Sistemas de coordenadas no plano. Coordenadas cartesianas. 
Coordenadas polares. Equação de u m lugar geométrico. Transforma
ções de coordenadas. Distância de dois pontos. 

2) Equação da reta no plano. Posições particulares. Reta pas
sando por dois pontos dados. Ângulo de duas retas. Condições de per-
pendicularidade e de paralelismo de duas retas dadas. Equação normal 
da reta. Distância de u m ponto a uma reta. 

3) Equação da circunferência. Propriedades da circunferência de
duzidas de sua equação. Equação da circunferência em coordenadas po
lares. 
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4) Elipse, hipérbole e parábola. Estudo analítico elementar. 
5) Estudo de outras curvas particulares: parábolas de ordem su

perior, hipérboles, curva logarítmica, curva dos erros, curva de Van der 
Waals, sinusóide. 

6) Coordenadas cartesianas no espaço. Alguns exemplos de trans
formação de coordenadas. Distância de dois pontos. 

7) Equação do plano. Posições particulares. Equação normal do 
plano. Distancia de u m ponto a u m plano. 

8) Cossenos de direção de uma reta. Equações normais de uma 
reta. Equações gerais da reta. Reta passando por dois pontos dados. 
Cossenos diretores de uma reta dada como intersecção de dois planos. 

9) Equação da esfera e exemplos de superfície de segunda ordem. 

Análise 

1) Limite de uma sucessão. Sucessões crescentes e decrescentes. 
Teoremas sôbre limites finitos. Número e limite infinito. 

2) Séries. Série geométrica. Condição necessária para a conver
gência de uma série. Série harmônica. Critério geral de convergência. 
Critérios especiais de convergência para as séries de termos positivos. 
Noções sôbre séries a termos quaisquer. 

3) Conceito de função. Imagem geométrica das funções de uma 
variável. Limites. Continuidade. Infinitésimos. 

4) Derivadas. Representação geométrica. Derivada da soma, do 
produto e do quociente Derivadas das funções elementares. Aplicações. 

5) Diferencial de uma função. Teoremas sôbre diferenciais. Apli
cações. Derivadas e diferenciais sucessivas. Teoremas de Rolle e dos 
acréscimos finitos. Regra de l'Hôpital. Fórmula de Taylor. 

6) Funções crescentes e decrescentes. Máximos e mínimos das fun
ções de uma variável. 

7) Desenvolvimento de uma função em série de Taylor ou de Mac 
Laurin. Desenvolvimento das funções exponencial, logarítmica, seno e 
cosseno. Desenvolvimento em série do número e. 

8) Derivadas parciais das funções de várias variáveis. Diferencial 
total. Derivada de uma função composta. 

9) Teoria dos erros. Fórmula de interpolação de Lagrange. Mé
todos dos mínimos quadrados. 

10) Função primitiva. Integral definida e indefinida. Integrais 
imediatas. Métodos de integração. Cálculo das áreas e volumes. 

11) Conceito da integral de Riemann. 
12) Integrais curvilíneas, duplas e triplas. Aplicações. 
13)- Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferen

ciais lineares de segunda ordem, homogêneas e a coeficientes constantes. 

32 
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CADEIRA DE MINERALOGIA 

Prof. ETTORE ONORATO 

1.° ANO 

Programa idêntico ao da sub-secção de Ciências Naturais 

4.a SUB-SECÇÃO CIÊNCIAS NATURAIS 

CADEIRA DE QUÍMICA 

Prof. HEINRICH HAUPTMANN 

Química inorgânica — 1 aula semanal — 1.° e 2.° anos 

CADEIRA DE BOTÂNICA 

Prof. FELIX RAWITSCHER 

Os cursos de Botânica se dividem em três partes: 

I — Anatomia e morfologia da planta. 
H — Sistema e filogenia do reino vegetal. 
HI — Fisiologia vegetal. 
Os cursos da l.a e 2.a partes podem ser freqüentados em comum pe

los estudantes do 1.° ou 2.° anos, podendo os deste último começar pela 
l.a ou 2.a parte que serão ministradas alternativamente. A 3.a parte 
(Fisiologia vegetal) ficará reservada para os estudantes do 3.° ano, cujo 
nível de cultura, necessário em Química, Física e Botânica Geral, estará 
então atingido. No ano de 1938 serão dadas as partes II e III. 

1.» PARTE — ANATOMIA E MORFOLOGIA DA PLANTA " 

a) Introdução. 

Definição e importância da Botânica; seus limites; seus ramos. 

b) Histologia. 

I — A célula, sua organização e função. 

II — Histologia. 
Os méristemas primários e secundários. 
Os tecidos assimiladores. 
Os tecidos condutores. 
Os tecidos de sustentação. 
Os tecidos de secreção. 
Os tecidos de proteção. 

c) Morfologia da planta. 
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I — Os órgãos vegetativos. ' 
A Raiz. 
0 caule. 
A folha. 

II — Os órgãos de reprodução. 
das plantas criptógamas. 
das plantas fanerógamas. 

2a PARTE — SISTEMA E FILOGENIA DO REINO VEGETAL 

a) Introdução. 

Definição da ciência sistemática. O desenvolvimento das con
cepções sistemáticas. Linneu. Darwin. 

b) As classes criptógamas. 
"Senizofita". 
"Briofita". 
"Algao". 
"Pteridofita". 
"Fungl". 

c) As classes intermediárias entre Criptógamas e Fanerógamas. 

" Pteridospermae ". 
" Ginospermae". 

d) As classes fanerógamas. 

"Dicolicae". 
"Monocotüae". 

3.a PARTE — FISIOLOGIA VEGETAL 

a) Introdução. 

Caracteres da substância viva. 

b) A nutrição. 

1 — A assimilação dos carbohidratos. 
2 — A respiração. 
3 — O ciclo da água: 

Absorção. 
Transpiração. 
Condução. 

4 — Absorção dos elementos minerais. 
5 — O ciclo do nitrogênio. 
6 — Nutrição das plantas heterótrofas. 

c) Desenvolvimento e crescimento da planta. 

1 — Multiplicação das células. 
2 — Diferenciação das células e dos tecidos. 
3 — Crescimento dos tecidos, em comprimento, espessura. Cor

relações . 
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d) Os movimentos da planta. 

1 — Os tatismos. 
2 — Os tropismos. 
3 — As Nastias. 

e) A fisiologia da reprodução. 

1 — Reprodução vegetativa. 
2 — Reprodução sexual: 

a) Fecundação. 
b) Formação do embrião. 

3 — As leis da hereditariedade. 

Al.* Parte, Capítulo b, I e 3.a Parte, Capítulo e, serão dadas resu
midamente, fazendo-se referência aos cursos de Biologia. 

CADEIRA DE MINERALOGIA E PETROGRAFIA 

Prof. ETTORE ONORATO 

CURSO TEÓRICO: 

MINERALOGIA GERAL 

Propriedades morfológicas dos minerais. 
Propriedades químicas dos minerais. 
Gênese. 
Paragênese. 

Mineralogia especial ou descritiva 

Estudo detalhado dos minerais mais importantes entre os da classe 
dos elementos nativos; dos sulfuretos, arsênicos, etc., dos sulfurais, dos 
alóides, dos óxidos, dos sais oxigenados, tendo-se sempre em vista os 
mais importantes existentes no Brasil. 

CURSO PRATICO: 

Morfologia 

Orientação dos cristais; determinação das fôrmas simples e com
postas; projeção estereográfica; cálculo cristalográfico. 

ótica 

Goniometria; microscopia; determinação prática dos minerais mais 
comuns, por intermédio de suas propriedades físicas e químicas. 

Identificação das principais pedras preciosas lapidadas e das mais 
comuns imitações. 

Para habituar o estudante à linguagem e à discussão científicas; e 
para facilitar o estudo da matéria, estabelecer-se-á o sistema de colo-
quio, isto é, o estudante ou grupo de estudantes, de acordo com o profes-
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sor, estabelecera u m ou mais dias por mês, em hora que não seja as das 
lições teóricas ou práticas, para que se realizem eventuais esclarecimen
tos das questões da matéria dada, com ampla liberdade de discussão sô
bre o assunto que houver suscitado o colóquio. 

PETROGRAFIA 

óticos)"*6"1' glaCÍação das rochas e métodos de estudo (químicos e 

Minerais componentes das rochas. 

Rochas eruptivas. 

Noções gerais: normas de coexistência paragnética. Proporções dos 
componentes; fórmulas magmáticas. Natureza dos magmas, leis físico-
quimicas da consolidação por resfriamento. Natureza dos componentes 
voláteis da magma dos pegmátitos. Ordem de segregação magmática. 
Diferenciação do magma e província petrográfica. Estrutura das rochas 
eruptivas. Fenômenos conseqüentes das erupções: fraturação, metamor-
fismo, de contacto, ação pneumatolítica, pneumahidatogênese e hidroter-
mal. Alteração e decomposição produzidas por agentes atmosféricos. Di-
namometamorfismo. Parte descritiva intrusivas e efusivas. 
Rochas sedimentares 

Noções gerais: decomposição superficial das rochas e erosão ma-
teorica (denudação). Transporte e sedimentação. Diagênese. Meta-
morfismo. 

Parte descritiva: rochas elásticas, piroelástieas, de deposito químico 
e organogeno. 

Chistes cristalinos 

Noções gerais: caráter geral. Origem, composição mineralógica • 
química. Estrutura, idade geológica. 

PARTE PRATICA 

Determinação macroscópica e microscópica de todas as famílias de 
rochas eruptivas e das principais rochas sedimentares e chistosas. 

C A D E I R A D E G E O L O G I A E P A L E O N T O L O G I A 

Prof. OTTORINO DE FIORE CROPANI 

I 

PALEONTOLOGIA 

2.° ANO 

1. Cronologia geológica. 
2. Fósseis e fossilização. 
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3. Arquezóico. Caracteres e distribuição. 
4. Paleozóico. Caracteres geográficos. Caracteres climáticos. Ca

racteres litológicos. Fauna e flora. 
6. Mezozóico. Caracteres geográficos, climáticos e litológicos. 

Fauna e flora. . _ 
6. Cenozóico. Caracteres geográficos, climáticos e litológicos. *au-

na e flora. 
7. Neozóico. Caracteres geográficos, climáticos e litológicos. *au-

na e flora. _, 
8. Desenvolvimento dos grupos zoológicos durante a vida da terra. 
9. O Homem. 

n 
GEOLOGIA 

3.° ANO 

1 Sistema planetário. Origem da Terra. Constituição da Terra. 
2. Atmosfera. Limites e constituição química. Movimentos. Pre

cipitações. Ações sôbre a superfície terrestre. 
3 Hidrosfera. Constituição química dos mares e dos oceanos. Mo

vimentos das águas marinhas. Constituição dos fundos oceânicos. 
4. As águas continentais. Origem e constituição química. O siste

m a hidrográfico. Lagos. Ciclo da água. 
5. As formações glaciais. Origem e distribuição das geleiras ter

restres. As calotas glaciais. ... - . ~ 
6. A litosfera. Constituição e composição química da litosfera. us 

fenômenos orogenéticos. Estratigrafia e tetônica. _ 
7. Os fenômenos sísmicos. Origem dos terremotos. Fenômenos dos 

magacismos. Origem e distribuição dos bradicismos. 
8 Vulcões. Origem dos vulcões. Quimismo dos fenômenos vulcâ

nicos.' Edifícios vulcânicos profundos. Edifícios vulcânicos superficiais. 
Dinâmica das erupções. _ ^ .. . . . «—«-« 

9. Ação dos organismos nas construções e distribuições da superíi-
cie terrestre. 

C A D E I R A D E Z O O L O G I A G E R A L 

Prof. ERNST MARCUS 

1.° E 2.° ANOS 

Os cursos versarão sôbre a organização das classes principais do 
reino animal e funções correspondentes. As preleções teóricas serão 
acompanhadas de observações e exercícios dos alunos. E m aulas pra
ticas independentes, deverão os alunos familiarizar-se, por meio de estu
dos macro e microscópicos de dissecções, preparações e experiências, com 
a morfologia e biologia geral dos grupos mais importantes dos animais, 
de preferência representantes da fauna brasileira. A observação do ma
terial será feita em excursões especiais, servindo, ao mesmo tempo, para 
dar aos alunos conhecimentos dos principais métodos de colheita e técnica 
do naturalista do campo. 
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As aulas do 1.° e do 2.° ano versarão sôbre: 
A ) Invertebrados 
B) Vertebrados. 
Cada u m dos grupos ocupará o período de u m ano letivo, iniciando-

se o curso ora por um, ora por outro, igualmente para os alunos dos 
dois primeiros anos. 

As aulas do 8.° ano compreenderão as seguintes partes: a)~ltoogeo-
grafia e Ecologia e b) Fisiologia geral e Animal, a qual constitui ca
deira independente mas intimamente ligada â Zoologia Geral. 

Cada u m dos pontos do programa que inclui os dois grupos men
cionados compreenderá o estudo das partes fundamentais da morfolo
gia, da fisiologia e da embriologia, e sempre que fôr oportuno, das cara
cterísticas geográficas, ecológicas paleontológicas. Como sempre, será 
tratada de.modo especial a fauna brasileira. O programa teórieo-prá-
tico, pormenorizado, do 1.° e do 2.° ano, está resumido nos pontos que 
se seguem: 
1. Generalidades. Conceito de Zoologia: suas diversas partes. Mé
todo de estudo. 

2. Estudo da fôrma. Morfologia comparativa e morfologia expe
rimental. Fisiologia animal. Fôrma e função. 

8. Conceito de Sistemática. Espécie em Zoologia. Nomenclatura 
zoológica. Unidades taxonômicas mais elevadas da escala zoológica. Ca
racteres sumários e diferenciais. 

4. Protozoa. 
6. Fundamentos da sistemática dos "Protozoa". Caracteres dife

renciais das classes. 
6. "Flagellata". 
7. "Rhizopoda". 
8. Fundamentos da classificação dos "Flagellata" e dos "Rhizo

poda". 
9. "Amebozoa" e "Heliozoa". 
10. "Radiolaria" e "Foraminifera". 
11. "Sporozoa". 
12. "Telesporidia" e "Neosporidia". 
13. "Ciliata". "Suctoria". 
14. "Metazoa" em geral. Caracteres diferenciais com os "Pro

tozoa". 
15. Órgãos e aparelhos. Analogia e homologia. 
16. Promorfologia e Simetria. Metameria. 
17. "Porifera" em geral. 
18. "Diploblastica". "Coelenterata" em geral. 
19. "Cnidaria" em geral. "Hidrozoa". 
20. "Scyphozoa". "Anthozoa". 
21. "Ctenophora". Caracteres diferenciais com os "Cnidaria". 
22. "Triploblastica". Protostomia. Deuterostomia. 
23. "Protostomia". "Scolecida" em geral. •Platyhehninthes". 
24. "Turbelaria". 
25. "Trematodes". 
26. "Cestodes". 
27. "Aschelminthes". "Nematodes". 
28. "Aschelminthes". "Nemertini" e outros grupos. 
29. "Annelida". "Chaetopoda". Polychaeta" e "Oligochaeta". 

' 30. "Annelida". "Echiuroidea". "Gephyrea". 
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31. "Arthropoda" em geral. 
32. "Malacopoda". 
33. "Crustácea". Taxonomia das ordens e fatos mais importantes 

da sua biologia. 
34. "Arachnomorpha" e outros grupos. 
35. "Myriapoda". "Chilopoda". 
36. "Insecta". Esqueleto e musculatura. Sistema nervoso e ór

gãos dos sentidos. 
37. "Insecta". Órgãos do metabolismo. Ecologia. 
38. Insetos sociais. Metamorfose. 
39. "Mollusca". "Amphineura". "Gastropoda". 
40. "Lamellibranchia". "Cephalopoda". 
41. "Tentaculata". "Phoronoidea". "Bryozoa". 
42. Reprodução dos "Bryozoa". "Braschiopoda". 
43. "Deuterostomia". "Coelomopora". "Enteropneusta". 
44. "Echinodermata" em geral. "Pelmatozoa". 
45. "Chaetognata". "Tunicata". 
46. "Acrania". 
47. "Craniota" em geral. 
48. "Pisces" em geral. "Cyclostomata". 
49. "Elasmobranchii". 
60. "Teleostomi". 
61. "Tetrapoda" em geral. 
52. "Amphibia" em geral. 
53. Desenvolvimento dos "Amphibia". 
54. "Stegocephali". "Gymnophiona". 
55. "Urodela" e "Anura". 
56. "Amniota" em geral. "Reptilia". 
67. "Rhynchocephala". "Chelonia". "Emydosauria". 
58. "Squamata". 
69. "Homeotermos" em geral. Aves. 
60. Aparelhos da nutrição nas Aves. 
61. Vôo e migração das Aves. 
62. Fundamentos da sistemática e earacteres sumários das ordens 

das Aves. 
63. "Mammalia" em geral. Aparelhos da nutrição. 
64. Desenvolvimento dos "Mammalia". 
65. Fundamentos da sistemática dos "Mammalia". Caracteres das 

súb-classes. 
666. "Monotremata" em geral.. "Didelphia" em geral e suas 

ordens. , 
67. "Monodelphia" em geral. Caracteres diferenciais com as sub-

classes anteriores. 
68. "Insectivora". "Dermoptera". "Chiroptera". 
69. "Rodentia". "Pholidota". 
70. " Xenarthra*. "Tubulidentata". 
71. "Carnivora". "Cetácea". 
72. "Ungulata". "Sirenia". 
73. "Primates". 
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3.° A N O 

Na cadeira de Zoologia Geral o curso do 3° ano constará da Zoogeo-
grafia, da Ecologia e da Paleozoologia. O desenvolvimento de cada uma 
destas partes será feito gradativamente de acordo com os recursos do 
Departamento, estendendo-se ou restringindo-se cada uma delas con
forme o tempo o permitir. Enquanto não se der a instalação do De
partamento e m lugar apropriado, as noções de cada uma destas partes 
serão dadas no decorrer do 1.° e do 2.° ano. 

CURSO PRATICO 

1.° E 2.° ANO 

Dentro, naturalmente, das possibilidades do material disponível, o 
curso prático durante os 3 anos compreenderá exercícios pessoais dos 
alunos sôbre cada u m dos pontos acima indicado. Além das dissecções 
para o estudo macroscópico dos órgãos, os alunos serão obrigados a de
senhar as preparações microscópicas durante os exercícios práticos. Este 
estudo será completado no 3.° ano na cadeira de Fisiologia Geral e Ani
mal com os exercícios sôbre a embriologia e as experiências sôbre a fi
siologia comparativa. 

C A D E I R A D E FISIOLOGIA G E R A L E A N I M A L 

Prof. Dr. PAULO SAWAYA 

1) FISIOLOGIA ANIMAL (Parte Geral inclusive) 

Estudo comparativo dos órgãos e respectivas funções dos diversos 
sistemas da economia animal: 

A) Fisiologia da nutrição. 

1. Nutrição dos animais. Alimentos. Vitaminas. Fermentos. 
2. Nutrição nos "Protozoa". Função dos orgânulos da nutrição. 
3. Nutrição nos "Invertebrata" em geral. Fagocitose. 
4. Nutrição nos "Vertebrata" em geral. Influência do ambiente. 

Distribuição geográfica. 
5. Morfologia e Fisiologia comparativa dos órgãos da nutrição nos 

"Invertebrata". 
6. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos da nutrição 

nos "Vertebrata-Anamnia". 
7. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos da nutrição nos 

" Vertebrata- Amniota ". 
8. Sistema circulatório e circulação nos "Invertebrata". 
9. Sistema circulatório e circulação nos "Chordata" "inferiores". 
10. Sistema circulatório e circulação nos "Vertebrata" — poiquilo-

termos. 
11. Sistema circulatório e circulação nos "Vertebrata" — homoio-

t ermos. 
12. Poiquilotermia e homoiotermia. Animais hibernantes. Vida 

latente. < 
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13. Morfologia e Fisiologia do coração nos " Vertebrata-Anamnia". 
14. Morfologia e Fisiologia do coração nos " Vertebrata-Amniota". 
15. Sistema respiratório e respiração nos "Invertebrata". 
16. Sistema respiratório e respiração nos "Vertebrata-Anamnia". 
17. Sistema respiratório e respiração nos "Vertebrata-Amniota". 
18. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema excretor nos 

" Invertebrata ". 
19. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema excretor nos 

" Vertebrata-Anamnia ". 
20. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema excretor nos 

"Vertebrata-Amniota". 

B) Fisiologia da locomoção. 

21. A locomoção nos "Protozoa" em geral. 
22. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos do movimento 

nos "Invertebrata". 
23. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema esquelético 

nos "Vertebrata-Anamnia". 
24. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema esquelético 

nos "Vertebrata-Amniota". 
25. O sistema muscular (liso e estriado) nos Invertebrata e nos 

"Vertebrata" em geral. 
26. Aparelho locomotor e locomoção nos Peixes e nos animais 

ápodos. 
27. Aparelho locomotor e locomoção nos "Tetrapoda" em geral. 

Estudo do vôo. 
28. Órgãos elétricos e luminosos nos animais. 

C) Fisiologia do Sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos: 

29. O sistema "neuro-receptor" dos "Protozoa". 
80. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema nervoso nos 

" Invertebrata ". 
31. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema nervoso nos 

" Vertebrata-Anamnia". 
32. Morfologia e Fisiologia comparativas do sistema nervoso nos 

" Vertebrata-Amniota ". 
33. Sistema endocrínico em geral. Sistema endocrínico dos "In

vertebrata". Conceito de hormônio. 
34. Sistema endocrínico dos "Vertebrata": morfologia e fisiologia 

comparativas. 
35. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos sensíveis à 

luz. 
36. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos estato-

acústicos. 
37. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos do "sentido 

químico". 
38. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos sensíveis ao 

tato. 
39. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos sensíveis às 

correntes dos líquidos e à temperatura. 
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D) Fisiologia da reprodução: 

40. A reprodução nos "Protozoa". 
41. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos da reprodu

ção nos "Invertebrata". 
42. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos da reprodu

ção nos "Vertebrata-Anamnia". 
43. Morfologia e Fisiologia comparativas dos órgãos da reprodu

ção nos "Vertebrata-Amniota". 

2) FISIOLOGIA CAUSAL DO DESENVOLVIMENTO. ("Mecânica do 
desenvolvimento " ). 

44. Definição de ontogenia. Evolução, involução e metaplasia. Ana
tomia e ontogenia comparativas. 

45. Filogenia e Ontogenia. 
46. Desenvolvimento por material transformado e por células ger-

minativas. 
47. Soma e germe na fisiologia causai do desenvolvimento. 
48. Homologias e analogias no desenvolvimento. 
49. Influências que atuam sôbre os processos evolutivos. Influên

cias físicas. 
50. Temperatura, luz "radium" e seus efeitos sôbre os fenômenos 

da evolução. 
51. Influência química dos fenômenos evolutivos. 
52. Desenvolvimento autônomo e dependente; análise geral. Signi

ficação e capacidade prospectivas. 
53. Experiências fundamentais sôbre o desenvolvimento indepen

dente (autônomo). 
64. Experiências fundamentais sôbre o desenvolvimento dependente 

(subordinado). 
55. A evolução na doutrina da preformação e da epigenia. 
56. A significação do núcleo nos processos embriológicos. 
67. A significação do protoplasma nos processos embriológicos. 
68. Potência prospectiva, regulação, determinação. 
59. Plasmas polares e centros de organização. 
60. Embriologia descritiva: tipos de segmentação. Desenvolvi

mento determinado e indeterminado. 
61. Segmentação do tipo radial. 
62. Segmentação do tipo bilateral. 
63. Segmentação do tipo discoidal. 
64. Segmentação do tipo discoidal. 
65. Segmentação do tipo espiral. 
66. Segmentação superficial (faixa germinativa). 

CURSO PRÁTICO 
O curso prático constará de demonstrações e experiências para ilus
tração de cada u m dos pontos do programa acima, as quais serão feitas 
durante as preleções ou no decorrer das aulas práticas. Os alunos serão 
obrigados aos exercícios práticos, individualmente ou em pequenas tur
mas, sôbre cada u m dos assuntos do programa mencionado. Os exer
cícios sôbre a fisiologia causai do desenvolvimento constarão do estudo 
de preparações especiais e de experiências que se realizarão de acordo 
com os recursos do laboratório. 
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CADEIRA DE BIOLOGIA GERAL 

Professor ANDRÉ DREYFUS 

I — CURSO TEÓRICO 

A — Generalidades 

1 — Histórico da Biologia Geral — Divisão geral da cadeira — 
Definições. 

2 — Definições de vida. Fôrmas de vida. Caracteres peculiares aos 
seres vivos e distinção entre seres vivos e matéria bruta. Análise das 
diferenças morfológicas, genéticas, físicas, químicas. Teorias sôbre a 
origem da vida. O problema da geração espontânea. 

B — Citologia 

a) Teoria celular — Histórico — Crítica. 
b) Morfologia celular. 

1 — Fôrma, tamanho das células: limite superior (leis de 
Spencer, Driesch, relação núcleo-plasmática) e limite in
ferior — Número das células. 

2 — O citoplasma. 

I) Citoplasma fundamental: 

Teorias clássicas sôbre sua estrutura. 
Estudo crítico. 

II) Citoplasmas diferenciados: 

Condrioma: morfologia, fisiologia, constituição química; 
Origem. 
Aspectos particulares e artifatos: lepidosomas, filamentos basais, 

ergatoplasma, bastonetes de Heidenhain. 
O condrioma vegetal: pias tos e duplo condrioma vegetal. 
Vacuoma: morfologia, fisiologia, constituição química, origem, re

lações entre condrioma e vacuoma. 
Paranúcleos, Idiosoma, núcleo vitelino. 
Trofospôngio, pseudo, cromosomas, cromídeos. 
Relações entre os vários citoplasmas diferenciados, o condrioma e 

o vacuoma. 
Citoplasmas específicos: miofibrilas, neurofibrilas. 

III) Inclusões: 

Amido, glicógeno, gorduras, inclusões cristalinas e cristalóides, 
vacúolos, plaquetas vitelinas, grãos de aleurona. Grãos de se
creção. Secreção visicular e vacuolar. Muco, tipos de células 
glandulares: merócrinas e holócrinas, secreção e excreção, me
canismo secretórios: nervoso e humoral. 

Noções gerais sôbre os pigmentos. A foto-sensibilização. 
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3 — Núcleo: situação, número, fôrma, tamanho, estrutura; croma-
tina, nucléolos, carioplasma, membrana nuclear. Noções sôbre a cons
tituição química. Funções do núcleo. 

4 — Membrana celular: diferentes tipos e diferenciações nas cé
lulas animais e vegetais. Discussão do problema da constância da mem
brana. Papel da membrana nas trocas entre a célula e o meio. 

5 — Centro celular — Estudo especial nas células em repouso. 
6 — Orgânulos. Esqueletos internos e periféricos; undolópodes e 

seus derivados: flagelos, cílios, cutículas; orgânulos de ataque e defesa; 
orgânulos dos unicelulares: mionomas, vacúolos hidrostáticos e pulsáteis, 
manchas pigmentares, boca, ânus, etc. 

7 — Metaplasmas. Os principais tipos: no tecido epitelial e nos 
tecidos de natureza conjuntiva. 

c) Estudo sumário das propriedades físicas das células. 
d) Fisiologia celular: 
Noções sôbre a nutrição celular. 
Mobilidade nas células. 
Irritabilidade: os excitantes. As respostas celulares. Tropismos e 

tatismos. Oligodimania. 
8 — Divisão celular: amitose — seus vários tipos.Cariocinese — 

seu estudo nos metazoários, metófitos e unicelulares. Tipos intermediá
rios entre divisão direta e indireta. Alterações da divisão por fatores 
físicos e químicos. Análise das forças em jogo na divisão celular. Cau
sas da divisão celular — Problema dos raios mitogenéticos. 

9 — Tipos principais de alteração das células. 
C — Reprodução e Ontogenia 
1 — Tipos de reprodução nos seres vivos: agamogênese e gamogê-
nese: isogamia e heterogamia. Conjugação. Endomixia, autogamia. O 
problema da imortalidade dos unicelulares. 

2 — Espermatogênese, ovogênese. — Origem das células sexuais. 
Diferenciação precoce da linhagem germinativa. Meiose: — zigótica, 
espórica e gamética. Estudos dos vários tipos de mitoses da maturação. 
Ciclo cromosômico. Haplofase e diplofase. 

3 — D a fecundação dos fenômenos correlates: dieentria e ativação 
do óvulo, polispermia, fecundação prematura, parcial e ginogênese, andro-
gênese, morogenia, fecundação cruzada, partenogênese. 

4 — Noções de mecânica por desenvolvimento. 
6 — Embriogenia nos Vertebrados: segmentação. Formação do en-

doderma. Origem do mesoderma do tubo nervoso da corda. Metame-
rização do mesoderma. Origem do mesênquima e do sangue. Desenvol
vimento da fôrma do embrião. Anexos e envoltórios do embrião. 

6 — Noções sôbre a organogenia nos vertebrados: principais deriva
dos do octoderma, do endoderma, do mesoderma e do mesênquima. 
D — Hereditariedade 
1 — Histórico — Micromorismo e organicismo — Weissmann. 

2 — O Mendelismo — Mono, di e polihibridismo. A descontinuida-
de do patrimônio hereditário. 

3 — Fatores modificadores e complementares. Alelomorfos múlti
plos. Pleiotropia. Polimeria. Flutuação. Tipos especiais de dominân-
cia. Herança em mosaico. Meio e fatores. 
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4 — Telegonia. 
6 — Estado estatístico da hereditariedade. Leis de Galton. 
6 — Teoria cromosômica. Individualidade dos cromosomas. 
7 — Herança "sex linked". "Linkage". "Crossing-over". Locali

zação dos fatores. Interferência. 
8 — Cromosomas no cruzamento entre espécies. 
9 — Genética nos unicelulares. 
10 — Fatores semi-letais e letais. Mutações infixáveis e fatores 

letais compensados. 
11 — Valor relativo do citoplasma e do núcleo na hereditariedade. 

Localizações germinais e genética. 
12 — Herança citoplásmica. Pre e pseudo-hereditariedade. 
13 — Hereditariedade na espécie humana. Eugenia. 
14 — Teorias gerais da hereditariedade. Natureza dos gens. 
15 — Hereditariedade e sexo: teoria cromosômica dos sexos. Gi-

nandromorfos, intersexuados, hermafroditas, inversão sexual experi
mental. 
E — Variação e Evolução 
a) Variação: 

1 — Valor relativo do citoplasma e do núcleo na hereditariedade. 
(somações). 

2 —• Mutações fatoriais: nos invertebrados (especialmente Droso-
fila), nos vertebrados e nos vegetais. Origem das raças domésticas, mu
tações germinais e somáticas. Determinismo das mutações. 

3 — Mutações cromosômicas: Haplóides triplóides, poliplóides. He-
teroplóides. Análise do caso das Oenoteras. 

4 — Modificações devidas a aberrações cromosômicas. (Deficiência, 
duplicação, inversão, translocação) efeito de posição na genética. 

5 — À variação nos unicelulares. 
b) Evolução: 

1 — Histórico. Fixismo e transformismo. Definição de espécie. 
2 — Análise das provas de transformismo: anatômicas, paleontoló-

gicas, embriológicas — lei biogenética fundamental. 
3 — As grandes teorias clássicas: Saint Hilaire, Lamark, Darwin. 
4 — Discussão do problema da hereditariedade dos caracteres adqui

ridos e do valor da seleção e da influência do meio na evolução. 
5 — Adatação. Ortogênese. Mimetismo e homocremia. 
6 —* Crítica das várias teorias e mecanismos transformistas. Con

ceito de espécie. Muteacionismo. 
F — Estudo especial da Histologia dos Vertebrados, especialmente 

mamíferos. 
1 — Organização geral dos metazoários; tecidos, órgãos, sistemas, 
aparelhos. 

2 — Os tecidos. 
a) Tecidos epiteliais: estudo especial dos epitélios de reves

timento e glandulares. 
b) Tecidos de natureza conjuntiva: 

i) conjuntivos propriamente ditos 
ii) cartilaginosos 
iii) ósseos. 
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c) Sangue e linfa. Estudo especial dos glóbulos vermelhos, 
dos glóbulos brancos e das plaquetas. 

d) Tecidos musculares: liso, estriado, cardíaco. 
e) Tecido nervoso. 

i) as células no tecido nervoso: nervosas e gliais (ma-
gróglte fibrosa, protoplásmica, micróglia, oligoden-
droglia). 

ü) diversos tipos de fibra nervosa. 
ití) origens e terminações nervosas. 
üii) histofisiologia do tecido nervoso: continuidade e con-

tiguidade reflexa incondicionadas e condicionadas. 
3 — Noções sôbre a estrutura histológica dos principais órgãos: 

a) Aparelho circulatório. 
b) Aparelho respiratório. 
c) Aparelho digestivo. 
d) Pêlo. 
e) órgão hêmato-e linfopoiético. 
f) Órgãos endócrinos. 
g) Aparelho genital masculino. 
h) Aparelho genital feminino. 
i) Aparelho urinário. 
j) Noções sôbre os órgãos nervosos e dos sentidos. 

G — Alguns problemas especiais 
1 — Diversos tipos de associação entre os seres vivos: simbiose, pa-

rasitismo, etc. 
2 — Noções sôbre a nutrição e o crescimento nos metazoários — 

vitaminas e trefonas. Fatores que influem na metamorfose e no cres
cimento (hormônios, ácidos aminados). 

3 — Noções sôbre os mecanismos de integração nos metazoários: 
humorais e nervosos. 

4 — Regeneração e problemas correlates. 
5 — Prodessos de defesa dos seres vivos. (Defesa citológica e 

humoral). 
6 — Senoscência e morte. 
N. B. — O presente programa será desenvolvido em três anos. A 

primeira parte, lecionada sempre aos alunos do 1.° ano, constará do es
tudo das generalidades, morfologia celular, microscopia e técnica citoló
gica. O resto do programa será lecionado em dois anos. As aulas serão 
dadas aos alunos do 2.° e 3.° anos conjuntamente, sendo a matéria divi
da de tal maneira que os alunos possam indiferentemente estudar qualquer 
das partes em 1.° lugar. 
Õ — CURSO PRATICO 
A — Microscopia 

a) Microscopia simples e composta. 
b) Estática. 
e) Aparelho de iluminação. 
d) Objetivas: poder definidor — correção das aberrações. Poder 

ressolvente — abertura numérica e sua importância, interfe-
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rência e difração — experiências de Abbe. Teoria de Abbe. 
Classificação das objetivas. 

e) Oculares. 
f) Det. das constâncias óticas. 
g) Manejo de microscópio. 

1 — Micrometria. 
2 — Ultramicroscopia e fundo negro. 
3 — Desenho ao microscópio. 

B — Técnica Citológica 

1 Noções gerais. A preparação microscópica. Lâminas e la-
mínulas. 

2 — Exame a fresco. 
3 — Colorações vitais. 
4 — Dissociações. 
5 — Fixação. 
6 — Inclusão. 
7 — Microtomia. 
8 — Distenção e colagem. 
9 — Colorações: teóricas — classificação dos métodos e dos co

rantes. 
10 — Impregnações. 
11 — Descalcificação — Injeção de massas coradas. Despigmentação. 
12 — Montagem, conservação. Lutagem. 
13 — Realização de preparações pelos principais métodos citológicos. 

C — Estudo prático da morfologia celular: 

Citoplasma fundamental, citoplasmas diferenciados ç específicos, 
paraplasmas; núcleo; membrana celular; centro celular e orgâ
nulos; metaplasmas; mitose e amitose. 

D Estudo prático da reprodução; 

(Especialmente espermatogênese e orogenese) embriogenia e or-
ganogenia dos vertebrados. 

E — Estudo prático da citogenética. 

F — Estudo prático dos tecidos: 

Epiteliais de natureza conjuSntiva, sangue (incluindo contagens 
dos elementos figurados e fórmulas leucocitánas), muscuia 
res e nervosos. 

G — Estudo prátieo da estrutura dos órgãos dos vertebrados. 
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5.a SUBSECÇÃO — GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
CADEIRA DE HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO 

Prof. JEAN GAGÉ 

1.° ANO 

1 — História Romana (Das origens até o fim da República) — 
Prof. Gage. r ' 
2 — História Romana (Império. Instituições), (com o 2 ° e 3 ° 
anos) — Prof. Gagé. 
8 — História Bizantina (Bizâncio e sua civilização. Contactos com 
o Islam e o mundo eslavo), (com o 2.° e 3.° anos) — Prof. Gagé. 
o o4 ToHÍStÓria C?|onÍal <A Partilha da África no século XIX), '(com 
o 2.° e 3.° anos) — Prof. Gagé. 
„ „Ç — História Oriental (Das origens até as guerras médicas) — Prof 
E. Simões. 
6 — História Grega (Das origens até o fim da Guerra do Pelono-
neso) — Prof. E. Simões. 
_ 7 — História Medieval (Das grandes invasões do V século até a 
Cruzadas), (somente no 2.° semestre) — Prof. E. Simões. 
8 — História Helenística (Da conquista de Alexandre até a con
quista romana), (somente no 1.° semestre) — Prof. E. Simões. 

2.° ANO 

1 — História Bizantina (Bizâncio e a sua civilização. Contactos 
com o Islam e o mundo eslavo), (com o í.° e 3.° anos) Prof. Gagé. 

2 — História Colonial (A partilha da África no século XIX) (com 
o 1.° e 3.° anos) — Prof. Gagé. ' 
3 — História Romana (Império. Instituições), (com o 1 ° e 3 ° 
anos) — Prof. Gagé. 
_, 4 — História Moderna (Renascença, Reforma, Contra-Reforma, 
Século de Luiz XIV), (com o 3.° ano) — Prof. Gagé. 
„ 5,— História Contemporânea (A unidade alemã. A política das 
Grandes Potências (1871-1914), (com o 3.° ano) — Prof. Gagé. 
6 — Seminário (Questões pedagógicas), (com o 3.° ano) 
Prof. Gagé. 
7 — História da África (Antigüidade e Idade Média), (somente no 
1.° semestre) — Prof. E. Simões. 

3.° ANO 

1 — História Bizantina (Bizâncio e a sua civilização. Contactos 
com o Islam e o mundo eslavo), (com o 1.° e 2.° anos) Prof. Gagé. 

2 — História Colonial (A partilha da África no século XIX) (com 
o l.<> e 2.° anos) — Prof. Gagé. * 
3 — História Romana (Império. Instituições), (com o Io e 2 o 

anos) — Prof. Gagé. 
c, f "7 História Moderna (Renascença, Reforma, Contra-Reforma. 
Século de Luiz XIV), (com o 2.° ano) — Prof. Gagé. 

33 
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5 História Contemporânea (A unidade alemã. A política das 
Grandes Potências (1871-1914), (com o 2.° ano) — Prof. Gagé. 

6 — Seminário (Questões pedagógicas), (com o 2.° ano) — 
Prof. Gagé. 

7 — História Medieval (A civilização ocidental do XI ao XV século) 
— Prof. E. Simões. 

CADEIRA DE GEOGRAFIA 

Prof. PIERRE MONBEIG 

1.° ANO 

Iniciação sôbre o relevo do solo — Geografia das grandes potências 
da América Latina: Brasil, Argentina (o curso continuará em 1940) — 
Geografia das comunicações — Trabalhos práticos. 

2.° ANO 

Biogeografia — Brasil (matéria igual ao 1.° ano) — Geografia das 
comunicações — Trabalhos práticos. 

3.° ANO 

Biogeografia — Geografia das comunicações — Europa Central (pelos 
estudantes) — Brasil (facultativo). 

Seminários de Geografia reservados aos estudantes que queiram 
especializar-se. 

CADEIRA DE HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO AMERICANA 

Prof. PAUL VANORDEN SHAW 

LIÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A América um verdadeiro laboratório de civilização. O conflito e 
harmonia de raças e culturas. Como a civilização americana se diferencia 
das civilizações européias, asiáticas e africanas. O papel da América 
no mundo de hoje. 

Definições: História; Civilização; Cultura; Americana; Antropolo
gia; Sociologia; Geografia; Psicologia coletiva. Raça. Racial; Tendên
cias; Verdade ou Realidade; Dúvida e Duvidor; Ponto de vista científico; 
Generalidades. América Latina; América Anglo-Saxona, Ibero Améri
ca, América Central, Sul América, América Hispana, etc. Ameríndios, 
Africanos ou Negros; Mestiços, Mulatos, etc. 

PRINCÍPIOS POSTULADOS 
MÉTODOS DE INSTRUÇÃO 
BIBLIOGRAFIA — Vide o anexo. 
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Ia PARTE 

A ÉPOCA PRECOLOMBIANA 

* ~ A história e civilização dos Ameríndios dos Estados Unidos e 
Canada; Maias e Aztecas; Chibehas; Incas; Araucânios; Tupí-Guaranís e 
Caribas. Origem; movimento expansionista; localização geográfica; 
historia interna e relações exteriores; organização política, social, eco
nômica, religiosa; costumes; tradições, línguas e psicologia. 

Bibliografias: Para todos os pontos vide o anexo. 
TU 2 — P^roa: Elementos e atitudes raciais na evolução dos povos 
iberos; história e evolução desde os tempos antigos até a descoberta da 
America; instituições políticas, religiosas, sociais, característicos psico
lógicos como resultados da evolução histórica, da cruzada, da escravidão 
africana no século XV. Cultura nas últimas décadas do século X V A 
experiência colonial de Espanha e Portugal na África e no Mediterrâneo 
e suas conseqüências para o desenvolvimento das administrações coloniais 
na America. 

. .3.~ Africanos. Far-se-á com relação aos africanos o mesmo estu
do teito em relação aos Ameríndios. Devido a certas dificuldades biblio-
graíicas o estudo será restringido às principais nações que forneceram 
escravos para a América. Serão discutidos problemas especiais com 
referencia ao africano por causa de preconceitos raciais existentes em 
certos países como nos Estados Unidos. 

j TÍ~ Ansto-Saxões: Far-se-á um estudo semelhante ao que se fêz 
dos Iberos, acentuando as idéias e tradições constitucionais, religiosas, ca
pitalistas e puritanas. O desenvolvimento da monarquia e do imperia
lismo britânico. 
6 — Franceses: Um semelhante ao dos Anglo-Saxões, acentuando 
os pontos de diferença na índole e evolução dos dois povos. 
2a PARTE 
A ÉPOCA COLONIAL — Espanha e Portugal 
„ * ~~ A descoberta da América. Viagens precolombianas. Colombo. 
Costas e estreitos. O nome da América. 
7 — Os princípios da política colonial de Espanha. Importância de 
Caribe na história da América. As ilhas. Instituições coloniais nas 
Antilhas. 
8 — A ocupação da América Central: Ojeda e Nicuena. Bàlboa e 
o Pacifico. Luta com os homens de Cortes. 
- ?nr".

Côr*es e a conquista do México. Dona Marina. A confedera-
çacjrecnica da conquista. Montesuma. Expansão para o norte e para 
+ » 11i~ÁS ^Ü e.° territorio d» Noroeste. Os "Mistérios do Nor
te". Florida, Califórnia e Filipinas. 
. ^L-" ?izarro e. a conquista do Peru — Os sócios. Atahualpa. Guer
ras civis. Leis e vice-reinado. p uuer 

do e^mágla"6211618 * N°Va Granada- TrêS correntes- Meta, El Dora-
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13 — Valdívia e a fundação do Chile. Os araucânios. "La Arauca-
na" de Eroília. 

14 — La Plata. Siutação. Tentativas. Cavalos e éguas. Buenos 
Aires. Rios. Contacto com o Peru. Paraguai, Uruguai e La Plata. A 
separação. 

15 — A administração colonial da Espanha. Conselhos e Casa. O 
monarca. Vice-reis. Audiências. Fisco. Províncias. Cidades e vilas. 
Corrupção. Reformas de Carlos III. Corregedores, etc. 

16 — Comércio e indústria nas colônias de Espanha. Trabalhado
res. Agricultura e criação de gado. Minas e manufaturas. Restrições. 
Contrabando, etc. Latifúndio. 

17 — Sociedade. Classes: penísulas e crioulos. Vida doméstica e 
intelectual. Arte e letras. 

18 — A Igreja. Clero secular e regular. Pioneiros. Missões. Re
lações com o Estado. Função econômica e bancária da Igreja. 

19 — Os índios e os Negros na época colonial: Leis. Fusão. Mes
tiços. Uambos. Mulatos. Revoluções. Problemas de assimilação e acomo
dação. Influência. Relações com os brancos. 

20 — Resumo: A pirâmide colonial: O rei, a terra, a igreja, a 
espada; as últimas décadas do século XVIII, reformas, etc. 

8.a PARTE 

OS ESTADOS UNIDOS E A FRANÇA 

21 — Expansão da Inglaterra. O século XVI. A passagem do Nor
deste. O "Elisabethan Sea-Dogs". Ensaios de colonização. 

22 A Invasão dos Ingleses. A plantação de colônias. Métodos. 
Resultados. 

23 — Colônias Inglesas no Caribe, no sul do continente e no norte. 
Bucaneros. Chesapeake Bay. As Carolinas. Geórgia e a Flórida. New 
England. 

24 — Elementos étnicos e culturais na ocupação da América do 
Norte. Protestantes, puritanos e católicos. Ingleses, holandeses, sue
cos, franceses, alemães, etc. A sorte dos índios. 

25 — Forças e correntes durante a época colonial: A imigração. 
A geografia. Fatores econômicos. A aristocracia e o seu declínio. Ra
dicalismo e Conservantismo. A Mulher. 

26 — A expansão colonial. Para o oeste. As ilhas. 
27 — A política imperial e colonial da metrópole. Mercantilismo. 

O desenvolvimento de governo próprio. 
28 — Rivalidades coloniais e guerras. Holanda, França, etc. _ Re

sultados. Nova política depois de 1763. O novo espírito nas colônias 
americanas. O desafio. 

29 — A Guerra Revolucionária. Causas. Partidos. Ideologia. Guer
ra. Resultados nos Estados Unidos, na França, na América Latina. 

30 — A França. A Fundação da Nova França. França nos sé
culos XV, XVI e XVII. Colbert. Acádia e o vale de São Lourenço. 
Guiana e Caribe. 

81 — O velho regime no Canadá. Missões jesuíticas. O sistema se-
nhorial. Pouca população a-pesar-das doações feudais. Governo. 
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32 — Os Franceses no coração do continente. 1760-1763. Motivos. 
Mississipi. Valley. Luisiânia e Ilinóis.. Além do Mississipi. 

33 — Rivalidade no Caribe e América do Norte. A queda da Nova 

34 — A história do Haiti no período colonial. Escravos. Origem 
Crioulo. Relações com os brancos. 1697. Plantações. A revolução 
americana e francesa. ^ 

35 — A revolução e independência do Haiti. Causas. Os direitos 
do homem. Napoleao. Toussaint. Louverture, etc. 

CONCLUSÃO DA ÉPOCA COLONIAL 

36 — Comparação dos sistemas coloniais: da Espanha, Portugal 
França, Inglaterra, Holanda, etc. 

37 — A situação política e racial no fim da época colonial. 

4a PARTE 

INDEPENDÊNCIA 
38 irj

Par"8.e"* um estudo comparativo dos movimentos independen
tes em toda a América, desde o ponto de vista de: causa, ideologia ins
piração, vultos e personagens de importância e das conseqüências nos 
Estados Unidos, Haiti, Canadá e América Latina. As guerras, sendo só 
meios para um fim, serão omitidas nas discussões e estudos. 
5a PARTE 

OS SÉCULOS XIX E XX NOS ESTADOS UNIDOS 

. 39..~ A Uniao, Norte-Americana: Estados federais. Os princípios 
da unia0._ Ganhando o oeste. Organização dos domínios nacionais. A 
Constituição Federal. 

40 — Federalistas e Republicanos: Washington. Hamilton e Jef-
ferson. Divergência sôbre a política européia. A queda dos federalistas. 
tendências nacionalistas sob os Republicanos. 
u 41 ÍT A a<Jnisi«ao da Flórida e Luisiânia e a travessia das monta
nhas. Espanha, França e Inglaterra no noroeste. Questões de limites 
A ocupação da Transapaláchia. 

42 — Os direitos dos neutrais e a guerra de Mr. Madison. A crise 
no comércio dos Estados Unidos. Abrindo a Luisiânia. Tratados. 
,13 ~ ° "middle West" e a democracia Jacksoniana. A fronteira 
na. historia dos Estados Unidos. A agricultura e escravidão, comércio 
etc. no oeste do centro. Andrew Jackson. 
44 — Chegada ao Pacífico. Texas. Guerra com o México. Ouro 
Oregon. Alaska. 
. . -45 ~ D.issidêl,cias seccionais. As duas interpretações da Consti
tuição. Nacionalismo depois de 1812. Divergências seccionais. Os con
flitos e as transações de 1820 e 1850. A balança de poder em 1850-1860. 

46 — A guerra civil. Causas e novas interpretações. Resultados. 
Fprrí7~7 ínte«5an.doa MÇâov índios. Minas. Fazendas. Estradas de 
Ferro. A influencia do oeste na política nacional. e 
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48 "Big Business" e o domínio nacional. A revolução indus
trial. Produção em grande escala. Monopólios e trusts. Problemas so
ciais. Esforços para corrigir o mal-estar. 

49 — Imperialismo. Cuba. Hawai Panamá, etc. Theodore Roosevelt. 
50 A guerra mundiaL Woodrow Wilson. A crise de 1929. Frank-

lin Roosevelt. A situação atual dos Estados Unidos. Problemas. O que 
é um americano. 

NO CANADA' 

51 Os Loialistas fundam uma nação nova. Canadá antes de 1774. 
Loialistas. Separação de Upper and Lower Canadá 1812. Emigração 
britânica depois da guerra. Governo próprio. Revolução, união e do
mínio. . . . i j 

52 Rivalidades e problemas econômicos da América inglesa do 
n°r 53 _ A federação e expansão do Canadá. 1867. O noroeste. Es
tradas de ferro. Relações com os Estados Unidos. A guerra mundial. 
Relações com Londres. A situação atual do Canadá no império e no 
mundo. 

6a PARTE 

HAITI 

64 — História do Haiti nos séculos XIX e XX. Problemas espe
ciais. Desenvolvimento cultural. A intervenção americana. Haiti de hoje. 

7.a PARTE 

55 — A América Espanhola entre 1810 e 1825. Guerra. Chefes. 
Idéias políticas. Raças. A destruição da pirâmide. Confusão e anarquia. 

56 — A época dos Caudilhos. 1825-1832. 1852-1876. Origem, atua
ção e fim. 

57 Princípios de estabilidade. Causas. Exemplos. 
58 — Modernismo e radicalismo. Antes e depois da guerra mundial. 
59 _ problemas especiais da América Latina em Geral e novas ins

tituições criadas para solver estes problemas. Causa. Cruzamentos de 
Íaías e de culturas. A revolução industrial. A falta de uma idade 
média. ... 

60 — Política. Constituições, revoluções, ditaduras, partidos, per
sonalismo, continuísmo, presidencialismo, etc. 

61 — Militarismo: A natureza do problema. O militar e a políti
ca. Razões econômicas. Soluções. 

62 — Clericalismo. Na Colônia, México e Peru. Tendências no 
Brasil. . . , 

63 — Agrarianismo. Os latifúndios. Influência política e social dos 
grandes "Hacendados". A revolução no México. Fome de terra. 

64 — Matérias primas. Nações industriais. Capitalismo. Falta de 

65 — Imigração. A necessidade de braços. Problemas que surgem 
de ordem cultural, econômico, político e racial. 
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66 — Questões de fronteiras. O "uti-possidetis" de 1910. Guer
ras, Paraguai, Guerras do Pacífico, do Gran Chaco, etc. 

67 — Indigestão cultural e raciaL Idéias e ideais de todo o mundo 
quando o que é necessário é uma cultura própria do meio com meios 
ricano8 ~ ImPeMalÍSm0* Panamericanism°- Panlatinismo. Capital Ame-

das Nações^185068 "^ °S EStad°S UnÍd°S' Europa e Ásia e com a LiK« 

70 — O verdadeiro sentido da cultura latino-americana. O futuro. 

V,,-et£?
TA:,,Para ,°S. números 60 a 69 estudar-se-ão as causas, origens 

?s! ^aSr,-erde-SenV0lviment0 de cada P ° n t 0 tomando exemplos é imftra-
çoes da história nacional de muitos países. í m p i o s e nustra-
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Paul Padin — Sôbre os Índios Americanos. 
William Prescott — Sôbre o México e o Peru. 
Navarro y Lamarca — já citada. 
Moisés Saens — Sobre ei índio dei Peru. 
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C. C. Seligman — The races of África. 
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Artur Ramos — O negro Brasileiro. 
Nina Rodrigues — Animismo na Baía. 
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C A D E I R A D E HISTÓRIA D A CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

Prof. ALFREDO ELLIS JÚNIOR 

ema* 1'n,^?laCã0 í^ nac.io.n.alidade portuguesa. Sistema racial portu
guês. Quadro geral da civilização portuguesa em princípios do século 
XVI. Historia européia nesse século. Fatos principais que determina
ram a epopéia da navegação. ™ m a 

2; Descobrimento do Brasil. Principais descobrimentos portugue
ses e espanhóis. Primeiras tentativas do reconhecimento da terra Pri
meiras demonstrações do tráfico comercial. Primeiras expedições navais 

3. Os primeiros povoadores. Seleções emigratórias. 
4. A tentativa colonisadora de Martim Afonso de Sousa. 
5. A experiência feudaliforme das capitanias. 

6. Os elementos da colonização. Seleções imieratórias. Compor
tamento socio-biologico dos colonos no meio americano. 
• 7. Aspectos do território. Análise de diversos ambientes geográ
ficos brasileiros. Motivos da heterogeneização étnica. 
i T>8- \fundação dos núcleos principais. S. Vicente, Santos, S. Pau
lo, Baia, Olinda, Recife, Rio de Janeiro, Cananéia, Itanhaem, Iguape 
Pnmordios da vida municipal e da administração geral. 

9. A atuação missionária e a Igreja em geral. Psicologia reli
giosa dos povoadores. 
10. O desenvolvimento da colônia no séc. XVI. Motivos econômi
cos. Prosperidade açucareira. Rudimentos de cultura. 
- 11- .Primeiras explorações do hinterland. Dificuldades na penetra
ção. Diferença de procedimentos entre os colonos vicentinos e os do 
norte. Porque da nao penetração no interior nos núcleos coloniais do 
norte. Conquista territorial do norte. 
Br *f'

 As informa«ões lusitanas e alienígenas quinhentistas sôbre o 
13. Primórdios da indústria açucareira e da pecuária. Motivos 
porque o açúcar prosperou no norte e não logrou firmar-se no sul Ci
clos econômicos do Pau Brasil e do Açúcar. 
* u i14"- Asi

salt
J
0S estrangeiros e resistência lusitana. Tentativas de es

tabelecimento dos_ franceses. Domínio espanhol. Alcácer Quibir. D o m 
Sebastião. Invasão do duque de Alba. «*"'""• u o n 
cisco1 de So^sa!aÇa° d° moVÍmento entradista. Governadores. Dom Fran-
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16 Aspectos da vida comum no século XVI. Propriedade. Forma
ção sociológica. Comunistarismo. Patriarcalismo. índices intelectuais 
dos diversos núcleos coloniais luso-americanos. 

17 As invasões holandesas e a reação nacionalista. Pródromos da 
luta entre a Holanda e a Espanha. Baía. Pernambuco. Conseqüências 
do domínio espanhoL Fim das invasões holandesas. Padre Antônio 

18. Desenvolvimento progressivo do aparelho administrativo colo
nial do século X V H . 

19. A vida municipal seiscentista. Os fundamentos ibéricos do mu-
nicipalismo. Franquias municipais. 

20. O bandeirismo da caça ao índio. Seus fundamentos econômicos. 
Seus fundamentos idealísticos. 

21. A luta contra os jesuítas. 
22. A reintegração lusa, suas causas e suas conseqüências. 
23. Depoimentos alienígenas e os de origem portuguesa sôbre o 

século XVII. V T _ 
24. As letras e o progresso da cultura no século X V U. 
25. Pródromos da descoberta do ouro nas gerais. Decadência do 

ciclo do açúcar. . 
26. Descobertas de riquezas minerais e suas conseqüências. 
27. A expansão amazônica e a platina. A conquista do extremo 

norte. A fundação da Colônia do Sacramento. ... 
28 A civilização do ouro. O desprestígio da altivez planaltina pe

los governantes lusos. Os quintos. D o m João V. O deslocamento para 
o sul do eixo econômico brasileiro. O papel do no S. Francisco. 

29. As letras e as artes no Brasil setecentista. 
30. A administração geral da América-portuguesa. Costumes co

loniais. Transplantação da sede colonial para o Rio de Janeiro. 
31. A consolidação do território. Guerra da Sucessão da Espanha 

e seus reflexos no Brasil. 
32. Agitações nativistas. Aclamação de Amador Bueno. Manoel 

Beckmann. Guerra dos Emboabas. Guerra dos Mascates. Conjuração 
mineira. . __ ' . , . . 

33. Transplantação da corte para o Brasil. Fim do período colo
nial. Últimos governadores e Vice-reis. 

34. Pródromos e causas da independência. Feijd. Pedro I. An-
3õ! l.° Império. Independência do Uruguai. Ituzaingó e campanha 
Cisplatina. Constituição de 1824. -„.,, . 

36. Abdicação e regências, a evolução democrática. A luta aos 
Caramurús e dos Chimangos. _^. '• 

37. O desenvolvimento da indústria cafeeira. Começo do ciclo do 
%8. O reinado de Pedro II. Maioridade. Guerras internas. Far
rapos. Praieira. Liberal paulista-mineira de 42, Cabana, etc. 

39. Campanha contra Rosas. 
40. Campanha contra Lopez. 
41. Artes e letras no século X I X 
42. Campanhas sociais e políticas. Propaganda republicana. *e-

deração e abolição. _ ,tKU/.„ 
43. Ocaso e queda do Império e implantação da KepuDiica. 
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CADEIRA D E E T N O G R A F I A BRASILEIRA E LÍNGUA 
TUPÍ-GUARANí. 

Prof. PLÍNIO AIROSA 

CAPÍTULO 1.° 

1 — Síntese histórica do desenvolvimento da Etnografia. A His
tória e a Geografia. Ciências correlatas. Denominações diversas. Es
tudo crítico das denominações. 

2 — Orientação moderna. Idéias gerais sôbre Etnia, Raça, Ciclo 
Somas e Noos. 

8 — Conceito geral de cultura. Elementos culturais. Patrimônios 
culturais. Escola Evolucionista. Lei dos três estados. 

4 — Estudo detalhado de três elementos culturais: de ordem ergo-
lógica (economia), de ordem animológica (religião) e de ordem socio
lógica (família). Morgan, Hahn, Grosse e Tylor. 

5 — Conceitos de Goldenweisser. Concepções dominantes nos fins 
do século XIX. 

6 — Conjuntos culturais (Kultureinheit). Requisitos mínimos. O 
método histórico-cultural. 

7 — Aspectos homólogos e análogos. Paralelos etnográficos, ou 
critério das correlações. Doutrina da independência. As idéias elemen
tares de Bastiam Monogenismo. Critérios diversos seletivos. 

8 — Ciclos culturais. Teoria geral. Teoria hiperdifusionista. Olo-
genese cultural. Estabelecimento dos ciclos. 

9 — Elementos ergológicos, animológicos e sociológicos. Peso et
nográfico de cada um deles. Comentários críticos. CAPÍTULO 2.° 

10 — Economia. Caça e pesca. Aparelhagem característica de caça 
e pesca. O cultivo da terra. 

H — O fogo. Processos típicos de sua obtenção. Iluminação. Usos 
diversos do fogo. Cachimbos. 

12 — A habitação. Abrigos, tendas e casas. Planta e elevação. 
Paredes e telhados. Tipos diversos. Mobiliário. 

13 — Vestes. Matéria prima. Ornatos e insígnias. Zonas de pu
dor. Peças de vestuário. Penteados. 

14 — Armas em geral. Maças e punhais. Lanças. "Bumerangs". 
Propulsores. Sarabatanas. 

15 — O arco e a flecha. Tipos diversos. Secções transversais dos 
arcos. Pontas de flecha. Escudos e couraças. 

16 — Utensílios diversos. Hachas e martelos. Tornos. Aparelhos 
de Tecelagem. Cestaria e cerâmica. 

17 — Transporte. Tipos diversos de carga. Veículos terrestres. A 
roda. O trenó. 

18 — Transporte por água. Navegação. Embarcações. Tipos pri
mários. 

19 — Manifestações artísticas. Música. Instrumentos e sua clas
sificação. A dança. Decoração. Escultura. Máscaras. 

20 — Família. Organização social. Práticas sociais. O nascimen
to, a puberdade e a morte. 
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21 Mutilações sexuais e dentárias. Tatuagens. Deformação cor
poral. Trepanação. „ ^ . „ . ~ 

22 — A sepultura. Tipos diversos. Mumificaçao. Cremaçao. Ca
nibalismo. 

CAPÍTULO 3.° 

23 — Estudo especializado dos grupos étnicos brasileiros. Idéias ge
rais sôbre sua classificação. Histórico. Defeito dos métodos emprega
dos. Martius. Von den Steinen. P. Ehrenreich. 

24 Os tupí-guaranís. Área de predomínio e elementos culturais. 
A língua. _, , __. 

25 — Gês. Nuaruaques. Carirís. Panos. Bororós. Outros grupos 
étnicos. Grupos do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Colômbia e das 
Guianas. . VÍ^<L 

26 Visão panorâmica do ambiente etnográfico brasileiro, ütno-
grafos, viajantes e sociólogos. Museus etnográficos modernos. 

SEGUNDA PARTE 

TUP1-GUARANI 

27 _ Fonologia. Sons e letras. Vogais. Quantidade. Grupos vo-
cálicos. Consoantes. Valores fonéticos das consoantes. 

28 — Sílaba e vocábulo. Quantidade prosódica. Tonicidade. Me-
taplasmos. ... n _•,-_ 

29 — Ortografia. Estudo geral dos sistemas ortográficos. O alfa
beto português. Vantagens e inconvenientes do emprego. Notações or

tográficas. Sistemas ortográficos especiais. 
30 — Taxeonomia. Categorias gramaticais. Caso especial da pos-

posiçao.^ gubgtantivos: Concretos e abstratos. Próprios e comuns. 
Primitivos e derivados. Simples e compostos. Coletivos. 

32 _ Gênero, numero e grau dos substantivos. Exemplos. 
33 — Adjetivos. Qualificativos e determinativos. Qualificativos pá

trios. Demonstrativos. Interrogativos. T>0^.ÍT:„„a 
34 — Adjetivos possessivos e numerais. Distnbutivos. Partitivos. 

Indefinidos. Gênero, número e grau. Comparativos e superlativos 
35 — Pronomes e índices pronominais. Regra e exceções relativas 

ao emprego dos índices. Pronomes pessoais. Várias funções desempe
nhadas pelos pronomes na frase. 

36 — As chamadas declinações. Casos de genitivo. Regras espe
ciais sôbre a substituição do pronome. Pronomes interrogativos. Pro

nomes indefinidos. ,. , , _ _ • 
37 — Os demonstrativos gerais e demonstrativos de relação e reci

procidade. Regras e exceções. . __»„ 
38 _ Os verbos. Sistema verbal. Primeira e segunda conjugação. 

Regulares e irregulares. Transitivos e intransitivos, defectivos, etc. 
39 — Conjugação. Modos e tempos. Indicativo. Os futuros, im

perativo e permissivo. "" _ . ... . p00-ras 
40 — Infinitivo. Tempos do infinitivo. Gerundio, supino. Kegras 

de formação. Particípios. Outros modos. 
41 — Paradigmas de conjugação. Verbos de I a e 2 a conjugação. 

Transitivos e intransitivos. 
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42 — Conjugação negativa, interrogativa e negativa-interrogativa. 
Características. Processos. Partículas. Os verbos irregulares. 

48 — Verbos ativos, passivos, recíprocos, reflexivos, etc. Partículas 
especiais de formação. Partículas de concomitância, de coerção, de exe
cução, etc. 

44 — Verbos transitivos e intransitivos. índice de transitividade. 
Verbos imitativos e frequentativos. 

45 — Estudo especial dos particípios. Substantivos e adjetivos apar-
ticipais. Partículas de tempo. 

46 — Advérbios. Posposições. Conjugações. Interjeições. 
47 — Elementos mórficos da palavra: tema, radical ou raiz. Afixos. 

Partículas e palavras prefixantes e sufixantes. 
48 — Derivação. Sufixos nominais (substantivos e adjetivos). 
49 — Composição. Prefixação, juxtaposição, aglutinação. Hibri-

dismos. 
50 — Sintaxe. Dos membros da proposição. Proposição complexa. 

Proposição relativa. 
51 — Características essenciais da sintaxe tupí-guaraní. Particula

ridades sintáticas. Tradução dos textos. Vocabulários antigos e 
modernos. 
Nota — Em correspondência com o desenvolvimento do curso serão 
desde logo iniciados os trabalhos de aplicação: tradução, versão e análise 
de frases simples e dos textos antigos e modernos. 

CADEIRA D E FILOSOFIA 

Programa idêntico ao da Secção de Filosofia. 

CADEIRA D E SOCIOLOGIA 

Programa idêntico ao da Secção de Filosofia. 

CADEIRA D E HISTÓRIA D A CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

Programa idêntico ao da Sub-secção de Geografia e História (2.° ano). 

CADEIRA D E GEOGRAFIA H U M A N A 

Programa idêntico ao da Sub-secção de Geografia e História 
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CADEIRA DE DIREITO POLÍTICO 

Prof. Padre LEOPOLDO AYRES 

8.° ANO 

INTRODUÇÃO 

DEFINIÇÃO — DIREITO FINANCEIRO 

1. O imposto. Teoria geral do imposto. 
2. Os bens dominiais e as taxas: evolução — sua importância con

temporânea. 
3. O empréstimo: sua regras — suas modalidades. 
4. O orçamento: os problemas que suscita. 

O PROBLEMA DA SOBERANIA 

1. O Estado de Direito divino. 
2. A filosofia jurídica dos tempos modernos. 
3. A teoria do contrato social. 
4. As concepções recentes sôbre o fundamento jurídico da idéia de 

soberania e, em particular, as teorias institucionalistas de Hau-
riou, realista de Duguit, clássica de Esmein, sociológica de Davy. 

6a SUB-SECÇÃO — CEÈNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 

CADEIRA DE ECONOMIA POLÍTICA 

Prof. HUGON 

1.° ANO 

INTRODUÇÃO 

1 — Definições. Objeto e natureza da Economia Política. 
2 — Os métodos em Economia Política. 
3 — o seguimento do pensamento e dos fatos econômicos. 
4 — As grandes divisões da Economia Política e plano do curso. 

PRIMEIRA PARTE: A PRODUÇÃO 

Capítulo preliminanr Os diversos sistemas da produção. 

Secção 1 — A vida econômica primitiva. 
" 2 — A economia fechada. 
" 3 — A economia artesã. 
" 4 — A economia capitalista. 
" 5 — A economia socialista integralmente planificada. 
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Capítulo I — Os quadros técnieos e jurídicos da produção. 
Secção 1 — A divisão do trabalho. 

2 — O maquinismo. 
» l ~ A ,?í°PíÍeJ

dad,e Priv a d a dos agentes da produção. 
4 — A liberdade do trabalho e da concurrência. 

Capítulo II — O quadro industrial. 
Secção 1 — A concentração horizontal e vertical. 

" \ ~ XS
Tif"

te.ndimentos ~ o» cartéis e os trusts. 
8 — O Estado e a produção industrial. 

Capítulo III — O quadro agrícola. 
Secção 1 — As características. 

2 — Sua evolução. 

Capítulo IV — O quadro comercial. 

Secção 1 — As características. 
2 — Evolução. 

Capítulo V — O quadro bancário. 

Secção 1 - A organização - Os estabelecimentos bancários. 
i — O funcionamento — As operações bancárias. 
o — A evolução. 

S E G U N D A P A R T E : A C I R C U L A Ç Ã O 

TÍTULO I — A circulação sôbre o mercado interno. 

Capítulo. 1 — A moeda. 

Secção 1 — A moeda metálica. 
2 — A moeda de papel. 
8 — A evolução das moedas no mundo desde 1914. 

Capítulo 2 — Os preços. 

Secção 1 - 0 preço e_ a oferta e o pedido de uma mercadoria 
» Í ~ A í o r m a c a o do Preco n ° regime da livre concurrência. 

d — A formação do preço n 0 regime do monopólio. 
Capítulo 3 — 0 valor da moeda. 

Secção 1 — A teoria quantitativa. 
" \ — As críticas antiquantitativas. 

3 — A síntese — A teoria psicológica. 

TÍTULO II — A circulação no mercado internacional. 

Capítulo 1 _ O conhecimento do comércio internacional: as estatísticas-
seus resultados; suas interpretações estatísticas, 

Cau tu o l ~ O í ? " 5 - dES TtaS T S u a comP<*icã° e seu equilíbrio. 
CaElô 1 ~ A ffiecanismo do «"^rcio internacional - o câmbio. 
Capitulo 4 — 0 problema dos transportes. 
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Secção 1 — E m teoria. 
" 2 — Exemplos de transportes depois da guerra de 1914. 

Capítulo 5 — O Estado e o comércio internacional. 

Secção 1 — As teorias: o câmbio livre e a intervenção. 
" 2 — Os fatos: a política comercial. 

Conclusões sôbre a circulação. 

TERCEIRA PARTE: OS RESULTADOS DA PRODUÇÃO E DA 
C I R C U L A Ç Ã O 

TÍTULO I — Os resultados individuais ou a divisão. 

Capítulo 1 — O salário. 
" 2 — 0 lucro. 
" 3 — A renda. 
" 4 — O interesse. 
" 5 — O problema social da divisão. 

TÍTULO II — Os resultados gerais da Divisão. 

Capítulo 1 — As crises econômicas. 
Secção 1 — Estudo das crises econômicas mundiais desde o começo 

do século XIX até 1929. 

Capítulo 2 — Crises econômicas e lucros econômicos. 

C A D E I R A D E HISTÓRIA D A S D O U T R I N A S E C O N Ô M I C A S 

Prof. HUGON 

2.° ANO 

Curso da história das doutrinas, das teorias e dos fatos econômicos. 

INTRODUÇÃO 

I — Fim da história das doutrinas econômicas. 
II — Caráter complementar das doutrinas (arte econômica) e das 

teorias (ciência econômica). 
1 — ação da arte sôbre a ciência. 
2 — ação da ciência sôbre a arte. 

ni — Interesse da história das doutrinas, das teorias e dos fatos 
econômicos. 
1 — interesse permanente. 

a) estudo explicativo. 
b) estudo criador 

2 — interesse atual: doutrina, teorias econômicas e a crise 
desde 1929. 

IV — Plano do curso. 
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PRIMEIRA PARTE: O PENSAMENTO E OS FATOS ECONÔMICOS 
DA ANTIGÜIDADE AO SÉCULO XVHI 

Capítulo I — O pensamento econômico na Antigüidade. 
Capítulo II — O pensamento econômico na Idade Média. 
Capítulo III — O mercantilismo. 
Secção 1 — Os fatos que correspondem ao aparecimento do mer

cantilismo. 
2 — As características e as nuances do mercantilismo. 

§ 1 — Características. 
§ 2 — Nuances: 

1 — fôrma metálica. 
2 — fôrma industrial. 
3 — fôrma comercial. 
4 — fôrma fiduciária. 

SEGUNDA PARTE: AS GRANDES CORRENTES MODERNAS DO 
PENSAMENTO ECONÔMICO 

TÍTULO I — A Ação — A Escola fisiocrática e a Escola clássica, ou a 
corrente liberal e individualista. 

Capítulo 1 — A escola fisiocrática. 

Secção 1 — As teorias fisiocráticas. 
§ 1 — As leis físicas. 
§ 2 — As leis sociais. 

Secção 2 — A aplicação dos princípios fisiocráticos à realidade con
creta da época. 
§ 1 — no domínio agrícola (legislação sôbre os cereais). 
§ 2 — no domínio industrial (condição dos trabalha

dores, etc.). 
§ 3 — no domínio fiscal (finanças públicas, im

postos, etc). 

Capítulo 2 — A Escola clássica. 

Secção 1 — Os caracteres gerais da Escola inglesa clássica. 
2 — O mecanismo da vida econômica na doutrina da Esco

la clássica. 
§ 1 — O valor e os preços. 
§ 2 — A produção em suas relações com o desenvolvi

mento da população. 
§ 3 — A teoria do imposto territorial. 
§ 4 — A teoria do salário. 

TÍTULO H — As Reações contra a corrente liberal e individualista. 

Sub-Título 1.° — Reações contra o "método" e a teoria. 

Secção 1 — A Escola histórica: 

§ 1 — A antiga Escola histórica ou o histerismo ético 
e econômico: Rosher, Knies, Hildebrand, etc... 

34 
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§ 2 — A nova escola histórica ou o neohistorismo: Sch-
noller, Brentano, Bücher, etc.... 

Secção 2 — As escolas hedonísticas: 
§ 1 — Escola austríaca: Henger, Bohm-Bawerk, Wieser 

'(Áustria) Clarck Patten, Carver, Fetter (Amé
rica do Norte) Aftalion e Bodin (França). 

§ 2 — Escola matemática: Gournot, Jevous ,Leon Wal-
ras, V. Pareto, Gossen, Fisher, Antonelli, Aupetit, 
Colson, Pantaleoni, Barone, Guido Sensini, etc... 

§ 3 -— Escolas sociológicas: 
a) a tendência antiga ou a bio-sociologia eco

nômica: Rodbertus, Schaeffle, Worms. 
b) a tendência atual ou a sociologia econômi

ca positiva: F. Limiaud, Sonibart, Othmar-
Spaun, Pareto, etc.... 

Capítulo n — As reações contra a "política" individualista. 
§ 1 — reação social, 

Lionardi, etc.... 
O socialismo da cátedra, O solidarismo, 
A economia dirigida, etc.... 

§ 2 — reação nacional: 
Liot, Cauwé, Brocard, etc.... 

§ 3 — reação religiosa: 
o catolicismo social, 
o protestantismo social. 

Sub-Título 2.°: As reações socialistas contra o individualismo. 

Capítulo 1 — O socialismo dito "utópico" 
Capítulo 2 — O socialismo dito "científico" 

O marxismo e as teorias de K. Marx. 
Capítulo 3 — O socialismo desde Marx. 
1 — O socialismo moderado: Kantsky, Hilferding, etc. 

2 — O socialismo extremista: Sorel, Tortellier, Berth, La-
gardelle, etc... 
O bolchevismo. 
Conclusões gerais. 

C A D E I R A D E ESTATÍSTICA 

Prof. Dr. LUIGI GALVANI 

I — CURSO TEÓRICO (3 aulas semanais) 

A) INTRODUÇÃO 

1 — Fenômenos coletivos ou de massa, ou estatísticos. Necessidade 
do emprêgo_de métodos e processos técnicos apropriados para sintetizar 
as observações efetuadas sôbre os fenômenos individuais dos quais re
sultam os fenômenos coletivos. — A estatística como método e como 
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técnica para o estudo quantitativo dos fenômenos estatísticos. — A des
coberta, por via indutiva, das leis que governam os fenômenos coletivos 
e o objetivo que visam as aplicações do método e da técnica estatística. 
Exemplos de leis estatísticas. 

t*
 2 7" Umdade estatística e dado estatístico. Séries estatísticas — 
(dependentes de u m caráter qualitativo ou mutável) e seriações estatísti
cas (dependentes de u m quantitativo ou variáveis). Casos duvidosos e 
casos em que é possível a transformação das séries em seriações — 
Séries e seriações de freqüência, séries territoriais, seriações históricas 
ou temporais: distinção destas em estáticas e dinâmicas (evolutivas os-
cilatórias, periódicas. — Séries ordenadas (lienares, cíclicas) e não orde
nadas (ou desconexas). — Seriações segundo a continuidade ou descon-
tinuidade da variável de que dependem. — Distinção dos caracteres "quan
titativos contínuos em graus de amplitudes iguais ou desiguais. 

3 — Levantamento dos dados estatísticos (Grandezas intensivas e 
extensivas) e suas fases sucessivas. 

4 ~ 8> p,alM> de levantamento — Determinação do fenômeno cole
tivo; limites de precisão e especialização; limites de especialização; li
mites de espaço, de tempo de casos observados. Modalidades do levan
tamento; como, quando, por quem, com que meios, com que instrumentos 
deve ser feito — Levantamentos públicos e particulares; automáticos e 
reflexos. 
b) Coleta dos dados. Coletas preliminares e definitivas; ocasionais 
periódicas e contínuas; diretas e indiretas, completas, incompletas e mais 
do que completas. Coletas representativas e não representativas. 

c) Apuração dos dados. Enumeração. Classificação (em classes 
simples e combinadas). Apurações manuais e mecânicas. 

d) Organização dos dados em quadros estatísticos simples e com
plexos, e em tabelas estatísticas simples e complexas. Quadros e tabelas 
com dados primitivos, derivados e mixtos. Tabela (de dupla entrada) 
de contingência e de correlação. 
B) ESTUDO QUANTITATIVO INTRÍNSECO DOS FENÔMENOS 

ESTATÍSTICOS 
1 — Intensidade de um caráter quantitativo (variável) observado 

numa coletividade. 
a) Intensidade global. Intensidade média; definição, propriedades, 
cálculo das várias médias de uso comum na estatística. Médias depen
dentes de todas as intensidades dadas: média aritmética simples e pon
derada; média geométrica simples e ponderada; média harmônica sim
ples e ponderada. Médias não dependentes de todas as intensidades da
das; valor normal ou moral, valor dominante. Interpretação gráfica e 
mecânica de algumas médias. Médias objetivas e subjetivas. Afasta
mentos em relação aos valores médios e suas propriedades. Escolha da 
média para cada caso particular. 

b) Extensão de certos conceitos de média aos caracteres qualitati
vos observados em uma coletividade, com aplicação das propriedades for
mais das médias de caracteres quantitativos. A média aritmética, a me
diana e a norma de uma mutável linear, de uma mutável cíclica e de uma mutável nao ordenada (ou desconexa). 
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c) Extensão dos conceitos de média aritmética, de mediana e de 
norma aos pares de caracteres quantitativos observados em uma cole
tividade. 

2 — Distribuição de um fenômeno estatístico. 

a) Distribuição de um caráter quantitativo no tempo, estudada grà-
ficamente, sintèticamente (índice de oscilação, índice de evolução) e ana-
liticamente (análise das variações componentes: variações seculares, es
tacionais, cíclicas, acidentais ou residuais). 

b) Distribuição de u m caráter quantitativo ou qualitativo segundo 
as suas modalidades. Várias espécies de curvas de distribuição de u m 
caráter quantitativo: curvas de freqüência, curvas de graduação, curvas 
de concentração e suas mútuas dependências. Vários tipos de curvas de 
freqüência: guassiano, unimodais, simétricas e assimétricos, plurimodais, 
hiperbólicas, em U e outros tipos (curva de Lexis, curva das probabili
dades de morte nas diferentes idades, etc). 

d) Quantidades características de uma distribuição de u m caráter 
quantitativo. Valores médios. Conceito de variabilidade. índices de va-
riabilidade absoluta: intervalo de variação; desvio médio simples ( ) e 
quadrático ( o, "Standard deviation") em relação à média aritmética; 
diferença média) ( ); métodos de cálculo desses índices e critérios para 
escolhê-los. índices de variabilidade relativa: em relação à média arit
mética e em relação aos valores máximos dos índices absolutos; relação 
(R) de concentração; índice de concentração ( ); relação = : 2A. 

e) Modalidades características de uma distribuição de u m caráter 
qualitativo. Modalidades médias. Conceito de mutabilidade. Índices ab
solutos de mutabilidade. 

f) Influência do caso sôbre os índices característicos de uma dis
tribuição de u m caráter quantitativo. Pesquisas representativas. 
C) ESTUDO QUANTITATIVO COMPARATIVO DOS FENÔMENOS 

ESTATÍSTICOS 

1 — Relação entre as intensidades de dois fenômenos um dos quais, 
ao menos, seja estatístico. 

Relações estatísticas e sua divisão em duas categorias. Relações 
que se simplificam; Média aritmética, números, índices simples com base 
fixa e com base móvel ou concatenados, sintéticos, compostos; índice 
(sintético) ideal de Fisher; relações de coexistência; de composição; de 
derivação genérica; de derivação específica; relações que exprimem as 
probabilidades matemáticas de vários eventos. Relações que se resol
vem: de duração, de repetição. 

2 — Relações entre as distribuições de dois fenômenos estatísticos 
(sendo cada distribuição considerada em conjunto). 

a) Indiferença, concomitância, antagonismo, 
b) Transvariação: intervalo de transvariação; probabilidade e in

tensidade de transvariação. 
e) Dissemelhança de duas distribuições: índices de dissemelhança. 
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d) Comparação de uma distribuição concreta (de freqüência) com 
uma distribuição teórica: índice de assimetria; índice de dispersão de 
Lexis e possibilidade de outros índices de dispersão. 

3 — Relações entre as diversas modalidades das distribuições de 
dois fenômenos estatísticos. 

Conceito de conexão. Conceito (subordinado) de concordância. Medi
da da conexão; índice de conexão de Gini. Medida da concordância: 
índices de hemofilia; índice de correlação de Pearson; índice de regres
são; índice de cograduação de Gini; índice de atração de Benini. 
D) INTERPRETAÇÃO E ELABORAÇÃO LÓGICA DOS DADOS 

ESTATÍSTICOS 

1 — Lacunas^ e erros. Lacunas nas séries de dados estatísticos e 
modos de preenchê-las (por dedução aritmética, por analogia, por interpo-
lação grafica ou analítica, por estimativa, por conjectura estatística). 
Erros acidentais, constantes, sistemáticos e sua descoberta mediante cri
tica externa e interna dos dados (comparação dos dados com a observa
ção comum dos dados entre si, dos dados com os que se obteriam na 
hipótese da continuidade; descoberta dos erros mediante representações 
gráficas.Correção dos erros mediante perequação gráfica, perequação 
mecânica, interpolação. 
2 — Comparação dos dados. Alguns casos em que se pode tornar 
comparáveis dados que não o são: coeficientes de correção, método dos 
grupos escolhidos; métodos da população — tipo. 

3 — Processo de indução da observação dos fenômenos estatísticos às 
suas causas. Determinação das causas. Os quatro métodos de indução 
experimental; das variações concomitantes; das diferenças, das concor
dâncias; dos resíduos. 

4 — Conceito de lei estatística. Crítica desse conceito. Exemplos. 
II — CURSO PROPEDÊUTICO E DE APLICAÇÕES 

(duas aulas semanais) 

A) NOÇÕES E PROCESSOS MATEMÁTICOS DE USO COMUM 
N A ESTATÍSTICA 

1 — Conceitos matemáticos fundamentais. 
a) Elementos de cálculo combinatório; permutações com objetos di

ferentes ou iguais, arranjos; combinações e suas propriedades. Potência 
de u m binômio com expoente inteiro positivo. 

b) Constantes e variáveis. Variáveis independentes ou funções de 
uma ou mais variáveis. Função exponencial. Função logarítmica. Pro
priedade dos logaritmos — Cálculos logaritmicos — Aplicação do conceito 
de função na estatística. 

c) Conceito de tendência para u m limite — Continuidade de uma 
função. Exemplos. 

d) Conceitos fundamentais da geometria analítica. 
e) Conceito de derivada. Diferencial. Interpretações estatísticas 

de relação entre acréscimos de derivadas, de diferencial. Regras mais 
simples de derivação. Aplicações geométricas do conceito, de derivada: 
Crescimento, decréscimo. Máximos e mínimos, etc Exemplos (expo-
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nencial), curva normal da probabilidade, esquemas teóricos de desenvol
vimento de uma população; crescimento linear, exponencial, logístico). 
Derivadas parciais, condições necessárias para os máximos e mínimos de 
tais funções. 

f) Conceito de integral definido. 

2 — Representações gráficas usadas na estatística. 

Cartogramos. 

Diagramas: diagramas simples e múltiplos. Diagramas: A ) Car-
tesianos: para representar u m caracter qualitativo, ou u m quantitativo, 
ou dois qualitativos, ou u m qualitativo e u m quantitativo, ou dois quan
titativos, ou três caracteres. Diagramas logarítmicos simples ou duplos. 
Istogramas. Estereogramas. Diagramas: B) Não cartesianos: diagra
mas polares de coordenadas triangulares, de retas de ligação. 

Cartogramas — diagramas. 
Utilidade das representações gráficas na estatística. 

3 — Interpolação e perequações. 
Exposição do problema. Critérios para escolha do tipo de função 

interpolares. Critérios para a determinação dos parâmetros. Interpola
ção de uma curva que passa por vários pontos dados. Interpolação para
bólica pelo método elementar e pelo método de Lagrange. Interpolação 
de uma curva passando entre pontos dados. Método dos mínimos qua
drados e casos particulares de uma reta, de uma parábola ordinária e 
de uma parábola cúbica. Método das somas, dos momentos. Extrapola
ção. Interpolações gráficas. Perequações mecânicas. 
4 — Elementos do cálculo de probabilidade. 

Probabilidade total e probabilidade composta. O problema das pro
vas repetidas. Curva normal de probabilidade; integral da probabili
dade. Teorema de Bernouilli. 

B) ALGUMAS APLICAÇÕES DO MÉTODO ESTATÍSTICO 

1 — Estatística demográfica. Estado da população e recenseamen-
tos demográficos. Movimente natural e social da população. Causas de 
mortes. Teoria matemática da população e tábuas de sobrevivências. 
Política demográfica. 

2 — Estatística econômica. Volume e distribuição das rendas e da 
riqueza nacional. — Estatística e cadastros agrários e florestais — es
tatísticas industriais e comerciais. — Transportes terrestres, marítimos 
e aéreos — Mercado financeiro — Comércio internacional e balanço dos 
pagamentos — Finanças do Estados e pressão tributária — Dinâmica 
dos preços — Índices do estado e do progresso econômico de u m país. 
3 — Estatística social propriamente dita: Estatística do trabalho 
e da desocupação operária — salários, balanços de família, consumos, 
custo de vida. Moléstias sociais e assistência social — Estatísticas inte
lectuais — Estatísticas judiciárias, criminais, etc 

III — CURSO DE EXERCÍCIOS (uma aula semanal) 

Os alunos serão chamados para fazer exercícios no quadro negro sob 
a orientação do professor e dos assistentes. 



3.a SECÇÃO 

LETRAS 

1.» SUB-SECÇÃO — LETRAS CLÁSSICAS E PORTUGUÊS 

FILOLOGIA PORTUGUESA 

Prof. dr. JOSÉ DE SÁ NUNES 

1.° ANO 

I 

História da filologia portuguesa 

1. Filologia e ciências congêneres. 
2. Os primeiros trabalhos de disciplina gramatical da língua. 
3. A filologia portuguesa contemporânea e os seus maiores culto

res no Brasil e em Portugal. 

II 

Gramática prática 

1. Erros de ortografia. 
2. Erros de prosódia. 
8. Erros de morfologia. 
4. Erros de sintaxe (concordância, regência e colocação). 

III 

História da língua 

1. Origem da língua portuguesa. 
2. Expansão da língua. 
3. O português do Brasil. 
4. Dialetos do português. 
5. A questão do "dialeto brasileiro". 

IV 

Constituição do léxico português 

1. O elemento latino. 
2. O elemento grego. 
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3. Elementos de línguas modernas. 
4. O elemento indígena (tupí-guaraní). 
5. O elemento airo-negro. 

Gramática histórica 

1. Fonética: 
a) Constituição material da palavra. 
b) Vogais e consoantes. 

c) Acento e quantidade. 
d) Alterações fonéticas que se deram na passagem de latim 

para o português. 
2. Morfologia: 

a) Vestígios de casos latinos. 
b) Alterações da conjugação na passagem do latim para o por

tuguês. 
3. Sintaxe: 

a) Comparação de construções latinas e portuguesas. 
b) Alterações de tempos e modos por amor da rima. 
c) Particularidade de colocação. 
d) Casos especiais de atração. 

4. Semântica: 
a) Mudanças de categorias gramaticais. 
b) Translação de sentido. 

Exercícios de aplicação 

1. Leitura, em aula, de trechos de filólogos brasileiros e portugue
ses, seguidos de comentários filológicos feitos pelos alunos, auxiliados 
pelo professor. 

2. Comentário dos Lusíadas, de Luiz de Camões. 
3. Comentários de textos arcaicos. 
4. Exercícios de composição literária para serem comentados em 

aula. 
6. Critica de breves ensaios filológicns elaborados pelos alunos. 

C A D E I R A D E FILOLOGIA P O R T U G U E S A 

Prof. OTHONIEL MOTTA 

l.° — Desenvolvimento do programa do 1.° ano. 
2.° — Estudo acerca da etimologia dos vocábulos mais usuais. 
3.° — Pesquisas acerca de etimologias desconhecidas. 
4.° — Estudo do desenvolvimento da língua, no seu vocabulário, nas 

transformações semânticas e na sintaxe. 
6.° — Estudo do português arcaico, mormente dos Cancioneiros. 
6.o — Os Lusíadas, texto básico para o estudo da evolução do idioma 

e da sua mais alta expressão. 
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CADEIRA DE LÍNGUA E LITERATURA LATINA 

Prof. URBANO CANUTO SOARES 

l.° ANO 

Texto — Catulo: Carmina. Leitura, tradução e comentário de poesias 
selecionadas. A língua, o estilo e a métrica. 

INTRODUÇÃO 

Origens e história do alfabeto latino. A pronúncia do latim do pe
ríodo clássico. Breve noção do indo-europeu. Grupos indo-europeus, em 
especial o céltico e o itálico. O latim e as línguas itálicas. Dialetos Lati
nos. O sistema fonético do indo-europeu e a sua transformação no itá
lico comum e no latim. 

Fonética Histórica 

Natureza do acento latino. Leis da acentuação em latim. O ritmo 
quantitativo. Evolução do vocalismo. Transformações de timbre. Trans
formações de quantidade. Os ditongos. O fenômeno da síncope. A 
contração vocálica. A alternativa vocálica. Evolução do consonantis-
mo. Consoantes simples e geminadas ou longas. Grupos consonânticos 
simples e complexos. A sílaba, a palavra e a frase 

Literatura latina 

Características do gênio latino. Linhas gerais da evolução literária. 
Os grandes períodos da literatura latina. Os gêneros literários. O liris
m o romano. Catulo e os poetae novi. O elemento pessoal na obra líri
ca de Catulo. Seu valor. Os poemas imitados dos alexandrinos. Papel 
de Catulo na literatura latina. 

2.° ANO 

Texto: Pérsio: Satirae. Leitura, tradução comentário lexical, gra
matical e estilístico e análise rítmica. 

Língua Latina: Morfologia do Latim: 

A flexão nominal e pronominal. As palavras invariáveis, etc As 
categorias do gênero, do número e do caso. A flexão verbal. As cate
gorias do tempo, do modo e da voz. O aspecto verbal. As desinências. 
As fôrmas pessoais e as fôrmas nominais do verbo. A conjugação. 
Estado morfológico indo-europeu e inovações latinas. A composição e 
a derivação em latim. 

Literatura Latina: 

Origens e evolução do gênero satírico. Os principais cultores da sá
tira: Ênio, Lucilio, Varrão, Horácio, Pérsio e Juvenal. Pérsio e o am
biente literário da sua época. A moral estóica-substratum ético das sá-
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tiras de Pérsio. O estudo da sociedade romana, contemporânea do autor 
através da sua obra. Influência que esta obra reflete. Os processos da 
composição literária. Avaliação do valor estético da obra de Pérsio. 

3.o ANO 

Texto: Terência: Adelphoe. Leitura, tradução e comentário. A 
língua, o estilo e a métrica. 

Sintaxe Histórica: 

A teoria da frase em latim. A frase latina considerada sob o as
pecto dos seus elementos formativos. Modalidades que apresenta. A li
gação das frases. A subordinação. 

História da Língua: 

A origem indo-européia do latim. A comunidade ítalo-céltica; a co
munidade itálica. O latim e as outras duas línguas itálicas de origem 
indo-européia — o osco e o úmbrico. Variedades dialetais do latim. Os 
elementos do léxico latino. A influência grega e sua importâmeia. Mo
dalidades da língua: O sermo vulgaris e o cotidianus. O sermo urba-
nus. Caracteres da língua nos diferentes períodos da sua evolução his
tórica. 

Literatura: 
A comédia latina. A fábula palliata e a togata. Seus principais 
representantes. Características diferenciais da comédia plautina e da 
comédia terenciana. Terêncio e o clima político e social do seu tempo. 
As fontes de Terêncio: O que há de original na sua obra. A composi
ção das comédias. A contaminatio. Os Adelphoe. O problema pedagó
gico apresentado nesta comédia. O estudo dos caracteres. O desenvol
vimento da ação dramática. Valor literário desta obra. 

CADEIRA D E G R E G O 
(Língua e Literatura) 

Prof. VITTORIO DE FALCO 

I 

LÍNGUA GREGA 

l.o ANO 

Pronúncia; espíritos e acentos; vogais breves e longas; ditongos; con
tração; casos. Declinações. Comparativo e superlativo. Numerais. Ver
bos; voz ativa, passiva e média. Conjugação dos verbos em ômega puro 
não contratos. Conjugação do verbo eimí. 

Temas e versões. 
Principais dialetos. O dialeto homérico. 
Autores: Homero. Odisséia, canto VI. 
Platão. Crito. 
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2.o A N O 

Revisão e complemento ao estudo das declinações e conjugações. Es
tudo da sintaxe. O acento em grego. 

Temas e versões. 
Principais dialetos. O dialeto dórico. 
Autores: Sófocles. Cantos corais das tragédias: Aiax, Antigone 

Helectra, Oidipus Rex. Lisias. Pro inválido. 

3.° ANO 

Revisão geral da gramática. 
Temas e versões. 
Principais dialetos. Os dialetos iônico e eólico. 
Autores: Fragmentos dos poetas mélicos. Eurípedes, Kyklops. 

H 

LITERATURA 

1.°, 2.° E 3.° ANO: 

História da literatura grega, sobretudo pelo que se refere à poesia 
dramática. 

L I T E R A T U R A LUSO-BRASILEIRA — 1939 

Prof. FIDELINO DE FIGUEIREDO 

INTRODUÇÃO 

Noção de literatura — Critério de nacionalidade em literatura — 
História literária e evolução dos gêneros literários — Épocas históricas 
da literatura portuguesa — Características da literatura portuguesa 
Suas relações com a literatura espanhola, contrastes essenciais — Épo
cas _ históricas da literatura brasileira — Tendências da literatura bra
sileira — Algumas normas do ensino da história literária — Bibliografia 
histórico-literária. 

Bibliografia: Fidelino de Figueiredo, Pyrene, Lisboa, 1935; mesmo 
autor, Características da literatura portuguesa, Lisboa, 1914, 3.a edição; 
José Veríssimo, História da literatura Brasileira, Lisboa, 1916. 
(1.° Semestre) 

Garrett e o romantismo — Vida, obra, evolução literária e influência 
em Portugal e no Brasil. 

Livros de texto: Garrett, Folhas caídas e Viagens na minha terra, 
qualquer edição. 

Bibliografia: Fidelino de Figueiredo, História da Literatura Român
tica, Lisboa, 1913, 2.a edição; José Veríssimo, Garrett e a literatura bra
sileira, "in" Estudos de Literatura Brasileira, 2.a série, Paris-Rio de 
Janeiro, 1901; H. de C. Ferreira Lima, Garrett e o Brasil, "In" Revista 
de Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 1923, n.° 22; Júlio Brandão, Gar-
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rett e as cartas de amor, Porto, 1913; F. Gomes de Amorim, Garrett-Me-
mórias biográficas, Lisboa, 1881-1884; Fidelino de Figueiredo, Crítica do 
exílio, Lisboa, 1930; José Osório d'01iveira, O romance de Garrett. Por
to, 1935. 

(2.° Semestre) 

Castro Alves e a literatura abolicionista — Vida e obra — A sua 
musa portuguesa. — Sua influência social e literária. 

Livros de texto: Castro Alves, Obras, qualquer edição. 
Bibliografia: Xavier Marques, Vida de Castro Alves, Baía, 1911; 

M. de Sousa Pinto, O grande amor de Castro Alves, "in" Hustração, Lis
boa, 1929, 16 de dezembro; Agripino Grieco, Evolução da poesia brasi
leira, Rio de Janeiro, 193?; Edison Carneiro, Castro Alves, ensaio de 
compreensão, Rio de Janeiro, 1937. 

N. B.: O conhecimento das pequenas bibliografias acima indicadas 
é obrigatório. Para estudos de ampliação, o professor facultará biblio
grafias especiais. 

Repertórios bibliográficos recomendados: Fidelino de Figueiredo, 
Bibliografia portuguesa de Crítica Literária, "in" Crítica Literária como 
ciência, Lisboa, 1920, 3.a edição; Aubrey F. G. Bell, Portuguese Biblio-
graphy, Oxford, 1922; Paul Van Tieghem, Répertoire Chronologique des 
Littératures Modernes, Paris, 1937 — Achando-se incompleta a História 
da Literatura Brasileira, de Artur Mota, não há bibliografia histórico-
literária brasileira para o século XIX. 

2 a SUB-SECÇÃO — L Í N G U A S E S T R A N G E I R A S 

PROGRAMA DA CADEIRA DE FILOLOGIA E LITERATURA LATINA 

l.°, 2.° e 3.° anos idênticos ao da Sub-secção de Letras Clássicas e 
Português. 

Cadeira de Filologia Portuguesa, 1.° e 2.° anos, idênticos ao da Sub
secção de Letras Clássicas e Português. 

Cadeira de Literatura Luso-Brasileira 3.° ano, idêntico ao da Sub
secção de Letras Clássicas e Português. 

CADEIRA DE LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA 

Prof. ALFRED BONZON 

1.° — LITERATURA 
(Curso comum aos 3 Anos) 

1.°) Racine e Época clássica. (2 horas por semana) 
2.°) O Romance no Século XIX (1 hora por semana) 
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2.° — LÍNGUA 

(Curso particular a cada ano — uma hora por semana e por série) 

l.°) Estudo da gramática, do estilo e da pronúncia. 
2.°) Explicação dos textos. 
3.°) Correção das dissertações. 

CADEIRA DE LÍNGUA E LITERATURA ITALIANA 

Prof. GIUSEPPE UNGARETTI 

1.° ANO 

1. Exposição geral: 
a) A polêmica romântica na Itália; 
b) Comparação entre as idéias sôbre a língua de Leopardi e 

de Manzoni; 
2. Comentário Histórico, gramatical e estético: 

a) Alessandro Manzoni: Inni, Adelchi, Promessi Sposi; 
b) Giacomo Leopardi: Canti, Operette moralL 

3. Exercícios críticos e discussões. 

2.° E 3.° ANO 

1. Exposição geral: 
Os mitos da poesia predantesca; 
b) A doutrina poética de Dante; 
c) A idéia do antigo em Petrarca; 
d) Desenvolvimento da prosa narrativa italiana de Boccacio a 

Firenzuola; 
e) O conceito da natureza e a critica da linguagem em Leonar

do escritor. 
2. Comentário histórico, gramatical e estético: 

a) Dante Alighieri: o Inferno; 
b) Novelas dos séculos XIV — XV — XVI; 
c) Leonardo da Vinci: Escritos. 

3. Exercícios líricos e discussões. 



SECÇÃO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES 
SECUNDÁRIOS 

1.° SEMESTRE: 
Biologia Educacional — Psicologia Educacional — 
Sociologia Educacional — Metodologia do Ensino 
Secundário. 

2.° SEMESTRE: 
História e Filosofia da Educação — Educação Se
cundária Comparada — Metodologia do Ensino Se
cundário. 

CADEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA 

Prof. DORA CALDEIRA DE BARROS 

Ia PARTE 

Introdução: 

a) objeto e fim da matéria. 
b) suas relações com as demais ciências fundamentais da edu

cação. 
c) os fatores que influem sôbre a organização dos sistemas 

educacionais. 
d) Plano geral do estudo. 

As organizações de ensino: Generalidades. 

Inglaterra: 

a) Fatores que influem sôbre a organização dos sistemas edu
cacionais. 

b) Evolução do ensino na Inglaterra. 
c) Organização atual do sistema inglês. 

França: (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Alemanha: (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Itália: (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Estados Unidos (os mesmos "itens" a e b tais como em relação 
à Inglaterra), c) sistemas americanos mais comuns. 
Brasil. 

I — 

II 

III 

IV — 
V — 
VI — 
VII — 

VIU _ 
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O ensino no Brasil. 
a) Período colonial; D. João VI; 1.° Império. 

b) Organização geral do ensino no Brasil. 

2a PARTE 

1 — Evolução da escola secundária e a sua posição dentro do sistema 
educacional dos seguintes países: 
Inglaterra — França — Alemanha — Itália — Estados Unidos — 
Argentina — Brasil. 

2 — Organização atual do ensino secundário no Brasil. 
Influências diversas. 

8 — 0 preparo pedagógico do professor secundário — Estudo comparativo. 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Prof. ROLDÃO LOPES DE BARROS 

2.° semestre: 

PRIMEIRA PARTE 

1 — A educação entre os primitivos. A educação incidental. 
2 — A Grécia. Doutrinas educacionais dos filósofos. O método de 

Sócrates. 
. 3 — Os romanos. Evolução da educação grega entre os romanos. 

Quintihano. 
4 — A educação na Idade Média. As escolas monásticas. A ca

valaria. 
6 — A escolástica. As universidades medievais. 
6 — O renascimento. O humanismo. 
7 — A reforma. A contra-reforma. Sua influência na Educação. 
8 — Erasmo. Rabelais. Montaigne. Bacon. 
9 — Comenius e o realismo em educação. 
1 0 — A disciplina formal — Locke. 
11 — Rousseau. 
12 — A psicologia e a educação. Pestalozzi e Herbart. 
13 — Herbert Spencer. A ciência e a educação. 
14 — A educação sociológica — Durkheim. 
15 — John Dewey. 
16 — Manifesto dos educadores brasileiros. 

SEGUNDA PARTE 

1 — O naturalismo, o socialismo, o nacionalismo, o politismo o 
pragmatismo. 

2 — Conceito de Filosofia da Educação. 
3 — Democracia e educação. 
4 — A educação secundária. Divergência quanto ao seu escopo. 

Razões dessa divergência. 
5 — A disciplina formal e o desenvolvimento intelectual. Influên

cia dessas correntes no programa. 
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6 o "curriculum". Princípios que devem orientar sua organi
zação. . 

Análise dos programas atuais das escolas secundarias. 
7 — Os métodos de ensino e sua importância na formação do es-

pirito. . . , 
8 ~ ^ Os exames. Vantagens e desvantagens. O sistema atual de 

provas nas escolas secundárias. Crítica. 
9 — Necessidade de trabalho manual na escola secundária. Seu pa

pel na formação de uma democracia. As idéias renovadoras de Dewey. 

C A D E I R A D E M E T O D O L O G I A D O ENSINO S E C U N D Á R I O 

Prof. Ramiro ALVES CATULÉ DE ALMEIDA 

SECÇÃO TEÓRICA 

Ia PARTE: 

INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO A METODOLOGIA 

I — Introdução: 

1 — Conceituação vulgar, ou corrente do método; conceituação 
etimológica, vícios e correções; _ 

2 — conceituação científica do método: suas condições. 

II Fundamentos genéticos da Metodologia Geral: 

a) na evolução do pensamento teórico: 
1. antecedentes socrático-platônico; aristotelismo; estoicismo; 
2. escolástica; 
8. renascimento e reforma; 
4. Bacon e Descartes; 
6. tempos modernos e contemporâneos. 

b) na evolução das fôrmas culturais: 
1. na magia, mitologia e religião; 
2. no Direito e na História; 
3. transcrição, em termos metodológicos, das fases de evolução 

nas fôrmas culturais estudadas; 
4. conclusão, objetos, métodos e divisões da Metodologia. 

III — Fundamentos estruturais da Metodologia Geral: 

a) no desenvolvimento ontogenâtico (curva psicológica da 
crescimento): 

1. escala metodológica; sua correspondência com os passos for
mais da psicologia; 

2 empirismo (fase sensório-motor); sensação; imagens; aqui
sição de hábitos motores; memorização (informação); regras 
de conduta, disciplina; 

3. sincretismo (fase imaginativa); percepção, formação de ima
gens e símbolos; síntese dos dados dos sentidos e da ima
ginação; 
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4. empiricismo (fase analítica); a percepção; formação indutiva 
de conceitos e de juízos; observação e experimentação metó
dicas; 

5. sintetismo (fase racional); pensamento seletivo; formação de
dutiva de conceitos e de juízos; 

6. O silogismo; seus fundamentos e seu mecanismo; a lingua
gem; predicação e subjetivação; 

7. hipóteses; probabilidades; doutrinas; teorias; leis; 
8. tecnicismo; atitudes e habilidades; especializações, normas de 

ação; relações entre prática e teoria; legalidade e respon
sabilidade; 

b) no desenvolvimento crítico (curva lógica de crescimento): 
1. psicologia das idades e metodologia das idades; 
2. o método e suas relações com as estruturas da curva onte~ 

genética; 
8. O método e as estruturas da adolescência; 
4. educação fundamental (inconciente) e educação funciona] 

(conciente). 
5. a unidade cultural em relação com as fôrmas e os conteúdos 

da evolução; 
6. realidade ingênua, fenomênica e crítica; pontos de vista his

tórico e lógico no tratamento da experiência; 
7. aspectos formais e materiais; conteúdos formais e materiais 

da evolução; 
8. continuidade e homogeneidade da experiência; 
9. artifícios metodológicos fundamentais no processo de conhe

cimento; simplificação no tempo e a simplificação no espaço; 
universalidade e singularidade; 

10. perigos das investigações genéticas e estruturalistas; expres
sões históricas desses perigos (materialismo, evolucionismo, 
positivismo, niilismo, dialetismo, etc); 

11. configuração cultural, como objeto metodológico: Estado, So
ciedade, Religião, Arte, Ciência, Moral, Economia, Técnica. 

2a PARTE 
METODOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO SANITÁRIA 
Do ponto de vista do aluno (aprendizado ou patética): 
1. transição da infância à puberdade; a adolescência e suas es

truturas; 
2. a Hebelogia e suas tendências: na fisiologia, na psicologia 

na sociologia e na educação; 
3. doutrinas hebelógicas divergentes: emergência e evolução; 
4. correspondências entre evolução (filogêneste) e desenvolvi

mento (ontogênese); 
5. características gerais da adolescência segundo estudos expe

rimentais recentes; 
6. funções predominantes nas estruturas da adolescência; 
6. A. sincrético-imaginativa; 

B. analítico-empirista; 
7. diferenças individuais; curva teorética de probabilidades; 

normalidade e anormalidade mentais; 
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8. medidas mentais; idades cronológica e mental; quociente de 
inteligência; testes de mentalidade; 

9. o "transferi;" ("transferência") e seus problemas. 

V — Do ponto de vista do meio escolar (ensino ou didática): 

1. o ambiente escolar como um todo ("curriculum"); 
2. fatores e elementos curriculares; 

a) o mestre, seu papel na instrução e na educação; seus re
quisitos pedagógicos e científicos. 

b) comunidade juvenil; atividades individuais e de coope-
peração; escolares e peri-escolares; a co-educação. 

c) organização administrativa; direção, inspeção; 
3. organização externa do "curriculum"; processos de seleção 

das matérias, dos fatores e dos elementos curriculares; rela
ções entre a educação secundária e os demais graus de en
sino; propedeutismo e autonomismo; ensino médio, secundá
rio, democrático; liberal, vocacional, mediatos, imediatos, clás
sico, científico; redução possível dos antagonismos na base 
da Metodologia; 

4. fôrmas de escola secundária: empírica, ideal, científica, 
educação, estática e dinâmica; autoridade e liberdade; 

5. organização interna do currículo e de cada matéria e m par
ticular; concentração do ensino (organização psicológica); dis
persão do ensino (organização lógica); possibilidades de con
ciliação. 

6. cultura da espécie e cultura nacional; suas inter-relações; hu
manismo e nacionalismo; 

7. Ciência como fôrma de cultura; 
A. suas concretizações verbais; o compêndio e seus usos; 
B. transmissão de conhecimentos; procedimentos de ins

trução; 
C. classificação das especialidades científicas sob o ponto de 

vista do método; 
D. metodologias especiais; 

8. medidas dos resultados da instrução e da educação: sabatinas, 
provas escritas, provas orais, trabalhos práticos, auto-deter-
minações, dramatizações, testes de rendimento, etc; 

9. a educação e seus aspectos: cívico, social religioso, estético, 
científico, moral, econômico, técnico, procedimentos de educa
ção; atividades escolares e extra-escolares; 

10. fôrmas, de objetivação, programas, horários, planos de aula, 
julgamento e correção de provas e de condutas morais, etc. 

SECÇÃO PRÁTICA — Ia PARTE 
(l.° Trimestre) 
I — Visitas de observação, pelos alunos, a escolas de grau médio, se

cundárias, instituições de instrução e educação juvenis, na Capi
tal; ginásios, escolas profissionais, associações de caráter cívico, 
religioso, esportivo, artístico, etc 
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(2.o Trimestre) 

II — Estágio de observação em classes secundárias, nas especialidades; 

(2.o Semestre) 

III — Estágio e prática do ensino, tão intensiva quanto possível, na es
pecialidade. 

2a PARTE 

IV — Trabalhos, por alunos e assistentes, de pesquisa dirigida, sôbre pro
blemas da escola e da educação secundária e da adolescência, 
principalmente as seguintes: 

1 — experimentação com métodos especiais de instrução e edu
cação; 

2 — oportunamente, e, na medida do possível, assistência pelos 
alunos à organização de "equipes" juvenis, para atividades 
educativas; 

3 — investigações, de ordem estatística ou crítica, relativas, a: 
A . compêndios escolares; 
B. programas escolares; 
C. atividades extra-curriculares; 
D. co-educação; 
E. composição de classes homogêneas segundo o Q. I.: 
F. juventude não-escolarizada. 

V — Metodologias especiais, em cursos de extensão cultural, mediante 
aulas, palestras, conferências, etc, ministradas por professores 
especialistas com prática de ensino secundário, convidados opor
tunamente. 

CADERA DE SOCIOLOGIA EDUCACIONAL 

Prof. FERNANDO DE AZEVEDO 

INTRODUÇÃO 

1— Objeto e divisões da sociologia. A diversidade e complexidade 
dos fenômenos sociais. A delimitação do campo sociológico. A sociolo
gia e as ciências sociais particulares. 

2 — Sociologia educacional. A concepção americana. O ponto de 
vista da escola francesa. A sociologia educacional, — estudo dos fenô
menos sociais pedagógicos. 

3 — A importância e a utilidade do estudo científico dos fatos e ins
tituições educacionais para o magistério e profissões ligadas à educação. 
O seu interesse sociológico direto. 
I 

4 — A natureza sociológica do fenômeno de educação. 
5 — A educação, — como fato e processo social. O papel da edu

cação na continuidade e unidade dos grupos sociais. O problema das 
gerações. 
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6 — A educação nas sociedades primitivas ou de tipo arcaico. 
7 — A educação sistemática e organizada. As -origens e a evolução 

da escola. 
8 — A organização dos sistemas escolares. Os sistemas pedagó

gicos e os sistemas sociais gerais. 

II 

9 — A distinção entre o ensino geral ou comum e o ensino especial. 
Seu alcance social. O ensino médio ou do 2.° grau. 
10 — O ensino médio ou do 2.° grau (escola secundária, ginásio) e 

as funções sociais que lhe correspondem nos sistemas escolares. 
Ensino geral ou comum. 
11 — A escola, como "peneiramento" organizado. A função "se-

lecionadora" do ginásio e o problema das elites. 
12 — A variedade de "tipos" de ginásios e a escola secundária uni

ficada, com ramificações ulteriores (cursos de pre-especialização). A 
questão do humanismo. Humanismo clássico e humanismo moderno. 

CADEIRA DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

Prof. NOEMÍ SILVEIRA RUDOLFER 

(l.° Semestre) 

1 — Objeto, campo e métodos da psicologia da adolescência. Defi
nição de termos usuais em psicologia da adolescência. 

2 — O desenvolvimento do ser humano. Teorias e característicos. 
Métodos de investigação: curvas de crescimento. A influência da here
ditariedade e do meio. A hierarquia e as integrações no desenvolvimen
to. As fases características. Atraso e adiantamento no desenvolvimen
to e problemas decorrentes. Treino e maturação: as investigações de 
A. Gesell. 

3 — As diferenças individuais na adolescência. Diferenças indivi
duais devidas ao sexo: tendências instintivas, equilíbrio emocional, con
flitos, comportamento social do adolescente e da adolescente. Diferen
ças individuais devidas à variação do meio cultural. Diferenças indivi
duais de nível de desenvolvimento mental. Curvas típicas. 

4 — A puberdade e seus problemas. Característicos gerais da pu-
berdade. A instabilidade. O negativismo e tendências anti-sociais. Ati
tudes emocionais. Delinquências. 

5 — Adolescência. Característicos. Adolescência, idade cultural. 
Atitutes e desejos na adolescência; sua instabilidade. 

6 — Desenvolvimento das tendências instintivas e das emoções. De
sequilíbrios emocionais e o meio. Maus ajustamentos; suicídio da ado
lescência. 

7 — A maturação sexual. Atrações e tabus. Desenvolvimento do 
interesse sexual. O amor na adolescência: Paulo e Virgínia. Anomalias 
e conflitos. Fundamentos psicológicos da co-educação. O casamento pre
maturo e sua significação psíquica. 
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„s„ l ~~ A . " " ^ Ç 8 0 «» idade adulta entre os povos primitivos. Inicia
ção dos adolescentes e das adolescentes. Iniciação nos povos modeínos 
Significação psicológica da iniciação. moaernos. 

(2.° Semestre) 

9 — 0 desenvolvimento do comportamento social. Clubes e bandos-
sociedades secretas. Influências das instituições sociais7 Atividades ex-
tra-cumciuares na escola secundária e papel que desempenham. 
* l «desenvolvimento do pensamento na adolescência. A forma
ção de conceitos. A fantasia e o devaneio do adolescente. A revisão de 
estereótipos mentais; novas definições. Influência do meio físico e social 
do imago" e da cultura na formação de conceitos. As matérias do pro
grama secundário e o desenvolvimento do pensamento 

11 — A libertação intelectual na adolescência. Revisão de hábitos 
conflitos.6 V ' M n ê n d a da d o m i n a Ção da família come.causa de 

12 7" P aPrendizado na adolescência. Leis e curvas. Proe-resso o 
permanência do aprendizado. A diferenciação de cursos com distas a 
especialização da aprendizagem. 
wJíLlT A procura de ™ meio de vida. A instabilidade de escolha. 
Influencia d o " imago". A fixação das tendências. A preparação lon
ga e sua influencia na determinação da profissão. Condições do meio 
que agravam os problemas de escolha de profissão. A influência da res-
ponsabi idade econômica prematura na determinação de anomalias de 
desenvolvimento. 
*, a l \ ~ °Jgani.zajlão da Personalidade. O plano de vida; a filosofia 
do adolescente. A fcxaçao do "super ego". Anomalias da personalidade. 
Conflitos: delinqüência, suicídio e desintegração. Irregularidades do des
envolvimento e problemas da personalidade. Tipos. A maturação da 
personalidade. * 
. íí* ~.Desenvolvimento moral e religioso. O quebrar de padrões; a 

substituição de valores. Dúvidas. A reforma do mundo. Influência 
etico-sociais. As conversões. Controle positivo e negativo na adoles
cência . 

« 1 6 . — Cortes transversais do desenvolvimento da adolescência; ado
lescência de homens e mulheres notáveis: Adolescência típicas: M m e 
Roland, Maria Bashjkertseff, Romain Roland. Análise de romances 
brasileiros para estudo de adolescentes. 
Atividades a cargo do 1.° assistente e dos alunos: 

1 — Seminários. 
2 — U m a investigação em 1929. 
Atividades a cargo do 2.° assistente: Auxílio ao estudo e à leitura 

dos alunos. 
BIBLIOGRAFIA: 
„ .1 — Arlitt, A. — Adolescent psychology, American Book Co.. New 
York, 1933. 

2 — Blanchard, Ph. — The adolescent giri, Dodd, Mead & Co., N e w 
York, 1933. 

3 — Brooks, Ch. — Psychology of adolescence, Houghton Mifflin Co. 
Boston, 1929. 4 — Bühler, Ch. — Kindheit und Jugend, Leipzig, Hipzel, 1928. 
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5 — Conklin, E. S. — Principies of adolescent psychology, New 
York, Henry Holt and Co., 1936. 

6 — Hall, Stanley — Adolescence, New York D. Appleton, 1931 — 
2 vols. 

7 — Holl Ingworth, L. — The psychology of the adolescent, New 
York, Macmillan, 1928. 

8 — Kupky, O. — The religious development of adolescents (trad. 
do ai.) New York, Macmillan, 1928. 

9 — Mendousse, P. — L'âme de 1'adolescent, Paris, Félix Alcan, 1930. 
10 — Mendousse, P. — L'âme de L'adolescent, Paris, Félix Al

can, 1936. 
11 — Richmond — The adolescent boy, New York, Macmillan, 1930. 
12 — Richmond — The adolescent girí — Farrar & Rinehart, New 

York, 1933. 
12 — Rudolfer, N. S. — Introdução à psicologia educacional, S. 

Paulo, Editora Nacional, 1938. 
14 — Thom, D. A. — Normal Youth and its everyday problems, New 

York-London: D. Appleton, Century Co., 1932. 
16 — Tracy — The psychology of adolescence, New York, Macmillan, 
1920. 



SECÇÃO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS 

2.o ANO 

Biologia Educacional — Psicologia Educacional 
Hist. e Filosofia da Educação — Educação Com
parada — Matérias e Prática do Ensino Primário. 

CADEIRA DE METODOLOGIA DO ENSINO PRIMÁRIO 

Prof. ONOFRE PENTEADO 

2.° ANO — (l.o Semestre) 

DIDÁTICA ESPECIAL 

I — Ensino da leitura. 

a) bases fisiológicas do ato de ler; 
b) conceito moderno do aprender a ler; 
c) hábitos que se devem inculcar na leitura; 
d) leitura silenciosa e leitura oral; 
e) leitura como meio de aquisição de conhecimento; 
f) processos de ensino e feitura de materiais pelos formandos. 

Jogos de leitura; 
g) estudo de casos problemas; 
h) globalização do ensino de leitura; 
i) verificação do aprendizado; 
j) aplicação dos princípios gerais aos vários graus de ensino. 

II — Ensino da escrita. 
a) crítica do ensino clássico da escrita, quanto aos caracteres, ao 

método e aos instrumentos usados; 
b) os novos métodos globalizadores do ensino da escrita e seus 

fundamentos; 
c) os fins do ensino da escrita: social, psicológico, econômico; 
d) estudo dos movimentos exigidos na escrita; 
e) estudo das ligações entre as letras. Casos problemas; 
f) apreciação da escrita; 
g) estudo da ortografia. Meios de correção. 

ni — Ensino da linguagem. 
a) linguagem oral e linguagem escrita; 

b) linguagem moral como fundamento do ensino da língua. O 
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ensino da gramática; 
c) literatura como meio de desenvolver o gosto à leitura; 
d) o livro de texto e suas exigências didáticas; 
e) poesias, festas e dramatizações; 
f) composições e criação literárias; 
g) aplicação de princípios gerais aos vários graus de ensino. 

(2.o Semestre) 

Ensino do cálculo. 

a) os fins visados no ensino do cálculo; 
b) do conceito de número e como se adquire esse conceito; 
c) o número como relação de medidas; 
d) as melhores maneiras de representar os grupos de objetos; 
e) o que deve conter o programa da escola primária; 
f) problemas reais e sua solução. Como resolver problemas. O 

raciocínio da criança e como guiá-lo; 
g) a função social do cálculo e a linguagem; 
h) medida das habilidades exigidas na aritmética; 
i) as funções elementares exigidas nas diversas operações; 
j) hábitos a dar no ensino do cálculo. Causas dos erros; 
k) técnica da formação dos hábitos. As repetições; 
1) motivação do ensino do cálculo. Globalização. Processos in

dutivos e dedutivos do ensino do cálculo. 
O ensino da higiene. 
a) fins e importância deste ensino. 
b) assuntos que devem ser incluídos no programa. A zona ru

ral e a zona urbana; 
c) modo pelo qual se pode ensinar a higiene na escola primária; 

a formação de hábitos higiênicos. 
d) o cuidado com as crianças. 

(3.° Semestre) 

O ensino do desenho. 

a) fins visados por este ensino; 
b) histórico do ensino do desenho; 
c) a psicologia do desenho. Estudo da evolução do desenho in

fantil; 
d) análise do ato de desenhar. Aptidões para o desenho; 
e) o desenho livre e o estudo do natural. Processos de ensino. 

Ensino da música. 

a) fins visados pelo ensino da música; 
b) a globalização no ensino da música; 
c) o ensino da música e a língua pátria; 
d) a criação musical; 
e) organização de orquestras rítmicas; 
f) estudo dos cantos regionais; uso de fonógrafos; 
g) exercícios de respiração; 
h) organização de orfeão escolar; 
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III — Ensino da moral. 

a) instrução moral e educação moral; 
b) histórico do ensino; 
c) desenvolvimento moral na criança. O sentimento religioso; 
d) a autonomia e a heteronomia; 
e) a conciência moral. Responsabilidade e liberdade; 
f) a escola e a família como ambientes de educação moral-
g) prêmios e castigos. 

IV — Educação cívica. 
a) conceito de educação cívica; 
b) nacionalidade e humanidade. Conceito de comunidade-
c) histórico do ensino; 
d) o que deve conter o programa; 
e) ordem que se deve seguir; 
f) processos e meios de educação cívica e sua crítica. 

CADEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA 

PROFESSORES PRIMÁRIOS — 2.° ANO 

l.a PARTE 

Introdução. 

a) objeto e fim da matéria; 
b) suas relações com as demais ciências fundamentais da edu

cação; 
c) os fatores que influem sôbre a organização dos sistemas 

educacionais; 
d) Plano geral do estudo. 

As organizações de ensino: Generalidades. 

Inglaterra: 

a) Fatores que influem sôbre a organização dos sistemas edu
cacionais; 

b) Evolução do ensino na Inglaterra; 
c) Organização atual do sistema inglês. 

França: (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Alemanha (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Itália: (os mesmos "itens" com relação à Inglaterra). 
Estados Unidos (os "itens" a e b tais como em relação à In

glaterra). 
c) sistemas americanos mais comuns. 

Brasil 

O ensino no Brasil: 
a) Período colonial; D. João VI; 1.° Império; 
b) Organização geral do ensino no Brasil 

i) Particularidades do sistema educacional de S. Paulo. 

I — 

II 

ni 

rv 
v 
vi 
WI 

VIII 
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2 a P A R T E 

I A evolução da escola primária e sua posição dentro do sistema 
educacional dos diversos países. A função e os objetivos da 
escola elementar. A questão conhecida com o nome de escola 

única; a questão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino; 
a questão da adaptação do ensino ao meio. 

II — Esquema da administração, limites da obrigatoriedade, progra
mas, métodos, horários, organização das unidades escolares, pro
cessos de promoção, vida escolar, instituições para escolares e 
de assistência, nos seguintes países: a) Inglaterra; b) Fran
ça; c) Alemanha; d) Itália; e) Estados Unidos. 

III — As instituições que integram o ensino primário. Golpe de vista 
sôbre as instituições do ensino médio e profissional de alguns 
países. . 

ry — Evolução das instituições de preparo pedagógico no último sé
culo. Tendências atuais. Os cursos de formação de professo
res primários nos diversos países. Problemas atuais do ensino 
pedagógico. 

BIBLIOGRAFIA: 
1) KANDEL, I. L. — Comparative education. Houghton Mifflin. 
Boston, 1933; 2) BUISSON, F. Nouveau dictionaire pédagogique. Pa
ris. 1931; 8) CASTILEJO, J. La education en Inglaterra. Espasa 
Caípe Madrid 1930; 4) Ministério da Educação de Inglaterra. Guias 
didáticas. (Trad. espanhola — 2 vols.) Madrid. Rev. Pedagógica 1931; 
LAPIE, P. Pédagogie française. Paris. Alcan. 1926; S C H W A R T Z , L. 
Code Pichard de lTnstrution primaire. Paris. Hachette. 1934; ALE-
X A N D E R & PARKER. La nueva educacion en Ia Republica Alemana. 
Madrid. Aguilar. 1931; GENTILE, G. La riforma delia educazione. 
Milão. Treves. 1928; SILVA RODRIGUES. A educação na Itália de 
hoie S Paulo. 1935; CUBBERLY. Public education in the United 
States. Houghton. Mifflin. Boston. 1934; L O U R E N Ç O RODRIGUES. 
U m retrospecto. Inst. Ana Rosa. S. Paulo. 1930; MOACIR, P. A ins
trução e o Império. Comp. Editora Nacional. S. Paulo, 1930; 13) RI-
C H A R D , C. L'enseignement en France. A. Colin. Paris. 1925; 14) 
CODIGNOLA, É. II problema dell'educazione nazionale in Itália. Flo-
rença. Vallecchi. 1930; 15) W A R D , H. Educational systeni of En-
rfand and Wales. Impr. da Univers. de Cambridge. 1935; 16) GKEAKii, 
O. Education et instrution. Paris. 1889; 17) K A N D E L , I. L. The 
reform of secondary education in France. New York. Teachers College. 
1927; 18) K A N D E L & PARKER. Reorganization of education in 
Prússia. New York. Teachers College. 1927. CADEIRA D E HISTÓRIA E FILOSOFIA D A E D U C A Ç Ã O 

Prof. ROLDÃO LOPES DE BARROS 

2.° ANO: 

PRIMEIRO PERÍODO 

1 — A educação entre os primitivos. 
2 — A Grécia. Doutrinas educacionais dos filósofos gregos. 
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3 — Os romanos. Evolução da educação entre os romanos. 
4 — Idade média. Escolas monásticas. A cavalaria. As univer

sidades. 
5 — O Renascimento. O humanismo. 
6 — A Reforma e a contra-reforma. 
7 — Período de transição — Rabelais, Milton, Montaigne. 
8 — O realismo — Bacon e Comenius. 
9 — Locke e a disciplina formal. 

10 — Rousseau. 
íi — Pestalozzi, Herbart e Froebel — A Psicologia na educação. 
12 — Spencer e a educação científica. 
13 — Dewey. 
14 — Manifesto dos educadores brasileiros. 
SEGUNDO PERÍODO 

1 — A educação. Críticas de algumas definições. Poder da edu
cação. Seus limites. 

2 — Meios de ação educativa. A escola como meio especialmente 
organizado para a educação. 

3 — O Estado e a educação. Caráter social da educação. Dife
rença entre Educação e Pedagogia. 

4 — Ciências em que se baseia a pedagogia. 
5 — Pedagogia e Sociologia. 
6 — Alvos fundamentais da educação: 

a) eficiência física. 
b) domínio de u m mínimo de conhecimentos. 
c) amor à família. 
d) amor à pátria. 
e) eficiência profissional. 
f) caráter ético. 

7 — Experiência e aprendizagem. 
8 — A educação e a reconstrução da experiência. 
9 — O interesse. Natureza do estímulo. Os adversários do es

tímulo. Princípios didáticos derivados do interesse. 
10 — Disciplina e liberdade. 
O MÉTODO 

11 — O método. Diferença entre método lógico e métodos de ensino. 
12 — Processos de ensino. Cinema, discotecas, excursões, etc. 

O CURRÍCULO 

13 — As matérias escolares. Sua finalidade. Programa mínimo. 
14 — Organização lógica e organização pedagógica do currículo. 
15 — Princípios que devem presidir à organização do currículo. 
16 — Os horários. 
17 — A lição. A lição oral e o uso do livro. Tarefas para o lar. 
18 — Bibliotecas escolares. 
19 — Sanções escolares. Recompensas e castigos. Suas espécies. 
20 — O problema da reprovação. 
21 — A orientação profissional. 
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INSTITUIÇÕES PARA-ESCOLARES 

22 — As associações de pais e mestres. 
23 — Asr cooperativas escolares. 
24 — Os clubes escolares. 
25 — A escola — centro da comunidade. 
26 — Extensão do regime escolar. 

O MESTRE 

27 — Ética do mestre. Qualidades que deve possuir. 
28 — Os funcionários escolares. Critério para a sua escolha. Qua

lificações indispensáveis. 
29 — Os alunos anormais ou irregulares. 

CADEIRA D E PSICOLOGIA E D U C A C I O N A L E D A C R I A N Ç A 

(1.° Semestre) 

1 — Objeto, campo e métodos da psicologia da criança. Termos 
usuais da psicologia da criança e sua definição. 

2 — Histórico da psicologia da criança: a fase psicológica; a fase 
pre-experimental; a fase experimental; a psicologia do desenvolvimento; 
Froebel e Tiedemann; Darwin e Preyer; Stanley Hall; GeselI, os Bühler, 
Stern, Werner, Piaget, Koffka, e Jaensch. A psicologia da criança no 
Brasii; H. Antipoff, Sílvio Rabelo e o Laboratório de Psicologia do an
tigo Instituto de Educação. 

3 — O desenvolvimento do ser humano — Teorias e característi
cos. Métodos de investigação; curvas de crescimento. A influência da 
hereditariedade e do meio. — A hierarquia e as integrações no desen
volvimento. As fases características — Atraso e adiantamento no de
senvolvimento e problemas decorrentes. Treino e maturação: as inves
tigações de A. Gesell. 

4 — Desenvolvimento pre-natal — Métodos de estudo. As inves
tigações de Minkowsky e Coghill — O traumatismo do nascimento 
(Rank.). 

5 — O recém-nascido e os comportamentos primários. — Os refle
xos. — As tendências instintivas. Os padrões de comportamento emo
cional: — as investigações de J. B. Watson. 

6 — O desenvolvimento do comportamento emocional, do nascimen
to à puberdade. Tipos emocionais. As investigações. Conclusões edu
cacionais. 

7 — O desenvolvimento dos motivos, do nascimento à puberdade. 
A integração crescente de motivos e o seu papel na organização da per
sonalidade. Os maus ajustamentos. — A delinqüência infantil. 

8 — O desenvolvimento mental e da capacidade de aprender, do 
nascimento à puberdade. Mensurações e técnicas de mensurações — 
Curvas típicas: diferenças individuais. — Correlações entre o desenvol
vimento mental, o desenvolvimento global e o desenho. Conclusões edu
cacionais. 
2.° SEMESTRE 
8 — O desenvolvimento da linguagem e do pensamento, do nasci
mento à puberdade. — As fases típicas. A formação de conceitos. O 
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mundo subjetivo; mentira, testemunho, fantasia e lembrança. Os este
reótipos culturais na infância e na meninice. O vocabulário das crian
ças. Conclusões educacionais. 

K WA T ° desenvolvÍmento d° comportamento social, do nascimento à 
puberdade. Estádios de desenvolvimento. Tipos sociais. Conflitos so
ciais na infância e na meninice. O controle social e os complexos na 
infância. Formação de grupos e bandos. Os líderes sociais na infância 
e na meninice. Maus ajustamentos sociais. Conclusões educacionais 
, . U — . 9 desenvolvimento da atividade lúdica, da infância à puber
dade. Atividades finais e atividades preparatórias. O desenvolvimento 
do mundo subjetivo e sua influência na atividade lúdica. Conclusões 
educacionais. 
j « H ° desenvolvimento moral e religioso, da infância à puberda
de. Motivos predominantes. — O desenvolvimento religioso e a organi
zação da personalidade. — Conclusões educacionais. 
• J3 ~ L A organização e desenvolvimento da personalidade, da infân
cia a puberdade. — Papel dos fatores intrínsecos e extrínsecos, "id" 
ego , super ego". Irregularidade do desenvolvimento e complicações' 

conseqüentes na organização da personalidade. — Negativismo e teimo
sia^ — Papel das punições e recompensas. — A "constellação da famí
lia . — Os tipos: Jaensch, Krestschmer, Spranger e Jung. Conclusões 
educacionais. 

14 — A escola primária e a pre-primária e a concepção evolutiva 
da criança. Necessidade de u m programa de atividades e não de ma
térias. — Critérios para escolha das atividades do programa, em função 
da criança como ser em desenvolvimento. — Atividades em relação com 
o interesse pela vida do lar, pelo mundo natural, pela comunidade e pe
las atividades comuns das crianças. — Atividades em relação com o in
teresse pela produção e pela distribuição de alimentos, pelos meios de 
transporte e comunicação, pela vida primitiva da comunidade, pela atual 
de outras terras e povos, pelas experiências sociais. 

15 — A organização da vida diária na escola, de fôrma a consultar 
as necessidades de seres em desenvolvimento. — Dias típicos. Ativi
dades sociais e lúdicas no horário. 

16 — Dois cortês transversais do desenvolvimento, do nascimento à 
puberdade: a criança que termina o jardim de infância: a criança que 
termina a escola primária. — Influência dos cursos pre-primários e pri
mário no processo do desenvolvimento. 

Atividades práticas a cargo do 1.° assistente: 
1 — Orientação da prática de métodos de observação de crian

ças pelos alunos. 
2 — A cargo do 2.° assistente: Auxílio ao estudo e leitura dos 

alunos. 
BIBLIOGRAFIA: 
1 — Antipoff, H. Interesses e ideais de crianças de Belo Horizonte. 

2 — Bühler, Ch. — The first year of Life, N e w York, John Dav 
Co. 1920. " 

3 — Bühler, K., El desarrollo Espiritual dei Nino, Madrid, Esna-
na. Calpe 1934. 

4 — Bühler, Ch. From Birth to Maturity, London, Kegan Paul 
Trench, Trubner & Co. Ltd. 1937. 

5 — Claparède, E., Psicologia dei Nino, Madrid, Beltran 1927. 
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6 _ Gesell, A. — The Pre-School Child — Houghton Mifflin, New 
York 1925. 

7 — Gesell, A. — Infancy and Human Growth. New York Mac
millan 1923. 

8 — Hallier, J. — Os jogos das crianças de S. Paulo (a publicar). 
9 — Katzenstein, B. e Hallier, J. — A criança como colaboradora 

de u m jornal infantil, em Arquivos do Instituto de Educação. 
S. Paulo, 30, set. 1937, n.° 4. 

10 — Murchison, C. (ed.) — A Handbook of Child Psichology, Clark 
University, Press, London, 1933. 

11 — Norsworthy, N. and Whitley, Psychology of childhood — 
New York, Macmillan 1930. 

12 — Piaget, La causalité physique chez 1'Enfant. Paris, Alcan, 
1927, New York. Macmillan, 1930. 

18 — Piaget, Le langage et Ia pensée chez 1'Enfant. — Paris, De-
lachaux & Niestlé, S. A. 1923. 

14 — Piaget, Le Jugement et le Raisonement chez 1'Enfant — 
Paris, Delachaux & Niestlé 1924. 

15 Piaget, The moral judgement of the child, New York, Har-
court, 1932. 

16 Stern, Psychology of Early Childhood up to the sixth year 
of life, N e w York, Holt, 1926. 

17 Werner, Psicologia Evolutiva, Barcelona Salvat, Editores, 
1936. 

Tendo estudado psicologia educacional no primeiro ano, 
a classe vai, durante 1939, estudar psicologia da criança. 

CADEIRA DE BIOLOGIA EDUCACIONAL 

Prof. Substituta: MARIA DE LOURDES BAPTISTA DOS SANTOS 

2.° ANO (Programa para um curso de 2 meses) 

I — O Escolar: 

1 Fatores que determinam a fixação da idade escolar. A ida
de escolar no Estado de S. Paulo; 

2 — O crescimento físico na idade escolar: peso, estatura, períme
tro prático, capacidade vital. Importância das mensurações 
periódicas. 

3 — Correlações entre a idade, o peso a estatura, o perímetro prá
tico, etc. índices. 

4 — A função respiratória na idade escolar. Anomalias. Exercí
cios respiratórios. 

5 — Necessidades alimentares do escolar. Cálculo da ração ali
mentar. 

6 — A escola e a alimentação. 
7 — A escola e a higiene dentária. 
8 — A escola e o asseio corporal. 
9 — Importância da boa posição. Ação da escola. 
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H — A escola e o material escolar 

10 — A. situação da escola, o terreno, condições de vizinhança 
11 — A sala de aula. Huminação. Ventilação. 
12 — A água de beber, na escola. 
13 — Os anexos da escola: pátios, instalações sanitárias. 
14 — O mobiliário escolar. 
15 — Condições de higiene do livro escolar. 
16 — O regime de trabalho; horários, recreios e férias. 

III — Escolas especializadas (Monografias a cargo dos alunos) 

17 — Escolas ao ar livre. 
18 — Escolas de nutrição. 
19 — Escolas para débeis mentais. 
20 — Escolas para cegos. 
21 — Escolas anexas a hospitais. 

C A D E I R A D E BIOLOGIA E D U C A C I O N A L 

Prof. Substituta: MARIA DE LOURDES BAPTISTA DOS SANTOS 

Programa para o 1.° período de 1939 (25 aulas) 

1 — Fases da vida humana. Especiais referências à puberdade e 
à adolescência. 

2 — A puberdade: períodos pre-pubertário e pubertário. 
3 — A puberdade e a educação. 
4 — O crescimento físico. Considerações gerais. 
6 — O crescimento físico na puberdade e na adolescência. 
6 — Distúrbios do crescimento físico. 
7 — Importância da auxologia em educação. 
8 — As glândulas endocrínicas na puberdade. 
9 — A maturidade escolar, do ponto de vista biológico. 
10 — A educação sexual. 
11 — A instrução sexual. Aspectos gerais e programa. 
12 — Necessidades alimentares do aluno da Escola Secundária. Cál

culo da ração calórica. 
13 — Nutrição e rendimento escolar. 
14 — Moléstias mais comuns na puberdade e na adolescência. A 

tuberculose. 
16 — As diferenças individuais. Principais fatores. 
16 — Noções de Biotipologia. 
17 — Importância da Biotipologia em educação. 
18 — O regime do trabalho escolar. 
19 — As instalações para a Escola Secundária. 
20 — O problema dos internatos. 
21 — A co-educação. 
22 — Os serviços higiênicos e sanitários auxiliares da escola. 
23 — O professor de ensino secundário. 



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 

PROFESSORES CADEIRAS 

1 — Jean Maugüé 
2 — João Cruz Costa 
3 — Paul Arbousse Bastide 
4 — Roger Bastide 
5 — Giacomo Albanese 
6 — Luigi Fantappié 
7 — Gleb Wataghin 

8 — Giuseppe Ochialini 
9 — Paulus Aulus Pompéia 
10 _ Fernando Furquim de Almeid» 

11 — Ettore Onorato 
12 — Heinrich Rheinboldt 

13 — Heinrich Hauptmann 
14 — André Dreyfus 
15 — Felix Rawitscher 

16 — Ernst Marcus 
17 — Paulo Sawaya 
18 — Otorino De Fiore Cropani 

19 — Pierre Monbeig 
20 — João Dias da Silveira 

21 — Jean Gagé 
22 Eurípedes Simões de Paula 

23 — Alfredo Elis Júnior 
24 Paul Vanorden Shaw 

25 — Plínio Ayrosa 
26 — Paul Hugon 

27 — Padre Leopoldo Ayres 
28 — Luigi Galvani 

29 — Othoniel Motta 
30 — José de Sá Nunes 
31 — Fidelino de Figueiredo 

Filosofia 
Psicologia e Lógica 
Sociologia (l.a cadeira) 

(2a " ) 
Geometria 
Análise Matemática 
Física Geral Experimental 2.° e 3.°, 

anos 
Física Geral Experimental 1.° ano 
Física (C. Naturais e C. Químicas) 
Matemática (C. Químicas) 
Mineralogia e Petrografia 
Química orgânica e inorgânica 
Físico-química e Bio-química 

Biologia Geral 
Botânica 
Zoologia 
Fisiologia Geral e Animal 
Paleontologia e Geologia 

Geografia 
" Física 

História da Civilização 
n » » 

» » " Brasileira 
» » " Americana 

Etnografia e Tupí-Guaraní 
Economia Política e História das 

Doutrinas Econômicas 

Direito Político 
Estatística 
Filologia Portuguesa 2.° e 3.° anos 

» » 1.° ano 

Literatura luso-brasileira 
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32 — Alfred Bonzon 
33 — Giuseppe Ungaretti 
34 — Urbano Canuto Soares 
35 — George Raeders 
36 — Vitorio de Falco 
37 — Maria Lourdes Baptista dos 

Santos (Prof. Substituta) 
38 — Noemy da Silveira Rudolfer 
39 — Roldão Lopes de Barros 
40 — Dora Caldeira de Barros 

(Prof. Substituta) 
41 — Zuleika Barros Ferreira 

(Prof. Substituta) 
42 — Fernando de Azevedo 
43 — Ramiro Catulé de Almeida 

Língua e Literatura Francesa 
Italiana 
Latina 

Latim (exercícios) 
Língua e Literatura Grega 

Biologia Educacional 
Psicologia Educacional 
História e Filosofia da Educação 
Educação Comparada 

Matérias e Prática do Ensino 
Primário 

Sociologia Educacional 
Metodologia do Ensino Secundário 



LISTA DOS ALUNOS DA FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS EM 1939 

SECÇÃO DE FILOSOFIA 

l.° ANO 

1 — 
2 

3 — 
4 — 
5 — 
6 — 

7 — 

Geraldo Pereira Lima 
José Fernando Martins 
Bonilha 
Lindo Fava 
José Francisco de Camargo 
Aluízio de Faria Coimbra 
Welman Galvão de França 
Rangel 
Maria Dulce Roque 
Olga Franco de Toledo 
Cecília de Abreu 

10 — Roberto Jorge Hadock Lobo 
Neto 

11 — Stella Anita Martirani 
12 — José de Barros Pinto 
13 —• Irene Aloizi 
14 — Silas Gedeão Coutinho 
15 •— Ruy Galvão de Andrada 

Coelho 
16 — Danton Castilho Marcondes 

Cabral 
17 — Manuel Cebrian Ferrer 
18 — Paulo Fernando Lopes 

2.o ANO 

19 — João Baptista Damasco Pena 22 
20 — Maria do Carmo Arruda 23 
21 — Oswaldo Elias 24 

Nelson Cunha Azevedo 
Luella Leonel Costa 
João Cunha Andrade 

3.° ANO 

25 — Jorge Freire Campello 29 
26 — Gilda de Moraes Rocha 
27 — Cícero Christiano de Souza 30 
28 — Luiz Xavier Telles 81 

Benedicto Sotero Dias e 
Almeida 
Antenor Romano Barreto 
Abraão Yazigi Neto 

SUB-SECÇÃO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 

1.° ano 

32 — Lucas Nogueira Garcez 35 
33 — Benedicto Martins de Mello 36 
34 — João Baptista Castanho 

Edison Farah 
Maria Carmelita Leme de 
Oliveira 
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37 — Maria Izabel Fagundes 
Gomes 

— Maria Heloísa Fagundes 
Gomes 

— Maria Adelaide Scrosopi 
Persicano 

— Wanda Silva 
— Yolanda Miquelina Camilla 

Blasi 
42 — Oscar de Freitas Vassimon 
43 — Manuel de Oliveira Mello 
44 — Mário Alves Guimarães 

38 

39 

40 
41 

45 — Alberto de Mello 
46 — Rômulo Ribeiro Pieroni 
47 — Hércules Gumerato 
48 — Oswaldo Sangiorgi 
49 — Dirce Rivera Collier 
50 — Elidia Benetti 
51 — Jordão Reginato 
52 — Mário de Ascenção Palmério 
53 — Antônio Guimarães Leite 
54 — Antônio Pezzolo 
55 — Luiz Carvalho Tavares da 

Silva 

Machado 56 — Antônio Rafael 
57 — Herman Zion 
58 — João Veloso Andrade 
59 — Cecília Álvares Correia 
60 — José Astrogildo Ribeiro 

Saboya 

2.° A N O 

61 
62 
63 
64 

Willie Alfredo Maurer 
Arthur de Souza Filho 
Flávio Fausto Manzoli 
Salvador Matheus Zveibil 

3.o A N O 

65 — José Abdelhay 67 
66 — Zilah Barreto de Mesquita 68 

Benedicto Castrucci 
Nelson da Silveira Leme 

SUB-SECÇÃO D E CIÊNCIAS FÍSICAS 

1.° ano 

69 — Walter Cristalino Toledo Silva 71 — Luiz Dias Ferreira 
70 — Roberto Xavier de Oliveira 

72 — Oswaldo Laurindo 
73 — Paulo Roubaud 

2.o A N O 

74 — Lauro Monteiro da Cruz 

75 
76 
77 

3.o A N O 

Moacyr Santos de Campos 78 
Zilah Barreto de Mesquita 79 
Benedicto Castrucci 80 

Paulus Aulus Pompéia 
Paulo Taques Bittencourt 
Nelson da Silveira Leme 
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SUB-SECÇÃO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS 

l.° ANO 

81 — Hércules Vieira de Campos 
82 — José Alves de Mello 
83 — Otto Hennings 
84 — Leão "Tiker 
86 — Simão Fainguemboim * 
86 — Maria Carmelita Glasser 
87 — Alice Chedick Ateyeh 
88 — Francisco Mattos Mazei 
89 — Sylvia de Oliveira Andrade 
90 — Waldomiro Pregnolato 
91 — Lauro Pavan 
92 — Nelson Tartuce 
93 — Fanny Schechtmann 
94 — Armando Antônio Raia 
95 — Efraim Alfredo Spiguel 
96 — Victor Raia 

97 — Francisca Marchetti 
98 — Yolanda Tavares 
99 — íris Ângulo 
100 — Jarbas de Oliveira 

Nascimento 
101 — Lucy Bruck Lacerda 
102 — Blanka Wertheyn 
103 — Gualter Nunes Filho 
104 •— Germínio Nazario 
105 — José Yamashiro 
106 — Leônidas Lerner 
107 — Nilze Cintra de Moraes 
108 — Salomão Jaroslavsky 
109 — Betty Kassaia 
110 — Heitor Guttierrez 

2.o ANO 

111 
112 
113 
114 

115 

Célio Doraldo Silva Hjj 
Walter Rothschild H" 
Frederico Luiz Caspari 
Paulo Ayres de Almeida 119 
Freitas Filho l20 

Salomon Waitzberg 121 

— Rosa Kertzer 
— Olga de Campos Viegas 
— Maria Eliza Wohlers 
— Leônidas Lerner 
— Renato Cabral Botelho 
— Heitor Guttierrez 

3.° ANO 

122 — Hércules Vieira de Campos 
123 — José Alves de Mello 
124 — Francisco Berti 
125 — Hugo Pregnolato 

126 Francisco de Matos Mazei 
127 — Henrique Max Gaetcke 
128 — Domingos Mariutti 

SUB-SECÇÃO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

l.° ANO 

129 — Josué Camargo Mendes 
130 — João Queiroz Marques 
131 — Alexandre Eduardo Dias de 

Morais 
132 — Jordano Maniero 

133 — Maria Helena Matoso 
Moreira 

134 — Diva Diniz Correia 
135 — Raquel Melo Teixeira 
136 — Dario de Oliveira Bastos 
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137 — Crodovaldo Pavan 
138 — Domingos Valente 
139 — Ricardo Arruda 
140 — Décio Grisi 
141 — Messias Cassanha Carrera 
142 — Ruy Ozorio de Freitas 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

Gilda Álvares Correia 
Nelson da Silva Barros 
Hélio Ornelas Borges 
Mercedes Rachid 
Aníbal Anderaos 
Berta Lange de Morretes 
Léo Kreimer 

2.o A N O 

150 — Lucila Maria Ruy Barbosa 
Baptista Pereira 

151 — Josué Camargo Mendes 
152 — Carlos Nobre Rosa 
153 — Adélia Guimarães Ferri 
154 — William Gerson Rolim de 

Camargo 
155 — João Ernesto de Souza 

Campos 
156 — Aníbal Anderaos 

157 — 
158 — 
159 — 
160 — 
161 — 
162 — 

163 — 

Ricardo Arruda 
Décio Grisi 
Hélio Ornelas Borges 
Ruth Lange de Morretes 
Berta Lange de Morretes 
Maria Stella Castro 
Guimarães 
Wilma de Toledo Barros 
(condicional) 

164 — Mário Guimarães Ferri 
165 — João Ernesto de Souza 

Campos 

3.° A N O 

166 — Erasmo Garcia Mendes 
167 — Wilma de Toledo Barros 

(condicional) 

SUB-SECÇÃO D E GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

l.° ANO 

168 — Lídia Fratini Doles 
169 — Zulena Ferreira de Freitas 
170 — José da Silva 
171 — Elina de Oliveira Santos 
172 — Carlos Drummond 
173 — Ruth Daraia Novais 
174 — Maria Angélica de Lacerda 
175 — Otacílio Dias 
176 — Maria Esteia Guimarães 
177 — Ignês Fontes Pereira 
178 — Luíza Marcelina Branco 
179 — Waldemar Bastos Bühler 
180 — Roberto Costa Ferreira 
181 — Pedro Parisi 
182 — Bruna Rossi 
183 — Antonieta Costa 
184 — Maria Alice Cintra 

185 
186 
187 
188 
189 
190 • 
191 • 
192 • 
193 
194 -
195 -
196 -
197 • 
198 -
199 -

- Maria Aparecida Lavieri 
- Maria Stella de Abreu Bergo 
- Eunice de Oliveira Lima 
- Heloísa de Oliveira Lima 
- Cecília Gomes 
- Domingos Carvalho da Silva 
• José Teixeira Gonçalves 
• Maria Aparecida Vieira 
- Maria José Baptista Pereira 
Ofélia Mazela 
Adele Nicoló Tamaro 
Maria Cecília Ortiz de 
Andrade 
• José Ribeiro de Araújo 
Filho 
Dinah Villalva de Araújo 
Maria Lízias Rebouças 
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2.° A N O 

200 — Nice Magalhães Lecocq 
201 — Vera de Athayde Pereira 
202 — Paulo Pereira de Castro 
203 — Raul de Andrada e Silva 
204 — Romeu Paschoalik 
205 — Maria de Moura 
206 — Maria Eunice Rebello 

Machado ______ 
207 — Mozart César 
208 — Amélia Americano Franco 
209 — Maria José Dias Brosh 
210 — Maxim Tolstoi Carone 
211 — Maria de Barros Morgado 
212 Maria Aparecida de Oliveira 

Barros 

213 — Maria Aparecida Pantoja 
214 — Olga Bernardini 
215 — Cinira Christiano de Souza 
216 — Pedro Moacyr Campos 
217 — Maria Tereza Henriques 

Pinto 
218 — Ana Cândida Cunha Cintra 
219 — Maria de Lourdes Pereira de 

Souza 
220 — Lucília Junqueira 
221 — Maria Amélia de Campos 

Aranha 
222 — Lucilla Gonçalves 
223 — Lourdes de Andrade Toledo 
224 — Antônio de Freitas Malaman 
225 — Maria Lizias Rebouças 

3.° A N O 

226 
227 
228 
229 
230 
231 

232 
233 
234 

Aroldo Edgard de Azevedo 
Alfredo Gomes 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Bernardo Bucholz 
Odilon Nogueira Matos 
Beatriz Leontina de Carvalho 
Ramos 2db 

235 

Ivone Fagundes 
Jeny de Barros 
Maria Edith Leme de 
Oliveira 
Cecy de Souza 
Christina Lacerda Santos 

SUB-SECÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 

l.o ANO 

237 — Dirceu Buck 
238 — Dorival Teixeira Vieira 
239 _ Ruy de Campos Nogueira 

Martins 
240 Antônio Cândido de Mello 

Souza 
241 _ Geraldo Ito de São Plácido 

Brandão 
242 José Fernando Martins 

Bonilha 
243 — Lindo Fava 
244 — José Francisco de Camargo 
245 — Daisy Brescia 
246 — Ruth Lisboa Seng 
247 — Eduardo Marques da Silva 

Ayrosa 

248 — 
249 — 
250 — 

251 — 
252 — 

253 — 

254 — 
255 — 
256 — 

257 — 
258 — 
259 — 

Roberto Pinto de Souza 
Dorothy Finneberg 
Frederico Polycarpo de 
Abranches Vioti 
José de Barros Pinto 
Dácio Aranha de Arruda 
Campos 
Ruy Galvão de Andrada 
Coelho 
David Fonseca Serra 
Edgard Radesca 
Danton Castilho e Marcondes 
Cabral 
Olavo de Campos Toledo 
Manoel Cebrian Ferrer 
Guida de Camargo 
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2.° A N O 

260 — Maria do Carmo Arruda 
261 — José Querino Ribeiro 
262 — Cícero Christiano de Sousa 

263 — Benedicto Sotero Dias e 
Almeida 

264 — João Cunha Andrade 

8.° A N O 

265 — Yolanda Araújo Cunha de 268 
Paiva 

266 — Sylvio Pereira Rodrigues 269 
267 — José Pinto Antunes 

José Vicente de Freitas 
Marcondes 
Julieta Guerrini 

SUB-SECÇÃO DE LETRAS CLÁSSICAS E PORTUGUÊS 

L° A N O 

270 — Janete Miguel Chedick 283 
271 — Eurico Dias Baptista Júnior 284 
272 — Maria Stella Cardoso de 285 

Mello Tucunduva 
273 — Higino Aliandro 286 
274 — Ivone Galvão Soares 287 
275 — José Cretela Júnior 288 
276 — Clemente Segundo Pinho 289 
277 — Plínio Ribeiro 290 
278 — Maria de Lourdes Pereira 
279 — Felipe Jorge 291 
280 — Dulce de Faria Paiva 292 
281 — Maria Pia Brito de Macedo 293 
282 — Dante Alighieri Vita 294 

Maria Luíza Proost Melchert 
Virgínia Fagnani 
Maria Ricardina Mendes 
Gonçalves 
Leonore Hanna Schonmann 
Tereza Alves de Seixas 
José Lourenço 
Walter Wey 
Giselda Stella de Novaes 
Morelli 
Herti Hoepner Ferreira 
Geraldo de Almeida Vidal 
Manuel Luciano de Freitas 
Benedicta Araújo Ferraz 

2.° ANO 

295 — Aluízio de Faria Coimbra 
296 — Teodoro Henrique Maurer 

Júnior 
297 — Celestino Correia Pina 
298 — Moysés Rovner 
299 — Sarah Saboya de Araújo 

300 — Neusa Ribeiro Loures 
301 — Maria Prudência de 

Vasconcellos 
302 — Maria José Dantas 
303 — Luzia do Amaral Guimarães 
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3.° ANO 

304 — Antônio Augusto Soares í 307 
Amora 308 

305 — Isaac Nicolau Salum 309 
306 — Ernestina Ippólito 310 

José Paulino Neto 
Mercedes Leite Ribeiro 
Adail Lombardi 
José Moura Leopoldo e Silva 

SUBSECÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

l.° ANO 

311 — Guilhermina Koester do 
Amaral 

312 — Roberta Elizabete Mac 
Knight 

313 — Paciência Stroud Hubbard 
314 — Margarida Julieta Rosa 

Taranto 
315 — Higino Aliandro 
316 — Isméria Cintra Ferreira de 

Camargo 
317 — Idê Alencar 
318 — Irene Pizoli 
319 — Norma Caixe 
320 — Cid de Oliveira Leite 
321 — Orminda Lopes Teixeira 
322 — Maria Augusta de Mesquita 

Albuquerque 
323 — João Fonseca 
324 Ivone de Toledo Leite Morais 
325 — Cecília Lobo da Costa 

326 — Maria de Lourdes Pereira 
327 — José Domingos Antônio 

Tancredi 
328 — Frida Banwart 
329 — Zaíde Silva Castro 
330 — Dante Alighieri Vita 
331 — Leonore Hanna Schonmann 
332 — Sônia Maria Penteado Piza 
333 — Maria Rita de Oliveira Motta 
334 — José Lourenço 
335 — Giselda Stella Novaes 

Morelli 
336 — Lúcia Margarida Gomes 

Pinto 
337 — Marta Andrauss 
338 — Carmela Rosaria Fitipaldi 
339 — Geraldo de Almeida Vidal 
340 Haydée Bueno de Camargo 
341 — Ivone Camargo Silva 

342 — Moisés Rovner 

2.° ANO 

343 Maria Prudência de 
Vasconcellos 

3.° A N O 

344 — Isaac Nicolau Salum 
345 — Ernestina Ippólito 
346 — Mercedes Leite Ribeiro 

347 — Alfredo Palermo 
348 — Denise Lombardi 
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SECÇÃO D E E D U C A Ç Ã O 

2.° A N O 

349 — Maria Carneiro Fonseca 
350 — Olga Silva 
351 — Edmundo Ferraz Nonato 
352 — Antônio Cândido da Silva 
353 — Preciosa Emília Ramos 
354 — leda Barreto 
355 — Odete de Quadros Leme 
356 — Antônia Maria Aparecida 

Bastos 
357 — Leda Leite 
358 — Maria Nazareth Colaço 

Bairão 
359 •— Rosa Amaral 
360 — Lúcia de Negreiros Rocha 
361 — Maria das Dores Trigo 

Gonçalves 
362 — Graciema Umbelina de 

Freitas 

363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 • 
374 • 
375 • 
376 
377 -
378 -

- Sebastiana de Souza 
- Ruth Caruso 
Olga Maria Álvares Rubião 

• Otaíde Nigro 
Angelina Pereira de Queiroz 

• Beatriz Gouveia 
• Nagib Lima Ferez 
Gabriel Alfredo Abruzzini 

- Edith Prado 
• Léo de Barros Santos 
Maria Aparecida de Camargo 
Nogueira 
Célia de Camargo Nogueira 
Cecília Pereira da Mota 
João Ângelo Abaytaguara 
Míriam Semíramis da Cunha 
Del Piechia 
João Gualberto do Amaral 
Carvalho 

CURSO D E F O R M A Ç Ã O D E PROFESSORES SECUNDÁRIOS 

379 — José Abdelhay 
380 — Hilton Federicci 
381 — Hugo Pregnolato 
382 — Beatriz Leontina de Carvalho 

Ramos 
383 — Zilah Barreto de Mesquita 
384 — Alfredo Palermo 
385 — Antônio Soares Amóra 
386 — Joaquim Alfredo da Fonseca 
387 — Aroldo Edgard de Azevedo 
388 — Yolanda Araújo Cunha de 

Paiva 
389 — Alfredo Gomes 
390 — José Paulino Netto 
391 — ítalo Bomfim Bettarelo 
392 — Ruth Alcântara 
393 — Maria da Conceição Martins 

Ribeiro 
394 — José Vicente de Freitas 

Marcondes 
395 — Nelly Moraes 

396 — Jandira de Barros Fourniol 
397 — Zenith Mendes da Silveira 

Girondi 
398 — Benedicto Sotero Dias e 

Almeida 
399 — Adail Lombardi 
400 — Filomena Turelli 
401 — Maria da Conceição Vicente 

de Carvalho 
402 — Anita de Castilho e 

Marcondes Cabral 
403 — Ivone Fagundes 
404 — Maria Edith Leme de 

Oliveira 
405 -— Denise Lombardi 
406 — Cecy de Souza 
407 — Décio de Almeida Prado 
408 — Cecília Plautilde de Castro 

Paiva 
409 — Achiles Archero Júnior 
410 — Odilon Nogueira Matos. 



F A C U L D A D E D E F A R M Á C I A E O D O N T O L O G I A 

A Faculdade manterá os seguintes cursos: 

o) cursos normais, u m de farmácia e outro de odontolo

gia, ambos de três anos; 
6) cursos equiparados, com programas aprovados pelo 

Conselho Técnico-Administrativo; 
c) curso de aperfeiçoamento, para ampliar conhecimen

tos de qualquer das disciplinas do ensino de farmácia e odon

tologia; 
d) cursos de especialização, destinados a aprofundar, em 

ensino intensivo e sistematizado, conhecimentos atinentes a fi
nalidades profissionais ou científicas; 

e) cursos livres, versando sôbre disciplinas dos cursos 
normais e subordinados a programas aprovados pelo Conselho 

Técnico-Administrativo. 



PROGRAMAS DO CURSO DE FARMÁCIA 

(Aprovados pela Congregação para o ano de 1939). 

P R O G R A M A D A P R I M E I R A C A D E I R A 

FÍSICA APLICADA A FARMÁCIA 

Parte teórica 

1 — Estrutura da matéria. Teoria molecular. Massa molecular. 
Molécula grama. 

2 — Teoria atômica. Estrutura do átomo. Massa atômica. Ionização. 
3 — Classificação periódica dos elementos. Isotropia. Radioatividade. 
4 — A matéria no estado gasoso. Leis de Bbyle-Mariotte, Charles 

e Gay-Lussac. Gases perfeitos. Equação de Clapeyron. 
5 — Gases reais. Equação de Van der Waals. Liquefação. 
6 — Teoria cinética dos gases. Equação de Clausius. Hipótese de 

Avogadro. Lei de Dalton. Efeito Joule-Thomson. 
7 — Calor específico dos gases sob pressão constante e sob volume 

constante. Valor térmico da constante dos gases perfeitos. 
8 — A matéria no estado líquido. Tensão superficial. Fenômenos 

capilares. Viscosidade. Vaporização. Higrometria. 
9 — Estudo das soluções. Classificação e nomenclatura. Concen

tração. 
10 — Abaixamento da tensão dos vapores. Abaixamento do ponto 

de solidificação. Elevação do ponto de ebulição. 
11 —' Osmose e pressão osmótica. Leis de Pfeiffer. Analogia entre 

as soluções e o estado gasoso. Lei de Vant' Hoff. 
12 — Diálise. Soluções coloidais. Classificação e nomenclatura. 

Propriedades dos colóides. 
13 — Soluções eletrolíticas. Condutibilidade dos eletrólitos. Grau de 

ionização. Eletrólise. "Leis de Faraday. 
1 — A matéria no estado sólido. Estrutura dos cristais. Redes cris

talinas. Cristalização. Classificação e propriedades dos cristais. Iso-
morfismo. Fusão. Sublimação. 

16 — Noções sôbre termodinâmica. Princípio de Mayer. Equiva
lente mecânico do calor. Máquinas térmicas. Princípio de Carnot. Ren
dimento. Escala absoluta das temperaturas. Ciclo de Carnot. Entropia. 

Parte prática 

1 — Representação gráfica. 
2 — Medidas de precisão. 
3 — Determinação das massas. Balança. 
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4 — Densidade dos sólidos e líquidos. 
5 — Lei de Boyle-Mariotte. 
6 — Tensão superficial pelo processo do gotejamento. 
7 — Viscosimetria. 
8 — Osmose. Experiências de Hemburger e De Vries. Diálise. 
9 — Crioscopia. 

10 —• Ebulioscopia. 
11 —• Calorimetria. 
12 — Pressão de equilíbrio líquido-vapor. 
13 — Higrometria. 
14 — Pressão atmosférica. 
15 •— Refratometria. 
16 — Calorimetria. 
17 — Polarimetria. 
18 — Espetroscopia. 
19 — Microscopia. 
20 — Ultramicroscopia. 
21 — Eletrólise. 
22 — Determinação duma resistência elétrica. 
23 — Determinação da condutibilidade dum eletrólito. 
24 — Exercícios, problemas, etc. 

P R O G R A M A D A S E G U N D A C A D E I R A 

QUÍMICA ORGÂNICA 

Introdução 

1 — Química orgânica e substâncias orgânicas. Evolução. Con
ceitos antigo e moderno. Fontes das substâncias orgânicas. Obtenção 
e purificação. 

2 — Multiplicidade dos compostos orgânicos. Razões de ser. O 
carbono como elemento fundamental. Suas peculiares aptidões reacio-
nais. Fragilidade de seus compostos sob a ação do calor. Fácil combus-
tibilidade. 

3 — Análise imediata dos corpos orgânicos. Análise qualitativa ele
mentar e quantitativa elementar. Moléculas e átomos. Hipótese atô
mica. Lei de Avogadro. 

4 — Determinação dos pesos moleculares. Pesos atômicos. Fór
mulas. Polimeria. Realidade molecular. 

5 — Isometria. Teoria dos radicais. Teoria dos tipos. Transição 
à teoria da constituição. Teoria da constituição. Valência. Elementos 
polivalentes permitem a complicação molecular. 

6 — A distribuição diferente das ligações entre os átomos deter
mina a diversidade das moléculas. Estrutura das moléculas. Séries ho
mólogas. Ligações duplas e tríplices dos átomos de carbono. Séries isó-
logas. Ciclos ou núcleos de átomos de carbono. 

7 — Séries isólogas dos carbonetos cíclicos. Séries genéticas. Fun
ções químicas. Grupamentos funcionais. Classificação das matérias or
gânicas. Nomenclaturas. 

8 — Princípios da teoria da constituição das moléculas. Quadriva-
lência do carbono. Doutrina da influência recíproca dos átomos. Lei 
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das reações típicas. Lei dos resíduos ou radicais. Transposição dos 
átomos. 

9 — Determinação da constituição da molécula pelos seguintes mé
todos: 1.° Das reações típicas — 2.° Dos radicais; a) pelas reações de de
gradação; b) pela síntese — 3.° Pelo estudo das reações químicas 
4.° Pelas propriedades físicas das substâncias. 

10 — Hipótese estereoquímica. Teoria do tetraedo. Isomeria geo
métrica. 

11 —• Estereoisomeria dos compostos etilênicos e dos cíclicos. Iso
meria ótica. Poder rotatório e dissimetria. Inversos óticos. Racê-
micos. 

12 — Variedades desconhecidas de isomeria. Isomeria física ou 
polimorfismo. Valência do carbono sob o ponto de vista da teoria ele-
trotônica. 

13 — Teoria do carbono assimétrico. Compostos de u m só car
bono assimétrico. Compostos de vários carbonos assimétricos. Trans
formação de u m corpo ativo em seu antípoda ótico. 

14 — Compostos ativos sem carbono assimétrico. Estereoquímica do 
Azoto. Enxofre, etc. Combinações complexas e sua isomeria. Dissi-
métrica e síntese química.. 

15 — Propriedades físicas das substâncias orgânicas e suas rela
ções com a composição e constituição química: a) Fôrma cristalina; b) 
Solubilidade; c) Densidade; d) Volume molecular. 

16 — e) Ponto de fusão; f) Ponto de ebulição; g) Calor de combus
tão molecular e calor de formação das substâncias orgânicas; h) Calor 
de neutralização. 

1 7 _ — Propriedades óticas: a) Absorpção de radiações — cores; b) 
Emissão de radiações — luminescências; c) Poder refringente — refra
ção molecular. Poder rotatório. 

18 — Rotação magnética do plano de polarização. Tensão super
ficial e parachore. As películas superficiais em relação com as dimen
sões e fôrma da molécula orgânica. Sabor e cheiro dos estereoisómeros. 

19 — Propriedades elétricas das moléculas. Raios X em química 
orgânica. 

20 — Mecanismo e caracteres gerais das reações em química or
gânica. Velocidade. Limite. Equilíbrio químico. Química orgânica e 
química mineral. Comparação das reações. 

21 — Estudo da marcha das reações. Lei de ação da massa. Rea
ções irreversíveis e reações reversíveis. Estudo dos estados de equilí
brio. Lei da deslocação do equilíbrio. 

22 — Reações intermediárias. As fôrmas químicas ativas. A afi
nidade química. Reações espontâneas e não espontâneas. 

23 — Ação dos agentes energéticos. Catalise. 

Parte Especial 

24 — Função hidrocarboneto. Hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos. 
25 — Hidrocarbonetos acíclicos saturados ou parafinas. 
26 — Hidrocarbonetos acíclicos não saturados etilênicos ou olefinas 

e acetilênicos. 
27 — Derivados halogenados dos hidrocarbonetos parafínicos, eti

lênicos e acetilênicos. Derivados alcalinos, halógeno-magnesianos e ni-
trados. 
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28 — Função álcool. Alcoóis mono; bi, tri, tetra e polivalentes. 
29 — Éteres. Éteres óxidos. Éteres sais. 
30 — Função aldeído. Mono e di-aldeídos. 
31 — Função cetona. Mono e dicetonas. 
32 — Função ácido. Ácidos mono, bi, tri, e polibásicos. 
33 — Derivados dos ácidos graxos. Cloretos de ácidos. Anídri-

dos de ácidos. Peróxidos e hidroperóxidos. 
34 — Açúcares. Açúcares não hidrolisáveis. 
35 — Estereoquímica dos açúcares. 
36 — Açúcares hidrolisáveis. 
37 — Função amina. Mono, di e poliaminas. Iminas. 
38 — Compostos azóicos e diazóicos. 
39 — Função nitrila. Mono, di, polinitrilas. Carbilaminas. 
40 — Função amida. Mono, di-amidas. Polipeptides. 
41 — Uréia e seus derivados. Imides. Oximas. 
42 — Compostos órgano-minerais, órgano-metalóides e órgano-m-j-

tálicos. 
43 — Hidrocarbonetos cíclicos. Cíclanas. 
44 — Benzeno e seus derivados. 
45 — Derivados halogenados, nitrados e sulfonados dos hidro carbo-

netos aromáticos. Terpenos. 
46 — Fenóis monovalentes e alcoóis aromáticos. 
47 —• Fenóis-alcoóis e Fenóis-alcoóis polivalentes. 
48 — Aldeidos e cetonas aromáticas. Quinonas. 
49 — Ácidos aromáticos mono e polibásicos. 
50 — Aminas aromáticas. Azo-compostos e diazo compostos. 
51 — Compostos étero-eíclicos. 
52 — Matérias corantes. 
53 — Matérias odorantes. 
54 — Matérias sápidas. 
55 — Matérias medicamentosas. 
56 — Matérias explosivas. 

Parte Prática 
Aparelhos — Reações e preparações orgânicas. 

P R O G R A M A D A T E R C E I R A C A D E I R A 

BOTÂNICA APLICADA A FARMÁCIA 

1 — INTRODUÇÃO. 

Botânica — divisão da botânica. 
O corpo vegetal — morfologia — anatomia — fisiologia. 
Movimentos das plantas. 

2 — HISTOLOGIA. 
Célula vegetal — estrutura celular — fisiologia celular. Di
visão celular — mitose — meiose. 

3 — I N C L U S Õ E S P R O T O P L A S M I C A S . 
Glucides: açúcares, amilos, dextrinas, amilodextrinas, inu-

lina, glucosides, pentosides. — Alcalóides — Purinas — 
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Gluco-alcalóides — Oxalato de cálcio — Sílica — Tani
nos — Proteínas — Mucilagens e gomas — Óleos fixos 
e gordura — óleos voláteis — Resinas — óleo-resi-
nas -r- Resinas gomosas e bálsamos — Pigmentos Lá
tex — Enzimas — Paredes celulares. 

4 — TECIDOS VEGETAIS. 
Origem e formação. 
Classificação. 

5 — CAULE. 
Morfologia — anatomia — funções. 

6 — RAIZ. 
Morfologia — anatomia — funções. 

7 — FOLHA. 
Morfologia — anatomia — funções. 

8 — FLOR. 
Morfologia — anatomia — funções. 

9 — FRUTO. 
Estrutura — anatomia — classificação. 

10 — SEMENTE. 
Estrutura — anatomia — classificação. 

11 — BOTÂNICA SISTEMÁTICA. 
Objetivo e evolução das ordenações sistemáticas — sitemá-

tica — nomenclatura — Sistema de Engler. 
Estudo geral — Emprego farmacêutico — Importância do seguinte: 
12 — SCHIZOPHYTAE — MYXOTALLOPHYTAE. 
13 — FLAGELLATAE — DINOFLAGELLATAE — BACILLA-

RIOPHYTAE. 
14 — CONJUGATAE — CHLOROPHYCEAE — CHARO-

PHYTAE. 
15 — PHAEOPHYCEAE — RHODOPHYCEAE. 
16 — EUMYCETAE. 
17 — EMBRYOPHYTAE ASIPHONOGAMA — BRYOPHYTAE 
18 — EMBRYOPHYTAE ASIPHONOGAMA: PTERYDOPHYTAE 

Ordo — FILICALES LEPTOSPORANGIATAE — Fam. 
Polypodiaceae. 

19 — EMBRYOPHYTAE SIPHONOGAMA: GYMNOSPERMAE. 
Classe CONIFERAE — Fam. Taxaceae — Pinaceae. 

20 — EMBRYOPHYTAE ASIPHONOGAMA: ANGIOSPERMAE. 
MONOCOTYLEDONAE. 

21 — Ordo — GLUMIFLORAE. -— Fam. Graminae. 
22 — Ordo — PRÍNCIPES. Fam. Palmae. 
23 — Ordo — SPATHIFLORAE. — Fam. Araceae. 

Ordo — LYCOPODIALES — Fam. Lycopodiaceae. 
24 — Ordo — LILIFLORAE — Fam. Liliacea. 
25 — Ordo — SCITAMINAE — Fam. Zingiberaceae. 
26 — Ordo — MICROSPERMAE. — Fam. Orchidaceae. 

DICOTYLEDONAE: ARCHYCLAMIDEAE. 
27 — Ordo — PIPERALES. — Fam. Piperaceae. 
28 — Ordo — URTICALES. — Fam. Moraceae. 
29 — Ordo — POLYGONALES. — Fam. Polygonaceae. 
30 — Ordo — CENTROSPERMAE. — Fam. Chenopodiaceae. 
31 — Ordo — RANALES. Fam. Ranucnlaceae — Berberidaceae — Magnoliaceae — Myristicaceae — Monimiaceae — Lauraceae. 32 — Ordo — RHOEADALES. — Fam. Papaveraceae — Cru-ciferae. 
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33 — Ordo — ROSALES. — Fam. Hamamelidaceae — Rosaceae — 
Leguminosae. 

34 — Ordo — GERANIALES. — Fam. Linaceae — Erythro-
xylaceae — Rutaceae — Simarubaceae — Polygalaceae — 
Euphorbiaceae. 

35 — Ordo — SAPINDALES. — Fam. Sapindaceae. 
36 — Ordo — R H A M N A L E S . — Fam. Rhamnaceae. 
37 — Ordo — M A L V A L E S . Fam. Malvaceae — Sterculiaceae. 
38 — Ordo — PARIETALES. Fam. Flacourtiaceae — Myrtaceae. 
39 — Ordo — UMBELLIFLORAE. Fam. Umbelliferae. 

DICOTYLEDONAE: M E T A C H L A M Y D E A E . 
40 — Ordo — ERICALES. Fam. Ericaceae. 
41 — Ordo — EBENALES. Fam. Sapotaceae — Styracaceae. 
42 — Ordo — CONTORTAE. — Fam. Oleaceae — Loganiaceae — 

Apocjnaceae — Gentinaceae — Asclepiadaceae. 
43 — Ordo — TUBIFLORAE. — Fam. Convolvulaceae — Labiatae 

— Solanaceae — Scrophulariaceae. 
44 — Ordo — RUBIALES. Fam. Rubiaceae — Caprifoliaceae — 

Valerianaceae. 
45 — Ordo — CUCURBITALES. — Fam. Cucurbitaceae. 
46 — Ordo — C A M P A N U L A T A E . — Fam.Compositae. 
Parte Prática 
1 — Herborização — formação de hervário — coleções. 
2 — Manejo de microscópio. 
3 — Noções de técnica histológica. 
4 — Estudos práticos de anatomia vegetal. 
5 — Estudos práticos de morfologia vegetal. 
6 — Dissecções nas diversas famílias estudadas. 

P R O G R A M A D A Q U A R T A CADEIRA 

ZOOLOGIA E PARASITOLOGIA 

Parte geral 
Introdução ao estudo da Parasitologia. Relações com a Zoologia e 

com a Botânica. Definição. Importância. Extensão. Métodos de es
tudo e de investigação. 

Relações entre parasitas e hospedeiros. Modalidades de parasi-
tismo. Vida associativa. Adaptações parasitárias. Comensalismo. Mu-
tualismo. Simbiose. Parasitismo. Hiperparasitismo. Pseudo-parasi-
tismo. 

Transmissão das parasitoses. Moléstias parasitárias. Distribuição 
geográfica das parasitoses. Disseminação das doenças parasitárias. 

Taxonomia e sistemática. Regras internacionais de nomenclatura. 

Parte especial 
Protozoologia. 
Protozoa. Generalidades. Morfologia e biologia em geral. Classi

ficação. Protozooses em geral. 
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Plasmodroma. Rhizopoda. Amoebida. Principais espécies parasi
tas. Disenteria amebiana. 

Mastigophora. Phytomastigina. Zoomastigina. Protomanadida. 
Diplomonadida. Flagelados parasitas e seu papel patogênico. Flage-
loses intestinais. 

Trypanosomidas. .Trypanosomoses humanas. Schigotrypanum cruzi 
(Chagas, 1909). Doença de Chagas. Leishmanioses cutâneas e visce
rais. Leishmania brasiliensis (Vianna, 1911). Leishmania chagasi (Cunha 
e Chagas, 1937). 

Cnidosporidia. Generalidades. Biologia. Classificação. 
Sarcosporidia. Sarcocistoses. Globidium. 
Sporozoa. Coccidiomorpha. Coccidiidea. Eimeriidea. Parasitoses 

principais. 
Haemosporidiidea. Piroplasmidea. 
Paludismo. Importância social. Freqüência. índice de endemoci-

dade. Profilaxia. 
Adeleida. Adeleidea. Hemogregarinidea. Gregarinina. 
Ciliophera. Protociliata. Opalinata. 
Euciliata. Ciliata. Ciliades parasites. Balantidiose. 
Anaplasma. Grahamella. Riektessia. Rictessioses. 
Helmintologia. Objeto. Divisão. Importância da helmintologia. 
Ncmathelmintes. Estudo geral. Biologia. Classificação. 
Rhabdiasata. Rhabditoidéa. Rhabdiasoidéa. 
Oxyurata. Oxyuryidéa. Oxyuridae. 
Ascaridata. Ascaroidéa. 
Strongylata. Strongyloidea. Trichostrongyloidéa. Metastrongyloi 
déa 
Ancilostomose e necatorose. Dermatite serpiginosa. Etiologia, pro

filaxia e tratamento do "amarelão". 
Spirurata. Spiruroidéa. 
Filariata. Filaricidéa. 
Dioctophymeata. Diotophymoidéa. 
Trichurata. Trichinelloidéa. Trichuroidéa. 
Acantocephala. Gordiacea. 
Plathelminthca. Estudo geral. Biologia. Classificação. 
Trematoda. Estudo geral. Prosostomata. Schistosomatoidéa. 
Âmphistomata. Paramphistomatoidea. 
Distomata. Fascioloidea. Echinostomatoidea. Dicrocpelioidea. He-

terophyoidea. Opistorchioidea. Troglotrematoidea. Hemiuroidea. 
Cestoida. Estudo geral. Pseudophyllidea. Bothriocephaloidea. 
Cyclophyllidea. Taenioidea. 
Artropodologia. 
Arthropoda. Morfologia. Evolução. Sistemática. 
Hexapoda. Generalidades. Biologia. Sistemática. 
Siphonaptera. Estudo das espécies importantes de pulicídeos sob o 

ponto de vista da parasitologia do homem. 
Diptera. Generalidades. Sistemática. 
Diptera orthorrapha. Chironomidas. Simulidae Psychodidae. 
Culicidae. Espécie importantes na nosologia humana. Espécies im

portantes na transmissão da malária. 
Tabanidae. Asilidae. Leptidae. 
Diptera cyclorrhapha. Aschiza e Schizophora. 
Muscidae. Anthomvidae. 
Sarcophagidae. Calliphoridae. Oestridae. 
Malophaga. Anoplura. 

37 
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Hemiptera. Cimicidae. Triatomidae. 
Arachmida. Acarida. Ixodoidéa. 
Sarcoptoidéa. Sarcoptidae. 
Parasitoidéa. Trombidoidéa. Tarsonemoidéa. Demodecoidéa. 
Pentastomida. Porocephalidae. 
Miccologia. 
Introdução ao estudo de Micologia. Sua importância. Técnica 

de trabalho. Classificação dos cogumelos patogênicos. 
Micoses em geral. Sua classificação. Blastomicose. Disidroses mi-

cósicas. Micetomas. Actinomicoses. Tinhas. 
Actinomycetrae. 
Phycomycetes. Mucorales. 
Ascomycetaceae. Endomycetales. Gênero. Piedraia. Coccidicideae. 
Eremascaceae imperfectae. 
Saccharomycetaceae. Saccharomycetaceae imperfectae. 
Trichophytoneae. 
Aspergillaceae. 
Sporotrichiae. 
Apêndice. 
Hospedeiros intermediários. Reservatórios naturais de parasitos. 
Immunidade nas parasitoses. 
Animais venenosos. Ofídios. Peixes. 
Miriapoda. 
Hirudinea. 

Curso prático. O curso prático terá um prosseguimento paralelo 
ao do curso teórico. Nas aulas práticas se procurará mostrar o má
ximo possível de material, de modo a tornar o estudante bem capaz de 
diagnosticar e reconhecer as parasitas. Sempre que houver possibili
dade serão feitas demonstrações com material oriundo do homem, quando 
não com material colhido em parasitoses de animais domésticos. Os 
alunos serão obrigados fazer relatórios minuciosos das aulas e traba
lhos práticos, sendo que esses relatórios representarão u m dos elemen
tos no cômputo das notas de aproveitamento. Deverão igualmente os 
alunos colher material parasitolôgico destinado ao estudo no curso re
gular, bem como para a coleção da cadeira. Este material trazido será 
considerado do mesmo modo na média de aproveitamento do estudante. 
A visita a estabelecimentos científicos será levada a efeito sempre que 
fôr proveitosa para os estudantes. 

P R O G R A M A D A Q U I N T A C A D E I R A 

MICROBIOLOGIA — CURSO TEÓRICO 

Parte Geral 

1 — História da Microbiologia. 
2 — Bactérias. Fôrmas, dimensões, classificação, estrutura, etc. 
3 — Vida microbiana. Composição, nutrição, aerobiose e anaero 

biose, reprodução, motilidade, pigmentos, etc. 
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4 — Influência dos agentes exteriores sôbre os micróbios: calor, 
luz, eletricidade e antisséticos. 

5 — Produtos resultantes da vida microbiana. Fermentes e to
xinas. 

6 — Isolamento dos micróbios aeróbios. 
7 — Cultura e isolamento dos micróbios anaeróbios. 
8 — Inoculação nos animais. 
9 — Fermentação alcoólica e acética. 
10 — Micróbios úteis do solo. Nitrificação, putrefação. 
11 — Micróbios patogênicos. Infecção. 
12 — Imunidade. Mecanismo da imunidade. 
13 — Bacteriólise. Antígenos e anticorpos. 
14 — Soros hemolíticos. Reação de fixação do complemento. 
16 — Aglutininas. Precipitinas. Opsoninas. 
16 — Vacinas bacterianas. Específicidagem, preparação, etc. 
17 — Soroterapia. Soros antitóxicos e antimicrobianos. 
18 — Anafilaxia e anti-anafilaxia. 

Parte Especial 

19 — Ordem das Embactérias. Mamilia Coccaceae. Tribu Strepto
cocceae. Gênero Diplococus. Diplococus pneumoniae. 

20 — Família Coccaceae. Tribu Streptococceae. Gênero Strepto-
coccus. 

21 — Família Coccaceae. Tribu Neisseriae. Gênero Neisseria. Neis
seria gonorrhoeae. 

22 — Gênero Neisseria. 
23 — Família Coccaceae. Tribu Microccoceae. Gênero Staphylo-

coccus. Gênero Gaffkya. Gaffkya Tetragena. 
24 — Família Spirillaceae. Gênero Vibrio. Vibrio Comma. 
25 — Família Bacteriaceae. Tribu Chromobacteriae. Gênero Pseu-

domonas. Pseudomonas escrupinosa. Tribu Lactobacilleae deruginosa. 
Gênero Lactobacillus. 

26 — Família Bacteriaceae. Tribu Pasteurelleae. Gênero Pasteu
rella .Pasteurella Pestis. Pasteurella Âvicida. Pasteurella suiseptica. 
Pasteurella Tularensis. 

27 — Família Bacteriaceae. Tribu Klebsielleae. Gênero Elebsiella. 
Klebsiella pneumoniae. Klebsiella rhinoscleromatis. 

28 — Família Bacteriaceae. Tribu Homophilieae. Gênero Hemophi-
Ius. Hemophilus Ducreyi. Hemophilus conjunctividitis. Hemophilus la-
cunatus. 

29 — Tribu Hemophileae. Gênero Hemophilus. Hemophilus. In-
fluenzae. Hemophilus pertussis. Gênero Dialister. Dialister pneumo-
sintes. 

30 — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Escherichia. 
Escherichia Coli. Escherichia acidi lactici. Gênero Aerobacter. Aerobacter 
Aerogenes. Gênero Proteus. Proteus vulgaris. 

31 — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Salmonella. 
Salmonella paratyphi. Salmonella Schottmuelleri. Salmonella enteriti-
dis. Salmonella Morganii. 

32 — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Eberthella. 
Eberthella typhi. 

33 — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Shigella. 
Shigella dysenteriae. Shigella paradysenteriae. Shigella ambígua. 
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34 — Família Bacteriaceae. Tribu Bacteriae. Gênero Brucella. 
Brucella melitensis. Brucella abortus. Brucella suis. Gênero Alcalige-
nes. Alcaligencs fecalis. 

35 — Família Bacillaceae. Gênero Bacillus. Bacillus anthracis. 
36 — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. Clostridium botuli-

num. Clostridium Chauvei. 
37 — Família Bacillaceae. Gênero Clostridium. Clostridium oede-

matis maligni. Clostridium oedematiens. 
38 — Gênero Clostrium. Clostridium tetani. 
39 — Gênero Clostridium. Clostridium Welchii. Clostridium fallax. 

Clostridium histolyticum. Clostridium putrificum. Clostridium sporo-
genes. 

40 — Ordem Actynomycetales. Família Mycobacteriaceae. Gênero 
Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. 

41 — Família Mycobacteriaceae. Mycobacterium leprae. 
42 — Pamília Mycobacteriaceae. Gênero Corynebacterium. Cory-

nebacterium diphteriae. Corynebacterium pseudodiphtericum. 
43 — Família Mycobacteriaceae. Gênero fusiformes. Fusiforme. 

Vincenti. Gênero Pfeifferella. Pfeifferella Mallei. 
44 — Ordem Spirochetales. Pamília Spirochetaceae. Gênero Tre-

ponema. Treponema pallidum. Treponema partenus. 
45 — Família Spirochetaceae. Gênero Borrelia. Borrelia recurren-

tis. Borrelia Dutonis. Borrelia Novyi. Borrelia Carteri. Borrelia his-
panicum. Borrelia Muris. Gênero Leptospira. Leptospira icterohaemor-
ragiae. 

46 — Ultra Virus. Generalidades. 
47 — Virus da Raiva. 
48 — Virus da febre amarela; da dengue; da febre pappataci. 
49 — Virus da vacina; da varíola humana; do alastrim e do sa

rampo. Virus do molluscum contagiosum e do trachoma. 
60 — Virus de Poliomielite epidêmica; da Encefalite letárgica; da 

herpas; da zona. 
51 — Virus da parotidite epidêmica; da peste bovina; da febre 

aftosa; da psitacose. Virus da linfogranulomatose benigna. 
52 — Riquetsias. 
63 — Bacteriófago. 
54 — Amebas. 
55 — Plasmódios. 
56 — Tripanozomas e Leishmanias. 
57 — Triconomas, Guardiã. Balantium. 
58 — Actomices. Micetomas. 
59 — Blastomicoses Esporotricoses. Oidiomycose. 
60 — Cogumelos parasites do couro cabeludo e da pele. Gêneros 

Tricophyton. Microsporum. Epidermophyton. Achorium. Malassezia. 

M I C R O B I O L O G I A 

Curso Prático 
1 — Limpeza e acondicionamento de vidraria. Esterilização pelo 

calor seco. Forno Pasteur. 
2 — Meios de cultura. Preparo de meios líquidos. Esterilização 

pelo calor úmido. Autoclave. 
3 — Preparar e esterilizar meios de cultura sólidos. Gelose, gela

tina, batata, etc 
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4 — Preparar e esterilizar meios de cultura especiais. Soro coa
gulado; Ácido rosólico, etc. 

6 — Processos mecânicos e químicos de esterelização. Ação dos 
antisséticos sôbre as bactérias. 

6 — Processos para semear os meios de cultura. Estufas. 
7 — Métodos gerais de exame microscópicos. Exame microscópico 

de preparações frescas e em gota pendente. Ultramicroscópio. 
8 — Preparações de soluções corantes. Coloração vital. Colorações 

simples. Métodos de Gram e de Nicolle. 
9 — Processos de coloração das bactérias ácido resistentes. 
10 — Processos de coloração de esporos, cápsulas e cílios. 
11 — Isolamento de micróbios aeróbios. 
12 — Cultura e isolamento dos micróbios anaeróbios. 
13 — Demonstração da presença de toxinas, ácidos, gás, etc., nas 

culturas microbianas. 
14 — Inoculação nos animais de laboratório. Sangria. Coleta de 

material. 
16 — Necropsia de animais. Técnica. 
16 — Colheita de material patológico do homem. Transporte. 
17 — Imunização de animais. Demonstração do fenômeno de 

Pffeiffer. 
18 — Soro aglutinação. Reação de Widal. 
19 — Determinação do índice opsônico. 
20 — Hemólise. Preparo de soros hemolíticos. 
21 — Reação de fixação do complemento. Reação de Wassermann. 
22 — Preparo de Vacinas. 
23 — Demonstração de anafilaxia e vacinação antianafilítica. 

Parte Especial 

24 — Estudo prático do Gênero Diplococcus. 
25 — Estudo prático do Gênero Streptococcus. 
26 — Estudo prático do Gênero Neisseria. Neisseria gonorrheae. 
27 — Estudo prático da Neisseria intracellularis. 
28 — Estudo prático do Gênero Staphilococcus e do Gênero 

Gaffkya. 
29 — Estudo prático do Gênero Vibrio. 
30 — Estudo prático do Gênero Pseudomonas. 
31 — Estudo prático do Gênero Lactobacillus. 
32 — Estudo prático do Gênero Pasteurella. 
33 — Estudo prático do Gênero Klebsiella. 
34 — Estudo prático do Gênero Hemophilus. 
35 — Estudo prático do Gênero Escherichia. 
36 — Estudo prático do Gênero Protcns. 
37 — Estudo prático do Gênero Salmonella. 
38 — Estudo prático do Gênero Eberthella. 
39 — Estudo prático do Gênero Shigella. 
40 — Estudo prático do Gênero Brucella. 
41 — Estudo prático do Gênero Alcaligenes. 
42 — Estudo prático do Bacillus Antharcis. 
43 — Estudo prático do Clostridium tetani. 
44 — Estudo prático do Gênero Clostridium. 
45 — Estudo prático do Mycobacterium tuberculosis. 
46 — Estudo prático do Mycobacterium leprae. 
47 — Estudo prático do Gênero Corynebacterium. 
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48 — Estudo prático do Gênero Fusiformis e do Gênero Pleiffe-
rella. 

49 — Estudo prático do Treponema pallidum. 
50 — Reação de Hhan. 
51 — Reação de Kline. 
52 — Estudo prático do Gênero Leptospira. 
53 — Estudo prático dos Ultravirus. 
54 — Estudo prático do Bacteriófago. 
55 — Exame bacteriológico dos exsudatos rino-faringianos. 
66 — Exame bacteriológico do pús. 
57 — Exame bacteriológico da urina. 
58 — Exame bacteriológico das fezes. 
59 — Exame bacteriológico da água. 
60 — Exame bacteriológico do leite. 
61 — Estudo prático das Amebas. 
62 — Estudo prático dos Plasmódios. 
63 — Estudo prático dos Tripanozomas e Leishmanias. 
64 — Estudo prático das Triconomas e Giardias. 
65 — Estudo prático dos Actionomices. 
66 — Estudo prático dos Cogumelos das Blastomicoses, das Espo-

rotricoses e do Gênero Monilia. 
67 Estudo prático dos Cogumelos parasites do couro cabeludo e 

da pele. 

P R O G R A M A D A S E X T A C A D E I R A 

QUÍMICA ANALÍTICA — PARTE GERAL 

1 Objeto e divisão da química analítica. Classificação das aná
lises. 

2 — Propriedades dos corpos e sua importância. Constantes físi
cas e estados de pureza dos corpos. 

3 — Solubilidade e suas leis. Teoria da ionização e sua im
portância. 

4 — Reações químicas. Conceito atual sôbre redução e oxidação. 
Determinação dos coeficientes das equações químicas. 

5 — Cinética química. Lei da ação das massas e sua aplicação 
em análises. 

OPERAÇÕES DE LABORATÓRIO 

6 — Métodos gerais de separação das fases. Dissolução, precipi
tação, filtração, teoria da lavagem dos precipitados. 

7 — Distilação e sua teoria. Eliminação da água e seus métodos. 
8 — Calcinação e incineração. Material e métodos empregados. 
9 — Classificação e preparação dos reativos. Reativos gasosos, só

lidos e líquidos. 
10 — Métodos de pesquisas. Pirognose e seus empregos. 
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P A R T E Q U A L I T A T I V A 

Teoria 

11 — Dos métodos analíticos em geral. Mistura dos sólidos não 
voláteis. Sólidos fixos e voláteis. Mistura de gases. 

12 — Diagnose rápida dos Corpos simples. Diagnose rápida dos 
metais usuais. 

12 — Pesquisa sistemática dos sais minerais. Princípios do mé
todo analítico. Marcha da análise. Ensaios preliminares. 

14 — Análise das soluções salinas. Caracterização dos cations e dos 
anions. Marcha sistemática. 

15 — Pesquisas de alguns produtos orgânicos. Determinação dos 
principais alcalóides e glucosides usuais. 

16 — Pesquisas de hidrocarbonetos cíclicos mais comuns. Pesqui
sas das matérias corantes artificiais. 

P A R T E Q U A L I T A T I V A 

Prática — Análise por via seca 

17 — Ensaio sôbre lâmina de platina. 
18 — Ensaio em tubo aberto em uma das extremidades. 
19 — Ensaio em tubo aberto nas duas extremidades. 
20 — Chama do bico de Bunsen. 
21 — Ensaio sôbre carvão, sem reativos. 
22 — Ensaio sôbre carvão, com reativos. 
23 — Coloração da chama não iluminante, pelos vários metais e 

metalóides. 
24 — Determinação do comprimento de onda de alguns metais, pelo 

espetroscópio. 
25 — Pérolas. 
26 — Coloração com nitrato de cobalto. 
27 — Manchas. 
28 — Ensaio com ácido sulfúrico. Análise por 

29 — Cation do 
cas e análogas. 

30 — Cation do 
cas e análogas. 

31 — Cation do 
cas e análogas. 

32 — Cation do 
cas e análogas. 

33 — Cation do 
cas e análogas. 

34 — Cation do 
cas e análogas. 

via úmida — Pesquisa de u m único cation 

1.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

2.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

3.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

4.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

5.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

6.° grupo. Marcha sistemática. Reações específi-

Pesquisa de cations em mistura 
35 — Marcha sistemática. 
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Pesquisa de u m único anion 

36 — Anions do 1.° grupo. Marcha sistemática. Reações especí
ficas e análogas. 

87 Anions do 2.° grupo. Marcha sistemática. Reações especi
ficas e análogas. 

38 — Anions do 3.° grupo. Marcha sistemática. Reações especí
ficas e análogas. 

P A R T E Q U A N T I T A T I V A 

Teoria 
39 — Análise elementar de compostos orgânicos. 
40 — Métodos especiais de análise quantitativa. Gravimetria. 
41 — Volumetria em geral. Dosagem dos gases. 
42 — Hidrovolumetria. Princípios relativos aos métodos hidrovolu-

métricos. Aparelhos empregados e operações gerais. 
43 — Problemas gerais da alcalimetria e sua extensão. 
44 — Colorimetria. Diafanometria e estereovolumetria. 
45 — Manganometria e suas aplicações. 
46 — Cronometria e suas aplicações. 
47 — Bromometria. Ferrimetria. Cuprometria. 
48 — Redutimetria. Estanometria. Arsenimetria e suas aplicações. 
49 — Dupla decomposição e precipitação. Argentimetria. 
50 — Iodometria e suas aplicações. 
61 — Aplicações dos métodos explicados na dosagem dos principais 

elementos eletronegativos. 
52 — Aplicações dos métodos explicados na dosagem dos principais 

elementos eletropositivos. 
PARTE QUANTITATIVA 

Prática 

53 Pesadas. Simples pesadas, duplas pesadas, método da média 
geométrica. Método das oscilações. ._' ' • 

54 Verificação e correção de material aferido. Verificação de 
material graduado. . 

55 Dosagem gravimétrica de u m sal de metal pesado. Bano e 
prata. 

56 — Dosagem de uma substancia que pode desprender u m gas. 
Uréia. , . . . . ._ 

67 Colorimetria. Uso do colorímetro de Du Bosk, do fotometro 
de Paul Frich. Métodos que os substituem. 

58 — Dosagem de uma substância tenso-ativa, pelo método de go-
tejamento. Estalgômetro de Traubès. 

59 — Preparação de solutos acidimétricos. 
60 — Determinação do peso real de ácido, contido em u m peso ou 

volume de u m ácido, pouco, ou bastante concentrado. 
fl — Dosagem de uma mistura de ácidos que diferem por seu va

lor térmico de saturação. 
62 — Dosagem de u m poliácido de função fraca e forte. 
63 — Dosagem dos ácidos livres em presença de sais metálicos que 

precipitam pelos alcalís. Método de Kieffer. 
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64 — Titulação de u m sub-nitrato de bismuto. 
65 — Dosagem de u m ácido de u m sal de amônio, e indiretamente, 

do amoníaco combinado. 
66 — Dosagem de u m ácido de u m sal de alcalóide, e indiretamente, 

do alcalóide combinado. 
64 — Índice de saponificação. 
68 — Manganometria. 
69 — Iodometria. 
70 — Clorometria e argentimetria. 

P R O G R A M A D A SÉTIMA C A D E I R A 

FARMACOGNOSIA 

1 — Objeto, importância e divisão da farmacognosia. Classifica
ções farmacognósticas. 

2 — Estudo farmacognóstico das algas, fungos e lichens. Ágar-
ágar, esporão de centeio, lichen islândico. 

3 — Estudo farmacognóstico da família das Polipodiáceas. Feto 
macho. Avencas. 

4 — Estudo farmacognóstico da família das Pináceas. Terebin, Co-
fonia, Óleo de Cadê. 

5 — Estudo farmacognóstico da família das Gramíneas. Estigmas 
de milho. Amilos de arroz, trigo e milho. Rizomas de grama e de sapé. 

6 — Estudo farmacognóstico da família das Liliáceas. Colchico. 
Alóis. Cila. Salsaparrilha. 

7 — Estudo farmacognóstico da família das Iridáceas. Estigmas 
de açafrão. 

8 — Estudo farmacognóstico da família das Zingiberáceas. Gengi-
bre. Cardomono. Pacová. 

9 — Estudo farmacognóstico da família das Orquidáceas. Bauni
lha. Salepo. 

10 — Estudo farmacognóstico da família das Piperáceas. Mático. 
Cubeba, Pariparóba. Falsos jaborandís. 

11 — Estudo farmacognóstico da família das Moráceas. Cânhamo 
indiano. 

12 — Estudo farmacognóstico da família das Olacáceas. Muira-
puarea. 

13 — Estudo farmacognóstico da família das Poligonáceas. Rui-
barbo. 

14 — Estudo farmacognóstico da família das Ranunculáceas. Acô-
nito. 

15 — Estudo farmacognóstico da família das Berberidáceas. Hi-
draste. 

16 — Estudo farmacognóstico da família das Magnoliáceas. Ba-
diana. 

17 — Estudo farmacognóstico da família das Miristicáceas. Bicui-
ba. Noz Moscada. 

18 — Estudo farmocognóstico da família das Monimiáceas. Boldo. 
19 — Estudo farmacognóstico da família das Lauráceas. Canela 

da China, Canela do Ceilão. Cânfora. Sassafraz. 



— 586 — 

20 — Estudo farmacognóstico da família das Papaveráceas. Pa
poula negra. Papoula branca. Ópio. 

21 — Estudo farmacognóstico da família das Crucíferas. Mostarda. 
22 — Estudo farmacognóstico da família das Hamamelidáccas. Ha-

mamelis. 
23 — Estudo farmacognóstico da família das Rosáceas. Panamá. 

Louro cereja. Amêndoas doces e amargas. 
24 — Estudo farmacognóstico da família das Leguminosas. Copaí-

ba. Sene Ratanhia. Bálsamo de Tolú e do Peru.. Alcaçuz. Goma 
arábica e alcatira. Angico Araroba e crisarobina. Fava de Calabar. 

25 — Estudo farmacognóstico da família das Lináceas. Sementes 
de linho. Farinha de linhaça. 

26 — Estudo farmacognóstico da família das Eritrociláceas. Coca. 
27 — Estudo farmacognóstico da família das Rutaceas. Arruda. 

Limão azedo. Laranja doce e amarga. Jaborandí. 
28 — Estudo farmacognóstico da família das Simarubáceas. Paraí

ba. Simaruba. 
29 — Estudo farmacognóstico da família das Poligaláceas. Poli-

gala da Virgínia. 
30 — Estudo farmacognóstico da família das Euforbiáceas. Man

dioca. Mamona. 
31 — Estudo farmacognóstico da família das Sapindáceas. Gua

raná. Timbós. 
32 — Estudo farmacognóstico da família das Ramnáceas. Cascara 

sagrada. 
33 — Estudo farmacognóstico da família das Malváceas. Malva. 

Altéia. 
34 — Estudo farmacognóstico da família das Esterculiáceas. Cola. 

Cacau. 
35 — Estudo farmacognóstico da família das Mirtáceas. Eucalipto. 

Cravo da índia. 
36 — Estudo farmacognóstico da família das Umbelíferas. Cicuta. 

Aniz. Funcho. 
37 — Estudo farmacognóstico da família das Ericáceas. Uva Ursi. 
38 — Estudo farmacognóstico da família das Sapotáceas. Guta-

percha. 
39 Estudo farmacognóstico da família das Estiracáceas. Ben-

joim. 
40 — Estudo farmacognóstico da família das Oleáceas. Maná. 

Óleo de oliva. 
41 — Estudo farmacognóstico da família das Loganiáceas. Curare. 

Noz vômica. 
42 — Estudo farmacognóstico da família das Apocináceas. Estro-

fanto. 
43 — Estudo farmacognóstico da família das Gencianáceas. Gen-

ciana. 
44 — Estudo farmacognóstico da família das Asclepiadáceas. Con-

durango. 
45 — Estudo farmacognóstico da família das Convolvuláceas. Es-

camonéa. Jalapa. 
46 —• Estudo farmacognóstico da família das Labiadas. Alecrim. 

Alfazema. Herva-cidreira. Hortelã do mato. Hortelã Pimenta. 
47 — Estudo farmacognóstico da família das Solanáceas. Bela-

dona. Meimendro. Estramônio. 
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48 — Estudo farmacognóstico da família das Escrophulariáceas. 
Dedaleira. 

49 — Estudo farmacognóstico da família das Rubiáceas. Quinas. 
Falsas quinas. Café. Ipeca. 

50 — Estudo farmacognóstico da família das Caprifoliáceas. Vi-
burnum. 

61 — Estudo farmacognóstico da família das Valerianáceas. Va-
leriana. 

52 — Estudo farmacognóstico da família das Cucurbitáceas. Ta-
iuiá-trepadeira. Taiuiá trianosperma. Colocintida. 

53 — Estudo farmacognóstico da família das Compostas. Agrião 
do Pará. Camomilas. Losna. Sêmen, contra Arnica Grindélia. 

54 — Estudo farmacognóstico das drogas do reino animal: — Óleo 
de fígado de bacalhau — Vitaminas lipo-solúveis. — (Vitasteróis) — 
Almiscar — castóreo — cochonilha — cantárida — cera — espermacete 
— mel, etc 

As lições verbais serão acompanhadas de exercícios práticos que 
visarão a identificação microscópica das drogas inteiras ou pulverizadas, 
a pesquisando impurezas, as falsificações, isolamento dos princípios 
ativos, etc. 

P R O G R A M A D A O I T A V A C A D E I R A 

FARMÁCIA GALÊNICA 

1 — Farmácia Galênica, seu objeto, suas relações com os outros 
ramos da farmacologia. 

2 — Distinção entre remédio, droga, medicamento, veneno e ali
mento. 

3 — Absorpção e eliminação dos medicamentos. 
4 — Noções de arte de formular. 
5 — Operações farmacêuticas gerais. Operações farmacêuticas 

propriamente ditas. 
6 — Operações mecânicas. 
7 — Operações físicas. 
8 — Operações químicas. 
9 — Alcoóleos. 
10 — Hidróleos. 
11 — Espécie. — Pós. 
12 — Mucilagem. — Emulsões. 
13 — Polpas. — Sucos. 
14 — Hidrolatos. — Alcoolatos. 
15 — Gliceróleos. 
16 — Vinagres medicinais. Vinhos medicinais. Óleos medicinais. 
17 — Extratos. — Estabilização dos vegetais. 
18 — Medicamentos internos. — Sacaróleos.̂  
19 — Medicamentos internos. — Não sacaróleos. 
20 — Medicamentos injetáveis. 
21 — Medicamentos complexos externos a ser utilizados em cavi

dades naturais do corpo. 
22 — Medicamentos complexos externos. 
23 — Resinas. — Gomas resinas. — Essências. 
24 — Medicamentos opoterápicos. 
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25 — Esterilização. 
26 — Soros e vacinas. 
27 — Artigos para curativos. 

Nas aulas práticas e "pari-passu" com as -preleções, serão exe
cutadas pelos alunos, sob a fiscalização do professor e do assistente da 
cadeira, trabalhos de manipulação que lhes facilitem o conhecimento 
e a técnica de todas as fôrmas farmacêuticas. 

P R O G R A M A D A N O N A C A D E I R A 

Química Toxicológica e Bromatológica 

QUÍMICA TOXICOLÓGICA 

A. — Introdução 

1 — Conceito didático de Química Toxicológica. 
2 — Farmacodinâmica e noção de toxicidade. 
3 — Absorpção dos venenos. Vias de introdução dos venenos no 

organismo. 
4 — Distribuição e concentração dos venenos no organismo. Ele

tividade dos venenos. 
5 — Efeitos observáveis sob a ação dos venenos. 
6 — Fatores que modificam a ação dos venenos. 
7 — Eliminação dos venenos. Vias de eliminação. 
8 — Antagonismo e antidotismo. Idiossincrasia e tolerância. 
9 — Relação entre a constituição química dos venenos e sua ação 

tóxica. 
10 — Classificação dos venenos. 

B. — Parte Geral 
1 — Da perícia médico-legal. Condições em que o farmacêutico 

pode ser perito. Condições gerais da perícia ou da diligência químico-
toxicológica. 

2 — Colheita e conservação do material suspeito. 
3 — Divisão do material. Ensaios preliminares. 
4 — Pesquisa geral dos venenos. 
5 — Investigação dos venenos gasosos. Espetroscopia. 
6 — Investigação dos venenos voláteis. Distilação. 
7 — Investigação dos venenos metálicos. Mineralização das subs

tâncias orgânicas. 
g — Investigação dos alcalóides. Método de Stas-Otto. Modifica

ção de Kohn Abrest e Ogier. Método de Draggendorff. Diferenciação 
com as ptomaínas. 
C. — Parte Especial 

1 — Halógenos e derivados. 
2 — Derivados do enxofre e do azoto. 
3 — Fósforo e derivados tóxicos. 
4 — Compostos oxigenados do carbono. 
5 — Derivados cianogenados. 
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6 — Venenos metálicos. 
7 — Venenos orgânicos da série graxa. 
8 — Ureídes. 
9 — Venenos orgânicos da série aromática. 
10 — Compostos orgânicos do arsênico. 
11 — Glicosides e essências. 
12 — Alcalóides. 
13 — Ptomaínas e Leucomaínas. 
14 — Anidridos diversos. 
15 — Produtos vegetais tóxicos. 
16 — Gases asfixiantes. 
17 — Envenenamentos microbianos. 
18 — Intoxicações pelos cogumelos. 
19 — Manchas de sangue. 
20 — M a w n a s de esperma. 
21 — Manchas diversas. 
22 — Perícia toxicológica sob o critério judicial. 

D. — Trabalhos Práticos 
1 — Exames preliminares. 
2 — Preparo das vísceras para a análise. 
3 — Estudo das reações químicas dos melhores métodos de pes

quisa e dosagem dos venenos voláteis. 
4 — Id. dos alcalóides.' 
5 — Provas químicas e fisiológicas da presença das ptomaínas. 
6 — Métodos de destruição da matéria orgânica. 
7 — Estudo das reações químicas e dos melhores métodos de pes

quisa e dosagem dos venenos metálicos. 
8 — Id. dos ácidos minerais livres. 
9 — Id. dos alcalís livres. 
10 •— Id. do ácido oxálico. 
11 — Id. do oxido e anhídrido carbônico. 
12 — Exames de manchas de sangue. 

Q U Í M I C A B R O M A T O L Ó G I C A 

A. — Introdução 

1 — Conceito didático de Química Bromatológica. 
8 — Conceito, definição, classificação e importância biológica dos 

alimentos. 
3 — Princípios fundamentais da alimentação. Alimentos indispen

sáveis. Aminoácidos indispensáveis. Vitaminas. 

B. — Parte Geral 

1 — Noções de Química Legal. 
2 — Legislação estadual e federal relativa às fraudes alimentícias. 

Legislação comparada. 
3 — Condições gerais da perícia ou da diligência químico legal. 
4 — Colheita e conservação de amostras. 
5 — Investigação dos edulcorantes naturais e sintéticos. 
6 — Definição, emprego e investigação das substâncias antisséti-

cas e conservadoras. 
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7 Métodos de investigação e caracterização dos corantes ani
mais, vegetais, minerais e sintéticos. 

C. — Parte Especial 

1 — Água. 
2 — Açúcares. Alimentos açucarados. 
3 — Alimentos feculentos. 
4 — Alimentos gordurosos. 
5 — Leite e derivados. 
6 — Carne. Produtos da carne. 
7 — Conservas diversas. 
8 — Bebidas de fermentação. 
9 — Café. Chá. Mate. Cacau e chocolate. 
10 — Condimentos. 

D. — Trabalhos Práticos 
1 — Determinação, nos vários alimentos, da densidade, água, álcool, 

extrato seco, matéria mineral, alcalinidade das cinzas, cloruretos, acidez 
total, fixa e volátil; ácido fosfórico e carbônico, gorduras, ácidos gordu
rosos, azoto; açúcares, substâncias redutoras e polarimétricamente 
ativas. 

2 — Análise do vinho, vinagre e cerveja. 
8 — Análise da manteiga e dos óleos comestíveis. 
4 — Análise da farinha Je trigo e do pão. 
5 _ Análise dos açúcares comerciais e do mel. 
6 — Análise do leite e do queijo. 
7 Exame das alterações da carne e análise dos produtos da carne. 
8 — Análise do café. 

PROGRAMA DA DÉCIMA CADEIRA 

FARMÁCIA QUÍMICA 

(1.° semestre) 

1 A Farmácia Química como ramo da Farmacologia e auxiliar 
da Terapêutica. Estudo dos medicamentos quanto a origem, compo
sição, associação, classificação e doses. 

2 Estudo das propriedades notáveis e aplicação ao estudo dos 
medicamentos. 

3 — Soluções equimoleculares, isotônicas, hipo e hipertônicas. 
4 Soluções coloidais, processos de obtenção das soluções mais 

usuais: prata, ouro, cobre e estanho. 
6 — Cloro e iodo, caracteres de pureza e aplicações. 
6 — Oxigênio e enxofre, suas variedades farmacológicas. 
7 — Azoto e compostos minerais mais usuais; caracteres de pu

reza do protóxido de azoto. 
8 — Ferro e mercúrio metálicos, aspectos, farmacológicos. 
9 — Ácidos minerais; clorídrico, sulfúrico, azótico, fosfonco e bo-

rieo. . . 
10 — Cloretos alcalinos e alcalino-terrosos; cloretos de mercúrio, 

ferro, zinco e de ouro. 
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11 — Brometos alcalinos e alcalino-terrosos; brometos de ferro, 
mercúrio e chumbo. 

12 — Iodetos alcalinos e alcalino-terrosos; iodetos de ferro, mercú
rio e chumbo. 

13 — Cloratos e boratos alcalinos; perboratos. 
14 — Óxidos, hidratos e anídridos mais úteis à medicina. 
15 — Azotato de prata, bismuto, cobre e azotito de sódio. 
16 — Sulf atos e persulfatos alcalinos; sulfato de magnésio, ferro, 

cobre, zinco, alumínio e mercúrio. 
17 — Orto, piro e metafosfatos; hipofosfítos alcalinos e alcalino-

terrosos. 
18 — Arseniatos, arsenitos, vanadatos e compostos de antimónio. 
19 — Águas, água oxigenada e água distilada, caracteres analíticos. 
20 — Sulfuretos alcalinos e alcalino-terrosos, polisulfuretos e sul-

fidratos. 
SEGUNDA PARTE 

(2.° semestre) 

21 —• Carbono e variedades farmacológicas. 
22 — Gás carbônico e carbonates mais úteis. 
23 — Hidrocarbonetos: vaselina, óleo de vaselina e parafina. 
24 — Benzina, naftalina e essência de terebentina. 
25 — Clorofórmio, bromofórmio e iodofórmio. 
26 — Alcoóis metílico, etílico e amílico. 
27 — Glicerina, ir.anita e mentol. 
28 — Formql, aniodol, cloral e compostos respectivos. 
29 — Urotropina, bromalina, iodoformina, anfotropina e borovertina. 
30 — Cânfora, terpina, terpinol e eucaliptol. 
31 — Sulfonal, trional e tetronal. 
32 — Glicose, sacarose, lactose e amido. 
33 — Ácidos orgânicos mais comuns: fórmico, acético, oxálico, 

láctico. 
34 — Ácido tartárico, cítrico, cianídrico, glicerofosfórico e valérico. 
35 — Compostos metálicos dos ácidos acima mencionados. 
36 — Ácido tânico, gálico e compostos respectivos: tanigeno, ta-

nalbina, tanocol, e tanofórmio. 
37 — Cloretila, éter sulfúrico, nitrito de amila e trinitrina. 
38 — Éteres neutros naturais da glicerina, lecitinas, óleo de chau-

molgra e de sanucaína. 
89 — Ácido fênico, xerofórmio, neofórmio, crosilóis, resorcina e apiol. 
40 — Tirrol, aristol, gaiacol, tiocol, creosoto e compostos. 
41 — Naftóis, benzonaftol, betol, atofan, viofórmio, iatrem, santonina. 
42 — Ácido benzóico, salicílico, sais respectivos e sacarina. 
43 — Estovaína, anestesina, novocaína, neutotocaína, ortofórmio, 

criogenina. 
44 — Salol, salofeno, mesotan, salicilato de metila, sanofórmio e 

aspirina. 
45 — Acetanelide, exalgina, fenacetina, holocaína, citrofeno. 
46 — Uretana, adalina, hedonal-veronal, gardenal e dial . 
47 — Antipirina, piramido e novalgina. 
48 — Tripaflavina, violeta de metila, ftaleinas, ácido pícrico e azul 

de metileno. 
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49 — Ácidos metilarsônicos, sais respectivos: atoxiL estovarsol, tre-
parsol e arsenobenzóis. 

50 — Glicosídeos; digitalina, estrofantina ou uabaína e peletierina. 
51 — Alcalóides: morfina, codeína, apomorfina, atropina. 
52 — Cocaína, hioscina, emetina, quinina, aconitina. 
53 — Esparteína, estricnina, pilocarpina e eserina. 
54 — Adrenalina, tiroidina e insulina. 
65 — Triptófano, histidina; combinações proteíno-metálicas: argirol, 

protargol, albuminatos e peptonato de ferro. 
56 — Ácido nucleínico e derivados xânticos: teofilina, teobromina e 

tf* & T & i n fi 

T E R C E I R A P A R T E 
(Parte Prática) 

A terceira parte constará em caracterizar os corpos estudados na 
parte teórica; verificar o estado de pureza, as falsificações, assim como 
as incompatibilidades de ordem química e fármacológicas. 

As soluções ativas oficinais serão tituladas de acordo com^ as regras 
da Farmacopéia do Brasil. Na verificação das diversas substâncias me
dicamentosas seguiremos os preceitos dados pelo mesmo Código. 

P R O G R A M A D A D É C I M A PRIMEIRA C A D E I R A 

QUÍMICA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA 

1 Da indústria química farmacêutica, seu fim, sua origem e 
evolução. . . . * Ü 

2 — Das matérias primas para a indústria química farmacêutica: 
origens, mercados, escolha e apreciação. Dos produtos fabricados: ca
racteres a que devem corresponder para fins farmacêuticos.' Dos resí
duos de fabricação: aproveitamento e eliminação. . *, . 

3 Fontes e fôrmas de energia empregadas na indústria química. 
Métodos de transformação, transporte, mensuração e aplicação das fôr
mas de energia. . 

4 Métodos para transportar as substancias sólidas, líquidas e 
gasosas fora da fábrica e durante o fabrico. 

5 — Operações para modificar a matéria: 
Operações mecânicas: a) Métodos de divisão, b) Métodos de se

paração, c) Métodos de mistura, d) Métodos para dar forma. 
6 Operações físicas: a) Métodos de dissolução e de extração. 

b) Métodos de evaporação, c) Métodos de condensação e liquefaçao. 
d) Métodos de distilação, retificação e sublimação. e) Métodos de fu
são, f) Métodos de cristalização, g) Métodos de secagem. 

7 Operações químicas a) Preparação das matérias para rea
ção, b) Material empregado para efetuar as reações com uma so fase 
ou entre várias fases, c) Métodos de transformação das substancias mi
nerais e dos compostos orgânicos, d) Purificação dos produtos da rea
ção e separação de compostos imediatos. 

8 — Operações biológicas, bioquímicas e complementares: a) UD-
tenção dos agentes transformadores, b) Métodos de transformação das 
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substâncias orgânicas por meio de seres vivos ou de produtos de sua ati
vidade, c) D a esterilização na tecnologia química. 

9 — Critério para a escolha das máquinas e aparelhos destinados 
a efetuar as operações acima. Disposição racional do material, das sa
las e das secções nas fábricas químicas. 

10 — Métodos de fiscalização das operações de verificação das ma
térias primas ã dos produtos. Acondicionamento e armazenagem dos 
produtos. 

11 — Sociedades comerciais. Organização e legislação industriais. 
Elementos de organização racional do trabalho. 

12 — Exemplos de fabricação de produtos químicos farmacêuticos 
em escala semi-industrial. Grande indústria química; serão explanadas 
de acordo com o tempo disponível, as que mais interessam ao farma
cêutico pelas relações que têm com a indústria química farmacêutica e 
conforme a lista abaixo: 

A água para vários fins da indústria química: caracteres, depura
ção química, filtração e esterilização. Métodos de aproveitamento das 
águas residuais. 

Indústria das salinas e do sal-gema. Indústria dos sais de potássio. 
Indústria do salitre do Chile. Importância das águas residuais dessas 
indústrias. Refinação do sal, dos sais brutos de potássio e do salitre. 
Obtenção dos cloretos de sódio e potássio puros. Do emprego dos clo
retos de sódio e de potássio na obtenção dos outros compostos de sódio 
e de potássio. 

Carbonatos de cálcio e de magnésio naturais. Obtenção dos óxídos 
e dos carbonatos de cálcio e de magnésio industriais e para uso farma
cêutico. 

Extração e refinação do enxofre. Obtenção das variedades usadas 
em farmácia. Indústria de ácido sulfúrico: processo das câmaras de 
chumbo e suas modificações; processos catalíticos. Ácido sulfúrico fu-
megante. 

Indústria do ácido clorídrico e do sulfato de sódio. Ácido clorídrico 
sintético. 

Indústria do cloro e dos hipocWitos: obtenção por via química. 
Indústria eletrolítica da soda cáustica, cloro e hipoclorito de sódio. 
Indústria do bromo. Obtenção dos brometos para uso farmacêutico. 
Indústria do iodo. Obtenção dos iodetos para uso farmacêutico. 
Indústria do ácido nítrico: por decomposição dos nitratos; por oxi-

dação do amoníaco; por oxidação do azoto. 
Indústria do carbonato de sódio. Carbonato e bicarbonato de sódio 

para uso farmacêutico. 
Indústria do ácido bórico e do bórax. Obtenção do ácido bórico, bo-

rato e perborato de sódio para usa farmacêutico. 
Indústria do fósforo. Ácido fosfórico e fosfatos para uso far

macêutico. 
Indústria do anídrido arsenioso. Ácido arsênico e arseniatos para 

uso farmacêutico. 
Extração do amoníaco das águas amoniacais. Obtenção do amo

níaco a partir dos nitretos. Amoníaco sintético. Amônia líquida e sais 
de a*rônio usados em farmácia. 

Fabricação dos peróxidos de bário e de sódio. Obtenção da água 
oxigenada. 

Indústria da distilação da madeira. Fracionamento dos produtos 
brutos. Alcatrão vegetal e creosoto, para uso farmacêutico. Obtenção 
do álcool metílico e do ácido acético. 

38 
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Indústria da distilação da hulha. Fracionamento dos produtos bru
tos. Obtenção do benzol e homólogos, do fenol e homólogos, naftalina 
e antráceno puros. 

Indústria da distilação do petróleo. Fracionamento dos produtos 
brutos. Obtenção das vaselinas líquidas e sólidas e da parafina para 
uso farmacêutico. 

Indústria do amido e do glucósio. Obtenção dos mesmos produtos 
para uso farmacêutico. 

Indústria do açúcar de cana e de beterraba. 
Seleção e indústria dos fermentes alcoólicos. Levedura seca. 
Indústria do álcool etílico. Obtenção do álcool amílico. Fabricação 

do álcool absoluto. 
Fibras de algodão. Tratamentos industriais destinados a transfor

má-las em algodões e gases hidrófilas e medicinais. 
Processos gerais de obtenção e de refinação das gorduras animais 

e vegetais. Obtenção das principais gorduras usadas em farmácia e da 
glicerina oficial. 

Indústria dos ácidos cítrico e tartárico. Obtenção dos mesmos pro
dutos para uso oficial. 

Processos gerais de obtenção das essenciais naturais. Obtenção de 
algumas essências oficinais. 

Processos gerais de obtenção dos alcalóides e glucísides. Obtenção 
de alguns alcalóides oficinais. Indústria dos taninos. 

P R O G R A M A DA DÉCIMA S E G U N D A CADEIRA 

HIGIENE E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

- Introdução ao estudo da higiene. 
- Solo. 
- Água. 
- Ar. 
- Climas. 
- Leite e derivados. 
- Carnes. 
- Vitaminas e avitaminoses. 
- Asseio corporal. 
— Vestuário. 
— Habitação. 
— Iluminação. 
— Higiene urbana. 
— Higiene industrial. 
— Profilaxia geral. 
— Moléstias parasitárias em geral. 
— Espiroquetoses. 
— Disenteria amebiana. 
— Leishmanioses. 
— Tripanosomiases. 
— Giardiose. 
— Impaludismo. 
— Balantidiose. 
— Teniase e Cisticercose. 
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25 — Ascarioses. 
26 — Ancilostomose. 
27 — Micoses. 
28 — Pneumonia. 
29 — Meningite cérebro-espinhal. 
30 — Peste. 
31 — Febre tifóide. 
32 — Disenteria bacilar. 
33 — Tétano. 
34 — Difteria. 
35 — Lepra. 
36 — Tuberculose. 
37 — Varíola. 
38 — Sarampo. 
39 — Escarlatina. 
40 — Raiya. 
41 — Febre amarela. 
42 — Alcoolismo. 
43 — Organização científica do trabalho. 
44 — A profissão farmacêutica e a Constituição. 
45 — Responsabilidade do farmacêutico perante a lei. 
46 — Exercício da profissão farmacêutica. 
47 — Funcionamento das farmácias. 
48 — Perícia. 
49 — Segredo profissional. 
50 — Legislação referente aos tóxicos e entorpecentes. 
51 — Legislação referente às especialidades farmacêuticas. 

P R O G R A M A D A D É C I M A TERCEIRA C A D E I R A 

QUÍMICA BIOLÓGICA 

1 — Domínio e aspectos da Química Biológica. 
2 — MATERIAIS MINERAIS. Ãgua. Cinzas. Sais. Gases. 
3 — SOLUÇÕES. Crioscopia. Osmose. Reação das soluções. 
4 — LIPÍDEOS, suas propriedades, classificação e aplicações. 
5 — GLUCÍDEOS. Oses e Osides. 
6 — PROTÍDEOS. Substâncias albuminóides ou albuminosas. Pro-

teídes ou proteínas conjugadas. Substâncias albuminóides ou esclero-
proteínas. 

7 — VITAMINAS. 
8 — DIÁSTASES. Fermentações vitais e fermentações químicas 

ou diastásicas. Diástases exocelulares e diástases endocelulares. Pro-
fermentos ou prodiástases. 

8 — ENZIMOIDES. Toxinas, anti-toxinas e anatoxinas. Agluti
ninas e precipitinas. Bacteriolisinas e hemolisinas. 

10 —• S A N G U E . Plasma. Coagulação. Substâncias azotadas do 
plasma. Açúcar do sangue. Diástases. Glóbulos vermelhos e glóbulos 
brancos. Pigmentos e produtos de sua decomposição. 

11 — G A S E S D O S A N G U E e trocas gasosas respiratórias. 
12 — LINFA. Transudatos e exsudatos. 
13 — FÍGADO e BILE. 
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14 — 
15 — 

intestinal. 
16 — 
17 — 
18 — 
19 — 
20 — 
21 — 
22 — 
23 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
28 — 
29 — 
30 — 

H O R M Ô N I O S e hormozônios. 
DIGESTÃO. Digestão bucal. 

URINA. Caracteres gerais. 

Digestão gástrica. Digestão 

Composição. 
Pigmentos e cromogênios urinários. 
Compostos azotados da urina. 
Compostos minerais da urina 
Indosado urinário. 
Proteinúrias. 
Glicúrias. 
Lipúna e quilúria. 
Corpos cetônicos urinários. 
Hematúrias e hemoglobinúrias. 
Urinas ictéricas. 
Sedimentos urinários. 
Cálculos urinários. 
Urina dos simuladores. 
Eliminação das drogas pela urina. 

P R O G R A M A D E PRATICA 

Análise de leite de mulher. 
Análise de saliva. 
Análise do conteúdo gástrico. 
Análise do líquido duodenal (de intubação). 
Análise do líquido céfalo-raquidiano. 
Análises de sangue e determinação dos grupos sangüíneos. 
Análise da urina. 
Litoscopia (Análise dos cálculos — urinários, biliares, etc.). 



PROGRAMAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

(Aprovados pela Congregação para o ano de 1939) 

PROGRAMA DA PRIMEIRA CADEIRA 

ANATOMIA 

Primeira Parte 
1 — Conceito da Anatomia. Esboço de sua evolução histórica. 

Sua posição em Medicina e Odontologia. Métodos de estudo. 
2 — Corpo humano em geral. Arquitetura e divisões. 
3 — Variações do tipo humano. Sua caracterização geral. 
4 — Conceito e delimitação dos aparelhos do corpo humano. 
5 — Osteologia geral. Esqueleto humano. 
6 — Artrologia geral. Conexão dos ossos da cabeça. 
7 — Miologia geral. Principais grupos musculares. 
8 — Aparelho gastro-pulmonar; generalidades. 
9 — Aparelho uro-genital; generalidades. 
10 — Órgãos dos sentidos; generalidades. 
11 — Aparelho central de inervação; generalidades. 
12 — Aparelho de inervação periférica; generalidades. 
13 — Aparelho vascular sangüíneo e linfático; generalidades. 
14 — Órgãos de secreção interna; generalidades. 
15 — Pele e anexos; generalidades. 

Segunda Parte 
16 — Neurocrânio; seus elementos componentes. Ossos vórmios. 
17 — Esplancnocrânio; seus elementos e componentes. 
18 — Esqueleto cefálico no seu conjunto; configuração no adulto; 

-crânio cerebral e facial. 
19 — Regiões comuns ao crânio e à face. 
20 — Morfologia normal do crânio e da face. Assimetria normal, 

arquitetura, elasticidade e resistência. 
21 — Auxologia aplicada ao crânio e à face; evolução do crânio 

e da face no feto. na criança, no adolescente e no adulto. 
22 — Caracteres sexuais e de idade do crânio. 
23 — Condições estáticas do crânio facial. 
24 — Crâniometria cerebral e facial; suas aplicações. 
25 — Artérias e veias da cabeça. 
26 — Vasos e gânglios linfáticos da cabeça. 
27 — Nervos da cabeça. 

Terceira Parte 
28 — Boca; vestíbulo e cavo bucal. Lábios e bochechas. 

29 — Paredes da boca; abóbada e véu palatino. 
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80 — Pavimento da boca. Língua. 
31 — Arcos dentários. Gengiva. 
32 — Tonsila e fossa tonsilar. 
33 — Faringe; descrição sumária. 
34 — Dentes. Filogênese. 
35 — Dentes: morfologia geral, nomenclatura e classificação. 
36 — Dentes incisivos; morfologia geral e caracteres diferenciais. 
37 — Dentes caninos; morfologia geral e caracteres diferenciais. 
38 — Dentes premolares; morfologia geral e caracteres diferenciais. 
39 — Dentes molares: morfologia geral e caracteres diferenciais. 
40 — Dentes descíduos; morfologia geral e caracteres diferenciais. 
41 — Câmaras pulpares e canais radiculares. 
42 — Constituição anatômica e composição química do dente. 
43 — Arcadas dentárias. Espaços interdentários. Direção e equi

líbrio dos dentes. 
44 — Engrenamento do articulado. Curvas principais. 
45 — Evolução da dentadura humana. 
46 — Articulação alvéolo-dentária. 
47 — Vasos e nervos dos dentes. 
48 — Cronologia de formação e topografia dos folículos dentários. 
49 — Calcificação dos dentes. 
50 — Erupção e muda dos dentes. 
51 — Correlações de desenvolvimento entre os dentes e o aparelho 

máxilo-mandibular. 
52 — Topografia dos dentes, com referência às regiões vizinhas. 
53 — Involução senil do aparelho mastigatório. Usura e queda dos 

dentes. 
54 — Anomalias dentárias. 

CURSO PRÁTICO 
a — Aula geral para exposição dos preceitos gerais a serem seguidos 

no preparo das peças anatômicas e apresentação do instrumental. 
b — Do preparo e estudo das seguintes peças: 

Músculos cutilares da cabeça. 
Músculos mastigadores. 
Músculos da língua. 
Relações e constituição anatômica da faringe e véu palatino. 
Articulação têmporo-mandibular. 
Glândulas salivares. 
Nervo trigêmeo. 

c — Demonstrações com critério topográfico, das seguintes regiões: 
Fronto-occipital. 
Temporal. 
Mastoidéia. 
Geniana. 
Masseterina. 
Sub-temporal. 
Parotidéia. 
Supra-hioidéia. 
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P R O G R A M A D A S E G U N D A C A D E I R A 

HISTOLOGIA 

O curso compreenderá duas partes: 

A ) — parte teórica. 
B) — parte prática. 

Parte Teórica 

Constará de uma introdução e quatro partes: A ) citologia; B) his
tologia; C) organologia; D ) embriologia. 

Introdução: 
1 — Histórico. 
2 — Considerações gerais sôbre os seres vivos. 

A) — Citologia: 
1 — Histórico — teoria celular e sua critica. 
2 — Fôrma, tamanho e número das células. 
8 — Citoplasma — citoplasma fundamental, citoplasmas diferen

ciados, substâncias elaboradas pelo citoplasma. 
4 Núcleo — número, sede, fôrma, dimensões, estrutura, consti

tuição química, funções. 
5 — Membrana — vários tipos, funções. 
6 — Centro celular e principais orgânulos. 
7 — Metaplasmas. 
8 — Propriedades físicas das células. 
9 — Noções gerais sôbre constituintes químicos das células. 
10 — Noções gerais sôbre nutrição celular. 
11 — Movimentos celulares — seus vários tipos. 
12 — Divisão celular — mitose e amitose — fatores da divisão 

celular. 
13 — Irritabilidade (estudo sumário) — tropismos. 

B) — Histologia: 
1 — Considerações gerais sôbre tecidos-classificação. 
2 — Tecidos epiteliais — estudo especial dos epitélios de revesti

mento e glandulares — histogênese e funções. 
3 — Tecidos de natureza conjuntiva: 
I — Célula mesenquimatosa — suas modificações e diferenciações 

(células cromófilas e cromófobas) — sistema retículo-endotelial. 
II — Tecidos conjuntivos propriamente ditos. 
III — Tecidos cartilaginosos. 
TV — Tecidos ósseos — ossificação. 
4 Sangue e linfa — noções sôbre plasma, soro e coagulação — 

estudo especial dos elementos figurados — noções sôbre hematogênese. 
5 Tecidos musculares: liso, estriado, cardíaco; histogênese e 

funções. 
6 — Tecidos nervosos: célula nervosa, fibra nervosa; origens e ter

minações nervosas — células ependimiárias e gliais: macroglia, micro-
glia, oligodendroglia — noções sôbre a arquitetura dos órgãos nervosos 
e sôbre histofisiologia do tecido nervoso. Histogênese. 
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C) — Organologia: 

1 — Considerações gerais sôbre a estrutura dos órgãos; sistemas 
e aparelhos. 

2 — Aparelho circulatório. 
3 — Nervo. 
4 — Órgãos da boca, especialmente lábio, língua, abóbada palati-

na, véu do paladar. 
5 — Amigdalas. 
6 — Glândulas salivares. 
7 — Dente. 

D) — Embriologia: 
1 — Noções gerais sôbre os processos de reprodução. 
2 — Gonologia — estudo da espermatogênese e da ovogênese. 
8 — Noções sôbre a estrutura da3 gonadas (testículo e ovário). 
4 — Fecundação. 
S — Noções gerais sôbre embriogênese. 
6 — Estudo da formação da cabeça do embrião. 
7 — Odontogênese. 

Parte Prática 

A) — Microscopia: manejo do microscópio e estudo das principais 
técnicas microscópicas (micrometria, ultramicroscopia, etc.). 

B ) — Técnica histológica geral — oa alunos receberão explicações 
sumárias seguidas de demonstrações práticas sôbre as técnicas funda
mentais utilizadas na cadeira: noções gerais sôbre a preparação micros
cópica, exame a fresco, colorações vitais, dissociação, fixação, inclusão, 
microtomia, distensão e colagem, coloração, impregnação, descalcificação, 
desgaste, montagem, etc. 

C) — Técnica histológica especial: Os alunos serão industriados na 
realização das principais técnicas especiais eitológicas e histológicas, tais 
como: hematimetria, leucocitometria, técnicas hematológicas, contagem 
específica dos leucócitos, coloração do condrioma, etc. 

D ) — Diagnóstico de preparações — Cada estudante (ou grupo de 
estudantes) receberá no início do ano u m a coleção de lâminas e u m mi
croscópio. A coleção de lâminas que se deve ao auxílio técnico do as
sistente da cadeira foi ideada de tal maneira que nela poderão os estu
dantes realizar o estudo objetivo de totalidade ou pelo menos da grande 
maioria dos assuntos estudados nas aulas teóricas. Novas lâminas estão 
sendo preparadas afim de completar a coleção. 

E ) — Confecção de lâminas pelos estudantes: Afim de despertar 
o interesse pela verificação pessoal do modo pelo qual são realizadas as 
técnica de laboratório e quiçá despertar nos alunos o gosto pelo tra
balho de pesquiza original, os estudantes farão, de acordo com as pos
sibilidades do laboratório, e com as inclinações pessoais de cada um, u m 
certo número de preparações, tanto quanto possível escolhidas de modo 
a permitir a confecção das técnicas básicas da histologia. 
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P R O G R A M A D A T E R C E I R A C A D E I R A 

MICROBIOLOGIA 

Curso Teórico — Parte Geral 

1 — História da Microbiologia. 
2 — Bactérias: Fôrmas, dimensões, classificação, estrutura, etc, 
3 — Vida microbiana. Composição, nutrição, aerobiose e anaero-

biose, reprodução, motilidade, pigmentos, etc. 
4 — Influência dos agentes exteriores sôbre os micróbios: calor, 

luz, eletricidade e antisséticos. 
5 — Produtos resultantes da vida microbiana. Fermentes e toxinas. 
6 — Isolamento dos micróbios aerõbios. 
7 — Cultura e isolamento dos micróbios anaeróbios. 
8 — Inoculação nos animais. 
9 — Fermentação alcoólica e acética. 
10 — Micróbios úteis do soio. Nitrificação, putrefação. 
11 — Micróbios patogênicos. Infeção. 
12 — Imunidade. Mecanismo da imunidade. 
18 — Bacteriólise. Antígenos e anticorpos. 
14 — Soros hemolíticos. Reação de fixação do complemento. 
15 — Aglutininas. Precipitinas. Opsoninas. 
16 — Vacinas bacterianas. Especificidade, preparação, etc. 
17 — Soroterapia. Soros antitóxicos e antimicrobianos. 
18 — Anafilaxia e anti-anafilaxia. 

Parte Especial 
19 — Ordem das Eubactérias. Família "000080686". Tribu "Strep
tococceae". Gênero "Diplococus". "Diplococus pneumoniae". 

20 — Família "Coccaceae". Tribu "Streptococceae". Gênero Strep-
tococcus". 

21 — Família "Coccaceae". Tribu "Neisseriae". Gênero "Neisse-
riae". "Neisseria gonorrhoeae". 

22 — Gênero "Neisseria". "Neisseria intracellularis". "Neisseria 
catarrhalis". "Neisseria fiava". "Neisseria Sicca". 

23 — Família "Coccaceae". Tribu "Microccoceae". Gênero "Sta-
pylococcus". Gênero "Gaffkya". "Tetragena". 

24 — Família "Spirillaceae". Gênero "Vibrio". "Vibrio Comma". 
25 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Chromobacteriae". Gênero 

"Pseudomonas"» Pseudomonas aeruginosa". Tribu "Laetobacilleae". Gê
nero "Lactobaeillus,^ 

26 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Pasteurelleae". Gênero "Pas
teurella". "Pasteurella Pestis". "Pasteurella Avicida". "Pasteurella 
suiseptica". "Pasteurella Tularensis". 

27 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Klebsielleae". Gênero "Kleb
siella". "Klebsiella pneumoniae". Klebsiella rhinoscleromatis". 

28 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Hemophileae". Gênero "He
mophilus". "Hemophilus Ducreyi". "Hemophilus conjunctividitis". 
"Hemophilus iacunatus". 

29 — Tribu "Hemophileae". Gênero "Hemophilus". "Hemophilus 
Influenzae". "Hemophilus pertussis". Gênero "Dialister'*. "Dialister 
pneumosintes ". 

30 — Família "Bacteriaceae". Tribu ""Bacterieae". Gênero "Es
cherichia". "Escherichia Coli". "Escherichia acidi lactici". Gênero 
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"Aerobacter". "Aerobacter Aerogenes". Gênero "Proteus". "Proteus 
vulgaris". . . „ _,. „_ , 

31 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Bacteriae". Gênero Sal
monella". "Salmonella paratyphi". "Salmonella Schottmullerii'. Sal
monella enteritidis". "Salmonella Morganii". 

32 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Bacterieae". Gênero Eber
thella". "Ebertella tiphi". 

33 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Bacterieae . Gênero bhi-
gella". "Shigella dysenteriae", "Shighella paradysenteriae . Shi
gella ambígua". __ . „ _. ..„ 

34 — Família "Bacteriaceae". Tribu "Bacterieae". Gênero "Bru
cella". "Brucella melitensis". "Brucella abortos". "Brucella suis . 
Gênero "Alcaligenes". • "Alcaligenes fecalis". 

35 — Família "Bacillaceae". Gênero "Bacillus", Bacillus an-
thracis". "Bacillus subtilis". 

36 — Família "Bacillaceae". Gênero "Clostridium". «Clostridium 
botulinum". "Clostridium Chauvei". 

37 — Família "Bacillaceae". Gênero "Clostridium". Clostridium 
oedematis maligni". "Clostridium oedematiens". 

38 Gênero "Clostrium". "Clostridium tetani". * 
39 — Gênero "Clostridium". "Clostridium Welchii". "Clostridium 

fallax". "Clostridium sporogenes". . 
40 Ordem "Actynomycetales". Família "Mycobacteriaceae . Gê

nero "Mycobacterium". "Mycobacterium tuberculosis". 
41 — Família "Mycobacteriaceae". "Mycobacterium leprae . 
42 — Família "Mycobacteriaceae". Gênero "Corynebactenuin . 

"Corynebacterium diphteriae". "Corynebacterium pseudodiphtericum". 
43 Família "Mycobacteriaceae". Gênero fusiformes. Fusrformes 

"Vincenti". Gênero "Pfeifferella". "Pfeifferella Mallei". 
44 _ Ordem "Spirochetales". Família "Spirochetaceae". Gênero 

"Treponema". "Treponema pallidum". "Treponema pertenuis". 
45 — Família "Spirochetaceae". Gênero "Borrelia". "Borrelia 

recurrentis". "Borrelia Dutonis". Borrelia Novyi". Borrelia Carten . 
"Borrelia hispanicum". "Borrelia Muris". Gênero "Leptospira". Lep
tospira icterohaemorragiae". 

46 — Ultra Virus. Generalidades. 
47 — Virus da raiva. 
48 _ Virus da febre amarela; da dengue; da febre pappataci . 
49 Virus da Vacina; da varíola humana; do alastrim e do sa

rampo. Virus do "moluscum contagiosum" e do tracoma. 
50 _ Virus da Poliomielite epidêmica; da Encefalite letárgica; da 

herpes; da zona. « . . . 
51 — Virus da parotidite epidêmica; da peste bovina; da febre at-

tosa; da psitacose. Virus da linfogranulomatose benigna. 
62 — Riquetsias. 
53 — Bacteriófago. 
54 — Amebas. 
55 — Plasmódios. 
56 — Tripanozomas e Leishmanias. 
57 — Tricomonas. Giardia. Balantium. 
58 — Actinomices. Micetomas. 
59 — Blastomicoses. Esporotricoses. Oidiomicose. 
60 — Cogumelos parasites do couro cabeludo e da pele. teneros 

"Tricophyton", "Microsporum", «Epidermophiton", "Achonum , Ma-
lassezia". 
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61 — Micróbios da boca. 
62 — Micróbios da cárie dentária e infecções peri-apicais. 
63 — Piorréia alveolar. 
64 — Infecção focai. 

Curso Prático 
1 — Limpeza e acondicionamento de vidraria. Esterilização pelo 

calor seco. Forno Pasteur. 
2 — Meios de cultura. Preparo de meios líquidos. Esterilização 

pelo calor úmido. Autoclave. 
3 — Preparar e esterilizar meios de cultura sólidos. Gelose, gela

tina, batata, etc. 
4 — Preparar e esterilizar meios de cultura especiais. Soro coa

gulado; Ácido rosólico, etc. 
5 — Processos mecânicos e químicos de esterilização. Ação dos 

antisséticos sôbre as bactérias. 
6 — Processos para semear os meios de cultura. Estufas. 
7 — Métodos gerais de exame microscópico. Exame microscópico 

de preparações frescas e em gota pendente. Ultra-microscópio. 
8 — Preparo de soluções corantes. Coloração vital. Coloração sim

ples. Métodos de Gram e de Nicolle. 
9 — Processos de coloração das bactérias ácido-resistentes. 
10 — Processos de coloração de esporos, cápsulas e cílios. 
11 — Isolamento de micróbios aeróbios. 
12 — Cultura e isolamento de micróbios anaeróbios. 
13 — Demonstração da presença de toxinas, ácidos, gás, etc., nas 

culturas microbianas. 
14 — Inoculação nos animais de laboratório. Sangria. Coleta de 

material. 
15 — Necropsia de animais. Técnica. 
16 — Colheita de material patológico do homem. Transporte. 
17 — Imunização de animais. Demonstração do fenômeno de Pffeiffer. 
18 — Soro aglutinação. Reação de Widal. 
19 — Determinação do índice opsônico. 
20 — Hemólise. Preparo do soros hemolíticos. 
21 — Reação de fixação do complemento. Reação de Wassermann. 
22 — Preparo de vacinas. 
23 — Demonstração de anafilaxia e vacinação antianafilática. 

Parte Especial 
24 — Estudo prático do gênero "Diplococcus". 
25 — Estudo prático do gênero "Stretococcus". 
26 — Estudo prático do gênero "Neisseria". "Neisseria gonor-

rhoeae". 
27 — Estudo prático da "Neisseria intracellularis". 
28 — Estudo prático do gênero "Staphylococcus" e do gênero 

"Gaffkyia". 
29 — Estudo prático do gênero "Vibrio. 
80 — Estudo prático do gênero "Pseudomonas". 
81 — Estudo prático do gênero "Lactobacillus". 
32 — Estudo prático do gênero "Pasteurella". 
33 — Estudo prático do gênero "Klebsiella". 
84 — Estudo prático do gênero "Hemophilus". 
35 — Estudo prático do gênero "Escherichia". 
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36 — Estudo prático do gênero "Protus". 
37 — Estudo prático do gênero "Salmonella". 
38 — Estudo prático do gênero "Eberthella". 
39 — Estudo prático do gênero "Shigella". 
40 — Estudo prático do gênero "Brucella". 
41 — Estudo prático do gênero "Alcaligenes". 
42 — Estudo prático do "Bacillus Anthracis". 
43 — Estudo pratico do "Clostridium tetani". 
44 — Estudo prático do gênero "Clostridium . 
45 — Estudo prático do "Mycobacterium tuberculosis". 
46 — Estudo prático do "Mycobacterium leprae". 
47 — Estudo prático do gênero "Corynebacterium". ^, 
48 Estudo prático do gênero "Fusiformis" e dos micróbios 

da boca. 
49 —• Estudo prático do "Treponema pallidum . 
50 — Reação de Kahn. 
51 — Reação de Kline. 
52 — Estudo prático do gênero "Leptospira". 
53 — Estudo prático dos Ultravirus. 
54 — Estudo prático do Bacteriófago. 
55 — Exame bacteriológico dos exudatos rino-faringeanos. 
56 Exame bacteriológico do pús da piorréia alveolar. 
57 Exame bacteriológico da cárie dentária. 
58 Exame bacteriológico das infecções peri-apicais. 
59 — Exame bacteriológico da água. • .-...• 
60 — Exame bacteriológico da cavidade pulpar e do canal radicular. 
61 — Estudo prático das Amebas. 
62 — Estudo prático dos Plasmódios. 
63 — Estudo prático dos Tripanosomas e Leishmanias. 
64 — Estudo prático das Triconomas e Giardias. 
65 — Estudo prático dos Actinomices. 
66 Estudo prático dos Cogumelos das Blastomicoses, das Espo-

rotricoses e do gênero "Moniha". 
67 Estudo prático dos Cogumelos parasites do couro cabeludo e 

da pele. P R O G R A M A D A Q U A R T A C A D E I R A 

FISIOLOGIA 

1 — Biologia. Fisiologia. 
2 Objeto e divisões da Fisiologia. 
3 — Noções da citologia dinâmica. 
4 Composição química do corpo humano. 
5 — Classificação das funções. 
6 — Estudo da função digestiva. 
7 — Estudo da função respiratória. 
8 — Estudo da função circulatória. 
9 — Estudo da função nervosa. 
10 — Estudo do metabolismo. • 
11 — Estudo da função renal. 
12 — Das secreções internas. 
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13 — Dos órgãos dos sentidos. 
14 — Da reprodução. 
15 — Da anestesia. 

N o Laboratório 
1 — Meios de contenção. 
2 — Aparelhos de pesquiza. 
3 — Traçados práticos, seu valor e interpretação. 
4 — Fisiologia dos músculos. 
5 — Fisiologia dos nervos. 
6 — Concentração hidrogeniônica dos líquidos orgânicos. 
7 — Osmose. 
8 — Estudo bio-químico e fisiológico: 

a) da saliva; 
b) suco-gástrico; 
c) suco pancreático; 
d) bilis; 
e) sangue; 
f) leite; 
g) urina. 

9 — Calorimetria. 

P R O G R A M A D A Q U I N T A C A D E I R A 

METALURGIA E QUÍMICA APLICADAS 

1 — História. Definição e divisão. 
2 — Objeto e importância do seu estudo em Odontologia. 
8 — Minério. Natureza e composição. Ganga. 
4 — Extração. Preparação mecânica. Análise química e ensaio 

metalúrgico dos minérios. 
5 — Calor. Combustíveis. Fundentes. Agentes oxidantes e re-

dutores. 
6 — Fontes de calor. Chama. 
7 — Materiais refratários. Cadinhos. "Moldina" e "Calcar". 
8 — Processos metalúrgicos. 
9 — Metal. Classificação metalúrgica. Metais de uso em Odontologia. 
10 — Propriedades físicas dos metais. Metalografia. 
11 — Propriedades mecânicas dos metais. 
12 — Propriedades químicas dos metais. 
13 — Causas que fazem variar as propriedades dos metais. Re-

cozimento. Tempera. 
14 — Ligas metálicas. Classificação. 
15 — Propriedades gerais das ligas. 
16 — Amálgamas. Classificação e condições necessárias a u m amál

gama dentário. 
17 — Galvanoplastia. Soldagem. 
18 — Ferro. Estudo metalúrgico. Propriedades físicas e químicas. 

Aços inoxidáxeis. Aplicações odontológicas. 
19 — Ouro. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Ligas 

de uso em Odontologia. 
20 — Ligas calculadas. Quilates. Soldas. 
21 — Purificação do ouro. Processos por via seca. 
22 — Purificação do ouro. Processos por via úmida. 
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23 — Platina. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Apli
cações odontológicas. 

24 — Purificação da platina. 
25 — Mdio. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Uso em 

Odontologia. 
26 — Paládio e tungstênio. Estudo metalúrgico, suas propriedades 

e emprego em Odontologia. 
27 — Prata. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Uso em 

Odontologia. 
28 — Purificação da prata. Processos usuais. 
29 — Mercúrio. Estudo metalúrgico, suas propriedades físicas e 

químicas e aplicações em Odontologia. 
_ 30 — Zinco. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Uso em 
Odontologia. 

31 — Cobre. Estudo metalúrgico. Propriedades físicas e químicas. 
Emprego em Odontologia. 

32 — Estanho. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Apli
cações em Odontologia. 

33 — Chumbo. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Uso 
em Odontologia. 

34 — Bismuto. Estudo metalúrgico. Propriedades físicas e quími
cas. Emprego em Odontologia. 

35 — Câdmio. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Apli
cações odontológicas. 

36 — Níquel. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Uso em 
Odontologia. 

87 — Alumínio. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Apli
cações odontológicas. 

38 — Materiais abrasivos de uso odontológico. 
39 — Antimônio. Metalurgia. Propriedades físicas e químicas. Em

prego em Odontologia. 
40 — Enxofre. Ácido sulfúrico. Emprego em Odontologia. 
41 — Gêsso. Estado natural. Preparação. Gessos especiais para 

uso odontológico. 
42 — Fósforo. Ácido fosfórico. Uso em odontologia. 
43 — Cimentos dentários. 
44 — Cloro. Ácido clorídrico. Uso em Odontologia. 
45 — Azoto. Ácido azótico. Água regia. Emprego em Odontologia. 
46 — Ceras. Parafina. Ceras especiais de uso em Odontologia. 
47 — Resinas vegetais. Composições para moldar e para placa-base. 
48 — Guta-percha. Borracha. Vulcanite. 
49 — Celulose. Piroxilinas. Resinas sintéticas. 
50 — Dentes de porcelana. Cerâmica. 

* * * 
A parte prática deste programa será realizada no laboratório res
pectivo e constará de: 

a — Reconhecimento de metais por análise química de seus miné
rios ou de suas ligas. 

b — Ensaios metalúrgicos sôbre minérios. 
c — Purificação de metais. Galvanoplastia. 
d — Verificação de suas propriedades químicas, físicas e mecânicas 

com aplicação imediata em Odontologia. 
e — Preparação de ligas de baixa e alta fusão; soldas e ligas para 

amálgamas dentários. 
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f — Exercícios práticos sôbre soldagens. Desgaste e polimento de 
metais. 

g Verificação de propriedades de outros materiais não metálicos 
de uso em Odontologia: — Ceras. Godivas. Gessos. Vulcanite. Cimen
tos, etc. 

P R O G R A M A D A S E X T A C A D E I R A 

TÉCNICA ODONTOLÓGICA 

Parte Teórica 
1 — Conceito geral da técnica odontológica, sua extensão. Odon-

tecnia. 
2 — Instalação do consultório. Conceito geral, escolha do local, ilu

minação, cubagem, ventilação, pavimento, teto, higiene do operador, or
ganização de clínica, danos profissionais. 

3 — Mobiliário e instrumental cirúrgico em geral, suas qualidades 
técnicas e higiênicas. 

4 — Esterilização e assepsia. Estudo dos vários processos usados 
em odontologia. 

5 — Técnica dos processos para se obter a profilaxia geral da ca
vidade bucal e antissepsia especial do campo operatório. 

6 — Técnica de limpeza dos dentes e do meio bucal; ablação dos 
depósitos; tártaros salviar, sérico e indutos. 

7 — Técnica do exame do paciente. Posição do operador e do ope
rando. Material apropriado. 

8 — Técnica do exame da cavidade bucal. Partes duras, partes moles. 
9 — Técnica da exclusão da umidade. 
10 — Anatomia dentária de finalidade técnica. 
11 — Técnica do tratamento da cárie dentária e seu estudo pato

lógico de finalidade técnica. 
12 — Técnica do tratamento, da abrasão, usura e fraturas espon

tâneas. . 
13 — Técnica dos diversos processos para o embotamento da hiper-

esteria dentinária. Agentes mecânicos físicos e cáusticos. 
14 — Técnica do afastamento dos dentes; meios mediatos e ime

diatos. Material apropriado. 
15 — Técnica do preparado das cavidades. Princípios dominantes. 

Tipos cavitários. Material apropriado. 
16 — Técnica do tratamento das moléstias da polpa, cemento e da 

membrana radicular. Estudo patológico de finalidade técnica. 
17 — Técnica das polpetomias e polpetopias. Vantagens dos pro

cessos asséticos. .«•_». 
18 — Técnica da conservação da polpa coronária e dos filetes radi-

culares. Vantagens e conseqüências. 
19 — Técnica do preparo dos canais radiculares. Estudo e prática 

dos diferentes processos. Material apropriado. 
20 — Técnica da obturação dos canais radiculares. Estudo compa

rativo e preparo das várias substâncias empregadas. 
21 Técnica da obturação das cavidades coronárias. Regras fun

damentais. Estudo das várias substâncias obturadoras; temporárias e 
definitivas. 

22 — Técnica das obturações a guta-percha. Teoria. 
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23 — Técnica das obturações a amálgama. Teoria. 
24 — Técnica das obturações a ouro. Teoria. 
25 — Técnica das obturações a porcelana sintética e fundidas 

Teoria. 
26 — Técnica das incrustações em geral. Teoria. 
27 — Técnica das restaurações em geral. Teoria. 
28 — Técnica das exodontias em geral. Para cada grupo de den

tes. Dificuldades operatórias e acidentes. Técnica dos processos para 
evitar e corrigir acidentes. 

29 — Técnica do tratamento da piorréia alvéolo-dentária e das di
versas modalidades patológicas consecutivas à necrobiose polpar. 

30 — Técnica dos enxertos dentários. Ensaio sôbre a implantação 
de raízes artificiais de tecido ósseo. Processo Saul Lintz. 

31 — Técnica do branqueamento dos dentes. Teoria. 
32 — Técnica do preparo de raízes para a colocação de coroas de 

porcelana. 
33 — Ética profissional. 

Parte Prática 
1 — Mostrar e descrever o mobiliário principal. Cadeiras, armários 

mesas operatórias. 
2 — Mostrar e descrever os principais aparelhos. Cuspideiras, equi-

pos, quadros distribuidores, esterilizadores e os demais aparelhos usados 
em clínica. Compará-los segundo a sua procedência e eficácia aos fins 
a que se destinam. 

3 — Mostrar e descrever o principal instrumental operatório. Com
parando os diversos modelos segundo as vantagens e desvantagens ao 
seu uso em clinica. 

4 — Mostrar e descrever os pequenos instrumentos cirúrgicos. En
sinar o seu uso e conservação. 

6\— Técnica simulada com o auxílio de manequins e peças apropria
das, sôbre o exame do paciente e principalmente da cavidade bucal e exer
cícios sôbre as posições corretas. 

6 — Mostrar e indicar o manejo do instrumental necessário à re
moção dos tártaros e indutos. 

7 — Mostrar, descrever e indicar o material para tornar acessível 
o campo operatório. Exercícios técnicos sôbre manequins e peças apro
priadas. 

8 — Mostrar o material indicado a isolar e separar os dentes. Exer
cícios de técnica. 

9 — Exercícios de técnica simbolizada em peças apropriadas de 
anestesia por infiltração. Manejo dos diversos tipos de seringas. 

1 0 — Preparo dos diferentes tipos cavitários. 
11 — Prática simbolizada das polpetomias — parcial, total. 
12 — Prática do capeamento polpar e do forramento das cavidades. 
18 — Preparo dos canais radiculares e prática da correção dos aci

dentes consecutivos às intervenções. 
14 — Prática das obturações dos .canais radiculares. 
16 — Prática do manejo do instrumental usado para as exodontias. 
16 — Prática das obturações cavitárias em geral. 
17 — Prática do preparo e fixação das diversas coroas de porcelana. 
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P R O G R A M A D A S É T I M A C A D E I R A 

(l.a Cadeira de Clínica Odontológica) 

Primeira Parte 

PROPEDÊUTICA 

1 — Considerações gerais sôbre a clínica odontológica; seus objetivos. 
2 — Inspeção bucal. Generalidades. 
3 — Interrogatório e exame do paciente; anamnese. 
4 — Estudo dos sinais físicos, funcionais e comemorativos, sua im

portância na clínica. 
5 — Diagnóstico e prognóstico. Generalidades. 
6 — Ficha buco-dentária; sua importância na clínica. 
7 — Semiologia bucal; boca e anexos. 

Segunda Parte 
8 — Dentição. Generalidades. 
9 — Dados cronológicos da calcificação e erupção dos dentes; sua 

importância na clínica. 
10 — Comentários sôbre os acidentes e distúrbios provocados pelas 

várias dentições. 
11 — Dentes e arcadas dentárias. Introdução às suas respectivas 

semiologias. 
12 — Anomalias dentárias; dentes inclusos e heterotópicos. Impor

tância clínica. 
13 — Alteração dos tecidos duros dos dentes. 
14 — Cárie dentária. Introdução ao seu estudo. 
15 — Semiologia da cárie e de suas complicações. 
16 — Semiologia e tratamento da cárie do esmalte e da dentina. 
17 — Semiologia e tratamento da cárie penetrante nos seus vários 

estados. 
18 — Semiologia e tratamento da cárie penetrante, na qual os te

cidos periapicais já foram atingidos. 
19 — Principais sinais que facilitam o diagnóstico diferencial entre 

os vários estados da cárie. 
20 — Pericmentites. Classificação, causas e tratamento. 
21 — Fluxão e abcesso de origem dentária. Causas e tratamento. 
22 — Fístulas de origem dentária; causas e tratamento. 
23 — Moléstias periodônticas; classificação. Periodontoclasia. 
24 — Gengivo-estomatites; classificação, causas e tratamento. 
25 — Afecções da mucosa bucal (semiologia). 
26 — Afecções dos lábios e das bochechas (semiologia). 
27 —i Afecções da língua e soalho da boca (semiologia). 
28 — Afecções da abóbada palatina e véu do paladar (semiologia). 
29 — Afecções da faringe (semiologia). 
30 — Boca e meio bucal. 
31 — Relação entre as moléstias dentárias e as de ordem consti

tucional. 
Nota — Este programa da parte teórica da clínica será executado 

no anfiteatro, e na medida que a oportunidade se oferecer, será tratado 
e aplicado com a presença do cliente, bem como o será a matéria suge
rida dos casos que se apresentarem à clínica da Faculdade, compatíveis 
com o estado de adiantamento dos alunos. 
39 
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PROGRAMA DA OITAVA CADEIRA 

(2.a Cadeira de Clinica Odontológica) 

1 — Exame clínico do paciente — exames complementares — In
fecção focai. 

2 — Acidentes da exodontia — Acidentes da anestesia. 
3 — Preparação cirúrgica da boca para fins protéicos. 
4 — Dentes impactos e inclusos. 
5 — Apicectomia. 
6 — Afecções dos dentes. 
7 — Coleções purulentas de origem dentária. 
8 — Angina de Ludwig. 
9 — Cisto paradentário — Cisto folicular — Adamantinoma. 
10 — Paradentose. 
11 — Osteíte dos maxilares. 
12 — Sinusite maxilar. 
18 — Estomatites. 
14 — Micoses. 
15 — Sífilis da boca — Tuberculose da boca. 
16 — Blastomas. 
17 —• Afecções da língua. 
18 — Afecções das glândulas salivares — Rânula. 
19 — Afecções da articulação temporo-maxilar. 
20 — Afecções dos nervos da face. 

O programa será orientado, na medida do possível, sob o ponto de 
vista prático. 

P R O G R A M A D A N O N A C A D E I R A 

PRÓTESE DENTARIA 

Parte geral 

1 — Histórico. Definição e divisão. 
2 — Objetivo e suas relações com as demais disciplinas do curso. 
8 — Da organização do laboratório de prótese dentária. Principais 

aparelhos. 
4 — Exame da boca em clínica protética. 
5 — Substâncias para moldar. Condições de uma substância ideal. 
6 — Moldeiras. Moldagens anatômicas a gêsso e composições plás

ticas totais, duplas e parciais. Moldagem mixta. 
7 — Modelos. Materiais empregados. Montagem dos modelos em 

articulador para estudo. 
8 — Estudo dos dentes artificiais. Variedades. Indicação. 
9 — Soldagem. Focos de calor. Maçarico. 

Parte especial 

ELEMENTOS ISOLADOS 

10 — Blocos metálicos. Revestimentos. Incrustadores. 
H — Coroas artificiais. Definição. Divisão. Considerações gerais. 
12 — Coroas metálicas inteiriças. Aparelhos. 
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13 — Coroas metálicas soldadas. Placas de estampar. 
14 — Coroas metálicas esculpidas e articuladas pela cera evaporável. 
15 — Coroas metálicas fenestradas, modilhão e para raízes se

paradas. 
16 — Coroas telescópicas. Indicação. 
17 — Coroas mixtas ocas. 
18 — Coroas de porcelana ou a pivôt. Considerações gerais. 
19 — Coroas a pivôt soldadas simples. 
20 Coroas a pivôt de estojo ou de "Richmond" para cúspides e-

bicúspides. 
21 Coroas de "Goslee", de "Davis" simples e com base metálica 

fundida. 
22 — Coroas a pivôt de "Peeso". 
23 — Cerâmica. Blocos de porcelana. Coroa de "Land". Gengiva 

artificial. Modificação da côr dos dentes artificiais. 

ELEMENTOS LIGADOS 

24 •— Pontes. Definição. Divisão. Considerações gerais. Pontes fi
xas. Indicação. . 

25 — Moldagem. Escolha e ajustamento dos dentes. Contraplaca-
gem. Muralhas de arrimo. 

26 Moldagem. Condições para a boa soldagem das pontes. Mé
todos. Operações finais. 

27 — Alguns sistemas de pontes fixas. Variações. 
28 — Pontes móveis. Indicação. Fundações, selas. Alguns siste

mas e suas variações. 
29 — Consertos das pontes fixas e móveis. 
30 — Chapas. Definição. Divisão. Exame anátomo-topográfico da 

boca especializado. 
81 Meios retentivos. Molas, câmaras de vácuo. Aderência de con

tacto. Peso. 
32 — Moldagem funcional dos desdentados completos. Método de 

" Greene-Supplee-Tench ". 
33 _ Oclusão e articulação. Chapas de provas articulares. 
34 — Planos oclusais. Tomada da oclusão central. 
35 — Demarcação das linhas de referência. Função e aplicação 

do arco facial. 
36 — Movimentos mandibulares e articulação dentaria. Teoria de 

"Gysi" e da "Esfera". Curva de Spee e lateral. 
87 Articuladores. Transporte das chapas para o articulador de 

"Snow". „ _. . 
38 — Registro intra-oral. Fenômeno de "Chnstensen". Técnica de 

"Snow" do Prof. "V. de Oliveira". Método de "Patterson . 
39 — Escolha dos dentes artificiais para os desdentados completos, 

sua organização nos modelos. Estabilidade das dentaduras duplas. Gen-
givas artificiais. 

40 — Muflos. Inclusão das chapas. Isolamento metálico. 
41 — Vulcanite. Variedades. Entulhamento. 
42 — Vulcanizadores. Vulcanização. Acabamento. 
43 — Materiais termo-compressíveis. Celulóide. Hecolite. Néo-he-

eolite e Resovin. Prensas e técnicas respectivas. 
44 — Chapas sem área palatina. Método de "Hawkes". 
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45 — Chapas metaloplásticas com base estampada a martelo Pren 
sa. Modelos metálicos. 

46 — Chapas metaloplásticas com base fundida. 
47 — Chapas parciais. Considerações gerais. Divisão. Câmaras de 

vácuo, juxtaposição e grampos. 
48 — Grampos laminares e em fio roliço e meia cana. 
49 — Moldagem seccionada. Composição elástica. Técnica. 
50 — Grampos fundidos. Técnica de "Akers". Grampos de "Roach". 
51 — Conectores elásticos e articulados. 
52 — Conserto das chapas plásticas e metaloplásticas. 
53 — Higiene dos aparelhos fixos e móveis em geral. 

Nota — A parte prática, deste programa será desenvolvida no la
boratório de Prótese-Dentária da Faculdade, e consistirá na elaboração 
de peças e aparelhos protéticos pelos alunos sob a orientação do pro
fessor da cadeira e de seus assistentes. 

Os casos concretos encaminhados pela clínica serão igualmente ali 
executados nas mesmas condições e seguidos de preleções teóricas. 

P R O G R A M A D A D É C I M A C A D E I R A 

PRÓTESE BUCO-FACIAL 

1 — Definição e histórico. 
2 — Generalidades e divisão. 
3 — Prótese interna e externa. — Divisão. 
4 — Paralelo entre cirurgia plástico-reparadora e prótese cirúrgica. 
5 — Corpos extranhos e tolerância dos tecidos. 
6 — Osteíte condensante e rarefaciente em relação à fixação protéica. 
7 — Cicatrizes e cicatrização-histogênese na l.a e na 2.a intenção. 
8 — Correção e redução cicatricial. 
9 — Apreciação das cicatrizes relativamente à prótese e à estética. 
10 — Moldagem, modelagem e ceroplastia. 
11 — Moldagem parcial e correção de modelos. 
12 — Material plástico na moldagem e modelagem — indicações. 
13 — Prata, ouro, cobre e alumínio em prótese buco-facial. 
14 — Vulcanite e celulóide. 
15 — Material plástico na prótese interna e na prótese externa. 

Maxilar inferior — Prótese 
16 — Generalidades. 
17 — Prognatismo e endognatismo: correção protética. 
18 — Prognatismo e endognatismo: correção protético-cirúrgica. 
19 — Luxação bicondiliana, constrição e trismo. 
20 — Anquilose parcial e total, tratamento protético-cirúrgico. 
21 — Fraturas mandibulares — Generalidades. 
22 — Redução e contenção — Bandagem e fundas. 
23 — Fraturas mandibulares — Classificação e divisão. 
24 — Paralelo entre a prótese e a ostro-síntese nas fraturas man

dibulares. 
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25 — Processos histogenéticos na consolidação das fraturas. 
26 — Ósteo-síntese — Regras gerais e material empregado. 
27 — Prótese — Ósteo síntese e enxertia. 
28 — Fraturas mandibulares anteriores — Prótese. 
29 — Fraturas mandibulares posteriores — Prótese. 
30 — Oclusão na prótese buco-facial. 
31 — Redução dos desvios de fragmentos — Prótese. 
32 — Consolidação e. pseudo-artroses. 
33 — Consolidações viciosas: Cirurgia e Prótese. 
34 — A prótese nas grandes perdas do arco parabólico mandibular. 
35 — Processo Martin para a confecção do maxilar inferior. Pró

tese imediata e tardia. 
36 — Prótese francesa e prótese alemã. 
37 — As grandes perdas de substâncias e suas conseqüências. 
38 — Atresia mandibular — Prótese e cirurgia. 
39 — Processos de fixação dos aparelhos protéticos no maxilar 

inferior. 
Maxilar superior — Prótese 

40 — Generalidades. 
41 — Lesões congênitas e lesões adquiridas da abóbada palatina que 

interessam à prótese. 
42 — Paralelo entre a cirurgia e a prótese nas lesões do palato duro 

e palato mole. 
43 — Obturadores palatinos. 
44 — Restauração protética e cirúrgica do palato mole. 
45 — A prótese como complemento da cirurgia da abóbada palatina. 
46 — Fraturas do maxilar superior — Estudo e classificação. 
47 — Redução e contenção das fraturas do maxilar superior. 
48 — Confeção de u m maxilar superior pelo processo Martin. 
49 — Valor da prótese nas perturbações decorrentes da perda do 

maxilar superior. 
50 — Moldagem e modelagem no maxilar superior. 
51 — O maxilar superior, como base de fixação protética. 

Prótese nasal 
52 — Generalidades. 

53 — Vícios de conformação — Prótese e cirurgia. 
54 — Material plástico na prótese nasal. 
55 — Processos de fixação da prótese nasal. 
56 — Processo protético de Pont na confeção do nariz. 
57 — Processo de parafina e pasta mole. 

Língua 
58 — Generalidades. 

59 — Processo protético de Cl. Martin. 
60 — Processo protético de Cl. Martin, modificado por Pont. 
61 — Prótese protetora na terapêutica da língua. 

Prótese labial 
62 — Paralelo entre a cirurgia e a prótese labial. 
63 — Prótese labial simples. 
64 — Prótese conjugada nas grandes lesões. 
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Orelha 

65 — Generalidades. 
66 — Cirurgia e prótese. 
67 — Processo Delair. 
68 — Prótese laríngea. 

Nota — Este programa será desenvolvido em preleções ilustradas 
com desenhos e aparelhos modelos. 

A prática constará da confeção de aparelhos protéticos. 

P R O G R A M A D A D É C I M A P R I M E I R A C A D E I R A 

PATOLOGIA E TERAPÊUTICA APLICADAS 

a) Parte Teórica 

a) Geral: 

1 — Patologia geral; conceito, objeto, extensão, divisão. 
2 — Etiologia geral das doenças, causas intrínsecas e extrínsecas. 
3 — Patogenia geral das infecções; agentes, fontes, defesas orgâ

nicas exteriores; mecanismo patogênico dos micróbios e toxinas. 
4 — Processos mórbidos em geral; mecanismo geral da origem e 

sucessão dos processos mórbidos. 
5 — Reações gerais contra as infecções; reações celulares e humorais. 
6 — Mecanismo geral da evolução das moléstias infectuosas. 
7 — Perturbações da termogênese nas infecções. 
8 — Perturbações gerais da nutrição; metabolismo anormal dos al

buminóides, hidrocarbonos, gorduras. 
9 — Distúrbios do metabolismo cálcico e fosfórico. 
10 — Patologia celular; conceito atual sôbre a extensão das altera

ções materiais e funcionais das células e dos tecidos. . 
11 — Alterações regressivas das células e dos tecidos; atrofia sim

ples, degenerescência, necrose, gangrena, etc. 
12 — Alterações progressivas; hipertrofia e hiperplasias simples, 

neoformação dos tecidos, especialmente as reparações fibroconjuntivas 
e ósseas. 

13 — Alterações sangüíneas conseqüentes às infecções e intoxicações. 
14 — Alterações circulatórias; hipertemia, esquemia, oedemia, trom

bose, embolia, etc. 
15 — Alterações inflamatórias; influência dos sistemas retículo-en-

dotelial e lacunar nos processos inflamatórios; defesa local das células e 
dos tecidos contra as infecções. 

16 — Alterações blastomatosas; classificação dos blastomas, histo-
patologia. ^_ 

17 — Alterações evolutivas em geral: teratologia e teratogenia 
gerais. 
b) Especial: 

18 — Alterações patológicas dos dentes e polpa dentária. 
19 — Alterações patológicas do ligamento alvéolo-dentário. 
20 — Alterações patológicas da mucosa bucal em geral. 
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21 — Alterações patológicas dos lábios. 
22 — Alterações patológicas das gengivas. 
23 — Alterações patológicas da língua. 
24 — Alterações patológicas das amígdalas. 
25 — Alterações patológicas das glândulas salivares. 
26 — Alterações patológicas dos gânglios linfáticos peribucais. 
27 — Alterações patológicas do tecido ósseo máxilo-facial. 
28 — Alterações patológicas da articulação têmporo-maxilar. 
29 — Alterações patológicas diretamente ligadas à erupção dentária. 
30 — Alterações patológicas na esfera do nervo trigêmeo. 
31 — Sinusites, celulites, trombo-flebites e septicemias de origem 

dentária. 
b) Parte Prática 

1 — Noções de técnica anátomo-patológica aplicada. 
2 — Preparação e exame anátomo-patológico dos dentes. 
3 — Preparação e exame anátomo-patológico da polpa dentária e 

filetes radiculares. 
4 — Preparação e exame anátomo-patológico do ligamento alvéolo-

dentário. 
5 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações da mu

cosa bucal em geral. 
6 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações da 

gengiva. 
7 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações da 

língua. 
8 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações do te

cido ósseo. 
9 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações das 

glândulas salivares. 
10 — Preparação e exame patológico das alterações dos gânglios 

linfáticos pericubais. 
11 — Preparação e exame anátomo-patológico das alterações das 

amígdalas. 
12 — Preparação e exame anátomo-patológico de peças patológicas 

diversas que sirvam para adestrar o aluno no estudo e interpretação das 
alterações histo-patológicas. 

TERAPÊUTICA APLICADA 

1 — Noções básicas de Terapêutica-Geral; remédios, aplicação, ab
sorpção, eliminação dos medicamentos, eficiência dos remédios; méto
dos terapêuticos. 

2 — Variabilidade das ações medicamentosas; influência da idade, 
sexo, dose. etc.; associação, antagonismo, antidotismo, idiossincrasias 
medicamentosas. 

8 — Acúmulo dos medicamentos, hábito, eletividade medicamen
tosa. 

4 — Medicação antissética; agentes e métodos especiais, apli
cados. 

6 — Medicação hemostática; agentes e métodos especiais aplicados. 
6 — Medicação da dor; agentes e métodos especiais aplicados. 
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7 — Medicação anti-inflamatória; agentes e métodos especiais apli
cados. 

8 — Medicação anti-infetuosa; agentes e métodos gerais aplicados. 

P R O G R A M A D A D É C I M A S E G U N D A C A D E I R A 

ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA 

1.° Ortodontia 

1 — Ortodontia. Breve histórico de sua origem e evolução. Ou
tras denominações. Definições. Críticas das mesmas. Importância do 
estudo da Ortodontologia. Relação com a Endocrinologia e outros ra
mos da medicina. 

2 — A instituição do curso de Ortodontia no Brasil. Fatores que 
influíram para a junção, entre nós, da cadeira de Ortodontia à de Odon-
topediatria. Como se deve ministrar o ensino de Ortodontia. O consul
tório e a oficina do ortodontista e o instrumental indispensável. Que 
indicações deve conter a ficha de uma clínica ortodôntica e como deve
mos proceder ao exame do paciente. 

3 — Oclusão. Definição. Relações dos dentes e arcadas dentá
rias na oclusão. Forças que cooperam para uma oclusão correta e a 
importância das mesmas. Chave da oclusão. Linha de oclusão. Ca
racterísticos da oclusão normal. Estética facial. 

4 — Maloclusão. Definição. M á posição dos dentes e as nomen
claturas de Angle e Lisher. Classificação das maloclusões segundo 
Angle e as designações de Lisher. Crítica de Simon, de Izard e outros 
à classificação de Angle. 

5 — Etiologia das maloclusões. (Cinco aulas). 
6 — Os dentes decíduos e a maloclusão. A idade em Ortodontia. 
7 — A herança em Ortodontia. 
8 — Cefalometria. Estudo das modificações dento-faciais em re

lação ao crâneo. 
9 —Métodos de diagnóstico. Referências ao Simetroscópio, de Grun-

berg; ao Odontógrafo, de William; ao Oclusógrafo, de Stanton; ao Gna-
tóstato, de Simon. (Diagnóstico). 

10 — A extração em Ortodontia. 
11 — Métodos terapêuticos: Cinesioterapia. 
12 — Métodos terapêuticos: Aparelhos o)rtodônticos, classificação 

e sua preferência em determinado caso. Materiais para construção de 
aparelhos ortodônticos e requisitos. O aço inoxidável e as clínicas or-
todontopediátricas oficiais. 

13 — Ancoragem. Movimento bio-mecânico dos dentes, e modifica
ções tissulares conseqüentes. 

14 — Contenção. Métodos de contenção. Fatores de que fica de
pendendo o tempo de permanência do aparelho contençor. 

15 — Higiene e dietética dos portadores de aparelhos ortodônti
cos. O que se não deve fazer em Ortodontia. 
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Aulas práticas na clínica Ortodonpediátrica 

1 — Moldagem e modelagem. Método gnatostático. 
2 — Máscaras faciais. Fotografias gnatostáticas. 
3 — Diagnosticar com o auxílio de modelos e fotografias gnatostá-

ticos anotando na respectiva ficha. 
4 — Indicar o tratamento da primeira classe de Angle e realizá-lo 

sendo possível. 
5 — Indicar o tratamento da segunda classe de Angle e realizá-lo 

sendo possível. 
6 — Indicar o tratamento da terceira classe de Angle e realizá-lo 

sendo possível. 
7 — Escolha de u m caso compreendido numa das divisões ou sub

divisões da classificação de Angle e indicar o tratamento. 
Aulas práticas no laboratório ou oficina de ortodontia 

1 — Ortodontia do laboratório e respectivo aparelhamento. 
2 — Predeterminação dos arcos. Método de Hawley, Herbat, 

Pont, etc. 
3 — Confecção de aparelhos modernos para correcção da primeira 

classe de Angle. 
4 — Confecção de aparelhos modernos para a correcção da segunda 

classe de Angle. 
5 — Confecção de aparelhos modernos para a correcção da terceira 

classe de Angle. 
6 — Confecção de aparelhos de contenção. 
7 — Confecção de aparelhos mantenedores de espaço. 
8 — Confecção de aparelhos para a correcção de diastemas. 

2.° Odontopediatria 
1* — Odontopediatria. Definição. Crítica. Pedodontia e outras de

nominações. Quando foi instituído o curso oficial de odontopediatria 
no Brasil. Alcance da odontologia pediátrica. Jessen e as clínicas den
tárias infantis. As clínicas dentárias escolares, cooperadoras da edu
cação moderna. 

2 — O gabinete dentário do especialista de crianças e a sala de 
espera. O primeiro encontro do odontopedista com o seu cliente e pes
soas que o acompanham. Psicologia da criança. Devemos atender o 
nosso cliente sozinho ou em companhia dos pais ou responsáveis? 

3 — Inspeção física geral do cliente. Detido exame buco-dentá-
rio. Significação das manchas, tártaro negro, hipoplasias, odontecismo, 
dentes de Hutchinson. Tubérculo de Carabelli. Como devemos iniciar 
o tratamento do nosso cliente. Duração da primeira visita e das subse
quentes. A primeira consulta e as intervenções inadiáveis. 

4 — O esquema buco-dentário infantil. Valor das anotações refe
rentes à idade, à precocidade da odontíase, ao retardamento da mesma, 
a risolise, à necessidade da extração, às anomalias e às causas possíveis 
das mesmas. Estudo da risólise. 

5 — Profilaxia buco-dentária. Polimicrobismo. A escova de dentes 
e seu manejo. Dentifrícios, e como devemos aconselhá-los. 

6 — Odontogênese — Discussões em torno dos acidentes da odon
tíase. Alterações observadas em nosso meio quanto à cronologia da pri
meira e segunda dentições. Necessidade do conhecimento da cronologia 
da erupção e queda dos dentes. 
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7 — Odontologia preventiva. A alimentação e os dentes. Conselhos 
dietéticos às gestantes. A recomendação da Federação Dentária Inter
nacional consoante ao excesso de açucarados e gelados. Remineralização. 
Aspectos bioquímicos da dentisteria preventiva. 

8 — A necessidade do tratamento dos dentes temporários. Técnica 
possível no preparo das cavidades. 

9 — Cárie dentária. Classificação. Êtio-patogenia. 
10 — Doenças da polpa dentária. Pulpotomia e pulpectomia. Ca-

peamento. Desvitalização e contra-indicações. A função da polpa, no-
tadamente quanto à risólise. 

11 — Doenças do pericemento e suas complicações. Como devemos 
proceder em relação aos dentes abcedados? Teoria focai. Afecções e 
moléstias buco-dentárias mais comuns nas crianças. A paradentose in
fantil e as observações do Prof. Cirne Lima. 

12 — Considerações atinentes à exodontia, especialmente dos dentes 
decíduos. Odonteloxia. Anestesia e as experiências da anestesia tron-
cular em crianças. 

18 — Cauterizações com nitrato de prata. Técnica de Percy Howe. 
Experiências e modificações dos professores Coelho e Sousa (Brasil) e 
Juan Chaneles (Argentina). Substâncias isoladoras e obturadoras. 

14 — O primeiro molar permanente e sua significação. Tratamento 
dos odontoquismos e odontoplerose profilática. Considerações do Prof. 
Otto Inglis; tese do Prof. Chiavaro no 2.° Congresso Dentário Interna
cional. 

15 — Terapêutica odonto-infantü e sua aplicação. A obturação radi-
cular. Técnica. Verificação radiográfica. 
Aulas práticas na "Clínica Odontopediátrica" 

As aulas práticas serão ministradas no salão da "Clínica Odontope
diátrica", três vezes por semana. Os alunos serão divididos por turmas, 
que, se revezarão com as do laboratório ortodontopediátrico. O ensino 
prático de odontopediatria será realizado em alunos das escolas públicas 
encaminhados pela Inspetoria de Higiene e Assistência Dentária, com a 
presença do professor catedrático e dos assistentes. 

P R O G R A M A D A D É C I M A T E R C E I R A C A D E I R A 

HIGIENE E ODONTOLOGIA LEGAL 

Curso Teórico 

HIGIENE 

a) Preliminares de Higiene: 
1 — Introdução ao estudo de Higiene. Conceito. Histórico. Im

portância para o cirurgião-dentista. 
2 — Saúde: suas alterações e respectivas causas. 

b) Higiene do meio: 
8 — Solo. 
4 — Água. 
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5 — Ar. 
6 — Clima. 
7 — Habitação. 
c) Higiene do indivíduo: 
8 — Desenvolvimento individual: físico e psíquico. 
9 — Cuidados com o corpo. 
10 — Higiene da boca. Afecções dentárias e suas relações com a 

Medicina. 
11 — Vestuário. 
12 — Trabalho. 
13 — Diversões e exercícios. 
14 — Alimentação. 

d) Higiene Pública: 
15 — Higiene da espécie. 
16 — Higiene escolar. 
17 — Estatísticas vitais e demografia. 
18 — Noções de epidemiologia em suas relações com a Odontologia. 
19 — O cirurgião dentista e a saúde pública. 

ODONTOLOGIA LEGAL 

e) Preliminares de Odontologia legal: 

20 — Introdução ao estudo de Odontologia Legal. Conceito de Odon
tologia Legal. Objeto. Importância. 
f) Deontologia e Jurisprudência Odontológicas: 

21 — Deveres morais. 
22 — Exercícios lícito e ilícito da Odontologia. 
23 — Segredo profissional. 
24 — Responsabilidade profissional: civil e criminal. 
25 — Honorários profissionais. 

g) Odontologia profissional: 
26 — Instalação do profissional e metodização do trabalho. 
27 — Interesses morais e materiais: associação de classe. 

h) a Medicina Legal e a Odontologia: 
28 — Perícia médica e perícia odontológica. 
29 — Noções de técnica policial. 
30 — Identificação; identidade; datiloscopia. 
31 — Contribuição do cirurgião dentista na identificação; registo; 

fórmula dentária; estigmas profissionais; impressões dentárias e rugosi-
dades palatinas. 

32 — Traumatologia forense — lesões corporais; classificações; 
agentes vulnerantes; queimaduras. 

33 — Homicídio; acidente e infanticídio. 
Curso Prático 

1 — Regras gerais de perícias odontológicas e da redação de lau
dos e relatórios. 

2 — Identificação pelas dentadas. 
8 — Identificação pelos dentes. 
4 — Identificação pelos pêlos. 
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5 — Perícia das manchas de saliva. 
6 — Técnica da perícia nos casos de lesões corporais, mormente da 

cabeça. 
7 — Arbitramento. 
8 — Técnica da perícia em trabalhos odontológicos. 
9 — Redação de documentos odonto-legais. 
10 — Crítica de documentos odonto-legais. 
11 — Redação de consultas sôbre questões de Odontologia Legal • 

de Deontologia. 
12 — Excursões. 

Nota: Outros exercícios práticos serão realizados para melhor com
preensão do programa. 

P R O G R A M A D A D É C I M A Q U A R T A C A D E I R A 

ELETROTERAPIA E RADIOLOGIA APLICADAS 

I — As aplicações da eletricidade em Odontologia. Introdução a 
este estudo. Generalidades. Histórico. 

Radiologia 

2 — Raios X. Descoberta. História. Natureza dos raios X. Pro
dução dos raios X. 

3 — Fatores que determinam a resultante imagem fotográfica nas 
radiografias. 

4 — Requisitos essenciais a u m laboratório de raios X. Estudo dos 
diferentes tubos de raios X usados. Tubos de raios X Coolidge. 

5 — Aparelhos de raios X dentários. Quarto escuro fotográfico. 
Radioscopia ou Flouroscopia. Flouroscópio dentário. Indicações. 

6 — Acidentes que podem suceder com o uso de aparelhos de raios 
X, para os pacientes e operador. Radiodermites. Profilaxia e trata
mento dos acidentes. 

7 — Radiografias intra-bucais. Sua técnica. Regras que regem a 
formação de uma perfeita radiografia dentária. 

8 — Técnica da radiografia intra-bucàl para o maxilar superior. 
Detalhes da técnica intra-bucal. 

9 — Técnica da radiografia intrabucal para o maxilar inferior. De
talhes da técnica intra-bucal. 

10 — Radiografias inter-proximais: — técnica. Suas indicações. 
Valor em Odontologia. Radiografias oclusais. Técnica e indicações._ 

11 — Radiografia extra bucais usadas em Odontologia. Indicações. 
Valor e limitações deste meio de exame. Técnica das radiografias ex-
tra-bucais para as regiões: posterior da mandíbula, lateral da cabeça, 
articulação têmporo-maxilar, sinus da face, perfil com tecidos moles. 

12 — Filmes de raios X usados em radiologia dentária. Chassis. 
Écrans intensificadores: — seu papel. Identificação das radiografias. 
Montagem e iluminação radiográficas para exames. 

13 — Material de revelação e fixação. Técnica do quarto escuro 
Detalhes da química de revelação, fixação e lavagem. Secagem dos filmes. 

14 — Estudo da anatomia dos dentes maxilares, com especial refe
rência à radiologia e interpretação das radiografias. Princípios de m-
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terpretação das radiografias dentárias. Aparência normal das estru
turas alvéolo-dentárias nas radiografias. 

15 — Patologia alvéolo-dentária em relação à radiografia. Infec
ções partindo da polpa e tecidos periapicais. Infecções partindo dos te
cidos marginais dos dentes. 

16 — Sombras radiolucentes e radiopacas que aparecem nas radio
grafias dentárias, normalmente ou resultantes de reações patológicas. 

17 — Correlação dos exames clínicos com o exame radiográfico. 
Sua importância e necessidade. Exames de vitalidade pulpar e transilu-
minação. Importância e limitações destes meios de exames. 

18 — Métodos usados para localização de dentes e corpos extranhos 
nos maxilares. Radiografias estereoscópicas e outros processos usados. 

19 — Aplicações da radiologia na Ortodontia e Odontopediatria. Va
lor e indicações. 

20 — Aplicações da radiologia na cirurgia da boca e na clínica ge
ral. Particularmente no tratamento dos dentes despolpados. Radiogra
fias pré e post-operatórias. 
Eletroterapia aplicada 
21 — As aplicações da eletricidade na terapêutica buco-dentária. 
Introdução. Generalidades. 

22 — A diatermia: — seu emprego em Odontologia. Introdução a 
este estudo. Histórico. Emprego da diatermia médica em Odontologia. 
Seu valor e indicações. 

23 — A diatermo-coagulação. Indicações em Odontologia. Usos 
em cirurgia da boca. Bisturí elétrico. 

24 — Tratamento dos dentes despolpados e infeccionados pela 
diatermo-coagulação e pela eletro-esterilização. Técnica. Vantagens. 
Acidentes. 

25 — Os raios ultra-violetas. Natureza. Fontes de produção. Apli
cações em Odontologia. Técnica do seu emprego. 

26 — Os raios infra-vermelhos. Natureza. Fontes de produção. 
Aplicações em Odontologia. Técnica do seu emprego. 

27 — Estudo das ondas ultra-curtas, seu valor como meio terapêu
tico. Empregos em Odontologia. Vantagens. Técnica de aplicação. 

28 — Acidentes que podem ocorrer com o uso da eletricidade na te
rapêutica. Acidentes sofridos pelos pacientes e operadores. Profilaxia 
e tratamento destes acidentes. 

P R O G R A M A D A D É C I M A Q U I N T A C A D E I R A 

CIRURGIA DA BOCA 

Primeira Parte 

1 — Generalidades sôbre especialização. 
2 — Serviços médico-odontológicos-ortopedia-prótese e cirurgia. 
3 — Sala de operações e aparelhos. 
4 — Assepsia e antissepsia cirúrgica. 
5 — O laboratório e a clínica, na preparação do doente, em cirurgia. 
6 — Anestesia geral, regional e local. 
7 — Processos de anestesia, anestesia de base e anestésicos. 
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8> — Anestesia e operação — indicações, contra indicações e acidentes. 
9 — Posições do paciente e da mesa — operador e auxiliares. 
10 — Arsenal cirúrgico e sua disposição na técnica. 
11' — Dietética e cuidados relativos ao operado. 
12 — Incisões, suturas e ósteo-sinteses. 
13 — Ligaduras e hemostase. Biopsia e punções. • 

Segunda Parte 

14 — Ligaduras da carótida externa e da artéria facial. 
16 — Topografia dos nervos Facial-Maxilar inferior e Maxilar su

perior. Sua importância cirúrgica. 
16 — Osteotomias. Resseções. Trepanações e curetagens. 
17 — Plástica e enxertia. 
18 — Cirurgia dos quistos e abcessos. 
19 — Tratamento cirúrgico das ósteo-mielites maxilares. 
20 — Cirurgia das glândulas salivares. 
21 — Cirurgia dos odontomas e dentes inclusos. 
22 — Sinusite maxilar de origem dentária. 
23 — Alveolotomias. 
24 — Tumores malignos e benignos. Cirurgia. 
25 — Resseção parcial e total do maxilar superior. 
26 — Resseção parcial e total do maxilar inferior. 
27 — Artrotomia. Resseção condiliana e coronoidiana. 
28 — Osteotomias do arco mandibular para prognatis e endogna

tismo. Operação de Ballin. Operação de Lindman. Operação de Du-
fourmentel. 

29 — Osteotomias para desvio lateral. Técnica Norte-Americana. 
Técnica Souza Cunha. 

30 — Anquilose — tratamento cirúrgico-ortopédico e redução san
grenta da luxação têmporo-maxilar. 

31 — Lesões da abóbada palatina: — tratamento cirúrgico. 
32 — Lábio Lepurino — plástica. 
33 — Cicatrizes: — plástica e redução cicatricial. 

Este programa será desenvolvido em preleções e exercícios práticos 
no anfiteatro ou na sala de operações. 
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2.° A N O D O CUR! 

1 — João Baptista Lobato Filho 
2 — Joaquim Policiano Leite Neto 
3 — João Gonçalves Machado 
4 — Gennaro Sguillaro 
5 — Antônio Adamastor Corrêa 
6 — Paulo Augusto Dantas de 

Oliveira 
7 — Cid Camargo 
8 — Antônio Césio de Padua Lima 
9 — Eurico Leite Carvalhaes 
10 — Mario Fix 
11 — Frank Octavius Delany 

3.° ANO DO CURSO 

1 — Walter de Oliveira Pinho 
2 — Boris Klinow 
3 — Rosa Itic Altaches 
4 — Napoleão Junqueira Loyolla 
5 — Reinaldo Guedes da Silva 
6 — Idalio Soares Pinto 
7 —• Heinz Stenberg 
8 — João Tagliaferro 
9 — Annibal Loureiro Guimarães 
10 — Luiz Patrima da Silva 
11 — Oswaldo Leão 

D E ODONTOLOGIA 
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F A C U L D A D E D E M E D I C I N A V E T E R I N Á R I A 

H á na Faculdade de Medicina Veterinária os seguintes 
cursos: 

a) cursos normais, regidos pelos professores catedráti-
cos ou contratados, em que serão executados os programas 
oficiais das disciplinas; 

6) cursos equiparados, regidos pelos docentes livres, com 

programas aprovados pelo Conselho Técnico-Administrativo e 
com os mesmos efeitos dos cursos anteriores; 

c) cursos de aperfeiçoamento, destinados a ampliar co

nhecimentos de qualquer das disciplinas do curso de medicina 
veterinária; 

d) cursos de especialização, destinados a aprofundar, em 

ensino intensivo e sistematizado, conhecimentos necessários à 
finalidade profissional; 

e) cursos livres, versando assuntos de interesse geral, 
relacionados com as disciplinas dos cursos normais; 

/) cursos de extensão universitária, de vulgarização de 
conhecimentos úteis atinentes à veterinária e assuntos afins, 
visando ilustração geral e o bem coletivo. 



PRIMEIRO ANO DO CURSO NORMAL 

l.a, 2.a, 3.a e 4.a cadeiras. 

P R O G R A M A D A 1.» C A D E I R A — QUÍMICA O R G Â N I C A E 
BIOLÓGICA 

1 — Preliminares; conceito atual da química; análise elementar, ime
diata e funcional. 

2 — Atomística. 
3 — Peso molecular e sua determinação. 
4 — Natureza do carbono; tetraedro; estereoquímica. 
5 — Isomeria ética; carbono assimétrico. 
6 — Mecanismo e caracteres das reações em química orgânica. 
7 — Propriedades gerais dos compostos orgânicos; funções; nomen

clatura. 
8 — Hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos. 
9 — Funções oxigenadas. 
10 — Funções azotadas. 
11 — Compostos órgano-metálicos. 
12 — Compostos étero-cíclicos. 
13 — Estudo químico dos glucidos. 
14 — Estudo químico dos lípidos. 
15 — Estudo químico dos prótidos. 
16 — Composição química do organismo animal. 
17 — Soluções com dissociação molecular e iônica. 
18 — Estudo dos colóides. 
19 — O alimento considerado do ponto de vista quantitativo. 
20 — O alimento sob o aspecto qualitativo; vitaminas. 
21 — Estudo químico das funções digestivas. 
22 — Ação enzimática. 
23 — Fenômenos de oxidação e redução no organismo. 
24 — Metabolismo dos hidratos de carbono. 
25 — Metabolismo das gorduras. 
26 — Metabolismo dos protéicos. 
27 — Metabolismo mineral 
28 — Metabolismo energético; fenômenos respiratórios. 
29 — Estudo químico do sangue. 
30 — Equilíbrio ácido-básico. 
31 — A imunidade do ponto de vista físico-químico. 
32 — Estudo químico da secreção mamaria. 
33 — Estudo químico dos pigmentos. 
34 — Estudo químico das secreções internas. 
35 — Estudo químico da contração muscular. 
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Nota: — Cada ponto será desenvolvido em número maior ou menor 
de aulas, em razão da importância e extensão do assunto, As aulas prá
ticas versarão sôbre métodos gerais de análises e reações do diagnóstico 

PROGRAMA DA 2.» CADEIRA — ANATOMIA DESCRITIVA DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS 

(l.a parte)' 

• 1 — C°nc.eito &eral e definição da Anatomia. Objetivo da Anato
mia veterinária. Métodos de estudo da Anatomia. Divisão da Ana
tomia. 

2 — Planos de delimitação do corpo dos vertebrados. Nomencla
tura anatômica. Esquema da conformação e construção do corpo dos 
vertebrados; em particular Mamíferos e Aves; órgãos e sistemas. Con
ceito geral de normalidade, variação e anomalia dos vários sistemas e 
sua importância morfológica e prática. 

8 — Auxologia; definição, leis gerais e fatores do crescimento 
4 — Osteologia; Funções do esqueleto. Ossos em geral: seu nú

mero, fôrma, caracteres físicos, partes constituintes. Particularidades 
da superfície dos ossos em geral. Arquitetura dos ossos; diferenças en
tre Mamíferos e Aves. 
... 5 ~ Ossificação em geral. Pontos primários e secundários de os
sificação. Crescimento dos ossos. 

6 — Artrologia: união dos ossos e suas modalidades. Classificação 
das articulações. Movimentos das articulações. 

7 — Coluna vertebral: vértebras e suas partes. Caracteres comuns 
e regionais das vértebras. Variedade de número e fôrma das vértebras 
nos animais domésticos. 

8 — Coluna vertebral: sua conformação geral, suas curvas normais 
e anormais, suas funcções. Movimentos da coluna. Ossificação das 
vértebras. 
., 9 ~,Tár^ '"? geral e seus constituintes. Tipos fisiológicos de 
tórax; tórax flácido, elástico e resistente. Articulações e movimentos 
U«& COSLGl&S. 

10 — Esqueleto dos membros no seu conjunto e a sua mecânica. 
Cintura torácica e sua importância. 

11 — Bacia ou pelve em geral. Seus elementos ósseos constituin
tes, seus ligamentos. Diferenças sexuais da bacia. Movimentos da 
bacia. 
12 — Esqueleto da cabeça: neurocrânio e crânio visceral. Condro-
cranio em geral. Formas diversas normais e anormais do crânio. 

13 — Conexões dos ossos do crânio: suturas, espaços suturais. 
Variações do esqueleto do crânio em relação com as idades. 

14 — Regiões e fossas do esqueleto craniano em geral. 
15 — Aparelho hióideo. 
16 — Considerações gerais sôbre o esqueleto ósseo do autópode dos 

membros anterior e posterior. 
17 — Esqueleto das Aves. 

. 18 —_ Articulação têmporo-mandibular. Particularidades das super
fícies articulares relacionadas ao tipo alimentar. 
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19 — Fenômeno do "Scatto ou Ressorf» nas articulações; sua im
portância eseu mecanismo de ação. Animais portadores de articulações 
** XvcSSOit • 

20 — Articulação do boleto: seus elementos constituintes; sua im
portância nas atitudes e marchas dos animais. 

21 — Músculos em geral e suas variedades. Fôrmas diversas e re
lações dos músculos. Mecânica muscular e alavancas musculares. 

22 — Musculatura cutânea dos mamíferos domésticos em geral. 
23 — Estratificação, relações, ação dos músculos e fáscias da parede 

abdominal dos mamíferos domésticos. Trajeto inguinal. 
24 — Estratificação e ação dos músculos do dorso nos mamíferos 

domésticos. 
25 — Músculos respiratórios. Diferenças de desenvolvimento rela

cionadas aos tipos de tórax. Músculo diafragma. 
26 — Músculos tóraco-apendiculares: suas inserções e ação na sus-

tençao do peso do animal. Diversidade da ação muscular ligada ao apoio 
aivérso. 

27 — Generalidades sôbre o aparelho circulatório. Circulação fetal. 
Circulação geral e pulmonar. 

28 — Coração: posição, fôrma, dimensões, variações dependentes da 
idade, trabalho e "habitai". 

29 — Arquitetura do coração: anéis fibrosos e esqueleto. Sistema 
condutor dos estímulos do coração. Vasos e nervos do coração. 

30 — Pericárdio: sua disposição geral. Topografia tóraco-cardíaca 
e pericárdica. Mediastino: limites, divisão, conteúdo. 

31 — Artérias em geral: tipo de ramificação e formação da circu
lação colateral. 

32 — Aorta: seu percurso e porções, suas relações e ramos principais. 
33 — Veias em geral: sistematização geral das veias. "Redes mi-

rabiles" no sistema vascular arterial, venoso e linfático. Vasos capilares. 
34 — Sistemas das veias cavas, ázigos e Sistema venoso porta. 
35 — Linfáticos em geral. Disposição geral dos vasos e gânglios 

linfáticos. Canais coletores principais do sistema linfático. Canal to-
rácico. 

36 — Linfáticos nas Aves. 
As aulas teóricas serão desenvolvidas sob critério comparativo e 
sempre referindo-se aos Mamíferos domésticos, a não ser naqueles pontos 
que pelo simples enunciado e critério tenha sido especificado. 

Curso Prático 

Nas aulas práticas e sob a orientação dos Assistentes, os alunos es
tudam os Ossos isolados ou em grupos (crânio neural e facial, tórax, co
luna vertebral, bacia, ("mão e pé"). 

^ Dissecam ou estudam em peças já preparadas, as principais articu
lações, grupos musculares e artérias. 

Os estudos práticos, serão feitos dentro das possibilidades do ma
terial disponível em todos os grupos de mamíferos domésticos e em al
gumas aves também domésticas. 
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PROGRAMA DA 3.» CADEIRA — ZOOLOGIA MÉDICA E 
PARASITOLOGIA 

1 — Introdução ao estudo da Zoologia. Regras de nomenclatura 
zoológica. 

_ 2 — Parasitismo em geral e extensão da parasitologia animal. Re
lações entre parasitas e hospedadores. 

8 — Vertebrados nocivos aos animais domésticos. Importância dos 
morcegos hematófagos em veterinária. 

4 — Ofídios de importância veterinária. Profilaxia do ofidismo. 
6 — Quilópodos, escorpionídeos e aracnídeos venenosos. Venenos e 

anti-venenos. 
6 — Estudo geral dos Artrópodes; morfologia e biologia. 
7 — Acarianos parasitas; estudo geral e importância veterinária. 
8 — Parasitídeos e Trombidídeos de importância veterinária. 
9 — Sarcoptídeos e Demodecídeos. Sarnas dos animais domésticos 

que ocorrem no Brasil. 
1° — Lxodídeos e Argasídeos. Morfologia e biologia. Importância 

veterinária. 
11 — Estudo geral dos insetos. Morfologia e biologia. 
12 — Dípteros em geral. Morfologia, biologia e sistemática geral. 
13 — Culicídeos. Importância veterinária. 
14 — Tabanídeos, Simulídeos e Psicodídeos parasitas e transmisso

res de moléstias. 
15 — Oestrídeos em geral. Evolução e papel patogênico. 
16 — Muscíneos, Califoríneos, Estomoxidmeos ,e Sarcofagíneos noci

vos aos animais domésticos. 
17 — Miíases dos animais domésticos. Importância econômica. 
18 — Hemípteros parasitas: Cimicídeos e Triatomídeos. 
19 — Anopluras e Malófagas, de importância em medicina veteri

nária. 
20 — Sifonápteros em geral. Pulicídeos e Tungídeos. 
21 — Helmintos em geral. Morfologia e filogenia. 
22 — Nematóides em geral. Morfologia e evolução. 
23 — Rhabdiasoidea, Trichuroidea e Trichinelloidea de importância 

em medicina veterinária. 
24 — Strongilodéia em geral, Strogilídeos e Ancilostomídeos para

sitas de animais domésticos. 
25 — Tricostrongilídeos e Tricostrongiloses dos animais domésticos. 
26 — Metastrongilídeos e Singamídeos. Espécies de importância 

médico-veterinária que ocorrem no Brasil. 
27 — Ascarideos dos animais domésticos. Ascaridioses que ocor

rem no Brasil. 
28 — Oxiurídeos e Dioctofimídeos dos animais domésticos. 
29 — Espirurídeos de importância médico-veterinária. 
30 — Filárias em geral. Filarioses dos animais domésticos. 
31 — Trematóides. Estudo geral. Morfologia, evolução e filogenia. 
32 — Fasciolídeos e Dicrocelídeos dos animais domésticos. Espécies 

que ocorrem no Brasil. 
33 — Paranfistomídeos, Esquistosomídeos e outros trematóides de 

importância médico-veterinária especialmente do Brasil. 
34 — Acantecéfalos em geral. Espécies de importância médico-ve

terinária. 
35 — Cestóides. Estudo geral. Morfologia, evolução e filogenia. 
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36 — Taenideos em geral. Principais espécies parasitas dos ani
mais domésticos. 

37 — Himenolepidídeos e Davaineídeos. Importância parasitológica. 
38 — Anoplocefalídeos e Dipilidídeos dos animais domésticos. 
39 — Pseudofilídeos e outros cestóides de importância médico-vete

rinária. 
40 — Imunidade nas Helmintoses. 
41 — Hospedadores intermediários de helmintos. 
42 — Hirudíneos. Estudo geral. 
43 — Protozoários. Estudo geral 
44 — Rizópodos em geral. Amebas; morfologia, evolução e papel 

patogênico. 
45 — Flagelados em geral. 
46 — Protomonadinas parasitas. Principais espécies, ação pato

gênica. 
47 — Tripanosomídeos. Importância médico-veterinária. Durma e 

mal de cadeiras. 
48 — Esporozoários em geral. 
49 — Hemosporídeos em geral. Haemoproteus, Plasmodium e Leu-

cocytozoon. 
50 — Eimerídeos parasitas dos animais domésticos. Eimerioses. 
61 — Piroplasmídeos. Piroplasmoses, Anaplasmoses e Teilerioses 

dos animais domésticos. Toxoplasmoses. 
52 — Ciliados em geral. Morfologia e evolução. Principais espé

cies parasitas. 
53 — Cnidosporídeos, Sarcosporideos e Haplosporídeos de impor

tância médico-veterinária. 
54 — Imunidade nas protozooses. 

O número de pontos do curso teórico não corresponderá necessaria
mente ao número de aulas podendo estas ser desdobradas de acordo com 
sua importância. 
Curso Prático 

Nas aulas práticas serão mostradas aos alunos as principais espécies 
de animais venenosos, de Artrópodes, Helmintos e Protozoários que ocor
rem em nossos animais domésticos. Dar-se-á especial importância à 
prática de necropsias para colheita de material e estudo macroscópico 
das lesões produzidas pelos animais parasitas; no mesmo sentido serão 
feitas visitas aos matadouros. O curso prático será completado pelo es
tudo parasitológico das fezes: método de contagem de ovos de helmin
tos, cultura e enriquecimento. 

P R O G R A M A D A 4 a C A D E I R A — HISTOLOGIA E E M B R I O L O G I A 

l.a PARTE 

(Introdução) 

1 — Definição da Histologia. Métodos de estudo. Sua importância 
no ponto de vista geral e mais particularmente no ponte de vista da me
dicina humana e veterinária. Ligeiro histórico da fundação deste ramo 
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da Biologia. Desenvolvimento e extensão. A Histo-fisiologia e a Histo-
patologia. Alcance teórico e prático do estudo da Histologia. 

2 — A constituição celular da matéria organizada. A teoria celu
lar. Seus fundamentos e problemas. Organismos acelulares. 

Metaplasmas. Células gigantes e plasmódios. Células somáticas e 
células sexuais. 

3 — Métodos clássicos de investigação em Histologia e o método 
de cultivo dos tecidos. 
2a PARTE 

(Citologia) 

4 — A célula. Fôrma, tamanho, número. Seus componentes es
senciais. 

5 — O citoplasma. Fatos e hipóteses sôbre a sua estrutura. O ci
toplasma propriamente dito e o citoplasma organizado. 

6 — Formações citoplasmáticas. Os aparelhos centrosômicos, cen-
driosômico e reticular interno. Ergastoplasma, paranúcleo. 

7 — O núcleo em repouso. Estrutura do núcleo vivo e estrutura do 
núcleo fixado e corado. Composição química das substâncias nucleares. 
Nucléolos. 

8 — A membrana nuclear. 
9 — Noções gerais de fisiologia celular. Composição química, me

tabolismo geral e metabolismo particular. Manifestações energéticas. 
10 — Reprodução celular. Amitose e mitose. Mitoses atípicas. De-

generação e morte das células. 
3 a P A R T E 

(Tecidos) 

11 — A noção geral de tecido. O tecido no embrião e no adulto. 
12 — Os epitélios e os derivados epiteliais. Generalidades. Mor

fologia geral. Classificação. 
13 •— Epitélios de revestimento. 
14 — Epitélios e células glandulares. Glândulas em geral. Arqui

tetura geral e especial das glândulas. Classificação. 
15 — Os tecidos de tipo conjuntivo ou tecidos mesenquimatosos. O 

tecido conjuntivo em geral. 
16 — Tipos de tecido conjuntivo: mucoso, frouxo, compacto, reti-

culado, elástico, fibroso, etc. 
17 — Tecido cartilaginoso. 
18 — Tecido ósseo. 
19 — Tecido de função mecânica e trófica de constituição essencial

mente celular; tecido adiposo. 
20 — Tecido muscular. Generalidades. Tecido muscular de fi

bras lisas. 
21 — Tecido muscular de fibras estriadas. A fibra cardíaca, o 

miocárdio, o tecido nodal. 
22 — Tecido nervoso em geral. A célula nervosa, as fibras nervo

sas, o tecido de sustentáculo do sistema nervoso. 
23 — Os nervos. Terminações nervosas nos músculos estriados ç 

nos tendões. 
24 — Os humores circulantes: sangue e linfa. Hematogênese, lin-

fogênese. 
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4 a P A R T E 

(Aparelhos e órgãos) 

25 — Aparelho circulatório. 
26 — Aparelho digestivo 
27 — Glândulas anexas ao tubo digestivo. Fígado. Pâncreas. 
28 — Aparelho respiratório. 
29 — Aparelho urinário. 
30 — Aparelho genital masculino. 
31 — Aparelho genital feminino. 
32 — órgãos linfóides e fagocitários: gânglios linfáticos, baço, timo. 

O aparelho retículo-endotelial. 
33 •— Órgãos linfopoiéticos anexos ao tubo digestivo: amígdalas, ca

mada linfóide do intestino, folículos fechados, apêndice íleo-cecal. 
34 — Glândulas endócrinas. 
35 — A pele como órgão de defesa e proteção. As glândulas, os 

fâneros. Os dispositivos nervosos da pele de sensibilidade comum e di
ferenciada. 

86 — Centros nervosos. 
37 — Aparelho da visão. 
38 — Aparelho da olfação. 
39 — Aparelho da gustação. 
40 — Aparelho da audição. 5 a P A R T E 

(Embriologia) 

EMBRIOLOGIA GERAL 

41 — Os elementos sexuais e seu desenvolvimento. 
42 — Fecundação. 
43 — Segmentação. 
44 — Formação dos folhetos embrionários. 
45 — Esboço geral do desenvolvimento do embrião. 
46 — Anexos embrionários. 

EMBRIOLOGIA ESPECIAL 

Organogênese 

E N S I N O PRÁTICO 

O ensino ministrado será teórico e prático. Este, será feito sôbre 
coleções completas de preparações, exercitando-se os alunos individual
mente e sempre com a assistência do professor. 

Os alunos exercitar-se-ão na prática de instalações de laboratórios, 
no conhecimento dos diversos reativos e corantes mais usados em técnica 
histológica, na escolha do material de estudo, nos diversos métodos de 
fixação, de inclusão, de cortes em micrótomo, de coloração comum e vi
tal, de conservação de material e no manejo do microscópio. 



SEGUNDO ANO DO CURSO NORMAL 

l.a, 2.a, 3a, 4 a e 5 a cadeiras 

P R O G R A M A D A l.a C A D E I R A — A N A T O M I A DESCRITIVA D O S 
A N I M A I S D O M É S T I C O S 

(2 a P A R T E ) 

1 — Vísceras em geral. Cavidades esplânicas. Arquitetura das 
vísceras em geral. 

2 — Aparelho digestivo. Lábios. Cavidade bucal. Vestíbulo da boca. 
3 — Dentes e dentições em geral, conformação das diversas varie

dades de dentes. Número e fórmulas dentárias; época de erupção e va
lor de seu conhecimento. 

4 —Língua: conformação e particularidades da superfície, arquite
tura geral; seus vasos e nervos. 

5 — Glândulas salivares em geral. Estudo descritivo-topográfico 
das_glândulas salivares maiores ou extra-parietais. 

6 —Istmo da garganta: partes que o delimitam. Tonsila palatina 
Faringe: forma, posição, relações; particularidades da superfície interna. 
Arquitetura, vasos e nervos da faringe. 

7 — Bolsa gutural nos eqüinos, suas características e relações prin
cipais. 

8—Esôfago: limites, porções, dimensões, relações, arquitetura, va
sos e nervos. 

9 — Estômago: fôrma, posição, porções, relações, mobilidade, ar
quitetura, vasos e nervos. 

10 — Intestino delgado; suas porções e modo de fixação. Duodeno 
e Jejuno-íleo. Particularidades da superfície interna. Mesentério. 

11 — Intestino grosso; suas porções, caracteres externos e internos. 
Ceco. Cólon: porções, relações e conexões. 

12 — Intestino reto e ânus: conformação, relações, arquitetura, va
sos e nervos. 

13 — Fígado: conformação externa, relações e arquitetura. Meios 
de fixação do fígado. 

14 — Vias biliares intra e extra-hepáticas; morfologia das suas di
versas porções. 

15 — Pâncreas: fôrma .situação e relações. Vias excretoras do pân-
creas. Vasos e nervos. 

16 — Aparelho digestivo das Aves. 
17 — Baço: fôrma, situação, relações, meios de fixação, vasos e 

nervos. 
18 — Aparelho respiratório em geral. Nariz externo. 
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19 — Fossas nasais: suas paredes e particularidades da superfície 
interna. Seios para-nasais. 

20 — Laringe: fôrma, dimensões, relações, cavidade, arquitetura, va
sos e nervos. 

21 — Traquéia e brônquios: porções, relações, tipos de ramificação 
e arquitetura. Pedículo pulmonar. 

22 — Pulmões: caracteres físicos, fôrma, relações. Lobo e lóbulos 
pulmonares. Vasos e nervos do pulmão. 

23 — Circulação pulmonar arterial e venosa. 
24 — Pleura: comportamento geral. Mediastino: limites, divisão e 

conteúdo. Topografia tóraco-pleuro-pulmonar. 
25 — Aparelho respiratório das aves. Sacos aéreos. 
26 — Aparelho urinam: em geral. Rins: conformação e relações. 

Arquitetura renal. Vasos e nervos. 
27 — Aparelho excretor dos rins. Pelve renal. Uréter: porções e 

relações. 
28 —• Bexiga; situação, fixação, relações, conformação externa e in

terna. Uretra feminina. 
29 — órgãos genitais masculinos. Testículo e epidídimo: situação, 

posição, envoltórios, vasos e nervos. 
80 — Vias espermáticas em geral. Canal deferente. Vesículas se

minais e canais ejaculadores. 
81 — Uretra masculina. Glândulas anexas à uretra: próstata e 

glândulas bulbo-uretrais. Penis. 
32 — Órgãos genitais femininos. Ovários: conformação externa, li

gamentos, relações, vasos e nervos. 
33 — Trompa uterina: porções, ligamentos, relações. Ctero: fôrma. 

particularidades externas e internas, peritôneo e ligamentos. 
84 — Vagina: .porções relações e conexões .Órgãos genitais externos. 
3 5 , — Restos embrionários anexos aos órgãos genitais masculinos e 

femininos. 
36 — Aparelho uro-genital das Aves. 
37 — órgãos de secreção interna em geral. Classificação dos ór

gãos endócrinos. Sistema inter-renal-feocromo. Aparelho tíreo-parati-
reóideo. Timo. Hipófise. 

38 — Dermologia; caracteres gerais da pele. Anexos da pele. Pelos: 
suas partes e morfologia geral. 

39 — Aparelho ungueal: unhas, suas partes e morfologia geral. Cas
tanha e Esporão. 

40 — Cornos, suas partes e morfologia geral. 
41 — Glândulas cutâneas, sua distribuição e variedades. Mamas e 

glândulas mamárias: posição, evolução, particularidades da sua superfí
cie. M a m a no sexo masculino. 

42 — Sistema nervoso: sua divisão. Estudo descritivo da medula 
espinhal. Generalidades sôbre os nervos raquidianos. 

43 — Encéfalo: conformação geral: suas partes constituintes. Ge
neralidades sôbre os sulcos e circunvoluções cerebrais. Rinencéfalo; 
suas partes. 

44 — Meninges em geral: meninges e espaços meníngeos. Seios da 
dura máter. Artérias e veias do sistema nervoso central. 

45 — Classificação e significação dos nervos cranianos. 
46 — Generalidades sôbre o sistema nervoso simpático; sua divisão; 

seus plexos principais. 
47 — Sistema nervoso das Aves. 
48 — Aparelho da audição em geral. 
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49 — Aparelho da visão em geral. 
50 — Aparelho da audição: orelha externa. 
51 — Cavidade do ouvido médio. Ouvido interno. 
52 — Aparelho da visão em geral: cavidade orbitária. Pálpebras 

e conjuntiva. Aparelho lacrimal. Músculos dos olhos. 
53 — Generalidades sôbre o globo ocular. Câmaras e meios trans

parentes do olho. 
As aulas teóricas serão desenvolvidas sob critério comparativo e sem
pre se referindo aos Mamíferos domésticos, a não ser naqueles pontos 
que, pelo simples enunciado, o critério tenha sido especificado. 

CURSO PRÁTICO 

Nas aulas práticas e orientadas pelos Assistentes os alunos es
tudam ou dissecam, os músculos viscerais, os plexos nervosos, os ner
vos cranianos e a Morfologia e relações dos órgãos e os sistemas expla
nados em curso teórico. 

Os estudos práticos, serão feitos dentro das possibilidades do ma
terial disponível, em todos os grupos de Mamíferos e Aves domésticas. 

P R O G R A M A D A 2.» C A D E I R A — FISIOLOGIA 

PARTE GERAL 

1 — Fisiologia — Objeto, divisão, métodos e definição. 
2 — Constituição morfológica, química e física da matéria viva. 
3 — Distinção entre matéria viva e matéria morta. 
4 — Condições gerais de vida: a) condições extrínsecas químicas, 

físicas e físico-químicas. Condições intrínsecas. 
j> — Fenômenos de nutrição celular: digestão extra e intra-celular. 

Fenômenos aplicados ao ser vivo. Nutrição comparada entre animais e 
vegetais. 

6 — Fenômenos de transformação de forças: 
a) energética 
b) manifestações de energia nos seres vivos. 
7 — Fenômenos de evolução: 
a) ontogênese 
b) filogênese. 
8 — Fenômenos de excitação: 
a) excitabilidade da matéria viva. 
b) excitantes químicos, mecânicos, térmicos, elétricos e luminosos. 
c) Tropismos 
d) Cronaxia. 

P A R T E ESPECIAL 
9 — Fome e sede. 
10 — Alimentos. Ração alimentar. Vitaminas e avitaminoses. 
11 — Preensão e mastigação nos animais domésticos — Ruminação. 
12 — Irisalivação — Mecanismo da secreção, inervação das glându

las salivares. Papel da saliva. 
18 — Deglutição — Seus diferentes tempos e inervação. 
14 — Secreção do suco gástrico — Digestão gástrica — Inervação. 

Fenômenos mecânicos do estômago. 
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15 — Modalidades da digestão gástrica nas espécies domésticas 
16 — Pâncreas: secreção do suco pancreático. Digestão. 
17 — Bile. Secreção bilear — Papel da bile. 
18 — Suco intestinal — secreção do suco intestinal — papel do suco 

intestinal. 
19 — Digestão no intestino grosso — movimento dos intestinos — 

inervação e defecação. 
20 — Absorpção em geral — Mecanismo e vias de absorpção Ab

sorpção digestiva. 
,, 2 1 ~,?a i*P u e; Caracteres gerais — composição. Glóbulos verme
lhos — glóbulos brancos e plaquetes. Coagulação do sangue, papel do 
sangue — Linfa. 

22 — Considerações gerais sôbre a distribuição e movimento do san
gue. Circulação no coração. Análise da revolução cardíaca. Sinais ex
teriores da revolução cardíaca. Revolução cardíaca para o clínico. Tra
balho do coração. 

23 — Circulação nos vasos: — Circulação arterial — Propriedades 
das artérias — Pressão arterial — Pulso arterial. 

24 — Circulação venosa, capilar e linfática. 
25 — Influência do sistema nervoso sôbre a circulação. Inervação 

do coração. Propriedades do miocárdio. Automatismo cardíaco. Ritmo 
normal cardíaco. Estudos de Demoor, Habf.rlandt e Zwardemaker 
Aparelho nervoso intra-cardíaco. Nervos extrínsecos do coração. 

26 — Inervação dos vasos. 
27 — Respiração — Fenômenos mecânicos. Vasio pleural. Parti

cularidades fisiológicas das partes anexas do aparelho respiratório. Pres
são intra-pulmonar — Freqüência e ritmo dos movimentos respiratórios. 
Pneumografia — Tipos respiratórios. 

Paralelismo dos movimentos respiratórios torácicos com os abdomi
nais — Sinais exteriores da respiração. Espirometria. 

28 — Fenômenos físico-químicos da respiração. Trocas gasosas no 
pulmão — Quociente respiratório. Respiração interna. 

29 — Centros respiratórios. Regulamento humoral. 
30 — Nutrição: Assimilação da água, sais, hidratos de carbono, gra

xas e albuminóides, e desassimilação dos hidratos de carbono, graxas e 
albuminóides — metabolismo intermediário — valor energético da ração 
alimentar. 

31 — Secreções em geral: mecanismo das secreções, classificação 
e papel das secreções. 

32 — Secreções externas. Fisiologia do rim — secreção urinaria — 
Urina do leite. Fatores que influem sôbre as propriedades do leite. O 
leite como alimento. 

33 — Secreção láctea. Causas da secreção e excreção láctea. Pro
priedades. 

34 — Secreção sudoral — secreção sebácea. 
35 — Secreções internas: Das glândulas de secreção interna. Fun

ções e classificação. 
36 — Fígado: 
a) Glicogenia hepática 
b) Função uropoiética 
c) Função anti-tóxica 
d) Função marcial 
37 — Pâncreas. 
38 — Baço. 
39 — Tiróide e Paratireóide. 
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40 — Timo e Pineal. 
41 — Supra-renais. 
42 — Glândulas sexuais. 
43 — Calor animal. Temperatura dos animais. Calorimetria. 
44 — Regulação do calor. Papel do sistema nervoso na regulação 

térmica. Luta contra o frio e o calor. 
45 — Funções motoras. Propriedades das fibras musculares Teo

rias da contração muscular. Fenômenos mecânicos, físicos e químicos 
da contração. 

46 — Aparelho laringeano. 
.47 — Funções de inervação — Do sistema nervoso em geral. Evo

lução do sistema nervoso nos animais domésticos. 
48 — Teoria sôbre a disposição dos elementos nervosos. 
49 — Medula como centro e órgão condutor. Ações reflexas. 
50 — Bulbo como órgão condutor. Centros bulbares. 
61 — Protuberância como órgão condutor. Centros protuberanciais. 
52 — Cerebelo. 
53 — Pedúnculos cerebrais como órgão de passagem e centros pe-

dunculares — Tubérculos quadrigêmeos. 
54 — Cérebro. 
55 — Sistema nervoso simpático. Funções dos nervos e dos cen

tros simpáticos — Equilíbrio vegetativo. Correlações endócrino-sim-
páticas. 

66 — Funções sensoriais — Excitantes, sua classificação e leis. 
57 — Sensibilidades cutâneas e muscular. 
58 — Funções gustativas e olfativas. 
59 — Funções auditiva e visual. 
60 — Função de geração. Reprodução. 

O ensino prático será feito de acordo com as possibilidades do la
boratório de Fisiologia da Faculdade. 
P R O G R A M A D A 3 a C A D E I R A — MICROBIOLOGIA E I M U N O L O G I A 

1 — Resumo histórico da bacteriologia. Sua evolução. Estado atual. 
2 — Classificação geral dos microorganismos patogênicos. Morfo

logia das bactérias. 
8 — Fisiologia das bactérias. 
4 — Morfologia dos cogumelos. 
5 — Leveduras-Blastomicetos-Sacaromicetos. 
6 — Boleres (Hifomicetos ou Eumicetos). 
7 — Infecção. Infecção mixta e secundária. 
8 — Imunidade. Imunidade local. Imunização. 

BACTERIOLOGIA — PARTE ESPECIAL 

9 — Toxinas e antitoxinas. 
10 — Aglutininas. 
11 — Precipitinas. 
12 — Bacteriolisinas. Hemolisinas. Citotoxinas. 
18 — Epsoninas. Bacteriotropinas. Citotropinas. fndice opsônico. 
14 — Bacteriófago. 
15 — Bacterioterapia. Soroterapia. 
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16 — Hipersensibilidade. Anafilaxia. Antianafilaxia. 
17 — Família Coccaceae — Tribu: Streptococceae — Gênero: Strep-

tococcus: S. equi — S. genitalium — S. lactis — S. mastitidis — S. va-
ginitidis. 

18 — Família: Coccaceae — Tribu: Micrococceae — Gênero: Sta-
phylococcus S. albus — S. aureus — S. citreus — S. ascoformans. 

19 — Família: Spirillaceae — Gênero: Vibrio — V. metchnikovi — 
V. fetus. 

20 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Chromobacteriae — Gênero: 
Pseudomonas — P. aeruginosa (B. pyoceaneus). 

21 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Pasteurelleae — Gênero: Pas
teurella P. avicida — P. boviseptica. — P. bubal septica — P. equiseptica 
— P. Pestis — P. suiseptica — P. tularensis. 

22 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Klebsielleae — Gênero: Kleb
siella K. genitalium. 

23 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Bacterieae — Gênero: Es
cherichia E. acidi-lactici (Bacteriam acidi-lactici) — E. coli (B. coli-
communis) E. communor (B. coli-communior). 

24 — Famílias Bacteriaceae — Tribu: Bacterieae — Gênero: Salmo
nella — S. abortivo equinus — S. aertrycke — S. anatum — ("Keel") 
— S. gallinarum — S. psittacosis — S. pullorum — S. schottmülleri (B. 
paratyphosus " B " ) . — S. suipestifer (B. cholera suis) — S. typhi-
murium. 

25 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Bacterieae — Gênero: Shi
gella — S. equirulis ou viscosa (B. nephritidis equi) S. jeffersonii — S. 
pfaffi — S. rettgeri. 

26 — Família: Bacteriaceae — Tribu: Bacteriae — Gênero: Bru
cella — B. abortos (Bang) — B. melintensis — B. suis. 

27 — Família: Bacillaceae — Gênero: Bacillus —- B. anthracis. 
28 — Família: Bacillaceae — Gênero: Clostridium — C. botulinum 

— C. chauvei — C. hemolyticum-bovis — C. luciliae (C. botulinum typo 
C) — C. oedematis maligni — C. tetani (C. tetani Nicolarior) — C. 
welchii (b. phlegmonis emphysematosae). 

29 — Famíia: Actinomycetaceae — Gênero: Actinomyces — A. acti-
noides — A. bovis — A. farcinicus — A. necropherus. 

30 — Família: Actinomycetaceae — Gênero: Erysipelothrix — E. 
murisepticae — E. rhusiopathiae. 

81 — Família: Mycobacteriaceae — Gênero: Actinobacillus. A. H-
gnieresi A. mallei — A. pseudo-mallei (b. whitmori). 

32 — Família: Mycobacteriaceae — Gênero: Mycobacterium — M. 
tuberculosis — M. tuberculosis (bovis) — M. avium — M. paratubercu-
losis — M. butyricum — M. phlei — M. smegmatis. 

33 — Família: Mycobacteriaceae — Gênero: Corynebacterium — C. 
pseudo-tuberculosis — C. pseudo-tuberculosis rodentium — C. pyogenes. 

34 — Família: Spirochaetaceae — Gênero: Borrelia — B. gallina
rum — B. yos — B. theileri 

35 — Família: Spirochaetaceae — Gênero: Leptospira: L. ictero-
haemorrhagiae. 
MICOLOGIA 
36 — Grupo Blastomicetos (leveduras) — Gênero: Blastomices — 
B. farciminosus. 

37 — Grupo Hifomicetos (bolores) — Micomicetos. Ascomicetos — 
Gênero: Trichophyton — T. equinum — T. felineum — T. granulosum — 
T. megnini — T.montagrophytes. 
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38 — Grupo hifomicetos (bolores) — Micomicetos — Ascomicetos 
— Gênero: Microsporum — M. felinum — M. lanosum — M. minimum. 

39 — Grupo Hifomicetos (bolores) Micomicetos — Ascomicetos 
Gênero: Achorion — A. canis (Cõspora canina) — A. gallinarum A. 
quinckeanum — A. schoenleini. 

40 — Grupo Hifomicetos (bolores) Micomicetos — Ascomicetos — 
Gênero: Aspergillus — A. fumigatus — A. nigrescens. 

41 — Grupo Hifomicetos (bolores) Micomicetos — Fungi imperfecti 
— Gênero: oidium — O. albicans. 

42 — Grupo Hifomicetos (bolores) — Micomicetos — Fungi imper
fecti — Gênero: sporotrichum — S. beurmanni — S. schencki. 

43 — Grupo Hifomicetos (bolores) Micomicetos — Fungi imperfecti 
— Gênero: Fusarium — F. equinum. 

ULTRA-VIRUS 

44 — Atacando cães: V. da Raiva — V. do "distemper". 
45 — Atacando bovinos: V. da pleuropneumonia ou peripneumonia 

— V. da peste bovina — V. da febre aftosa — V. da doença de Aujeszky 
ou da pseudo-raiva. 

46 — Atacando eqüinos: V. da anemia infetuosa — V. da doença 
dos cavalos da África do Sul — V. da varíola do cavalo — V do "dis-
temper" dos eqüinos — V. da doença do Berna (meningite cérebro-es-
pinhal enzoótica). Encéfalo mielite eqüina (virus americano). 

47 — Atacando suínos: V. do "hog-cholera*. 
48 — Atacando carneiros: V. do hidropericárdio — Doença do sono 

de Nairobi (V. da peste dos carneiros) — V. da estomatite pustulosa con
tagiosa — V. da agalaxia das ovelhas e cabras — V. da varíola dos car
neiros — V. da febre catarral dos carneiros. 

49 — Atacando as aves: V. da peste das aves — V. da varíola e dif-
teria aviaria (Boubas aviárias) — V. da laringo-traqueíte V. da psit-
tacose — V. da leucemia das aves. 

50 — Atacando ratos, cobaias e coelhos: V. da doença dos ratos (No-
vy) — V. da doença das cobaias (V. de Petri e 0'Brien) — V. da para
lisia das cobaias (V. de Roemer) — V. do mixoma dos coelhos (V. de 
Sanarelli). 
CURSO PRATICO 
GENERALIDADES SÔBRE BACTERIOLOGIA — IMUNOLOGIA — 

MICOLOGIA 
BACTERIOLOGIA GERAL 

1 — Visita ao laboratório. Demonstração do aparelhamento utili
zado em trabalhos práticos de bacteriologia. Esterilização: calor seco 
— calor úmido: 

a) aquecimento a 100°C 
b) aquecimento em vapor sob pressão 
c) aquecimento discontínuo em baixa temperatura. 
Filtração: 
a) Velas de Chamberland: porcelana porosa 
b) Velas de Berkefeld: terra silicosa 
c) Velas de Garros: porcelana de amianto. Cuidado a dar às velas. 

Esterilização pelos antissépticos. 

41 
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E!Z A- d l l m . c a o . n o s MqoidM, de disseminação nos meios sólidos l k W 
feitos, disseminação na superfície dos meios sólidos. Isolamento de eer-
mes por processos biológicos. Isolamento de germes utüizando a destruí: 
çao pelo calor, de germes coexistentes. Isolamento por meio de culturas 
em temperatura ótima e culturas fracionadas. IsolameZ em culturas 
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6 — Cultura e isolamento de germes anaeróbios. Maneira de pri
var de ar os meios de cultura: ebulição — gás inerte — absorpção de 
oxigênio por corpos oxidáveis — absorpção de oxigênio por culturas ae
róbias; Máquinas de vácuo — bomba de mercúrio — trompa d'água 
Dispositivos de culturas anaeróbias em meios líquidos e em meios só
lidos. Estufas de culturas no vácuo. 

7 — Exames microscópicos e ultramicroscópicos de preparados a 
fresco: em gota pendente e entre lâmina e lamínula. Método de Burri 
(Tinta da China). 

8 — Exame microscópico de bactérias após coloração: fixação 
colorações simples. Exame microscópico dos tipos morfológicos funda
mentais das bactérias. 

9 — Duplas colorações: método de Gram; método de Lõffler. 
10 — Ác.dos resistentes: Método de Ziehl-Neelson. Método de 

Gabbett. Método de Cardoso Pontes. Método de Hermann. 
11 — Métodos de coloração de: Giemsa — Leishan — Mann e Van 

Gieson (corpusculos de Negri). Coloração de bactérias em tecidos. 
12 — Coloração de cápsulas; de cílios — de esporos. 
13 — Contagem e medida das bactérias: câmara clara — ocular 

micrométrica. Escolha das objetivas. Correção da aberração e da re-
frangibilidade. Poder resolvente das objetivas. 

14 — Atividade biológica das bactérias. Verificação de produtos 
formados nas culturas: pigmento, indol, ácido, gás. 

Ação das bactérias sôbre a gelatina, sôbre os açúcares, sôbre o leite, 
sôbre as gorduras. Produção de toxinas. 

15 — Inoculações experimentais. Escolha dos animais. Cuidados 
que se lhes deve dar. Contenção dos animais. Instrumental para ino
culações. Técnica das inoculações intradérmicas nas mucosas, hipodér-
micas, intramuscular, etc. 

16 — Observações de animais inoculados com produtos patológicos. 
Modo de retirar humores, tecidos, exsudatos, "in vivo". 

Redação de protocolo desses trabalhos experimentais. 17 — Técnica de necropsias. Pesquiza de germes nos humores e órgãos. 18 — Sangria de animais. Técnica de separação dos elementos do sangue. Exame de sangue a fresco. Após coloração; em camada fina-espêssa e após centrifugação. 
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T R A B A L H O S D E I M U N O L O G I A 

19 — Imunização de animais. Técnica para o preparo dos soros. 
20 — Fenômeno de Pfeiffer. Demonstração "in vivo" e "in vitro". 
21 — Fenômeno da aglutinação. Identificação de bactérias e soros 

suspeitos pelas reações de aglutinação. Soro reação de Widal. 
22 — Reações de precipitação. 
23 — Fenômeno de hemólise. Técnica geral. 
24 — Vacinas bacterianas. Modo de as preparar, dosar e acondi-

cionar. 
25 — Técnica da dosagem de soros antitóxicos: antitetânico — anti-

diftérico — antiofídico. 

M É T O D O S GERAIS D E E X A M E S BACTERIOLÓGICOS D O S LÍQUIDOS 
O R G Â N I C O S 

26 — Técnica de colheita, acondicionamento e remessa de material 
para exame bacteriológico. 

27 — Exame bacteriológico e exsudatos buco-faringeanos. 
28 — Exame bacteriológico de urina e fezes. 
29 — Exame bacteriológico de sangue. Hemocultura. 
30 — Exame bacteriológico de exsudatos. 

Os Trabalhos práticos de Bacteriologia Especial, de Micologia e de 
Ultra-Virus serão realizados em aulas práticas, consoante o programa 
teórico acima explanado, as quais serão dadas tanto quanto possível si
multaneamente com o referido programa teórico. Para melhor conhe
cimento da matéria deste programa, quer de imunologia quer de ultra-
virus, devem ser feitas visitas a institutos, onde de modo constante e 
especializado sejam tratados assuntos da cadeira de Microbiologia e Imu
nologia. 

P R O G R A M A D A 4.a C A D E I R A — ZOOTECNIA G E R A L , G E N É T I C A 
A N I M A L E B R O M A T O L O G I A 

ZOOTECNIA GERAL E GENÉTICA ANIMAL 

1 — Definição. História. Considerações gerais sôbre as funções eco
nômicas dos animais domésticos. Relação com a Veterinária e com a 
Economia Rural. 

2 — Domesticação dos animais. Condições. Sociabilidade. Conser
vação da fecundidade. Transmissão de qualidades realçadas pela domes
ticação. Quadro das principais espécies domésticas. 

3 — Hereditariedade. Teorias antigas. Teoria de Weismann. 
4 — Hereditariedade mendeliana. Leis de Mendel e nomenclatura 

mendeliana. Mecanismo da divisão cromosômica e leis de Mendel. Casos 
normais e de mono, di, tri e polihibridismo. Casos especiais de heredi
tariedade e interpretação mendeliana dos mesmos. 

5 — Hereditariedade do sexo. Dimorfismo cromosômico das células 
sexuais. Hereditariedade ligada ao sexo (sex linked). Hipóteses sôbre 
o determinismo dos sexos. 
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6 — Caracteres vinculados; "crossing-over". Mecanismo. Exemplos. 
Mapa dos gens. 

7 — Modos de transmissão dos caracteres hereditários. Heredita
riedade preponderante e bilateral. Atavismo. Lei de Galton. Telegonia. 
Modalidades da hereditariedade. Herança das doenças, taras e vícios. 

8 — Indivíduo em Zootecnia. Desenvolvimento do indivíduo e con
ceito moderno de individualidade. Caracteres individuais. Apreciação 
dos indivíduos. 

9 — Caracteres sexuais secundários. Morfológicos e fisiológicos. 
Hormônios sexuais e ginandromorfismo. Neutralização sexual. 

10 — Variação. Medida das variações. Hereditariedade e variação. 
Seleção e variação. Linhas puras. Leis e causas. Flutuação. Mutação. 
Conseqüências zootécnicas das variações. 
• H — Classificação zootécnica no sentido evolucionista. Espécie. 

Raça. Sub-raça. e outros grupos zootécnicos. Classificação de Sanson 
e de Baron. 

12 — Consangüinidade. Definição. Parentesco. Graus de consa-
guinidade. Conseqüências da consangüinidade e seu valor zootécnico. 

18 — Seleção. Definição: Resultados da seleção. Bases. Livros 
genealógicos e "pedigrees". Seleção fenotípica e genotípica. Seleção 
morfo-fisiológica. Modos. 

14 — Cruzamento. Definição. Modos. Refrescamento do sangue. 
Resultados. Regras. Comparação entre seleção e cruzamento. 

15 —- Mestiçagem. Definição. Fôrmas e estudo das condições de 
sucesso. Conservação das raças derivadas. Exemplos. 

18 — Hibridação. Definição. Esterilidade dos híbridos. Valor e 
estudo dos híbridos principais. 

17 — Métodos de reprodução e teorias da hereditariedade. 
18 — Reprodução. Instinto genésico. Cio. Idade para reprodução. 

Escolha de reprodutores. Causas de esterilidade e porcentagem de fe
cundação nos grandes rebanhos. Cuidados durante a cobertura. Falsa 
cópula. Fecundação artificial. 

19 — Produção de leite.. Condições gerais. Alimentação. Neutra
lização sexual. Ginástica funcional do aparelho de lactação. 

20 — Produção de carne gorda. Condições gerais. Formação da 
gordura. Ginástica funcional do aparelho digestivo. Precocidade. Neu
tralização sexual. 

21 — Produção de trabalho. Condições gerais. Dinamogênese. Di-
namometria. Dinamotecnia. 

22 — Melhoramento dos animais domésticos. Estudo dos fatores es
senciais e complementares. Ação dos governos e das associações. 

23 — Aclimação. Conceito de aclimação em zootecnia. Estudo da 
aclimatação na zona tropical e sub-tropical. Espécies. Raças e linha
gens mais aclimáveis. Importação de reprodutores; regras a observar. 
BROMATOLOGIA 
1 — Histórico. Influência da alimentação na formação das raças. 
Importância econômica da Bromatologia. 

2 — Alimento. Definição. Constituição. Alimento completo. Com
paração entre a composição das plantas e dos animais. 

3 — Água. Funções. Água e digestão. Graus de dureza e potabi-
lidade. Proporção nos alimentos. Necessidade diária. 
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4 — Sais minerais. Funções dos sais e equilíbrio entre os mesmos 
no organismo animal. Perturbações oriundas de deficiências minerais 
da ração. Composição das cinzas de origem vegetal e animal. 

5 — Substâncias extrativas não azotadas. Funções. Hidratos de 
carbono. Ácidos orgânicos. Proporção nos alimentos. 

6 — Substâncias graxas. Funções. Origens da gordura corporal. 
Relação adipo-protéica. Proporção nos alimentos. 

7 — Proteínas. Funções. Composição e sub-grupos. Metabolismo 
das substâncias protéicas. Relação nutritiva e mínimo protéico. Pro
porção nos alimentos. 

8 — Substâncias azotadas não protéicas. Amidas e amino-ácidos e 
importância dos mesmos na alimentação. 
. ,.9 — Vitaminas. Métodos de determinação. Principais vitaminas. 
Avitaminoses mais comuns. 

.1" — Digestão. Estudo comparativo da digestão nas diferentes es
pécies domésticas. Estudo da digestibilidade dos alimentos e coeficientes 
de digestibilidade. Processo de determinação da digestibilidade e causas 
que influem sobre a mesma. 

11 — Mutações materiais. Inanição. Balanço do azoto, carbono, sais 
minerais e água. Experiências sôbre as mutações materiais. Leis da 
formação da carne e da gordura. 

12 — Mutações energéticas. Fôrmas e medidas da energia. Ba
lanço das mutações dinâmicas. Métodos experimentais de calorimetria 
Teoria ísodmâirica. Teoria isoglicósica. 
• 13 — energia P°tencial dos alimentos e sua transformação no orga

nismo. Determinação da energia potencial dos alimentos. Trabalho da 
digestão e assimilação e funcional. Calor animal. Trabalho mecânico 
Crescimento. Produções animais. 

14 — Preparo dos alimentos. Limpeza. Moagem. Cozimento. Di
visão. Maceração. Ensilagem e outros processos. 

15 — Classificação dos alimentos. Forragens verdes. Fenos. Si-
lagem. Palhas. Raízes e tubérculos. Sementes e grãos. Farelos e fa
rinhas. Produtos e resíduos industriais. 

1 6i7~t A r r a ç o a m e n t o - ^ Ç ã o completa. Método de Sanson. Nor
mas. Valor nutritivo da ração. Cálculo da ração. Ração de manuten
ção e de produção. 

I 7 — Mistura e distribuição dos alimentos sólidos, líquidos e sais. 
•A1 A ~ A,ilnel,tacão das principais espécies domésticas de acordo com 

a idade e com a produção. Cuidados especiais com as gestantes. 
O número de pontos deste programa não corresponde obrigatoria

mente ao número de aulas. O curso prático será feito sôbre assuntos 
ao programa teórico nos laboratórios e dependências da Faculdade, com
portando também excursões a estabelecimentos onde se cuide de criação 
e de preparo de alimentos. 

5.» C A D E I R A — A N A T O M I A PATOLÓGICA (Patologia geral • especial) 

Ia PARTE 

A — PARTE GERAL 

1 — Considerações gerais sôbre a patologia. Vida e morte. Saúde 
moléstia, doença, afecção. Nosologia e nosografia. 
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2 ~~ moíés3tiairÍedade P a t ° 1 6 g i c a geral e e s P e c i a l de certas doenças ou 

3 — Mecanismo de defesa e adaptação do organismo. 

I — Causas morbígenas 

4 — Predisposições internas fisiológicas e patológicas. 
5 — Predisposições externas: 

a) agentes mecânicos 
b) agentes físicos 
c) agentes químicos 
d) agentes biológicos 

H — Patologia celular 
1 — Alterações do biótono 

6 — Hipertrofia, hipotrofia e atrofia. 

2 — Alterações da membrana celular 
7 — Formação de células gigantes por fusão da membrana celular. 

3 — Alterações do citoplasma. 
8 — Microvacuolização ou gelificação e degeneração hidrópica. 
9 — Inchação turva. Degeneração mucosa. 
10 — Deereneração hialina. Degeneração colóide. Corpusculos do Russel. 
11 — Infiltração amilóide. Córpora amilácea. 
12 — Perturbação cleido-queratínica. Queratinização patológica. 
18 — Perturbações do metabolismo das substâncias graxas e lipóides: 

a) infiltração adiposa simples 
b) infiltração adiposa degenerativa 
c) alterações na distribuição da .erordura no organismo 
d) colesterinemia e depósitos de colesterina 
e) alterações da mielina, figuras mielínicas 

14 — Perturbações no metabolismo dos hidratos de carbono. 
15 — Piermentos e pigmentacão. Origem e classificação dos pigmentos. 
16 — Pigmentos endógenos de origem protéica, hemática e biliar. Pig

mentos maláricos. 
17 — Pigmentos exósrenos. Apigmentação. 
18 — Corpos enigmáticos. Cristalóides. Inclusões plasmáticas diversas. 
19 — Perturbação no metabolismo dos sais minerais (Cl, Na, K, Mg, 

Ca, Ph, Fe, etc). 
20 — Perturbação no metabolismo da água. Deshidratação e retenção 

de água. 
4 — Alterações do núcleo 
21 — Alterações de fôrma, volume, posição o número. 
22 — Alterações da cromatina. Grânulos carioplásmicos. Inclusões 

nucleares. 
23 — Alterações do metabolismo nuclear. Estudo dos nucléolos. 
24 — Modificações do núcleo durante a divisão celular. Cariocineses 

atípicas. 
5 — Patologia das substâncias paraplásticas 
25 — Degeneração da substância de sustentação intercelular. 
26 — Degeneração da substância de sustentação extracehuar: miólise e 

degeneração córea. 
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27 — Patologia das relações intercelulares. 
28 — Autólise e morte celular (necrobiose e necrose). 

III — Patologia da circulação do sangue 

1 — Alterações gerais da circulação 
29 — Alterações dependentes do coração: 

a) Alterações do músculo cardíaco 
b) alterações oro-valvulares 
c) alterações do ritmo cardíaco 

30 — Alterações dependentes dos vasos: 
a) das artérias 
b) das veias 
c) dos capilares 

31 — Alterações dependentes do sangue: 
a) da quantidade do sangue: pletora vera e oligoemia, ple-

tora serosa, policitemia. 
b) da qualidade do sangue: hidremia e anhidremia, hiper-

inose. 
2 — Alterações locais da circulação 
32 — Hineremia arterial ou ativa: funcional, neuro-paralítica, neuro-

tônica, reflexa, miognica. 
33 — Hiperemia venosa ou passiva conseqüente: 

a) às alterações cardíacas 
b) à resistência anormal no círculo venoso geral 
c) à resistência anormal local 
d) à diminuição do poder de aspiração do tórax. 

34 — Estase. Trombose. Embolia. 
35 — Hemorragia: 
a) per diapedesin aa) arterial 

b) per rpirfri bb) venosa 
c) per diabrosin cc) capilar 

36 — Anemia local: neuro-tônica, reflexa, por compressão e ligadura. 
nor obstrução. 

37 — Decurso e conseqüência da anemia local. Infarto. Gangrena. 

IV — Patolosria da circulação da linfa 

38 — Linfa e Mauido dos tecidos. 
39 — Transudatos. Edema. Hidropisia. Anasarca. 

V — Inflamação 

1 — Significado biológico e definição 
40 — Teoria, natureza e importS-ncia do processo inflamatório. 
41 — Patologia comparada. Definição. 

2 — Análise dos fenômenos inflamatórios 
42 — M""iPntos da inflamação. Irritação. 
43 — Alterações circulatórias. Exsudacão. 
44 — Elementos morfolóaricos dos exsudatos: origem, função e destino. 
45 — Inflamação nos tecidos privados de vasos. 
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46 — Processos regressivos: atrofia, degeneração, necrose. 
47 — Processos regenerativos: 

a) regeneração do tecido conjuntivo 
b) regeneração do tecido cartilaginoso e ósseo 
c) regeneração do tecido muscular 
d) regeneração do tecido epitelial 
e) hiperplasias inflamatórias 

8 — Tipos de inflamação 
Inflamação alterativa ou altero-degenerativa. 
Inflamação exsudativa: 

a) inflamação serosa 
b) inflamação muco-catarral 
c) inflamação hemorrágica 
d) inflamação purulenta 
e) inflamação pseudo-membranosa 
f) inflamação cruposa 
g) inflamação difteróide ou pseudo-diftérica 
h) inflamação necrotizante 

Inflamação proliferativa. 
Inflamação dos tecidos nervosos. 
Inflamações específicas: 

a) tuberculose: 
aa) estrutura e histogênese do tubérculo 
bb) lesões tuberculosas complexas 
cc) lesões tuberculosas atípicas. Pseudo-tubérculos 

b) sífilis: 
aa) lesão primária 
bb) lesões secundárias 
cc) lesões terciárias 

c) lepra. Lepromas, máculas, lesões nervosas. 
d) actinomicose, esporotricose e blastomicose 
e) rinoscleroma 
f) linfo-granulomatoso 
g) botriomicorra 
h) mormo. Granulomas inespecíficos. 

VI — Crescimento patológico 
53 — Generalidades: hiperplasia e hipertrofia. 
54 — Metaplasia. Enxerto. Aplasia. 

T U M O R E S 

55 — Generalidades. Conceito e definição de tumor. 
56 — Etiologia geral dos tumores: Teorias que procuram explicar 

gênese causai dos tumores: 
a) teoria irritativa 
b) teoria parasitária 
c) teoria embrionária 
d) teoria de Ribbert 
e) teoria constitucional 
f) teoria celular 

48 — 
49 — 

50 
51 
62 
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67 — Histogênese dos tumores. Crescimento. Processos regressivos. 
Metástase. Recidiva. 

58 — Caracteres biológicos das células blastomatosas. 
59 — Bioquímica dos tumores. 
60 — Relações entre tumor e organismo. Benignidade e malignidade. 

Diagnóstico biológico dos tumores malignos. 

M O R F O L O G I A D O S T U M O R E S 

61 — Generalidades. Classificação. 
62 — Morfologia geral macroscópica e microscópica. 
63 — Tumores desmóides homeotípicos: 

a) mixoma 
b) fibroma. Quelóide 
c) lipô va 
d) condroma 
e) osteoma 
f) xantema 
g) cordoma 

64 — Tumores desmóides heterotípícos: 
a) sarcomas blásticos 
b) sarcomas de células embrionárias 

65 — Tumores originários de tecido hemopoiético: 
a) tumores do tecido mielóide (maduros e imaturos) 
b) tumores do tecido lmfóide (maduros e imaturos) 

66 — Tumores originários de tecido de natureza vascular-
1 — Tumores vasculares maduros: 

a) hemangioma 
b) linfangioma 

2 — Tumores vasculares imaturos: 
a) sarcomas angioblásticos 
b) endotelionos 
c) peritelionos 

67 — Tumores originários de tecido muscular 
a) maduros. Leiomiomas 
b) imaturos: A ) leiomioma sarcomatide; B) rabdomioma 

68 — Tumores originários do tecido nervoso 
a) do tecido nervoso propriamente dito. Neuromas (madu

ros e imaturos) 
b) da nevroglia. Gliomas (maduros e imaturos) 

69 — Tumores originários do tecido epitelial 
A — Do epitélio de revestimento: a) das serosas 

b) malpighiano 
(maduros e imaturos) c) cilíndrico 

B — Do parênquima glandular: maduros e imaturos 
C — Com caracteres peculiares: hepatoma, seminoma, pflüge-

roma, adamantinoma, odontoma, corionepitelioma, etc. 
70 — Tumores originários de elementos celulares pigmentados 
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a) Melanomas maduros — "Naevi" pigmentares 
b) Melanomas imaturos — Melanomas malignos 

71 — Tumores de constituição complexa 
a) Tumores mixtos 
b) Teratomas 

72 — Estudo comparativo entre os tumores do homem e dos outros 
animais. 

CURSO PRATICO 

Cada aluno receberá uma coleção de preparados histológicos dos pro
cessos mais importantes e deverá saber diagnosticá-los com segurança. 
Ao iniciar a aula prática, serão projetados e descritos com minúcias os 
preparados sobre que versará a aula, devendo os alunos estudá-los e 
desenhá-los. 

Será feita apresentação de peças anatômicas frescas ou conservadas 
onde se encontrem lesões que interessem aos assuntos esplanados. 



TERCEIRO ANO DO CURSO NORMAL 

1», 2.a, 3.a, 4 a e 5.a cadeiras 

l.a C A DEIRA ZOOTECNIA ESPECIAL E EXTERIOR D O S ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 

I — PARTE GERAL 

1 — Desenvolvimento da Zootecnia Especial e suas relações com a 
Economia e Veterinária. 

2 — Possibilidades econômicas e posição estatística do Brasil e do 
Estado de São Paulo, perante os países e outros Estados produtores e 
consumidores. 

8 — Estudo das diversas zonas criadoras em nosso Estado. Criação 
intensiva e extensiva. Escolha da raça. 

4 — Classificação das raças sob o ponto de vista econômico: raças 
naturais e artificiais. Antagonismo de certas funções de produção. 

5 —.Ação do nosso meio sôbre os animais: o clima, o "habitat", o 
solo, a alimentação, a higiene e a ginástica funcional. 

6 — Estudo dos fatores naturais indispensáveis para a localização 
de uma fazenda de criar. 

7 — Estudo das instalações de uma fazenda para criação de eqüi
nos, bovinos e suínos. Estudo das instalações de granjas para a cria
ção de aves. 

8 — Aplicação dos métodos zootécnicos de reprodução. 
9 — Técnica da reprodução propriamente dita, na criação intensiva e 

extensiva. 
10 — Inseminação artificial. Histórico. Instrumentação e técnica 

pelo processo de Iwanoff. Vantagens da inseminação artificial. 
11 — Livros genealógicos: "stud-book", "herd-book", "pig-book", 

"flock-book", etc. valor e organização. "Advanced register". 
12 — Eqüinos. Importância e utilização dos eqüinos no Brasil. O 

problema da remonta militar no Brasil. 
13 — Os asininos. Suas funções econômicas. Importância da pro

dução de muares no Brasil. Estatística. Vantagens dos híbridos. 
14 — Constituição das manadas e dos rebanhos. Exploração do 

gado de engorda, de leite e de trabalho. 
15 — Métodos de melhoramento do gado leiteiro. 
16 — Exploração das raças porcinas produtoras de carne e toucinho. 

Produção de bácoros. 
17 — Exploração das raças caprinas produtoras de leite, carne, 

pêlos e peles. 
18 — Exploração das raças ovinas produtoras de carne, lã e leite. 
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19 — Estudo especial da produção de lã. Fatores que influem sobre 
R T116SII13. 

. 20 — Funções econômicas das aves. Incubação natural e artificial 
e estudo das mcubadeiras. «""«mu 

21 — Alimentação e muda das galinhas poedeiras. 
22 — Importância da criação de cães. Funções econômicas: espor

te, caça e trabalho. " 

II — EZOOGNOSIA 

A 1*~ Punição- da ezoognosia. Seu objeto e imoortância. Consi
derações históricas. Suas relações com as outras ciências. 
A 2 — Funções econômicas dos animais domésticos, do ponto de vista 
do Exterior. 

3 _ O temperamento como fator econômico na exploração do gado 
Termmolos-ia ezoognósica: defeituosidades, defeitos, vícios e taras 

4 — Do conceito de beleza em Ezoognosia. As belezas de adapta
ções as especializações funcionais. 

5 — Estudo morfológico da precocidade. A precocidade e as di
versas funções econômicas. 

6 — Tioos morfológicos. Considerações gerais sôbre a Zootipologia. 
7 — Morfologia dos animais novos. 
8 — Pelagens simules, compostas e conjugadas. Influências diver

sas suscetíveis de modificar as pelagens. 
9 — Aprumos. Centro de gravidade. Equilíbrio. Condições teóri

cas do bom anrumo. Linhas de aprumo dos membros anteriores e pos
teriores. Influências gerais dos aprumos. 

10 — Atitudes. Movimentos sôbre o lugar. Estação bípede, qua
drúpede, plantígrada, digitígrada e ungulógrada. 

11 — Os andamentos em geral e em particular. Meios aventados 
para o seu estudo. Aparelhos registradoras e cronofotográficos. 
, , 12 ~~ Proporções dos animais. Cânones aventados para o seu es
tudo. Os índices. 

18 — Relações angulares dos raios. Teoria do General Morris. Ex
posição e crítica. 

14 — Exterior do cavalo. Estudo especial e geral da cabeça, tron
co e membros. Belezas e defeituosidades. Cavalos de sela, tiro e ve
locidade. 

15 — Exterior do jumento e do burro. 
* A 16 ""i Dia^nose d a idade d ° cavalo, pelo estudo das modificações so
rridas pelos dentes e pela apreciação simultânea de outros indícios se
cundários. Anomalias sofridas pelos dentes. Fraudes dentárias. 

I 7 — Exterior dos bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos e das 
aves. Tipos. 
* -J8 ~ Diagnose da idade dos bovinos, pelo estudo das modificações 

sofridas pelos dentes, cornos e cascos. A prematuridade dentária como 
indicio de precocidade. 

19 — Diagnose da idade dos caprinos, ovinos, porcinos, cães e aves. 
20 — Organização de escalas de pontos. Resenha. Julgamento dos 

animais em concurso. 
21 — Maneios. Barimetria. As compensações. 
22 — Estudo geral dos faneros. 
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III — E T N O G R A F I A 

1.° — Noções gerais de etnografia e bases étnicas para o estudo 
das raças. 

2 o — Eqüinos: — Caracteres zoológicos. Origem, domesticação e 
expansão. 

3.° — Caracteres gerais e classificação das raças cavalinas. 
4.° — Estudo da raça puro-sangue inglesa. A formação do "thor-

ough bred horse". Treinamento. Velocidade... dos "races horses", 
"Flyrs e stayes". 

5.° — Exposição e crítica dos trabalhos de Bruce-Lowe sôbre o 
puro-sangue inglês. 

6.° — Estudo das raças: Árabe, Barbo e Oldemburguesa. 
7-° — Estudo das raças: Andaluza, Anglo-árabe, Anglo-normanda, 

Anglo-bretão, Hackeney, Percheron, Bolonhesa, Clydosdale e Bretã. 
8.° — Estudo das raças nacionais: Mangalarga, Campolina e 

Crioula. 
9.° — Caracteres distintivos entre os eqüinos e os asininos. Estudo 

das raças asininas. 
10.° — Bovinos: — Caracteres zoológicos, origem, domesticação e 

expansão. 
11.° — Caracteres gerais e classificação das raças bovinas. 
12.° — Estudo das raças: Holandesa e Flamenga. 
13 o — Estudo das raças: Jersey, Guernosey e Devon. 
14.° — Estudo das raças: Durham, Red-polled, Aberdeen-angus, 

Normando, Hereford, Charolesa. 
15.° — Estudo das raças: Schwitz, Simmenthal, Limousina, Caracú 

e Mocha. 
16.° — Estudo das "raças" zebuínas. 

.17° — Suínos: — Caracteres dos artiodáctilos monogástricos. Fa
mília dos suídeos. Origem. Exame das classificações específicas das 
formas porcinas vivas.. Evolução morfológica da cabeça dos suínos. 
Maleabilidade do organismo dos porcinos e suas principais causas. 

_18.° — Bases étnicas para a classificação das raças porcinas. Des
crição dos tipos: asiático, céltico e ibérico. 

19.° — Estudo das raças: Yorkshire, Beckshire, Hampshire, Tan-
worth, Large-black, Craonesa e Mongolitza. 

20.° — Estudo das raças: Polland-China, Duroc-Jersey e Sindác-
tila. 

21.° — Estado das raças nacionais: Canastrão, Canastra, Tatu, Pi-
rapetinga, Caruncho e Crioulo. 

22.° — Caprinos: — Gênese, caracteres zoológicos, origem. Os ca
prinos selvagens. Domesticação da cabra e área de dispersão . Bases 
étnicas para sua classificação. 

23.° — Estado das raças: Toggemburgo, Saanen, Flamenda, Alpina, 
Múrcia, Angorá, Thibet e Núbia. 

24.° — Ovinos: — Origem. Caracteres zoológicos, domesticação. Ba
ses étnicas para a sua classificação. 

25.° — Estudo crítico dos trabalhos de Bakewell, relativamente ao 
melhoramento do gado ovino do condado de Leicester. Os continuado-
res de sua obra. 

26.° — Estado da raça germânica e variedades. 
27.° — Estudo da raça das dunas e variedades. 
28.° — Estado da raça dos Países-Baixos e Britânica e suas va

riedades. 
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fn o ~ ASt
5
ud°, d a raça £ * * » » • Os merinos de Rambouillet. 

Class3rfica7ãoAVÍCUltUra: T ° n g e m ^ aVGS é t i c a s . Caracteres. 

*x • 81-°.~ Estudo das principais raças adaptáveis às condições clima-
téncasdo país e de acordo com a função econômica de cada uma 
D» írt- ~~ C a m n o s : — Origem, domesticação e expansão dos cães.. Ba
ses étnicas para sua classificação. 
1..1. 3«L° 1r-:Es»ud2 sumári0 das racas segundo a sua aptidão profissio
nal: s«sporting", "non sporting», "hounds", "working", "terriers" e 

TRABALHOS PRÁTICOS 

de au>lasÜmer0 de P°nt°S d*SU programa' não corresponde ao número 

A parte prática constará: 
a) Da determinação da idade e estudo dos faneros em geral, nas 

espécies domésticas. «««i, «as 
nóstico Apreciaçã0 das reSi5es d° corpo, sob o ponto de vista ezoog-

c) Julgamento e organização de escalas de pontos. Resenha dos 
animais. Prática da mensuração. Estabelecimento dos índices cefálico 
toracico, corporal e pélvico. 

d) Apreciação dos tipos de gado: bovino, eqüino, ovino, caprino e 
sumo, segundo as suas aptidões. Apreciação dos cães e das aves 

e) Apreciação das fêmeas leiteiras. Ordenha manual e mecânica. 
f) Banmetna. Sua aplicação e valor na apreciação do desenvol

vimento ponderai do gado. 
g) Classificação das lãs. Determinação de suas qualidades. 
h) Manejo dos livros genealógicos. Inscrituração nos "books". 
e) Nas visitas às exposições de pecuária e nas excursões a estabe

lecimentos de industrias rurais do Brasil, serão feitas explanações sôbre 
a matéria, em seu conjunto. 

2 a C ADEIRA — A N A T O M I A PATOLÓGICA ((2* parte) 

B — PARTE ESPECIAL 

I — Aparelho circulatório 
1 — Lesões do coração: 

a) Lesões do miocárdio 
b) Lesões do endocárdio 
c) Alterações do ritmo 
d) Vícios cardíacos 

2 — Lesões do pericárdio 
3 — Lesões dos vasos: 

a) das artérias 
b) das veias 
c) dos capilares 
d) dos linfáticos 
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4 — Alterações do sangue e as chamadas "doenças do sangue" 

H — Lesões dos órgãos hemopoiéticos 

5 — a) Medula óssea 
6 — b) Gânglios linfáticos 
7 — c) Baço 
8 — Apêndice: sistema retículo-histiocitário 
9 — Lesões do timo 

IH — Aparelho respiratório 

10 — Lesões do nariz e cavidades acessórias 
11 — Lesões do laringe e traquéa 
12 — Lesões dos brônquios 
13 — Lesões do pulmão 
14 — Apêndice: lesões da pleura 

IV — Aparelho digestivo 

15 — Lesões da boca e dos dentes 
16 — Lesões das glândulas salivares 
17 — Lesões do faringe e esôfago 
18 — Lesões do estômago 
19 — Lesões do intestino 
20 — Apêndice: lesões do peritôneo 
21 — Lesões das glândulas anexas ao tubo digestivo: 

a) Fígado e vias biliares 
b) Pâncreas 

V — Aparelho urinário 

22 — Lesões do rim 
23 — Lesões do bacinete e do uréter 
24 — Lesões da bexiga e da uretra 

VI — Aparelho genital masculino 

25 — Lesões do testículo e epididismo 
26 — Patologia das túnicas vaginais e do funículo espermático 
27 — Patologia dos canais deferentes e "vesículas seminais" 
28 — Lesões da próstata 
29 — Lesões do penis e prepúcio 
30 — Lesões do escroto 

VII — Aparelho genital feminino 

31 — Lesões do ovário 
32 — Lesões da trompa 
33 — Lesões do útero 
34 — Lesões da vagina e da vulva 
86 — Apêndice: lesões do paramétrio e do pelviperitôneo 
36 — Lesões da placenta e dos anexos fetais 

VIII — Glândulas de secreção interna 

37 — Tireóide e paratireóides 
38 — Hipófise. Glândula pituitária 
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89 — Epífise. Pineal 
40 — Supra-renal e sistema cromafino 
41 — Outras glândulas de increção 

IX — Pele 
42 — Lesões da pele 
43 — Lesões das glândulas anexas da pele 
44 — Lesões da glândula mamaria 
45 — Lesões dos pêlos e das penas 
46 — Lesões dos cascos e das unhas 

X — Aparelho locomotor 
47 — Lesões dos ossos 
48 — Lesões das articulações e das bolsas mucosas 
49 — Lesões dos músculos 
50 — Lesões dos tendões e das bainhas tendinosas 

XI — Sistema nervoso 
51 — Lesões do sistema nervoso central 
52 — Lesões do simpático 
53 — Lesões do sistema nervoso periférico 

XII — órgãos dos sentidos 

54 — Lesões dos olhos 
55 — Lesões do ouvido 

C — Noções de teratologia 

I — Autósitas 

56 — Anomalias do desenvolvimento geral 
57 — Anomalias da pele e dos faneros 
58 — Anomalias do aparelho locomotor 
59 — Anomalias do aparelho digestivo 
60 — Anomalias do aparelho respiratório 
61 — Anomalias do aparelho circulatório 
62 — Anomalias do aparelho uro-genital 
63 — Anomalias do sistema nervoso 
64 — Anomalias dos órgãos dos sentidos 

II — Onfalossitas e Parasitas 
65 — Onfalossitas 
66 — Parasitas 

III — Monstros compostos 

67 — Etiologia e classificação dos monstros duplos 

a) Autositários 
68 — Teratópagos 
69 — Teratodímios ou Ipsilóides 
70 — Lambdóides 
71 — Meso didimios 
72 — Monstros raquípagos 
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b) Parasitários 
78 — Heterópagos 
74 — Heterodímios 
76 — Heterodelfos 
76 — Epicômios 
77 — Polignatas 
78 — Polimélicos 
79 — Endocímios 

IV — Monstros triplos 
80 — Considerações gerais 

Nota: O número dos pontos não corresponde ao número de aulas. 

CURSO PRATICO 

No curso prático, cada aluno é obrigado a apresentar protocolo com
pleto de, pelo menos, cinco necroscopias, com os respectivos exames his-
tológicos, bacteriológicos, etc., que se façam necessários ao esclareci
mento dos casos em apreço. 

PROGRAMA DA 3 a CADEIRA — TERAPÊUTICA, FARMACOLOGIA 
E ARTE DE FORMULAR 

PARTE GERAL 

1 — Notícia histórica. Definição, divisão da farmacologia e sua 
relação com as ciências médicas. 

2 — Drogas, medicamentos, remédios, alimentos e venenos. Classi
ficações dos medicamentos. 

3 — Método em terapêutica. 
4 — Vias de introdução das drogas no organismo. 
5 — Absorpção dos medicamentos. Galvanoterapia iônica. 
6 — Modo de ação das substâncias medicamentosas. Efeitos pri

mários e secundários das drogas. 
7 — Transformação das drogas no organismo. 
8 — Causas que modificam a ação dos medicamentos. 
9 — Eliminação dos medicamentos. Vias de eliminação. 
10 — Retenção e acúmulo dos medicamentos no organismo. 
11 — Dose em terapêutica. Limiar de ação. 
12 — Ação local e geral. Electividade. 
13 — Tolerância e Idiossincrasia. 
14 — Antagonismo. Sinergismo. Antidotismo. 
15 — Relação entre a constituição química e os efeitos farmacodi-

nâmicos. 
PARTE ESPECIAL 
16 — Antissépticos e desinfetantes. Método de desinfecção, antis-
sepsia e assepsia. 

17 — Tratamento das ectoparasitoses. 

42 
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18 — Tratamento das helmintoses. 
19 — Soro, vacina e bacteriofagoterapia. 
20 - Proteinoterapia. Metais coloidais. Terapêutica pelo choque 
21 — Terapêutica das protozoóses. «">que. 
22 - Drogas que agem sobre o S. N. C : deprimentes e excitantes. 
24 ~~ í£ * QUe a g 6 m S í r e as terminac5es nervosas sensitivas. 
ü ~ r\ SaS que a g e m sobre as terminações nervosas motoras 
H ~ ° r o P s <lue asem sobre o sistema nervoso autônomo. 
*b — Tratamento dos estados febris. 
27 — Drogas que agem sôbre o coração. 
28 — Drogas que agem sôbre os vasos. 
29 — Drogas que agem sôbre o sangue. 

ticos30 ~" Dr°gaS QUe 8gem SÔbre a hem°Slobina e órgãos hemapoié-
oo ~* Sr°gas que agem sôbre ° aparelho respiratório. 

oo ~~ í;rogas <*ue a^em sôbre o aparelho digestivo. 
33 — Drogas que agem sôbre o aparelho urinário. 
oí ~ 2 r o g a s <lue agem sôbre os músculos estriados. 
35 — Drogas que agem sôbre os músculos lisos. 
36 — Organoterapia. 
37 — Vitaminas e avitaminoses. 
38 — Fisioterapia. 
39 — Tratamento das intoxicações. 
40 — Drogas que agem sôbre os órgãos genitais. 
41 — Terapêutica das moléstias da pele e anexos. 
42 — Dietética. 
43 — Arte de formular. 
44 — Fôrmas farmacêuticas. 
45 — Composição da fórmula. 
46 — Prescrições dos medicamentos destinados às diversas vias d* 

absorpção. 
47 — Associação medicamentosa. 
48 — Incompatibilidades. 
49 — Dosimetria. 
50 — Pesos e medidas. 
51 — ConversSo de pesos e medidas inglesas e americanos ao sis

tema métrico decimal. 

P R O G R A M A D A 4* CAnEIRA — PATOLOGIA E CLÍNICAS 
CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA 

(Ia PARTE) 

Medicina operatória 
Definições da Cirurgia e da operação 
Considerações gerais sôbre a operação, o operado, o ambiente e o 

operador. 
Contenção dos animais. 
MMos p ararelhos de contenção 
Contenção do animal de pé — deitado. 
Processos de derrubamento. 
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Anestesia 
Definições: anestesia geral 
Descrição especial da anestesia por inalação 
Anestesia regional 
Anestesia local. 
Hemostasia 
Antes — durante e depois da operação. 
Assepsia e antissepsia 
Meios físicos e químicos de realizá-las 
Sua aplicação ao material, ao campo operatório, ao operador. 

OPERAÇÕES GERAIS 

Divisão dos tecidos 
Material 
Processos diversos de divisão simples 
Ablação e Dissecação. 
Reunião dos tecidos 
Material 
As diversas suturas simples e múltiplas 
Outros modos de reunião dos tecidos. 

Operações sôbre o conteúdo 
Diversos processos de evacuação 
Injeções — Irrigações 
Extração de corpos extranhos. 

Pensos 
Fins e indicações dos diversos pensos 
Pensos enrolados e pensos cheios 
Pensos inamovíveis — Material usado 
Pensos amovo-inamovíveis 
Pensos medicamentosos. 

O P E R A Ç Õ E S ESPECIAIS 

Sôbre os tegumentos e o tecido sub-cutâneo 

Cauterização — Sedenhos — Autoplastia 
Enxerto — Injeções — Inoculações. 

Sôbre os vasos 

Abertura dos vasos; as principais sangrias 
Hemostasia dos vasos principais 
Injeção intravenosa — Transfusão. 

Sôbre os nervos 
Anestesia dos grandes troncos — Raquianestesia 
Nervotomias diversas. 
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Sôbre os órgãos locomotores 
Miotomia — Tenotomia — Desmotomia 
Osteotomia — Osteorrafia — Trepanação 
Amputação. 

Sôbre as vias respiratórias 

Exploração — Laringotomia — Traqueotomia 
Toracocentose 

Sôbre o tubo digestivo 
Sôbre os dentes — as glândulas salivares 
Sondagem gástrica — Esofagotomia 
Punção do rúmen — Laparatomia 

«'^os^írgênTtoSSs'3 hémÍa ~ da retr°Versâ0 retal 

do «&5&í° maCh° ' ^ '^ "" dÍV6rSaS espécies ~ Castracâ° 
Cateterismo. vesical 
Uretrotomia 
Laparo-cistotemia 
Cistopexia 
Ablação das mamas. 

Operações nos cascos dos grandes animais 
Rainuras — Ablação da fibro-cartilagem e das diversas partes do 

Operações nos olhos — Nas orelhas 

Do tectropion — do entropion *•> Lavagem do canal lacrimal — 
Conchitomia. 

PATOLOGIA CIRÚRGICA 

PARTE GERAL 

Anomalias de nutrição 
Edemas — Contusões 
Flegmões — Abcessos 
Úlceras — Fístulas 
Gangrenas — Furúnculos 
Tumores — Quistos 
Anomalias de relação. 

Hérnias — Eventração 
Retroversões — Prolapsus 
Volvulus — Invaginação 
Luxação 
Desvios 
Obliterações — Dilatações — Estreitamento. 

Anomalias de continuidade 
Feridas diversas 
Rupturas — Fraturas. 
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Queimaduras 
Corpos estranhos nas cavidades e nos tecidos 
Manqueiras em geral. 

PARTE ESPECIAL 

Feridas das diversas partes da boca 
Fístalas diversas dos maxilares 
Tumores da boca 
Patologia dentária 
Fístulas e cálculos salivários 
Tumores e corpos extranhos do faringe 
Anomalias, feridas, tumores e paralisia do esôfago. 
Hérnias diversas interessando o tubo digestivo 
Feridas do Reto 
Paralisia do reto e do ânus 
Fístula anal. 

Do aparelho respiratório 

Quisto do falso nariz 
Tumores e catarros dos sinus 
Tumores do laringe 
Anomalias da traquéia 
Feridas da parede torácica 

Do aparelho circulatório 

Flebites — Linfangites — Adenites. 

Do aparelho gênito-urinário do macho 

Inflamações, feridas, anomalias da bainha 
Idem do penis 
Cálculos vesicais 
Cálculos renais — Deslocação dos rins 
Tumores, inflamações e anomalias das bolsas 
Idem dos testículos 
Lesões do cordão testicular 
Hérnia inguinal dos machos 

P R O G R A M A D A 5* CADEIRA—PATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICAS 

(l.a cadeira) 

I PARTE — PRODEDÊUTICA 

1 — Moléstia — Enfermidade — Nosologia. Sintomas — Sua in
terpretação. Necessidade do exame completo e metódico. 

2 — Plano geral da investigação: anamnese, exploração. 
8 — Anamnese espontânea, por inquirição. 
4 — Exploração: meios e métodos: inspeção, palpação, percussão, 

sucussão, âuscultação, adelgaçamento e punção, raios X. 
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5 — Hábito: estação, decúbito, marchas. 
6 — Estado de nutrição. 
7 — Exame da pele. 
8 — Exame da conjuntiva e das mucosas aparentes. 
9 — A temperatura: da pele, interna. Febre e hipotermia. 
10 — Exploração do aparelho circulatório: pulso, vasos periféricos, 

O coração. 
11 — Exploração do aparelho respiratório. Movimentos respirató

rios, ar expirado. 
12 — Nariz, sintomas anatômicos, corrimentos, gânglios linfáticos 

interessados. 
13 — Tosse — Voz — Laringe e Traquéia. 
14 — Tórax: Brônquios — Pulmões e Pleura. 
15 — Aparelho digestivo. Preensão dos alimentos. Boca. 
16 — Faringe — Esôfago — Estômago — Aparelho gástrico dos 

ruminantes. 
17 — Abdômen em geral: Intestino e órgãos anexos. Eliminações. 
18 — Aparelho urinário: micção. Urina: exame macroscópico 

químico, microscópico. -
19 — Órgãos urinários. Exploração Exame da função renal. 
20 — Aparelho genital — O instinto genésico. 
21 — Exame externo do macho e da fêmea. 
22 — Órgãos de função conexa: úberes. Exame de leite. 
23 — Aparelho nervoso: Funções psíquicas — Sensibilidade e Mo

tricidade. 
24 — Os sentidos visual e auditivo. Os reflexos. 
25 — 0 Sangue. 
26 — O aparelho linfático. 
27 — Inoculações diagnosticas — As provas biológicas. II P A R T E — P A T O L O G I A M É D I C A 

28 — Moléstias 
dulas salivares. 

28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

monar. 
42 
43 
44 
45 
46 

— Faringe -
— Estômago 
— Síndroma 
— Intestino 
— Ccecum — 
— Enterites 
— Fígado — 
— Pâncreas 
— Peritôneo 
— Moléstias 
— Laringe -

do aparelho 

- Esôfago — 

— eólicas. 
delgado. 

digestivo: Boca e suas 

Papo das aves. 

- Intestino grosso. 
microbianas, 
Iterícias. 

— Baço. 
— Ascite. 
do aparelho 
- Traquéia. 

parasitárias, tóxicas. 

respiratório. Cavidades 

— Bronquites - - Considerações sôbre a formação 
— Bronquites agudas — 

— Bronco-pneumonia. 
— Afecções do Pulmão. 
— Pneumonias. 
— Pleurisia • 
— Moléstias 

Bronquites crônicas — 

— Hidrotórax - Pneumotórax. 
do aparelho circulatório sangüíneo. 

partes. 

nasais. 

Glân-

das lesões. 
Snfisema pul-

Pericardites. 
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47 — Miocardites — Hipertrofia e Dilatação do Coração — Angina 
Péctoris. Moléstia azul. 

48 — Endocardites: Insuficiências valvulares. 
49 — Artérias. Arterites e artério-esclerose. 
50 — Aneurismas e Tromboses. 
51 — Moléstias das Veias — Rupturas vasculares. 



QUARTO ANO DO CURSO NORMAL 

2.a, 3.a, 4 a e 5 a cadeiras 

PROGRAMA DA Ia CADEIRA — INDÚSTRIA, INSPEÇÃO E CON
SERVAÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

DE ORIGEM ANIMAL 
1 — Inspeção dos produtos de origem animal — Histórico Rela
ção com outras disciplinas do curso — Animais utilizados como alimento 
— Hipofagia — Cinofagia. 
• f 7~ C a r n e ~ Estrutura histológica — Composição química Pro

priedades físicas, químicas e fisiológicas — Tecidos em conexão com o 
tecido muscular — Condições higiênicas — Valor alimentar. 

3 — Histórico dos matadouros — Tipos de estabelecimentos desti
nados ao preparo e armazenamento dos produtos de origem animal — 
Matadouros industriais — Construção, instalação e estudo detalhado dos 
diversos departamentos. 

4 — Abastecimento de água exigido nos estabelecimentos desse gê
nero — Tratamento — Rede de esgoto — Depuração das águas residuais. 

5 — Inspeção e preparo dos animais antes da matança — Descanso 
regulamentar — Métodos de matança — Matanças de emergência. 

6_— Preparo dos animais após a matança — Seqüência das mani
pulações. 

7 — Caracteres anatômicos para reconhecimento das carnes, vísce
ras e carcassas dos diferentes animais de açougue. 

8 — Caracteres físicos e químicos diferenciais das carnes e das gor
duras — Método biológico. 

9 — Classificação das carnes — Categorias e cortes — Rendimento 
nas várias espécies. 
T ^—.Técnica geral para exame dos despojos nos matadouros — 
Importância do sistema linfático em inspeção de carnes. 

11 — Exame da cabeça e órgãos nela existentes. 
12 — Exame dos órgãos torácicos. 
13 — Exame dos órgãos abdominais. 
14 — Exame geral da carcassa. 

„j 1{Ll7" ? x a m e d o sangue, dos tecidos e dos órgãos sob o ponto de 
vista químico, bacteriológico e histo-patológico. Colheita e remessa de 
material para exames complementares em laboratórios especializados. 

16 — Inspeção sanitária nos entrepostos e açougues. 
17 — Carnes pouco nutritivas — Repugnantes — Putrefeitas — 

Pigmentadas — Febris e fatigadas. 
18 — intoxicações putrefativas — Infecções traumáticas. 
19 — Infecções de animais de açougue, transmissíveis ao homem. 
20 — Infecções peculiares aos animais e não transmissíveis ao ho

m e m pela ingestão da carne. 
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21 — Toxi-infecções veiculadas pela carne — Botulismo no homem 
e nos animais. 

22 — Parasitas não transmissíveis ao homem. 
23 — Parasitas transmissíveis ao homem pela ingestão de carne. 
24 — Parasitas somente nocivos ao homem depois de prévia passa

gem em hospedeiro. 
25 — Técnica da inspeção de suínos, ovinos, caprinos e caças. 
26 — Industrialização e preparo de carnes conservadas — Estado 

dos diversos conservadores — Análise química e bacteriológica desses 
produtos. 

27 — Gorduras comestíveis e industriais — Extratos e pós de carne 
— Preparo e exame desses produtos. 

28 — Carnes salgadas, defumadas e dessecadas — Produtos embu
tidos — Xarque — Preparo e exame desses produtos. 

29 — Matadouros avícolas — Inspeção de aves e ovos. 
30 — Mercados e entrepostos de peixe — Inspeção do pescado — 

Moluscos e crustáceos — Apêndice: Quelônios e batráquios. 
31 — Comentários aos regulamentos de inspeção de carnes e de

rivados. 
32 — Composição do leite — Valor alimentar — Infecções veicula

das pelo leite — Colostro — Leites anormais — Vitaminas e fermentes 
do leite — Caracteres diferenciais do leite nas várias espécies. 

33 — Técnica da colheita de amostras — Análise físico-química 
— Pesquisa de fraudes — Molhagem e desnatagem — Pesquisa de con
servadores e outros elementos estranhos ao leite. 

34 — Exame macroscópico do leite — Prova de filtração — Exame 
microscópico do sedimento — Análise bacteriológica do leite — Pesquisa 
de germes patogênicos. 

35 — Inspeção do animal leiteiro — Polícia Sanitária Animal — 
Granjas leiteiras, fazendas e estábulos — Ordenha higiênica — Trata
mento do leite após a ordenha — Acondicionamento e transporte. 

36 — Estabelecimentos industriais — Instalações de usinas e fá
bricas de laticínios — Beneficiamento do leite dado a consumo em na
tureza — Filtração — Pasteurização — Conservação — Acondicionamen
to — Transporte e distribuição. 

37 — Fabricação de manteiga e queijo — Inspeção do leite e creme 
para essa fabricação — Valor da pasteurização do leite e creme — Tipos 
de manteiga e queijo — Acondicionamento — Conservação e distribuição. 

38 — Leite condensado — Leite em pó — Farinha láctea — Leites 
preparados ou modificados — Coalhadas — Sua fabricação e caracte
rísticas — Caseína. 

39 Exame físico-químico e bacteriológico dos derivados do leite. 
Pesquisas de fraudes. 

40 — Comentários aos regulamentos de inspeção de leite e derivados. 
Nota: Cada ponto será desenvolvido em número suficiente de aulas, 
de acordo com a extensão e importância do assunto estudado. 

CURSO PRÁTICO — Em aulas práticas, nos estabelecimentos in
dustriais existentes no Estado, será ministrado o ensino da técnica e ro-
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tina de inspeção de produtos de origem animal, sendo feitas, em insta
lações da Faculdade, todas as demonstrações que exigirem laboratório. 

P R O G R A M A D A 2* CADEIRA — HIGIENE E POLÍCIA SANITÁRIA 
A N I M A L 

I PARTE — HIGIENE 

Tí—*
Int/od,uçao — Definição — Bases — Importância — História 

— Uivisao da higiene zootécnica. 
2 — Modificadores macrocósmicos: Solo. 
" * : Água. 
4 - l » : Ar. 
5 — ' microcósmicos: Habitação: generalidades para a 

sua construção. * 
Estr?barias!°dÍfÍCad0reS microcosmicoS: Estudo especial das habitações: 
Estábuí^s.1"0^^'101"68 microcosmicos: Estudo especial das habitações: 
Apriscol M°dÍfÍCadores microcósmicos: Estudo especial das habitações: 
PocifaT Modifkadores microcósmicos: Estado especial das habitações: 

Cabrfa, "can1s.dÍfÍCad0reS microcósmicos: Est«do especial das habitações: 

Coelheiras Modificadores microcósmicos: Estudo especial das habitações: 

GalteLr7osMpSsreS mÍCroCÓSmicos: Estudo W" das habitações: 
13 — Modificadores microcósmicos: Arreios. 
nK T, . - . „ . „' : Limpeza e cuidados corporais. 
15 — Desinfetantes. Desinfecção. 

H PARTE — POLÍCIA SANITÁRIA ANIMAL 

16 — Generalidades: histórico, bases, fins e importância. 
+- i ~ 7 ejP^Çao do código de polícia sanitária animal e em par
ticular o do Estado de São Paulo. 

Medidas de caráter geral: a) irrupção das doenças e aviso às au
toridades; b) reconhecimento e identificação das doenças; c) ato de-
claratono de infecção; d) isolamento e seqüestro; e) inoculações pre
ventivas reveladores e curativas; f) matança; g) destruição dos ca
dáveres; h) desinfecção; i) estatística; j) indenização por moléstias 
contagiosas. 
INFECÇÕES DETERMINADAS POR BACTÉRIAS 
18 — Adenite eqüina (garrotilho). 

19 — Carbúnculo hemático. 
20 — " sintomático. 
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21 — M o r m o . 
22 — Tuberculose bovina. 
23 — Tuberculose aviaria. 
24 — Corynebacterium pseudo-tuberculosis. 
25 — Pseudo-tuberculose dos ovinos. 
26 — Bruceloses: B. abortas, B. suis, B. melitensis. 
27 — Salrroneloses: Diarréia branca dos pintos. — Tifo aviário. , 
28 — Septicemia hemorrágica dos porcos (batedeira, pneumo-ente-

rite dos porcos). 
29 — Cólera das aves. 
30 — Septicemia hemorrágica dos bovinos (pneumo-enterite dos 

bezerros). 
31 — Septicemia hemorrágica dos ovinos. 
32 — Vaginite catarral contagiosa dos bovinos. 
33 — Ruiva dos porcos (Bacillus rhusiopathiae suis). 

I NFECÇÕES D E T E R M I N A D A S P O R U L T R A VIRUS 

34 — Peste bovina. 
35 — Afta epizoótica. 
36 — Pleuro-pneumonia contagiosa dos bovinos. 
37 — Varíola ovina e suína. 
38 — Raiva. 
39 — Pseudo raiva (paralisia bulbar infetoosa, peste de cocar). 
40 — Peste dos porcos (hog-cholera). 
41 — Infecções determinadas por cogumelos. 
42 — por protozoários. 
43 — Infestações determinadas por ecto-parasitas. 
44 — Helmintoses dos animais domésticos de notificação obrigatória. 

* * * 

No desenvolvimento ao programa de Higiene, deixámos de incluir 
o capítulo referente à alimentação dos animais domésticos por ser esse 
assunte tratado em outra cadeira do curso desta Faculdade. 

As aulas práticas serão ministradas quer em departamentos desta 
Faculdade, quer em visitas a estabelecimentos científicos, granjas, fa
zendas, etc., que objetivarão os ensinamentos teóricos ministrados neste 
curso. 

P R O G R A M A D A 3.a C A D E T R A — D O E N Ç A S I N F E T U O S A S E 
PARASITÁRIAS 

I PARTE — DOENÇAS PARASITÁRIAS 

Protozoários 
1 — Tripanosomoses: Mal de cadeiras (Trypanosoma equinum) — 

Relações com as Tripanosomoses africanas. Durma ou mofo (T. equi-
perdum). 

2 — Tricomonoses: Aborto e esterilidade bovina por Tricomonas 
foetus. Êntero-hepatite, estomatite e laringite dos pombos (T. columbae). 
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8 — Histomonoses: Êntero-hepatite dos perus (Histomonas melea-
gridis) outras aves sensíveis. 
„ 4 — Babesioses: Babesiose bovina (Babesia bigemina, B. argentina'» 
Nambiuvu (Rangelia vitali?, Babesia canis?) 

a — Anaplasmose: Anaplasmose bovina (Anaplasma marginale). 
6 — Eimerioses: Diarréia vermelha dos bovinos (E, zfirni), Eimerio-

ses do coelho, cabra e outros mamíferos domésticos. 
Eimerioses das aves (E. tenella, E, necatrix e outras). 
" — Haemoproteoses e Plasmodiose de aves. 

Artrópodos 

8 — Sarna sarcóptica do cão, porco, cavalo e cabra (Sarcoptes sca-
biei var, canis, suis, equi e caprae). 

Sarna notoedrica, do coelho e do gato (Notoedres cuniculi e N. cati) 
Sarna cnemidocóptica da galinha (Cnemidocoptes mutans e C. íaevis) 

9 — Sarna psoróptica do cavalo, coelho e cabra (Psoroptes eaui! 
P. cuniculi e P. caprae). 

Sarna otodéctica do cão (Otodcctes cynotis) — Sarna corióptica. 
10 — Sarna demodéctica do cão, do porco e do boi. 
11' — Ixodidioses e Parasitidioses: Os acarianos como causadores e 

transmissores de doenças. 
12 — Miíases sub-epidérmicas: o berne (Dermatobia hominis). 
Miíases do tubo gastro-intestinal: gastrofilose eqüina (Gastrophilus 

vetermus). Miíase nasal: Oestridiose dos carneiros (Oestrus ovis). 
13 — Miíases cutâneas bicheiras (Cochliomyia hominivorax e mos

cas de invasão secundária). 
Miíases dentária dos bezerros. 
Dipteros hematófagos. 

. }\— Pediculoses (Anoplura e Malófaga) e pulicidioses de animais 
domésticos. 

Helmintos 
15 — Fascioloses, Dicroceliose e Euritremoses dos animais domés

ticos: a) Caquexia aquosa dos ruminantes (Fasciola hepatica)- b) Co-
langite crônica dos felídeos (Eurytreioa fastosum); c) Pancreatite in-
tersticial crônica dos bovinos (Eurytrema coclomaticum). 

. 16. ~ E<luinostomoses, braquilemoses, esticorcose e balanorcose dos 
animais domésticos. 

Prostogonimoses, tamerlaniose e ciclocoelidiose das aves (monosto-
mose sufocante dos patos). 
, , 17 — Cisticercoses de animais domésticos (Cysticercus bovis. C. cel-
lulosae e C. tenuicollis). 

18 _ Equinococcose dos animais domésticos (Echinococcus granu-
losus) papel patogênico da larva e do adulto. Coenurose dos carneiros. 
A , ~1 Pl m l l d l 0 S e canina e felina — Moniezioses dos ruminantes — 
Anoplocefalose eqüina. Cestóides de aves e doenças que produzem. 
A A ~; Ascandioses: Doenças causadas pelos adultos e pelas larvas 
de Ascarídeos. 

-I 1 — Hamronemose gástrica, pulmonar e cutânea (esponja) dos 
equideos. Tetrameroses. Acuarioses e oxispirurose das aves domésti
cas — Espirocercose canina. Outras espiruridioses de mamíferos do
mésticos. 

22 — Tricostrongilidioses dos ruminantes e de outros animais do
mésticos. 
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23 — Estrongilose eqüina. Cólicas e aneurismas helmínticos. Eso-
fagostomoses dos ruminantes e do porco. 

24 — Ancilostomose canina e felina. Bunostomose dos ruminantes. 
Estefanurose renal dos porcos. 
25 — Metastrongilidioses de animais domésticos: bronquites e bron-

copneumonias helmínticas. Singamoses de aves e mamíferos domésticos. 
26 — Tricuroses e capilarioses. Triquenelose. 
27 — Enterites determinadas por espécies do gênero estrongilóides. 
Dioctofimose renal dos cães. Macracantorincose dos porcos. 

DI P A R T E — D O E N Ç A S I N F E T U O S A S 

Virus 

28 — Boubas a viárias; suas relações com as vario Ias animais. 
29 — Leucoses, neurolinfomatoses e tumores de aves domésticas. 
30 — Peste aviaria. Bronquite e Laringo-traqueíte das aves. 
31 — Cinomose ou doença dos cães novos. 
32 — Raiva. 
33 — Pseudo-raiva, peste de cocar ou doença de Aujeszky, Menin-

go-encéfalo-mielite enzoótica dos eqüinos ou doença de Borna. Encéfalo-
mielite eqüina (virus americano). 

34 — Peste dos porcos (Hog-cholera). Ruiva** 
35 — Febre aftosa. Estomatite vesiculosa. 
36 — Peste bovina. Pleuro-pneumonia contagiosa dos bovinos. 
37 — Anemia infecciosa e influenza eqüinas. Peste eqüina (horse 

sickness) e Pneumonia contagiosa dos cavalos (Brustseuche). 
38 — Mixoma, papiloma, fibroma e virus III dos coelhos. O virus 

de Roem (Paralisia) e o de Petri e 0'Brien das cobaias. 
Insertae sedis 

39 — Espiroquetoses. 
Bactérias 

40 — Garrotilho. 
41 — Mastites. 
42 — Salmoneloses de mamíferos domésticos especialmente o pa-

ratifo dos porcos. 
43 — Salmoneloses de aves: diarréia branca ou pulorose e tifo 

a viário. 
44 — Septicemias dos recém-nascidos, em particular a Pneumoen-

terite dos bezerros. Poliartrite dos potros. 
45 — Pasteuroloses de mamíferos domésticos. Septicemia hemor

rágica dos bovinos. 
46 — Cólera aviaria. Coriza infetuoso das galinhas. 
47 — Bruceloses. 
48 — Piobaciloses e Influenza ou bronco-pneumonia dos leitões. 
49 — Carbúnculo hemático. 
50 — Carbúnculo sintomático. Gangrenas gasosas. 
51 — Tétano. Botulismo. 
52 — Mormo. (**) A Ruiva, doença bacteriana, foi reunida à peste dos porcos por comodidade 

didática. 
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53 — Tuberculose. 
54 — Enterite paratuberculosa ou doença de Johne. Pseudo-tuber 

culoses. 

Cogumelos 

55 — Actinomicoses. Linfangite epizoótica. 
56 — Tinhas de animais domésticos. Aspergilose. 

(f ~ 0 e 

Na redação dos pontos deste programa, tendemos a agrupar sempre 
que possível, as doenças afins; em muitos casos prevaleceram razões de 
ordem didática. Como seria impossível, no curso de um ano letivo, cui
dar de todas as doenças infetuosas e parasitárias de animais domésticos, 
houve preocupação de ressaltar as que ocorrem no Brasil. O curso será 
completado por demonstrações teórico-práticas feitas por técnicos espe
cialistas do Instituto Biológico, em seus laboratórios. 

P R O G R A M A D A 4* CADEIRA — PATOLOGIA E CLÍNICAS 
CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA 

(2a parte) 

PATOLOGIA DO APARELHO GÊNITO-URINÁRIO E DO APARELHO 
M A M Á R I O D A F Ê M E A 

Lesões tróficas do úbere 
Retenção da secreção — Agalaxia 
Mamites 
Obliteração — Feridas — Tumores 
Tumores do ovário 
Salpingite — Metrite 
Tumores do útero — da vagina 
Retroversão da bexiga 
Hérnia inguinal da cadela 

Do aparelho visual 
Lesões da órbita 
Anomalias, lesões e tumores das pálpebras 
Conjuntivite 
Prolapso do globo — Dacriocistite 
Queratite 
Lesões dos diversos meios oculares 
Fluxão periódica 

Do aparelho locomotor 
Miosites — Atrofias e hérnias musculares 
Distensão dos tendões — Sinovite 
Ruptura do suspensor da munheca 
Idem do tendão de Aquiles 
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Desinserção dos tendões 
Sinovite tendinosa 
Osteíte — Périostite 
Sôbre-ossos — Fôrmas — Esparavão 
Fratura dos ossos 
Idem da coluna vertebral 
Feridas ósseas 
Artrites — Principais hidartroses 
Esforço da paleta — da coxa da munheca 
As principais luxações: da rótula, escâpulo-umeral, dorso lombar 
Eczema da coroa 
Idem dos dedos do cão 
Furúnculo interdigital 
Podofilite vegetante 
Contusão da sola — Bleimas 
Seima 
Gavarro 
Aguamento agudo — crônico 
Encravadura — Prego da rua 
Querafilocéle 
Encastelamento 
Podotroquilite 
Da pele e do tecido conjuntico sub-cutâneo 
Higromas do cotovelo, do joelho, do jarrete 
Mal da nuca, da cernelha 
Flegmão sub-parotídeo 
OBSTETRÍCIA 

Definição da matéria 

Eutocia 

Anatomia da bacia das diversas fêmeas domésticas 
Anatomia dos órgãos genitais 
Fisiologia da gestação 
A vida genital 
Fecundação — Gestação 
Modificações sofridas pela gestante 
Sinais e características da gestação 
Desenvolvimento e fisiologia do feto 
O parto 

Sinais precursores 
Fisiologia e Sintomatologia do parto 
Fenômenos consecutivos 
Cuidados a serem dispensados à parturiente, ao recém-nascido 
Idem a serem tomados pelo profissional 
Apresentações e Posições. 
Distócia 
Patologia das funções de reprodução: 
de causas anatômicas 

— Pelvimetria 
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de causas patológicas 
O aborto esporádico — infetuoso 

Patologia do ovo 
Do cordão 
Das membranas 
Do feto 
A pluriparidade 
Anomalias de apresentação e de posição 

Material obstétrico 

Laços, Passa-laços, Porta-laços 
Cabrestos, Ganchos, Empurradores 
Fórceps 
Embriotomòs 

Operações praticadas sôbre a fêmea 

Aborto, parto prematuro 
Histerotomia, Histerectomia 

Operações praticadas sôbre o feto 

Incruentos 
As diversas embriotomias 

Acidentes consecutivos ao Parto 
No feto: de natureza anatômica, fisiológica, infecciosa 
N a recém-parida: por ferimento, infecção, incapacidade funcional 

P R O G R A M A D A 5 a C A D E I R A — P A T O L O G I A E CLÍNICA M É D I C A S 

(2.a cadeira) 

Normas gerais para o exame dos doentes 
Exploração clínica 
Anamnese 
Aspectos gerais dos doentes 
Exame da pele e anexos; suas afecções 
Mamas; suas afecções 
Exame das mucosas aparentes 

Semiologia do aparelho digestivo: 

Boca, faringe e esôfago; suas afecções 
Ruminação. Eructação. 
Abdômen. Afecções do tubo digestivo e peritôneo 
Exploração retal. Defecação. Coprologia clínica 
Fígado; suas afecções 
Moléstias da nutrição 
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Semiologia do aparelho respiratório: 

Muflo, cavidades nasais e sinus; suas afecções 
Laringe e traquéia; suas afecções 
Tórax; afecções pulmonares. Afecções da pleura 

Semiologia do aparelho circulatório: 

Coração, artérias e veias; suas afecções 
Sangue; hematologia clínica 

Semiologia dos gânglios e vasos linfáticos; suas afecções 

Semiologia do aparelho urinário: 
Rim, bexiga e uretra; suas afecções 
Exame da urina e seu valor clínico 

Semiologia do aparelho genital: 

Dos machos; suas afecções 
Das fêmeas; suas afecções. Gestação. 

Semiologia do sistema nervoso; suas afecções: 

Semiologia dos órgãos da locomoção: 
Afecção dos ossos 

Semiologia dos órgãos da visão; suas afecções: 

Intoxicações 

43 
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E S C O L A S U P E R I O R D E A G R I C U L T U R A 

"LUIZ D E Q U E I R O Z " 

A Escola manterá normalmente u m curso superior de 

agricultura em quatro anos, no qual habilitará técnicos para 

superintenderem estações experimentais, para a exploração 

racional das propriedades agrícolas e demais atribuições refe

rentes à profissão de agrônomo e engenheiro agrônomo, e con

ferirá aos que concluírem este curso o diploma de engenheiro 
agrônomo. 

Extraordinariamente a Escola manterá os seguintes 
cursos: 

o) cursos equiparados ao normal para todos os efeitos 
legais; 

6) cursos de especialização para estudantes de agro

nomia, agrônomos ou engenheiros agrônomos, nos quais serão 

tratados assuntos relativos às cadeiras professadas na Escola 

ou que tenham relação com a agronomia; 

c) cursos de aperfeiçoamento que se destinem a ampliar 

os conhecimentos de qualquer das disciplinas professadas na 

Escola; 

d) cursos livres em que serão tratados assuntos de in

teresse geral ou relacionados com qualquer das disciplinas 

professadas na Escola; 

e) cursos de extensão universitária que serão feitos por 

meio de conferências. 



PROGRAMAS DOS CURSOS 

l.a CADEIRA FÍSICA 

ESTUDO DOS GASES E NOÇÕES DE TERMODINÂMICA 

1 — Lei de Mariotte. Lei de Gay Lussac. Lei combinada. Defini
ção de gases perfeitos. Temperatura absoluta. Mistura dos gases a 
temperaturas e pressões diferentes. Constante dos gases perfeitos. 

2 — Teoria cinética dos gases. Equação de Van der Waals. 
3 — Densidade dos gases. Cálculo da massa de um volume de gás 
a uma temperatura e pressão dadas. Medida da densidade de u m gás 
em relação ao ar. Massa do litro de ar. 

4 — Calor específico dos gases a pressão e volume constante. Es
tudo das transformações de uma massa de gás. Adiabáticas. Fórmula 
de Laplace e Poisson. Determinação de _Ç_ 

C 
5 — Equivalente mecânico da caloria. Princípio da equivalência. 

Ciclos fechados. Determinação do equivalente mecânico da caloria. Re
lação entre o equivalente mecânico da caloria e do calor específico 
dos gases. 

6 — Densidade dos vapores. Determinação de u m volume de ar 
úmido. 

7 — Liquefação dos gases. Ponto crítico. Curvas isotérmicas. Vá
rios métodos de liquefação. Ar líquido. 

8 — Higrometria. Definições. Higrômetros de condensação. Psi-
crômetros. Higrômetros químicos. Higrômetro registrador. 

9_— Noções sôbre termodinâmica. Princípio da conservação da 
energia. Energia interna de uma massa de gás. Lei de Joule. Prin
cípio de Carnot. Rendimento das máquinas térmicas. Degradação da 
energia. 
METEOROLOGIA 
10 — Objeto e utilidade da meteorologia. Atmosfera; sua com
posição. « 

11 — Leitura do barômetro. Correções. Bárômetros registradoras. 
12 — Variações locais da pressão. Isóbaras. Gradiente. Redução 

das pressões ao nível do mar. 
18 — Ventos. Correntes de aspiração e de impulsão. As grandes 

correntes da circulação atmosférica. Alíseos e contra-alíseos. Calmas 
equatoriais e tropicais. 

14 — Classificação dos ventos. Distribuição das pressões sôbre o 
globo. Áreas ciclônicas e anticiclônicas. Ciclones, trombas e tornados. 
Tempestades. 

15 — Observação dos ventos. Cataventos e anemômetros. Pressão 
exercida pelos ventos. Ação dos ventos sôbre a vegetação. 
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16 — Calor solar, absorpção pela atmosfera. Actonometria. In-
solação. Irradiação noturna. 

17 — Variações regulares e irregulares da temperatura. Tempera
turas médias, normais, extremas. Temperatura do solo. Isotermas. In
fluência da temperatura sôbre a vegetação. 

18 — Evaporação. Evaporômetros. Meteoros aquosos. Orvalho, 
geada, nevoeiros e nuvens. Chuvas. Pluviômetros. Influência das chu
vas sôbre a vegetação. Neve e Saraiva. 

19 — Meteoros luminosos. Influência da luz sôbre a vegetação. 
Meteoros elétricos. 

20 — A previsão do tempo. 
21 — Climas. Influência da latitude, da altitude, da exposição, das 

grandes massas da água e da vegetação sôbre os climas. 
22 — Classificação dos climas. O clima do Brasil. 

E L E T R I C I D A D E 

23 — Eletrostática. Fenômenos fundamentais da eletricidade. Ele-
trização superficial dos condutores. Influência eletrostática. 

24 — Campo elétrico. Linhas de força. Trabalho elétrico. Po
tencial. Cálculo e medida do potencial. 

25 — Capacidade elétrica. Condensação. Condensadores. Associa
ção dos condensadores. Energia de u m condutor eletrizado. 

26 — Magnetismo. Propriedade dos imãs. Ação mútua dos imãs. 
Massa magnética. Constituição dos imãs. Campo magnético de u m 
imãn. Intensidade do campo magnético. Gauss. 

27 — Linhas de força. Espetros magnéticos. Campo uniforme. 
Ação de u m campo uniforme sôbre u m ima. Polo magnético. Intensi
dade de imantação. 

28 — Magnetismo terrestre. Declinação e inclinação magnética. 
Variações da declinação e inclinação. 

29 — Eletromagnetismo. Fenômenos gerais da corrente elétrica. 
Intensidade da corrente. Ampère. Quatidade de eletricidade. Coulomb. 

30 — Leis da corrente. Calor desprendido pelas correntes. Lei de 
Joule. Resistência elétrica. Ohm. Diferença de potenciais elétricos. 
.Força eletromotriz. Volt. Lei de Ohm. 

31 — Leis de O h m relativas a resistência de u m condutor homo
gêneo e de secção constante. Correntes derivadas. Medida das resistên
cias e das forças eletro-motrizes. 

32 — Efeitos químicos das correntes. Teoria de Arrhenius. Leis 
de Faraday. Dissociação eletrolítica. Aplicação à química da teoria de 
dissociação eletrolítica. O símbolo P H como indicador da aridez a alca-
linidade dos meios. 

33 — Eletromagnetismo. Descoberta de Oerested. Regra de A m 
père e Maxwel. Campo magnético de uma corrente. Lei de Laplace. 
Intensidade do campo no centro de uma corrente circular e no interior 
de uma bobina indefinida. 

34 — Ação dos campos magnéticos sôbre u m elemento de corrente. 
Lei de Laplace. Movimento de rotação criado pelas forças eletroma
gnéticas. Roda de Barlow. Ação das correntes sôbre as correntes. 

35 — Imantação. Fluxo magnético. Trabalho eletromagnético. 
Permeabilidade magnética. Imantação em u m campo magnético cres
cente. Histérese. Ciclos de imantação. Circuito magnético. Força 
magneto-motriz. 
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Wattímetroí 1 V a n 6 m e t r ° ' a M p e r í m e t r o e VQltímetro. Eletrodinamômetro. 

TTr,;/^r'UT^adeS,^UnÍdade? eíetromagnéticas. Sistema eletrostático 
Unidades práticas. Comparação das diversas unidades elétricas Di 
mensoes das unidades. 

38 — Indução eletromagnética. Indução pelas correntes, pelos imãs, 
« S L 8 ^ tfrra. Lei de Lens. Lei geral da indução. Sentido dá 
força eletro-motriz de mdução. Regras de Maxwel e Fleming. Quan
tidade de eletricidade induzida. Lei de Neumann. 
» w , 3 9 T .Se^-indlíSa.0- Coeficiente de self-indução. Expressão de força 
eletromotriz de self-induçao. Variações da corrente na abertura e no 
fechamento. Indução nas massas metálicas. Correntes de Foucault 

40 — Corrente alternativa. Força eletromotriz senuísoidal Pe
ríodo. Freqüência. Circuito com self, circuito com capacidade efeito 
combinado do self e da capacidade. Ressonância, impedância, reatância e 
capacitancia. Intensidade eficaz, força eletromotriz eficaz. Intensidade 
media. Potência média. Fator de potência. 

41 — Noções sôbre as correntes polifásicas. 
. -t2, 7" C a m P o magnético girante produzido pelas correntes difásicas 

e triiasicas. Ação desses campos sôbre u m imã e sôbre um circuito fe
chado; rotor em gaiola ou em lanterna. 

43 — Noções sôbre a iluminação elétrica. Lâmpadas de arco e de in-
candescencia. Reguladores de lâmpadas de arco. 
_, 44 — Noções sôbre os geradores e motores de correntes contínuas 
Central elétrica. 

46 — Noções sôbre os alternadores e alterno-motores. Central 
Elétrica. 

46 — Noções sôbre transformadores e bobinas de indução. Esta
ções transformadoras. 

47 — Efeitos das descargas oscilantes. Experiência de Tesla. Ondas 
eletromagnéticas. Noções sôbre radiotelegrafia e radiotelefonia. 

• 4 8 ~ P e s c a r ^ a n o s gases rarefeitos. Tubos de Geissler e Croockes. 
Raios catodicos. Raios canais. Elétrons. Raios Roengten, Radiografia 

49 — Radioatividade. Elementos radioativos. Efeitos da radiação 
do radio. Natureza da radiação do rádio. Radioatividade induzida e 
emanação do radio. Duração da vida do rádio. 

50 — Idéias sôbre a constituição da. matéria. O átomo de Ruther-
ford e o modelo atômico de Bohr. Ionização dos átomos. 

2* C A D E I R A — QUÍMICA A G R Í C O L A 

8.° ANO — CURSO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 

O solo e a ciência do solo. Formação dos solos; fatores físicos, quí-
??°«i? DI0l0«7C0S- Desagregação e decomposição dos silicatos: Ação 
hidrolítica da água, ação dos ácidos, dos sais e do húmus. Transporte 
dos produtos de desagregação: a seco, pela água, pelo vento. Compo
nentes dos solos. 

Circulação das soluções salinas no solo. Lavagem dos solos. Erosão 
em relação a causas, efeitos e meios de atenuá-la. 

Húmus e sua formação: decomposição da matéria orgânica e fato
res que a favorecem ou a retardam. Química do húmus e métodos em
pregados na determinação do húmus no solo. Formação de piçarras. 
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Análises físicas e mecânicas do solo: fórmula de Stokes e seu em
prego para estabelecimento de métodos para essas análises. Métodos 
em voga. Estrutura dos solos, coesão e coloração. Relação entre o solo 
e o ar atmosférico. Relação entre o ar e o calor. 

Análise química do solo — sua importância na determinação da fer
tilidade dos solos e os métodos para isso usados. 

Biologia do solo: influência dos vegetais nos solos e bactérias fixa-
doras do azoto do ar e transformadoras do azoto em combinações orgâ
nicas. Influência das bactérias na mobilização do fósforo e potássio 
pouco solúveis no solo. Métodos usados nesse estado. 

Classificação dos solos, de acordo com os característicos que lhes 
são impressos pela ação do clima. Tipos de solos lacteríticos, podsóli-
cos e outros. 

Propriedades dos solos: poder absorvente e catalítico. 
Reação dos solos: sua influência e métodos para determiná-la. 

Adubos e adubações 
O emprego de adubos minerais. Experiências de vegetação em vasos 
e no campo. Maneira de executá-las. Cálculo de erro provável. Inter
pretação dos resultados. Métodos de eliminação dos erros sistemáticos: 
Método-standard, de Mitscherlich, de Knut e Vik, de Surface-Pearl, de 
Richey e outros. 

Adubos fosfatados: pó de osso, fosfato precipitado, superfosfato sim
ples e duplo, Renânia fosfato e fosfatos naturais. Escórias de Thomas. 
Adubos azotados: nitrato de sódio e de cálcio, sulfato de amônio, uréia, 
cianâmida de cálcio, pós de sangue. Adubos potássicos: cloreto e sulfato 
de potássio, cinzas, sais de Stass-furth, etc. 

Adubos orgânicos: sua obtenção e emprego, isoladamente ou em as
sociação com adubos minerais. 

Precauções a serem tomadas na compra de adubos. 

Q U Í M I C A V E G E T A L 

Introdução ao estudo da química vegetal 

As reações químicas nos organismos vivos. Química dos enzimas. 
Leis e princípios que regulam o metabolismo vegetal. 

Água. Importância para as plantas. Absorpção pela raiz. Fatores 
externos que influem sôbre esta absorpção. Absorpção pelos outros ór
gãos da planta. Transpiração. Influência do solo e do clima sôbre a 
transpiração. 

Alimentação mineral. Generalidades. Composição mineral dos di
versos órgãos. Metabolismo mineral nas raízes e órgãos subterrâneos 
de reserva; nos caules; nas gemas e nas folhas; nos frutos e nas semen
tes, durante os diversos períodos de desenvolvimento. 

Assimilação do carbono. Considerações históricas. Síntese foto-
química dos açúcares: Papel dos cloroplastas, da matéria corante e do 
estroma. Cloroplastas inativos. Pigmento dos cloroplastas. Clorofila; 
propriedades físico-químicas. Papel que desempenha na assimilação do 
carbono. 

Hipóteses que servem para explicar o fenômeno químico na síntese 
dos hidratos de carbono. 

* 
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Hidrates de carbono de reserva nas sementes 

í-^ÜKftÜ^^ sementes verdes. 
das sementes em repouso. rannose. Outros pohssacarídeos 

Resorpção de açúcares e hidrates de carbono pelas sementes em germinação 

fc-^SÍS!^ Zünogêneo; di-
maltose e maltose. diastase sobre o amido. Iso-

Resorpção da celulose de reserva 
Citase. Produtos que se formam. 

Metabolismo dos hidratos de carbono nos órgãos subterrâneos de reserva 

se, gAencntn:LenCOntradOS- ÁÇÚCareS akoóis' *»~ sacarose, rafino-

Os polissacarídeos do grupo da inulina 

Propriedades gerais - Sinistrina, trfticina, graminina. 

O amido nos órgãos subterrâneos de reserva 
Proporção de amido nos rizomas e tubérculos. 

Dextrano, manano, galactano, celulose de reserva 

e de^tividade1.^10 d°S hÍdrat°S de Carb°n° durante ° Período de rW™° 

Metabolismo dos hidratos de carbono nos brotos e gemas 

™=»HÍdrat0S de i
carb.ono encontrados — Manita, dulcita, glicose, saca

rose, rafmose, estaquiose, amido, inulina, celulose de reserva — Resor
pção e formação dos hidratos de carbono nos brotos. 
Metabolismo nas folhas 

Importância do amido nas folhas. Experiências de Sachas — Pro
dução artificial de amido pela introdução de açúcar — Dissolução de 
amido e transporte de açúcar — Enzimas amilolíticos — 0 chamado 
amido transitório — Resorpção de açúcar pelas folhas. 
Metabolismo nos-frutos 
Transformações operadas durante a maturação dos frutos — Açú
cares nos frutos maduros — invertina. 

Os lipóides no metabolismo das plantas 

Lipóides utilizados na alimentação das plantas — Métodos empre
gados para o seu estudo — Importância das gorduras para as plantas 
— Ácidos graxos e glicerina nas sementes — Ácidos graxos livres — 
produtos de transformação dos ácidos graxos — Transporte das emul-
soes graxas — Papel da glicerina — Transformação das gorduras em 
açúcares. 
Os citolipóides das plantas — Os fosfolipóides 

Formação, constituição e importância para as plantas. 
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Esterrinolipóides nas plantas e sementes 

CEROLIPÓIDES: — Existência e formação nas plantas. 

A Z O T O : — Papel na alimentação vegetal. Assimilação do amoníaco, 
dos nitratos e das substâncias orgânicas azotadas pelas raízes. 

Metabolismo das albuminas nas folhas, gemas, frutos, sementes e raízes, 
nos seus diversos estados de desenvolvimento 

A S S U B S T Â N C I A S PROTÉICAS D A S S E M E N T E S M A D U R A S : — 
Resorpção delas durante a germinação; regeneração pelo embrião. Mo
bilização das albuminas. Enzimas proteolíticos. Produtos primários e 
secundários da decomposição das albuminas. 

RESPIRAÇÃO: — Generalidades. As trocas gasosas na respiração 
dos diversos órgãos. Relação entre a respiração e os períodos de desen
volvimento. Influência dos fatores externos. Os materiais utilizados na 
respiração. Produtos da oxidacão sem desdobramento da molécula de 
açúcar. Formação do ácido glucônico, sorbose. Produtos incompletos da 
oxidacão dos açúcares, com desdobramento da molécula de açúcar. For
mação dos ácidos orgânicos. Os ácidos oxálico, málico, tartárico, sucí-
nico, fumárico, cítrico. Distribuição da acidez. Os ácidos nos frutos em 
maturação. Oxidacão das gorduras e das outras substâncias azotadas. 
Absorpção do oxigênio combinado. 

B A S E S PÚRICAS: — Generalidades. Cateína e teobromina. For
mação e propriedades principais. 

GLICÓSIDES: — Glicósides que pela sua decomposição produzem 
o ácido cianídrico. Amigdalina, durrina, faseolunatina, etc. 
Alcalóides 

Importância e papel dos alcalóides no metabolismo das plantas. Al
guns dos alcalóides principais. 

PARTE PRÁTICA 

Química dos adubos 

Análises dos fosfatos e da escória de Thomas. 
Dosagem do P206 solúvel n'água, no ácido cítrico e nos ácidos con

centrados. 
Análise dos adubos amoniacais. 
Análise dos nitratos. 
Análise dos adubos potássicos. 
Análises de u m adubo de curral — Tomada da amostra. Dosagens 

do N total, do P205 e do K20. 

Química do solo 

Análise completa de uma terra sob o ponto de vista agrícola. 

Química vegetal 

Dosagem da água. Dosagem da albumina bruta e pura. Dosagem 
dos ácidos málico, oxálico, cítrico e sucínico. Dosagem do amoníaco e 
dos nitratos. Análise das cinzas. Dosagem de u m alcalóide. 
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Experiências 

E m vaso, pelo método de Mitscherlich e outros. Protocolo de exne-
nencias e interpretação dos dados obtidos. 

3.a C A D E I R A — B O T Â N I C A G E R A L 

FISIOLOGIA VEGETAL 

l.a PARTE — ABSORPÇÃO DE MATÉRIA E ENERGIA 

A — Absorpção de carbono e acúmulo de energia potencial 

1 — Fontes de carbono para a planta. Método das culturas artificiais 
— Métodos de pesquisas e de estudos dos processos de nutrição' 

com anídndo carbônico. Libertação de oxigênio pela planta. 
3 — Produtos da assimilação do carbono. 
4 — Os plastídeos verdes como órgãos especiais da assimilação. 
5 — Clorofila, sua composição química, estrutura e propriedades 
6 — Pigmentos que acompanham a clorofila. 
7 — Condições para a formação da clorofila. Estiolamento e clorose. 
8 — A importância da luz para a assimilação do carbono. Fotos-

síntese. Quimiossíntese. 
9 — Relação entre a clorofila e a absorpção da energia luminosa 

Propriedades óticas da clorofila. Reações íntimas da fotossíntese. 
10 — Relações quantitativas entre a energia absorvida e a energia 

armazenada na planta. 
11 — Estrutura da folha e assimilação. 
12 — Assimilação e sua dependência com a luz. Plantas de luz e 

de sombra. 
.13 — Relação entre a assimilação e a quantidade de anídrido car

bônico. O ciclo do anídrido carbônico na Natureza. 
. j 1 4 , : - EeIacao entre a assimilação e temperatura. Ação intermediá
ria de diversos fatores no processo da assimilação. Lei dos fatores limites. 
B — Absorpção do Nitrogênio do solo e do ar 

15 — Fontes de Nitrogênio para as plantas. 
16 — Absorpção do Nitrogênio do solo. 
17 — Nitratos e sais de Amônio como fontes de Nitrogênio. Acidez 

fisiológica dos sais. 
18 — Os produtos da assimilação do Nitrogênio e suas ligações com 

a fotossíntese. 
19 — Assimilação do Nitrogênio atmosférico pelas bactérias do solo. 
20 — Assimilação do Nitrogênio molecular pelas plantas Legumi-

nosas. 
21 — Ciclo do Nitrogênio na Natureza. Fertilizantes nitrogenados. 

C — Absorpção dos elementos minerais 
22 — Os constituintes da cinza da planta. Sua composição e origem. 
23 — Importância dos diferentes grupos constituintes da cinza. Ele

mentos nutritivos como reguladores do processo vital. 
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24 — Enxofre e fósforo. Suas funções na planta e seus ciclos na 
natureza. 

26 — Regra geral dos cationtes e sua atividade específica. 
26 — Propriedades tóxicas de sais simples. Soluções balanceadas. 
27 — Nutrição mineral da planta. 

2* PARTE — RELAÇÃO DA ÁGUA PARA A PLANTA 

A — Importância da água na vida da célula. A célula como um sistema 
coloidal osmótico 

28 — Saturação da célula com água como condição essencial de 
vida. A necessidade de água nas diferentes partes da planta. 

29 — Concepção geral do estado coloidal. Propriedades fundamen
tais dos colóides. Fenômeno de coagulação. 

30 — A célula como u m sistema coloidal. Propriedades osmóticas 
da membrana celular. Leis gerais de osmose. 

31 — Impermeabilidade do protoplasma e o fenômeno de plasmó-
lise. Propriedades osmóticas do suco celular, e métodos para determi
ná-las. 

32 — Substâncias que causam plasmólises temporárias. Permea
bilidade da membrana protoplásmica para as diferentes substâncias e o 
problema da sua composição e estrutura. 

33 — Condições para o acúmulo de substâncias solúveis na célula. 
Importância da alteração química nas substâncias para o seu acúmulo. 

34 — Mudança do estado coloidal do protoplasma e sua influência 
nas propriedades osmóticas. Coagulação e morte do protoplasma. 

35 — Influência das baixas temperaturas para as plantas. Conge-
lação e morte pelo gelo. 
B — Absorpção da água 

36 — Idéia geral sôbre a variação de água. Quantidade de água 
absorvida pelas plantas. 

37 — Leis que governam a entrada de água nas células. Tensão 
de sucção e métodos para a sua determinação. 

38 — Tensão de sucção e pressão de exsudação do sistema radi-
cular. Pressão da raiz, gutação. 

89 — O mecanismo osmótico da pressão radicular. 
40 — Absorpção da água do solo. Forças do solo sôbre a retenção 

da água. 
41 — Influência das condições exteriores sôbre a absorpção da água. 

Métodos de estudo sôbre a absorpção da água pelas raízes. 
42 — Absorpção da água pelas partes aéreas da planta. 
43 — Absorpção das substâncias encontradas em solução no solo. 

C — A perda de água pela planta 

44 — Transpiração e seu papel na vida da planta. 
45 — Métodos de estado. 
46 — Natureza física da transpiração. 
47 — A estrutura da folha como u m fator na transpiração. Trans

piração estomática e cuticular. 
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48 — Aparelho estomatífero da planta. Movimentos dos estornas 
seu estudo. ==««uas, 

49 — Regulação da transpiração. 
50 — Murchamento e sua significação fisiológica. 

TU- ^-C A conservação da água nas plantas de deserto. Xerófitas 
Mesofitas e Hidrófitas. smuxutui, 

52 — Correlação entre a assimilação e transpiração. 
53 — Eficiência da transpiração, água exigida. 

v ~54 U- Efeitos do ambiente na estrutura dos órgãos de transpiração 
Xeromorfismo e resistência da planta. »F"«v»o. 

D — Transporte da água 
55 — O percurso da água de deslocação. 

56 — Deslocamento osmótico da água. 
x57 — deslocamento da água nos vasos. Dinâmica da água cor
rente. Influencia da transpiração. 

58 — Ascenção da água no tronco da árvore. Tensão da água nos 
vasos. A teoria da coesão. 
59 — Compressão dos vasos durante a ascenção da água. A pre
sença do ar nos vasos. 

60 — Razão do movimento da água na planta. Resistência da ma
deira. Participação de fatores intermediários no transporte da água. 
3.a PARTE — UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE RESERVA E LI

B E R T A Ç Ã O D E E N E R G I A 
A — Substâncias orgânicas como alimento da planta 
ü — Reservas de substâncias nas sementes e outros órgãos. Sua 
utilização na germinação. 
62 — Tipos de carbohidratos de reserva, seus produtos de hidrólise. 

63 — Desdobramento enzimático dos polissacarídeos. Amilase e ci-
tase. Hidrólise dos dissacarídeos em glicosídeos. 
64 — Propriedades gerais das enzimas. Métodos de isolamento e 
purificação. 
65 — Gorduras e sua utilização na germinação. Lipóides e fosfatí-
deos. Ácidos orgânicos. 
66 — Proteínas de reserva e produtos de sua decomposição hidro-
htica. 
. -7 — Mudança das substâncias nitrogenadas na germinação. Des
truição enzimática das proteínas e síntese da asparagina. 
• 68 —,Pr°teínas do protoplasma e do núcleo. Síntese das substân

cias protéicas na planta. 
69 — Nutrição de microorganismos saprofíticos e das plantas su
periores. 
70 — Nutrição dos parasitas. Plantas insetívoras. 

J 1 ~ Deslocamento das substâncias orgânicas. Acúmulo de ali
mentos de reserva. 
B — Respiração e Fermentação 
72 — Papel e natureza da respiração. 

73 — Métodos de estudo da respiração. Intensidade e local da res
piração nas diferentes plantas. 
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74 — Substâncias consumidas durante a respiração. Coeficiente res
piratório. 

75 — Respiração às expensas de substâncias minerais. Bactérias 
nitrificadoras. Sulfo-bactérias e ferro-bactérias. 

76 — Respiração anaeróbica e fermentação alcoólica. 
77 — Enzimas e sua química na fermentação alcoólica. 
78 — Fermentação ácida. 
79 — Relação entre fermentação e respiração. Oxidacão fisioló

gica e sua química. 
80 — Influência dos fatores internos e externos na respiração e 

fermentação. 

4.a P A R T E — C R E S C I M E N T O E M O V I M E N T O 

A — Crescimento 

81 — Leis gerais do crescimento e sua fórmula matemática. 
82 — Crescimento individual da célula e seu mecanismo. Os três 

estados de crescimento: desenvolvimento embrional, expansão e diferen
ciação interna. 

83 — Periodicidade de crescimento. Período de repouso. 
84 — Germinação da semente. 
85 — Influência da temperatura no crescimento. Organismos ter-

mófilos. 
86 — Efeitos da luz no crescimento. Periodicidade diária do cres

cimento. Ação formadora da luz. 
B — Movimentos e sensibilidade das plantas 

87 — Movimento da planta e seu mecanismo. Sensibilidade. 
88 — Fototropismo. 
89 — Geotropismo. 
90 — Quimiotropismo, hidrotropismo e termotropismo. 
91 — Movimentos das plantas trepadeiras e volúveis. 
92 — Movimentos nictinásticos e seismonásticos. 

B O T Â N I C A E S P E C I A L 

Taxinomia: — Princípios gerais da classificação botânica. Classi
ficações práticas ou artificiais, filogenéticas ou naturais e mixtas. 

Princípio da subordinação dos caracteres. Sub-divisões das classi
ficações. Nomenclatura botânica. 

l.a Secção — 
2 a • — 
3.» " — 
4_a » 
6 a " — 
6 a " — 
y a » 
8.a " — 
9.» " — 
10.» " — 

Esquizofitos — Caracteres gerais, desenv. rep. utilidade 
Mixomicetos — m m 
Flagelados — " " " » 
Dinoflagelados — " " 
Bacilaríf itos — " " " " 
Conjugadas — » » » 
Clorofíceas — » » » » 
Carófitas — " " » " » 
Teofíceas — " " " " 
Rodofíceas — " " » » » 
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11.* Secção 
12.» » 
1 3 a " 

— Eumícetos — Car 
— Líquens — 
— Embrófitos assifonó 

gamos 

Caracteres gerais, desenv. rep. utilidade 

I — Sub-Secção — Briófitos: Hopáticos e Muscíneos. Caracteres 
gerais, fôrma, estrutura dos órgãos vegetativos, reprodução e utilidade. 

II — Sub-Secção — Ptoridófitos: — Folicíneas. Equisitíneas e Li-
copodmeas — Caracteres gerais, fôrma, estrutura dos órgãos vegetati
vos, reprodução e utilidade. 

13.a Secção — Embriófitos sifonógamos — Caracteres gerais. 
I — Sub-Secção — Ginospermas — Caraeteres gerais reprodução, 

estrutura dos órgãos vegetativos, reprodução e aplicações. 
a) Classe — Cicadeles — Família — Cicadáceas. 
b) Classe — Coniferales — Família — Taxáceas e Pináceas. 
c) Classe — Gnetales — Família — Gnetáceas. 
II — Sub-Secção — Angiospermas — Caracteres gerais, estrutura 

dos órgãos vegetativos, reprodução. 
a) Classe — Monocotiledôneos — Caracteres gerais, estruturas da 

raiz, do caule, da folha e da flor — Reprodução e aplicações. 
Tifáceas e Pandanales 

Gramináceas e Ciperáceas 
Palmáceas 
Aráceas e Lernáceas 
Bromaliáceas 
Junáceas, Liliáceas, Amarilidáceas, 
Dioscoreáceas, Iridáceas. 
Musáceas, — Zingiberáceas. Caná-
ceas. Marantáceas. 
Família Orquidáceas. 

b) Classe — Dicotiledôneos — Caracteres gerais, fôrma, estrutu
ra da raiz, caule, folha, flor. Reprodução e aplicações. 

1.» 
2.a 
3a 

4.a 
5a 

6a 

7a 

8a 

Série 
n 
W 

n 

» 
n 

» 

>t 

— Pandanales 
— Glumifloras 
— Príncipes 
— Espatifloras 
— Farinosas 
— Lilifloras 

— Scitamíneas 

— Microspermas 

Fa mílias: 
» 
» 
n 
n 

» 

• 

» 

§) Sub-classe — Arquiclamídeas 

1.* Série 
2.a Série 
3 a Série 
4.a Série 
5.a Série 
6 a Série 

7.a Série 
8 a Série 
9 a Série 

Verticiladas — 
Piperales — 
Salicales — 
Juglandales — 
Fagales — 
Urticales — 

Santales — 
Poligonales 
Centrospermas 

1 0 a Série — Ranales 

Família Casuarináceas 
Piperáceas 

" Salicáceas 
Juglandáceas 
Fagáceas e Betuláceas 
Ulmácea., Urticáceas, Moráceas e 
sub-família Moróideas, Artocarpói-
deas e Canabóideas. 

" Lorantáceas 
Poligonáceas 

— " Chenopodiáceas, A m a r a n t á -
ceas, Baseláceas, Coropoliáceas, 
Ninfoleáceas, Ranunquilá c e a s, 
Magnoliáceas, Anonáceas, Miristi-
cáceas, Berberidáceas, Lauráceas. 
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11a Série 

12a Série 

13a Série 

14a Série 

16a Série 
16a Série 

17.* Série • 

18a Série 
19* Série 

Roedales — 

Rosales — 

Geraniales — 

Sapindales — 

Ramnales — 
Malvales — 

Parietales — 

Opuntiales 
Mirtifloras 

Família 

20.a Série — Umbelifloras — 

Crucíferas, Papaveráceas, Capari-
dáceas, Resedáceas. 
Platanáceas, Saxifragáceas, Ro-
sáceas, Leguminosas e suas sub-
famílias. Mimosáceas, Cesalpiná-
ceas e Papilionáceas. 
Rutáceas, Meliáceas, Lináceas, Gê-
raniáceas, Eritroxiláceas, Eufor-
biáceas. 
Aquifoliáceas, Anacardiáceas, Sa-
pindáceas. 
Vitáceas. 
Tiliáceas, Bombacáceas, Estero-
culiáceas. 
Teáceas, Gutíferas, Bixáceas, Ca-
ricáceas, Passifloráceas, Violáceas, 
Begoniáceas. 
Cactáceas. 
Lecitidiáceas, Punicáceas, Mirtá-
ceas, Melastomáceas, Óenoterá-
ceas. 
Araliáceas, Umbelíferas. 

§§) Sub-classe — Metaclamídeas 

1.* Série — Ericales — 
2.* Série — Primulales — 
3.* Série — Ebenales — 

4.* Série — Conterias — 

5.* Série — Tubifloras — 

6.a Série — Rubiales — 

7.* Série — Cucurbitalcs — 
8.* Série — Campanuladas 

Família Ericáceas 
Primuláceas. 
Sapotáceas, Ebenáceas, Estiracá-
ceas. 
Oleáceas, Loganiáceas, Gentia-
neáceas, Apocináceas, Asclepia-
dáceas. 
Convulvoláceas, Solanáceas, Bor-
ragáceas, Verbenáceas, Labiá-
ceas, Escrofulariáceas, Bignoniá-
ceas, Pedaláceas. 
Rubiáceas, Caprifoliáceas, Vale-
rianáceas. 
Cucurbitáceas. 

- " Campanuláceas, Compostas. 

P A R T E APLICADA D A BOTÂNICA G E R A L 

Estudo da morfologia dos diversos órgãos vegetais. Dissecação das 
plantas. Métodos e coloração dos cortes histológicos. Técnica dos cor
tes à mão livre e a micrótomo. Montagem das preparações micros
cópicas. 

Reconhecimento das substâncias orgânicas e minerais contidas nas 
células. 

44 
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Estudo microscópico das células, membranas, núcleo, conteúdos ce
lulares e reações microquímicas. Cortes histológicos, interpretação e 
desenhos da raiz, caule, folha e órgãos florais em representantes de plan
tas Monocotiledôneas e em Embriófitas asifonógamos. Exame das for
mações epidérmicas, pêlos, estornas, criptas estomatíferas, etc. Estudo 
prático das funções fisiológicas, mediante montagem de aparelhos. 

P A R T E A P L I C A D A D A B O T Â N I C A ESPECIAL 

Instrumentos e utensílios para herborização. Colheita, secagem, co
lagem e rotulagem das plantas. Preparo do herbário. Exercícios prá
ticos para a determinação e classificação das plantas. Conhecimento 
prático das principais plantas úteis e nocivas à agricultura. Estudo no 
laboratório de diversos espécimes de fungos, algas, musgos, líquens, fe
tos, e desenho dos respectivos órgãos de reprodução. Estudo e desenho 
dos órgãos florais, diagramas florais das plantas agrícolas. Excursão 
pelo Parque da Escola. 

4 a C A D E I R A — A G R I C U L T U R A ESPECIAL 

1* PARTE — ELEMENTOS DE GENÉTICA VEGETAL — Resumo 
de histórico das teorias da Evolução. Lamarckismo, Darwinismo, Teo
ria de Weissmann. As mutações. Os cruzamentos. Mendelismo. Acli
mação. Métodos de seleção. Biometria: curvas de freqüência, medidas 
de dispersão, erro provável e correlação. Experiências de vegetação no 
campo. 

A parte de aplicação é dada em cada cultura. 
2 a P A R T E — G R A N D E S C U L T U R A S — constando de: 
C U L T U R A D O CAFÉEIRO: Histórico, Descrição botânica, Classi

ficação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima, Solo. 
Escolha e preparo das sementes. Melhoramentos. Sementeira. Plan
tação e transplantação. Trabalhos culturais. Adubações. Poda. Co
lheita. Secamente e benefício. Principais inimigos. Culturas intercala
das. Sombreamento. Combate às erosões. 

Cultura do Milho. — Histórico. Descrição botânica. Classificação 
de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. Es
colha e preparo da Semente. Melhoramento. Sementeira. Trabalhos 
culturais. Adubações. Colheita. Principais inimigos. Armazenamento. 
Conservação, Rotação de culturas. Culturas intercaladas. Milho para 
silagem e para fenação. 

Cultura do Arroz — Histórico. Descrição botânica. Classificação 
de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima, solo. Siste
m a de irrigação. Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Se
menteira. Trabalhos culturais. Adubações. Colheita. Batedura. Prin
cipais inimigos. Armazenamento. Conservação. 

Cultura do Trigo e da Aveia — Histórico. Descrição botânica. Clas
sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. 
Solo. Escolha preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Tra
balhos culturais. Adubações. Colheita. Batedura. Principais inimigos. 
Armazenamento. Conservação. 

Culturas do Feijão e da Soja — Histórico. Descrição botânica. Clas
sificação de espécie e variedades. Seu estado comparativo. Clima. Solo. 
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Escolha e preparo das sementes. Melhoramento. Sementeira. Trabalhos 
culturais. Adubações. Colheita. Principais inimigos. Armazenamento. 
Conservação. 

Cultura da batatinha — Histórico. Descrição botânica. Classifica
ção de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. 
Escolha e preparo da semente. Repouso fisiológico. Degenerescência. 
Melhoramento. Sementeira. Trabalhos culturais. Adubações. Colheita. 
Principais inimigos. Armazenamento. Conservação. 

Cultura da Cana de Açúcar — Histórico. Descripção botânica. Clas
sificação de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. 
Solo. Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Plantação. Tra
balhos culturais. Adubações. Colheita. Principais inimigos. 

Cultura da Mandioca — Histórico. Descrição botânica. Classifica
ção de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. 
Ciclo vegetativo. Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Plan
tação. Trabalhos culturais. Poda. Adubação. Colheita. Principais 
inimigos. 

Cultura do Algodoeiro — Histórico. Descrição botânica. Classifi
cação de espécies e variedades. Seu estado comparativo. Clima. Solo. 
Escolha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Trabalhos 
culturais. Adubções. Colheita. Principais inimigos. Métodos de ex
purgo. Armazenamento e Benefício. 

Cultura da Alfafa — Histórico. Descrição botânica. Classificação 
de espécies e variedades. Seu estudo comparativo. Clima. Solo. Es
colha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Inoculação do 
solo. Tratos culturais. Adubaçõs. Ceifa. Cura. Principais inimigos. 
Conservação e enfardamento. 

Cultura do Tabaco — Histórico. Descrição botânica. Classificação 
de espécies e variedades. Seu estado comparativo. Clima. Solo. Es
colha e preparo da semente. Melhoramento. Sementeira. Transplanta
ção. Trabalhos culturais. Adubações. Colheita. Principais inimigos. Ar
mazenamento e maturação. 

Cultura de Forragens diversas — Mucunas. Ervilhas de vaca e do 
Canadá. Cana forrageira. Jaraguá. Gordura. Gloris. Batata doce etc. P A S T A G E N S N A T U R A I S E ARTIFICIAIS 

Parte Prática — Execução das culturas estudadas com a aplicação 
do maior número de máquinas possível. Estado dos caracteres das prin
cipais variedades. Melhoramento das principais culturas. Excursões. 

5.a C A D E I R A — B R O M A T O L O G I A A N I M A L , Z O O T E C N I A ESPECIAL, 
N O Ç Õ E S D E HIGIENE E V E T E R I N Á R I A 

Prof. Catedrático: Dr. Nicolau Athanassof 

Assistente: Dr. Lamartine Antônio da Cunha 

3 Teóricas 3 — horas 
Número de aulas por semana .... 

2 Práticas — 4 horas 
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4.° A N O 

I — BROMATOLOGIA ANIMAL 

Importância e papel da alimentação na criação e exploração dos 
animais domésticos e aperfeiçoamento das suas raças. Dependência en
tre a produção animal e vegetal, numa propriedade agrícola. Definição 
e fins da Bromatologia Animal. 

Composição do organismo animal. 
Os alimentos: definição, origem e composição química. Estudo dos 

principais componentes dos alimentos: água, matéria seca, matérias 
azotadas (albuminas e não albuminas), matérias graxas, matérias ex-
trativas nao azotadas, celulose e sais minerais. As vitaminas: Os fer-
mentos e enzimas. 

Digestão e digestibilidade dos alimentos: métodos e processos para 
determina-la Fatores que podem influir sôbre a digestibilidade dos ali
mentos. Coeficientes de digestibilidade, forrageiro e protéico. Relação 
nutritiva. Relação ádipo-protéico. Valor nutritivo dos alimentos 

Utilização no organismo animal das substâncias digeridas: métodos 
de investigação. Balanço da nutrição. 

Nutrição orgânica: o metabolismo. As leis da formação da carne 
gordura, leite, faneros e produção de força. O papel dos princípios nu
tritivos nas mutações materiais e dinâmicas, e as suplências recíprocas 

Nutrição inorgânica: ação das substâncias minerais e da água no 
organismo animal. 

Os alimentos e forragens: forragens verdes, silagem. Fenos e pa
lhas. Raízes e tabérculos. Grãos e sementes. Farinhas e farelos. Sub
produtos e resíduos de origem animal e vegetal. Conservação dos ali
mentos e forragens. O arraçoamento dos animais: métodos de arraçoa-
mento. As normas. As rações típicas. 

Os condimentos e adjuvantes. 
Preparo e mistura dos alimentes. Á distribuição das rações e horá

rio das refeições. 
II — ZOOTECNIA ESPECIAL 
1 — Eqüinos, Muares e Asininos. Importância e particularidade das 
espécies sob o ponto de vista zootécnico e econômico. 

Escolha e instalação da fazenda de criar: pastagens e estrebarias, 
currais, potreiros, apartadores, cercas e aguadas. Organização dos ser
viços: pessoal e material. "Stud-Book". 

Criação,: métodos de reprodução. Escolha da raça e dos reprodutores. 
Padreação. Gestação e parto. Aleitamento e desmama. 

Alimentação dos potros, dos reprodutores e cavalos de serviço. 
Adestramento e treinamento dos animais. 
2 — Bovinos. Importância e particularidade da espécie sob o ponto 

de vista econômico e zootécnico. 
• E^colha e instalação da fazenda de criar: pastagens, estábulos, cur

rais, banheiros, apartadores, cercas e aguadas. Organização dos ser
viços: pessoal e material. "Herd-book". 

a) Criação dos Bovinos: métodos de reprodução. Escolha da raça 
e dos reprodutores. Padração, gestação e parto. Moléstias e acidentes 
durante a gestação e depois do parto. Aleitamento e desmama. Doenças 
dos bezerros durante o período de aleitamento. Alimentação do gado 
novo. Regime e alimentação dos reprodutores. 
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B) Exploração dos Bovinos: a) Produção de carne: estudo e apre
ciação da carne; categorias de carne. Engorda dos bovinos. Sistemas 
de engorda. Regime e alimentação dos bovinos de engorda, b) Produ
ção de leite. Secreção do leite. Fatores que influem sôbre a secreção 
látea: qualidade da vaca e ação dos fatores exteriores. Alimentação das 
vacas leiteiras, c) Produção de força: adestramento dos novilhos. Ali
mentação dos bois carreiros. 

3 — Os Suínos. Importância e particularidades da espécie sob o 
ponto de vista zootécnico e econômico. Organização dos serviços: pes
soal, pocilgas e chiqueiros: "Pig-book". 

Criação: escolha da raça e dos reprodutores. Métodos de repro
dução. Padreação, gestação, parto, aleitamento e desmama. Regime e 
alimentação dos suínos. Engorda dos suínos. 

4 — Ovinos e Caprinos. Importância e particularidades das espécies 
sob o ponto de vista zootécnico e econômico. Organização dos serviços: 
pessoal, cães de pastor, apriscos, "flock-book". 

Criação: escolha da raça e dos reprodutores. Métodos de reprodu
ção. Padreação. Gestação, parto, aleitamento e desmama. Alimentação. 

Exploração dos ovinos: 1) engorda dos ovinos; 2) produção de 
leito; 3) produção de lã. 

m — N O Ç Õ E S D E HIGIENE V E T E R I N Á R I A 

Definição e objeto da higiene animal. Estado de saúde e estado 
mórbido. As causas das moléstias. Divisão das moléstias. 

Os agentes da higiene: 1) Circunfusa: estudo do solo, das águas, 
da atmosfera e do clima sob o ponto de vista higiênico. Higiene dos 
estábulos: conservação, limpeza, lavagem e desinfecção. Remoção das 
fezes. Cama para os animais. 2) Ingesta: higiene da alimentação. As 
intoxicações determinadas pelas plantas tóxicas, resíduos industriais e 
alimentos alterados. Água para o gado. 3) Excreta: higiene da pele. 
Trato dos animais, aplicações de água. Tosa. proteção da pele contra 
as ferroadas dos insetos. Higiene e afecções do úbere da vaca leiteira. 
Higiene dos pés. Ferradura. 4) Aplicata: arreios para os animais: ar-
reios de contenção, para o serviço de montaria e para tração. Condi
ções que devem preencher os arreios e sua conservação. 5) Gesta: Do 
exercício e do descanso. Influência sanitária do exercício. 6) Genitália: 
Higiene dos reprodutores, cuidados a dispensar às fêmeas em gestação. 
7) Mórtua: Cremação, enterro e destruição dos cadáveres. Cemitérios. 

Noções de Veterinária; Exame clínico do animal doente. Métodos 
e processos para estudar os sintomas e as moléstias. Diagnóstico. Pro
gnóstico. Tratamento. 

Medicamentos: seu preparo e administração. Vias de absorção e 
eliminação. Posologia. Receita. 

Pequenas operações cirúrgicas: Desinfetantes e desinfeção dos ins
trumentos e da região a operar. Incisões. Punções, suturas, cauteri-
zação. Sangria. Ablação de tumores. Amputação de cauda. Curativos. 
Processos adotados na prática para castração dos animais. Acidentes 
após a operação. 

Inflamação. Abcessos. Hematoma. Higroma. Queimaduras. Con
tusões. Feridas. Fraturas. Fratura e evolução do chifre. 

Moléstias dos ossos e do aparelho locomotor: Raquitismo, caquexia 
óssea. Esforço ou torcedura. Contusão da sola. Frieira. Aguamento. 
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Moléstias do aparelho da visão: Corpos estranhos. Conjuntivite. 
KJ x L â I m 13.. 

Moléstias do aparelho digestivo: estomatite, parotidite, indigestões 
eólicas, congestão intestinal, meteorismo, gastrite e enterite 

Moléstias parasitárias internas: Estrongilose, Ascaridiose, Cistecer 
cose, temais. 

Moléstias do aparelho respiratório: angina, bronquite, congestão 
pulmonar e pneumonia. 
-,»M o l é s t i a s d ° aparelho nervoso: insolação, congestão cerebral 

eclâmpsia. 
Moléstias do aparelho gênito-urinário: cistite, nefrite, litíase uri

naria. Metrite. 
Afecções cirúrgicas: HérniasJmperfuração do ânus. 
Profilaxia das moléstias contagiosas — Moléstias microbianas e 

parasitárias. Defesa contra as moléstias contagiosas. Meios de defesa-
isolamento, desinfecção, imunidade, vacinas e vacinação. Soro e sorcn 
terapia. Polícia sanitária veterinária. 

Diagnóstico e tratamento geral das moléstias contagiosas 
Moléstias parasitárias da pele: tinha, piolhos, sarna, carrapatos, ber-

nes, varejas, bicho do pé. 
Estudo das principais moléstias microbianas e de virus: carbúnculo 

hemático, carbúnculo sintomático. Febre Aftosa. Tuberculose. Piro-
plasmose e anaplasmose. Garrotilho. Tétano^ Mormo. Hidrofobia. Peste 
dos porcos. Enterite infecciosa dos porcos. Pneumonia contagiosa dos 
porcos. 

P A R T E A P L I C A D A 
Trabalhos práticos sôbre assuntos de B R O M A T O L O G I A A N I M A L 

H I G I E N E E V E T E R I N Á R I A de acordo com o programa. 
IV — LATICÍNIOS 

4.° A N O — Mestre de Leiteria: Dr. Christiano Vianna^ 
Número de aulas práticas por semana: 1-2 horas. 

I — LEITE 
Leite: definição, composição e propriedades. Leite de vaca, de cabra 

e de ovelha. Leite. Colostro Os micróbios do leite. Defeitos e alte
rações do leite. 

Ordenha das vacas: Higiene relativa aos ordenhadores, vasilhames, 
estábulos e vacas. 

Vasilhames e sua conservação. 
Recepção e cuidados a dispensar ao leite: pesagem, filtração, resfria

mento, acondicionamento, transporte e venda do leite fresco. 
Conservação do leite: aquecimento, pasteurização, esterilização, ho

mogeneização, refrigeração e congelação. 
Leite condensado, leite maternizado, leite infantil, farinha láctea, 

leite em pó, coalhada de quéfir. 
Análise rápida do leite: maneira de tomar e conservar as amostras. 

Determinação da densidade, acidez, gordura e extrato seco. Pesquisas 
de água, impurezas, amido e bicarbonato de sódio no leite. 

Controle da produção das vacas leiteiras: Métodos de controle; pe
riodicidade e duração do controle; pesagem do leite; determinação da gor
dura e forragens consumidos; Período de lactação e de controle. Cál
culo e registo dos dados nos livros competentes. Utilização dos dados 
obtidos para os livros genealógicos. 

•«-. 
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n — FABRICO D A M A N T E I G A 

Instalação de uma fábrica de manteiga; conservação e desinfecção. 
Recepção do leite. Desnatadeiras e desnatagem. Creme e leite desna
tado. Maturação do creme. Batedeiras e batedura do creme. Malaxadores, 
desleitagem e salgamento da manteiga. Soro de manteiga. Moldagem 
e embalagem da manteiga. Conservação da manteiga. Alteração da man
teiga. Defeitos da manteiga. Fabrico da Caseína. 

Queijo; definição e composição. Instalação de uma fábrica de quei
jos. Conservação e desinfecção. Princípios gerais sôbre o fabrico dos 
queijos. Fermentos e determinação da sua força. Recepção e coagula
ção do leite. Tratamento do coalho. As fôrmas. Prensagem, salga e 
cura dos queijos. Local para o amadurecimento dos queijos. 

Diversos tipos de queijos: Petit-Suisse, Creme Suiço, Requeijão. Reno 
(Edam), Gouda (Prato), Minas. Conservação e embalagem dos queijos. 
Defeitos, alterações e inimigos dos queijos. 

6 a C A D E I R A — E N G E N H A R I A R U R A L 

3.° ANO 

TOPOGRAFIA E ESTRADAS DE RODAGEM 

1) Alinhamentos. — Instrumentos, balisas, cadeia de agrimensor, 
fichas comuns e chumbadas. Trenas, fitas de aço, fio de invar, e outros. 
diastímetros. Alidades. Esquadros: cilíndrico, prismático e esférico. 
Aferição, verificação e ajustamento desses instrumentos. 

2 — Medição direta das distâncias. Alinhamentos horizontais e in
clinados. Efeito da catenária, correção. Erros sistemáticos e acidentais. 
Redução ao horizonte. Obstáculos, prolongamento de alinhamentos, in
tersecção. 

3 — - O alinhamento como elemento de referência. Processos de 
referência de pontos ao alinhamento. Perpendiculares e paralelas. Trans
posição de obstáculos à medição. 

4 — Bússola, tipos mais comuns, requisitos para o bom funciona
mento. Emprego, verificação e ajustamento. Rumos de ré e de vante. 
Rumos magnéticos e verdadeiros. Azímutes, relação de azímutes para 
rumos. Declinação magnética, e sua determinação pelo processo de ob
servação solar em iguais altitudes; linhas isogônicas. Reaviventação de 
rumos antigos. Atrações locais, correção dos seus efeitos. 

5 — Medição dos ângulos, por meio de distímetros, processo da 
corda e da tangente. Locação de ângulos pelos mesmos processos. Me
dição de ângulos pela bússola. Rumos lidos e rumos calculados. Rumo 
inicial. Caminhamento. Poligonal topográfica, aberta e fechada. Ân
gulos de deflexão, e interiores. Controle do serviço de medição de ân
gulos por meio da bússola. Vernier, tipos e emprego nos goniômetros. 
Medição de ângulos por série e repetição. Erros mais comuns e meios 
de evitá-los. 

6 — Teodolitos, conhecimento completo do aparelho, verificação e 
ajustamentos. Métodos de levantamento topográfico. Caminhamento. 
Triangulação elementar. Organização da caderneta de campo. Levanta
mentos internos e sua amarração. Verificação das cadernetas de campo. 
Levantamento de pontos inacessíveis. Método de intersecção e de ir
radiação. 
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7 — Medição indireta das distâncias Estadia tonr;. „ **.• 

SC XWS£ í ÍSES »&££^l 
^ W",rftrument°s empregados na altimetria. Níveis de bôlh» Aa 

ar. Nível de perpendículo. Nível de mão Nível d- £ £ * v« -Í? -

velamento diferencial. Contranivelamento. Nivelamen™ comnosto X" 

CTÍ&SSVS. xffLürsar ela3--* 

Símbolos. Letreiros. Escala, sua influência nos trabalhos de lfvaX 
mento Escalas nos, perfis e> nos planos cotados. Acabamento dos mapfs" 

13 — Cálculo das coordenadas retangulares. Preparo das notas X' 
£££• <ín

,,TÍ,deB geraÍS das «Penadas. CooXadas pSis e 
™ £ H -^l0 d°^ 5Um°.s diretos ou de fechamento. Cálculo dos ele
mentos emitados Determinação da área dos polígonos pelas coordenadas 

14 — Desenho das poligonais pelo método das coordenadas Or' 

^ijSrp ^•tyasísjrirssi.^.f 
vas de nível Preparo das notas obtidas a clinômetro, preparo das cT 
dernetas. Perfil tirado de planos cotados. prepaio das ca-

16 — Trabalhos especiais: — Estaqueamento das rampas Cálculo 
das cotas vermelhas. Curvas. Teoria e locação. P r o b S sôbre ob 
taculos a locação das curvas. Organização das caderneta™ Locaçãdê 
Z l ^ E d! nível> c ° m ° elemento preparatório à construção de canais 
Estaqueamento em determinado grade ou declive, para a construção de 

«encontros^.ír^ °U c°nStrT
UÇa° de es*ot°8 EstaqueaSto de 

encontros e pilares de pontes. Idem para a construção de fundações. 

figura gellfe Jsffif-s^ársgsft ssssftsx 
^7/ZpJ-pr^f^A ^-rãgo^- ^ 
ri», W c T À - de Mdasem-- Condições gerais do traçado: Influên-
nrêlo da fôrí ZT?

 d0pte."!no: Dec«vidades, sua influência no em-
S , irí-f A *' Resistência do material rodante, resistência es
tradai Efeito das curvas. Raios mínimos. Declividades máximas. 
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de campo. Desenho da planta. Traçado da diretriz, perfil longitudinal. 
Estudo da melhor solução. Movimento da terra, cálculos necessários. 
Curvas de Bruckner. Concordâncias entre curvas e tagentes, e entre 
declives e patamares. Pontos de passagem. Passagem de nível, infe
rior e superior. Especificações relativas ao tráfego das estradas de ro
dagem. 

21 — Locação das estradas de rodagem. Operações topográficas 
necessárias. Execução dos cortes e aterros. Empréstimos. Taludes e 
sua consolidação. Obras de consolidação das superestrutaras estradais. 
Drenagem longitudinal e transversal. Valetas. Esgotos. Sangradou-
ros. Boeiros. Pontilhões. Muros de arrimo. Proteção dos aterros e 
taludes. Sistematização das águas superficiais. 

22 — Melhoramento da superfície estradai. Instrumentos de con
serva e reparação, seu emprego. Obras de defesa da estrada. Mata-
burros. Tipos de passagens, inferior e superior. Pavimentação da su
perfície estradai. Apedregulhamento, recomposição do material su
perficial. 
* * • 

HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E D R E N A G E M — 4.° A N O 

CONSTRUÇÕES RURAIS E DESENHOS CORRESPONDENTES 

1 — Hidráulica. — Princípios gerais. Propriedades de água. Prin
cípios de Arquimedes, Pascal e Torricelli. Aplicações práticas. Prensa 
Hidráulica. Cálculo de vasão por orifícios de bocais. Velocidade de 
escoamento. Contração da veia líquida. Coeficientes de contração, de 
descarga, de velocidade. 

2 — Escoamentos por vertedores. Vertedores trapezoidais e trian
gulares. Fórmula de Cipoletti. Condições de máxima eficiência. Me
dição dos cursos d'água por meio direto. 

3 — Velocidade dos cursos d'água. Rios e canais. Velocidade mé
dia, sua determinação. Flutuadores. Tubo de Pitot-Darcy. Cálculo da 
descarga. Fórmula de Bazin. 

4 — Canais. Condições gerais de movimento d'água nos canais. Ve
locidade limite. Fôrma de secção transversal. Cálculo da secção. Decli-
vídade média. 

5 — Encanamentos. Leis gerais do movimento da água nos con
dutos forçados. Perda de Carga. Velocidade média. Fórmulas de Weis-
bach, Levy, etc, na resolução dos problemas usuais. Emprego das ta
belas e ábacos. 

6 — Captação, adução e distribuição da água potável nas proprie
dades rurais. Piezômetro, Linha de carga. Cálculo dos diâmetros dos 
canos. 

7 — Determinação da potência dos cursos d'água. Altura útil da 
queda. Emprego das barragens para o alteamento do nível da água. 
Generalidades sôbre motores hidráulicos. Fórmula geral do trabalho. 
Condições de máximo efeito. 

8 — Estado das rodas hidráulicas: Rodas de cima, de peito e de 
baixo. Instalação. Rendimento. 

9 — Turbinas radiais, paralelas e mixtas. Rodas Pelton. Emprego. 
Condições de máxima eficiência. Rendimento. Aríete hidráulico. 
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10 — Bombas elevatórias. Tipos mais comuns. Modelos de simples 
e duplo efeito. Tubo de aspiração. Corpo de bomba* Válvulas de re-
tensão. 

11 — Bombas Japy. Bombas centrífugas para baixa e alta eleva
ção. Bombas celulares e conjugadas. Cálculo do rendimento. Insta
lação. 

12 — Instalação de esgotos em uma propriedade rural. Depuração 
biológica. Fossa asséptica. Sifão intermitente. 

13 _ Irrigação. — Fins e utilidade das irrigações. Volume de água 
necessário para as irrigações. Águas úteis e nocivas para a agricultura 
Processos de captação da água. Condução e distribuição da água ao sítio 
de aproveitamento. 

1 4 _ — Processos de irrigação. Inundação, escorrimento, infiltração e 
aspersao. Detalhes construtivos do campo de inundação. Trabalhos de 
preparação do terreno. Disposição do canal mestre, secundário e de dis
tribuição em cada sistema. Dique e comportas em cada caso. 

16 — A açudagem nos lugares de seca, localização dos açudes. Ex
tensão da bacia hidrográfica; regime pluviométrico, perdas por evapora
ção e infiltração. Cálculo da capacidade de u m açude, extensão da 
zona de remonte.. Construção das barragens. Barragens de terra e de 
alvenaria. Fôrma de secção transversal. Cálculo da estabilidade. Fór
mulas práticas. Reguladores de nível. Ladrões. 

16 — Drenagem: — Fins e utilidades da drenagem. Efeitos da dre
nagem sobre as terras aráveis. Papel da drenagem como contribuição 
a salubndade de uma região paludosa. Ação dos drenos sôbre o solo 
Penetração da água nos drenos. Drenagem superficial e subterrânea. 

17 — Sistemas de drenagem. Coletores, drenos; canal de descarga 
Drenagem longitudinal e transversal. Posição, direção e declividade dos 
drenos em relação às linhas de maior declive. Extensão das linhas de 
drenos. Cálculo dos diâmetros dos drenos tubulares. 

18 — Operações topográficas necessárias ao estabelecimento de um 
plano de drenagem. Abertura das valetas para os drenos tubulares. Re
gularização dos fundos das valetas. Colocação dos tubos. Enchimento 
das valetas. Obras acessórias. Poços de instalação. Emissários. 

19 — Drenagem por meio de valetas. Valetas abertas. Seus in
convenientes. Valetas cegas. Drenos de pedras soltas, de pedras com 
canal interior. Obstrução dos drenos, suas causas, remédios. 
CONSTRUÇÕES RURAIS 
a) Tecnologia das construções rurais. 
1 — Solos. Resistência limite. Veículos de transporte. Pedras na
turais calcáreas, silicosas, argilosas e gipsosas. Exploração das pedrei
ras. Pedras artificiais. Tijolos e telhas empregadas nas construções. 
Fabricação de tijolos e telhas de barro e de outros materiais. 

2 — Cal e sua fabricação. Cimento, seus vários tipos. Fabricação. 
Requisitos para as boas qualidades desses materiais. Experiências. Ar
gamassas, tipos, traços, casos em que se devem empregar. Cálculo dos 
elementos componentes. Concretos. Tipos e empregos de cada tipo. 

3 — Madeiras de construções. Requisitos que devem satisfazer. In
fluência dos diversos agentes externos sôbre a conservação da madeira. 
Preservativos de destruição. Dimensões normais das madeiras no co
mércio. Coeficientes de resistência das principais madeiras nacionais. 



— 699 — 

4 — Metais, seu emprego nas construções. Perfis normais encontra
dos no comércio. Diversos agentes de preservação dos metais nas cons
truções e modo de emprego. Soldas e processos empregados. Tintas 
e vernizes. Vidros e betumes. 

b) Execução dos trabalhos. 

5 — Fundações, tipos empregados. Alvenaria de pedras secas, de 
tijolos. Concreto e concreto armado. Fundações sôbre estacas. Estacas 
de madeira, e de concreto armado. Madeiras preferíveis. Bate-estacas. 
"Nega". Escolha do terreno do tipo de fundação, de acordo com o fim 
a que se destina a construção. Execução das alvenarias. Construção 
dos muros isolados e os de divisão, de revestimento e de fachada. 

6 — Construção dos arcos e abóbadas. Frestas dos muros. Lumiei-
ras. Telhados. Vigamento dos mesmos. Generalidades. Tesouras do 
vigamento, e seus elementos. Tipos mais comuns. Contraventamente. 
Apoios. Dimensões praças. 

7 — Coberturas. Materiais empregados. Disposição do ripamento 
de acordo com o tipo de telha empregado. Assentamento do material. 
Declive dos telhados. Calhas, rincões e condutores. 

8 — Escadas de alvenaria e de madeira. Detalhes construtivos. Di
mensões práticas. Assoalhos e forros. Materiais mais empregados. Di
mensões. 

9 — Pavimentação do solo. Impermeabilisação. Materiais empre
gados. Execução dos trabalhos. 

10 — Resistência dos materiais. Esforços mais comuns a que se 
submetem nas construções rurais. Deformação elástica, seus limites. 
Deformações permanentes. Ruptura. 

11 — Coeficientes de resistência à ruptura dos diversos materiais 
sob os vários esforços. Coeficientes de segurança a empregar em ca
da caso. 

12 — Resistência à compressão simples. Cálculo das colunas curtas. 
Resistência à flexão. Momentos de flexão nos casos mais comuns de 
carga. Fórmula de flexão. Cálculo das vigas simples, das engastadas, dos 
cantilevers. Vigas contínuas. Vigas armadas. Cálculo da secção. De
terminação gráfica dos esforços. Cizalhamente e Torsão. 

13 — Arcos e abóbadas. Fórmulas práticas para a determinação 
da espessura. 

14 — Muros de arrimo. Talude natural das terras. Fórmula de 
Navier para a determinação do empucho. Estabilidade dos muros de 
arrimo. 

15 — Pontilhões de madeira. Pilares e encontros. Detalhes cons
trutivos. Fórmulas práticas. 
c) Arquitetura e Higiene dos Edifícios Rurais. 
16 — Localização, orientação e disposição dos edifícios para as 
grandes, médias e pequenas propriedades rurais. 

17 — Condições de maior salubridade, e composição dos seguintes 
edifícios: 

a) Casas de morada do administrador e dos colonos. 
b) Estábulos, cavalariças, pocilgas, apriscos, galinheiros, cocheiras. 
c) Apiários, coelheiras, pombais e aviários. Acessórios dessas 

construções. 
d) Banheiros carrapaticidas. Estrumeiras. 
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e) Depósitos de produtos agrícolas: celeiros, paióis, silos tulhas 
faneiros. ' ' 

f) Galpões para máquinas e veículos. 
g) Casas para os maquinismos instalados para o benefício dos 

produtos. 
18 — Instalação de esgotos nas propriedades agrícolas. Fossas co

muns. Abrigos. Instalação para depuração biológica. Fossa séptica. 
Sifões intermitentes. 

19 — Instalação domiciliar de água potável e de água quente. Apli
cação do princípio do Termo-sifão. Serpentinas. Poços, sua construção 
e conservação. 
Desenhos das Construções Rurais 

1 — A classe desenhará o projeto de edifícios adequados às proprie
dades rurais, constando de planta rasa, fachadas principal e laterais, 
cortes longitudinal e transversal, quando necessários. Os projetos ver
sarão sôbre: silos, tulhas, pocilgas, apiários, banheiros carrapaticidas, 
galpões, cavalariças, estábulos, estrumeiras, frigoríferos, "packin-hou-
ses", abrigos, paióis, ranchos, casas para colonos, simples e gêmeas, etc. 

7» C A D E I R A — E C O N O M I A R U R A L — LEGISLAÇÃO — CONTABI
L I D A D E A G R Í C O L A 

ECONOMIA RURAL 

Noções fundamentais: 

1 — Economia Rural: definição — domínio e limite. Relações da 
Economia Rural com a Economia Política e com outras ciências sociais. 

2 — Necessidades físicas, morais e intelectuais do homem. Noções 
sôbre riqueza. Utilidade. Valor. Troca. Moeda. 

3 — Os Instrumentos da Produção: a) Natureza ou Agentes na
turais; b) Trabalho ou Faculdades do homem, c) Capital. Análise 
sumária desses Instrumentos. 

4 — Os fenômenos econômicos: a) Produção, b) Distribuição. 
c) Consumo das Riquezas. Análise sumária desses fenômenos. 

5 — A concepção moderna do Estado e sua ação: as vias de co
municação e transporte e conseqüências econômicas do seu desenvolvi
mento; a proteção alfandegária; o ensino agrícola; os encargos sociais: 
o Imposto; a Assistência. 

6 — Mercados. Exportação. Redução dos preços de venda e orga
nização da venda. 
Terras: 

7 — Terra: sua importância'e utilidade em geral e seus caracteres 
econômicos. 

8 '— Valor da Terra: Valor locativo. Valor venal. Variação do va
lor da terra. , 

9 "•• Produtos do solo e Renda fundiária ou territorial. Formação 
da Renda fundiária, teoria de Ricardo. 
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T r a b a l h o : 

10 — Trabalho: definição e classificação do trabalho sôbre o ponto 
de vista econômico. Fatores do trabalho e faculdades do homem. Adap
tação dos operários às exigências do meio em que deverá operar. Fator 
de trabalho exterior ao homem. 

11 — Organização do trabalho em agricultura: trabalho combinado 
e divisão do trabalho. Vantagens da divisão do trabalho. Divisão ter
ritorial e hereditária do trabalho. 

12 — Divisão do trabalho em relação às dificuldades de execução 
e em relação às dificuldades do operário. Divisão do trabalho em relação 
às diversas épocas do ano e em relação aos sistemas de cultura. Limi
tação do dia de trabalho do operário. 

13 — Das fôrmas contratuais do trabalho. — Operários domésticos, 
jornaleiros, empreiteiros. 

14 — Salário: fôrmas em que se apresenta. Elementos que encer
ra: retribuição e lucro. Variação da taxa do salário, variação cora o 
lugar, as profissões, os operários e o tempo. 
Capital: 

15 —• Função e utilidade do Capital em agricultura. Divisão e sub
divisão do Capital agrícola. Estudo detalhado das divisões e subdivisões 
do Capital agrícola. Estudo combinado e comparativo dos Capitais Fixo 
e Circulante em relação à agricultura. 

16 — Despesas anuais que determinam os Capitais: interesse ou 
serviço — riscos — conservação — amortização — despesas gerais. Os 
instrumentos, as máquinas e os motores: importância das máquinas e 
motores em geral — espécie e quantidade — fatores que intervém e que 
determinam a escolha da máquina ou motor — determinação do custo 
do serviço das máquinas e motores. 

17 — Dos bens ou melhoramentos fundiários: — as construções ru
rais e condições que deverão satisfazer — fatores que determinam o seu 
número e o capital que nelas deve ser empregado. 

18 — Crédito: — definição, utilidade e perigos. Garantias: real e 
pessoal. 

Divisão do crédito: fundiário — móvel — individual — mútuo — 
comercial e agrícola. O crédito hipotecário. Os Bancos agrícolas. 
Exploração agrícola: 

19 — A propriedade agrícola: sua situação longe ou próximo dos 
centros populosos. Grande e pequena propriedade. 

20 — Sistemas de cultura: — fatores que determinam os sistemas 
extensivos e intensivos. Classificação dos sistemas de cultura. 

21 — Sistema de administração: — administração direta ou pelo 
proprietário — arrendamento: contrato de arrendamento e suas cláusu
las mais importantes. Parceria ou cultura a meias partes: condições in
dispensáveis à sua realização — circunstâncias geralmente desfavoráveis 
— fundos de cada parte na parceria e bases para a partilha dos frutos. 

22 — Direção das propriedades agrícolas: — qualidades físicas, 
morais e intelectuais que deve possuir o administrador rural. Pessoal au
xiliar. Inspeção e marcha regular de uma exploração. 
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Parte Prática 

Trabalhos práticos. 

LEGISLAÇÃO RURAL 

1 — Noções sôbre Direito e sôbre Lei. Objeto da Legislação rural 
Direito Civil e sua divisão. 
2 — O Domínio e modos de adquiri-lo: — modos originários: ocupa

ção — Acessão. 
3 — Modos derivados de adquirir o Domínio: — Tradição — Trans

crição. Percepção dos frutos de coisa alheia — Prescrição. 
4 — Sucessão — Doação. 
5 — Dos bens e sua classificação. 
6 — Das Obrigações e dos Contratos: contratos de compra e venda, 

de troca — de locação — de empréstimo. 
7 — Direito de propriedade: — faculdades de usar — de gozar — 

de dispor. 
8 — Copropriedade — Usufruto. 
9 — Servidões: — seus caracteres — divisão e classificação. 
10 — Regime das águas: divisão e propriedade das águas — rios 

— córregos — lagos — fontes. 
11 — Servidão de aqueduto ou de passagem das águas. Servidões 

das águas estagnadas. 
12 — Servidão das águas supérfluas. Servidão de prédio encravado. 

Outras servidões do Direito Brasileiro. 
13 — Cercas e tapumes. Muros divisórios. 
14 — Penhor. Penhor agrícola. Hipotecas. 
15 — Seguros. 

CONTABILIDADE AGRÍCOLA 
1 — Noções fundamentais: definição — objeto — limite da Con
tabilidade agrícola. Divisão da Contabilidade. 

2 — Fatura — duplicata — redação e cálculo de faturas — pres
crições legais sôbre as faturas. Conta de venda — comissões — pres
crições legais sôbre a conta de venda. 

3 — Letra de câmbio: origem — efeito — utilidade e importância 
da letra de câmbio. 

4 — Fôrma da letra de câmbio — provisão de fundos. Aceite — 
aceite restrito — Aceite de pagamento por intervenção. Aval — En
dosso. Vencimento. 

5 — Do warrant. Instituição e aplicação. 
6 — Do cheque — Cheque cruzado. 
7 — Juros e métodos comerciais para o compute dos juros. Métodos 

dos divisores ou dos números e método das partes alíquotas da taxa. 
8 — Teoria e exposição gráfica das contas correntes. Métodos: o 

método Hamburguês ou dos saldos. 
9 — Método por totalização ou métodos direto e indireto. 
10 — Métodos de escritura agrícola: métodos em partidas simples 

e método em partidas dobradas — exames desses métodos em relação 
às operações agrícolas. 

11 — Generalidades sôbre os métodos de escrituração: Lançamento 
—• conta — abrir conta — princípio fundamental do método em parti
das dobradas. 
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12 — Livros ou registos usados em escrituração agrícola: Livros 
principais — Diário geral — Razão. Estudo detalhado desses livros. 

18 — Estudo detalhado das contas essenciais e acessórias a serem 
abertas nos diversos livroa: Conta fundamental — Contas pessoais — 
Contas de movimento — Contas de Resultado ou de Lucros e Perdas. 

14 — Lançamentos: fórmulas simples — composta e complexa. 
15 — Erros e enganos que se pode cometer ao escriturar o Diário 

e o Razão e maneiras de corrigi-los. Balancete de Verificação. 
16 — Livros auxiliares: Borrador ou Memorial — Livro de inven

tário — Livro Caixa — Livro de contas correntes — Livro de Armazéns 
— Livro de Culturas — Livro de consumos — Livro de Diárias — Livro 
de distribuição de serviços. Estado detalhado desses livros. 

17 — Disposição da conta de Lucros e Perdas. Verificação dos 
Lucros. 

18 — Encerramento e Balanço geral. 
Parte Prática 

Escrituração dos livros em partidas dobradas. 

8 a C A D E I R A — T E C N O L O G I A A G R Í C O L A 

INDÚSTRIA DO AÇÚCAR 

Generalidades: matéria prima. Descrição da cana de açúcar. A 
cana de açúcar em São Paulo. Constituintes da cana de açúcar: sua pro
porção e distribuição. Canas passadas, atacadas, florescidas, geadas, 
caídas, queimadas e cortadas. 

Operações preliminares à fabricação do açúcar: Determinação da 
maturação da cana. Corte, compra e transporte. Carregamento dos 
vagões. Pesagem. Descarregamento na esteira. Esteira principal ou 
condutor. 

Preparo da cana para a moagem: Facas giratórias: vantagens, ca
racterísticas, funções, instalação, transmissão e força motriz. Esmaga
dores: vantagens, velocidade, pressão, energia, tamanho, posição, trans
missão, ângulo de pressão, tipos principais. Desfibradores: vantagens 
e tipos mais usuais. Esmagador-desfibrador: — características, vanta
gens e aplicações. 

Extração do caldo: Histórico sôbre a extração por moagem. Moen-
das: tipos, construção, distância e pressão entre os cilindros, tamanho, 
velocidade e ranhuras dos cilindros, bagaceira, energia, tandens, capaci
dade e extração das moendas. Reguladores de pressão. Esteiras inter
mediárias: funções, tipos mais usuais. Coadores de caldo. Embebição: 
tipos, modos de distribuição da água, temperatura e quantidade de água. 

Composição do caldo e do bagaço de cana: Características do caldo. 
Proporção dos constituintes. Influência do esmagamento. Composição 
do bagaço. Causas da combustão incompleta. Aplicações como combus
tível, molascuit, papel, celotex, etc. 

Clarificação do caldo: Princípios gerais. Natureza física da clari-
ficação. Defecação: determinação da quantidade de cal, defecadores, mé
todos de defecação clara, escura, contínua, Deming. Sulfitação: prepa
ração e propriedades do S02, sua ação sôbre os constituintes do caldo, 
sulfitadores. Decantação: intermitente e contínua. Tratamento do caldo 
claro e das borras. Clarif icação Petree-Dorr. Carbonatação: princípios 
gerais, carbonatação simples, dupla, de Haan, intermitente a contínua. 
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Filtração: filtros para caldos (filtração de dentro para fora e de fora 
para dentro); filtros de bagaço, de Bouvier, de cortiça, de areia e de telas 
de latão. Filtros para borras: filtros Taylor, prensa e rotativos. 

Concentração do caldo clarificado: Generalidades. Evaporação: 
classificação dos evaporadores: evaporadores a fogo direto, a vapor e 
de múltiplos efeitos. Trabalho de u m múltiplo efeito. Vaso de segu
rança. Circulação nos evaporadores. Incrustações: origem e remoção. 
Condensação: condensadores de superfície e barométricos. Clarif icação 
do xarope: filtração e decantação. Cozimento: generalidades; métodos 
de cozimento, cozedores, circulação nos cozedores, prova de fio, cozimento 
em grão, quantidade de sacarose que se cristaliza, limites de concentra
ção, cálculos das misturas de massa e de mel nos cozedores, falsos cris
tais, arreamento e limpeza dos cozedores. 

Cristalização e turbinagem da massa cozida: Cristalização por res
friamento, em repouso e em movimento. Cristalizadores. Resfriamento 
da massa. Diluição da massa nos cristalizadores. Turbinagem: influên
cia da fôrma dos cristais, dificuldades da turbinagem, lavagem dos cris
tais, separação dos méis e supressão dos baixos produtos. 

Secagem, composição e armazenamento do açúcar: Secadores. Bri
lho e higroscopicidade do açúcar. Peneiragem, classificação e ensaca-
mento do açúcar. Composição. Bases de compra e venda. Escala D.S. 
Julgamento dos açúcares pela côr, polarização e "net analysis". Arma
zenamento: decréscimo da polarização, causas da deterioração e meios 
de evitá-la. Ação dos microorganismos. Fator de segurança. 

Fabricação dos baixos produtos e do açúcar refinado amorfo: Cozi
mento. Fermentação espumosa. Turbinagem. Lavagem e secamente. 
Refinação: dissolução, descoram ente, filtração, concentração, batedura, 
peneiragem, secagem e acondicionamento. 

Usos e empregos do mel final: Definição e formação dos méis. Com
posição química. Utilização do mel final. 
• * * 

INDÚSTRIA DO ÁLCOOL E DA AGUARDENTE 

Generalidades: Matérias primas. Análise química do mel final e sua 
utilização. Propriedades e usos do álcool etílico ou etanol. 

Alcoometria: Importância, significação e classes de alcoometria. Em
pregos das tabelas de forças reais e de riqueza alcoólica. Diluição dos 
alcoóis. 

Preparação do mosto de mel: Diluição do mel. Análise química e 
correção do mosto. Ação dos fosfatos e dos antisséticos. 

Fermentação do mosto de mel: Preparo do pé, aparelhos multipli
cadores. Marcha das operações. Produtos da fermentação alcoólica. 
Rendimentos teórico, ideal e prático da fermentação alcoólica. Dornas 
de fermentação: capacidade, distribuição, refrigeração, limpeza e con
servação. Controle da fermentação nas pequenas e grandes distilarias. 

Distilação do vinho: Distilação simples, princípios teóricos. Alam-
biques simples, de caldeiras múltiplas e retificadores. Descrição e fun
cionamento. Distilação metódica: princípios teóricos, pratos das colunas, 
aquecimento, reguladores de pressão, refrigeradores e provetas de com
provação. Funcionar ente e descrição de uma coluna. 
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Retificação dos flegmas: Retificação discontínua. Inconvenientes. 
Retificação contínua, direta e indireta. Vantagens. Purificação dos al
coóis. Emprego do carvão. 

Álcool absoluto: Vantagens da sua preparação. Métodos usados: 
processo azecrópico, deslocamento do ponto eutético, sais desidratantes 
e atmólise. Desnaturação dos alcoóis. 

Álcool motor: Generalidades. Combustão do álcool. Misturas de 
álcool e éter, de álcool e benzol, e de álcool e gazolina. Miscibilidade das 
misturas de álcool e gazolina. 

Análises dos alcoóis: Reações qualitativas. Pesquisa dos aldeídos, 
dos alcoóis superiores, do óleo de fusel e do furfurol. Reações quanti
tativas: determinações da riqueza alcoólica real e aparente, das aridez 
fixa, volátil e total, do extrato e das impurezas mecânicas em suspensão. 

INDÚSTRIA D E F É C U L A E D O A M I D O 

Generalidades: Amilogênese. Migração do amido. Classes de ami
do. Fenômenos óticos. Composição do amido. Natureza química. Ação 
de agentes diversos. Hidrólise do amido. Variedades de amido. Dosa
gem do amido. Reações microquímicas do amido. Degradação do amido. 

Extração do amido de arroz: Maceração e trituração das sementes. 
Separação e purificação do amido. Desidratação, secagem e acondicio
namento. 

Extração do amido de milho: Limpeza, maceração e trituração das 
sementes. Separação e utilidade dos embriões. Separação e purificação 
do amido. Amido ácido e amido alcalino. Secagem e acondicionamento. 

Extração do amido de trigo: Processo de fermentação: maceração, 
expressão, fermentação, separação e purificação do amido. Processo de 
Martin: humedecimento, separação e emprego do glúten, separação, pu
rificação, secagem e acondicionamento do amido. 

Fabricação do fubá de milho: Limpeza e trituração. Desgermina-
dores. Separação e utilização do farelo, embriões, cangica e cangiquinha. 
Trituração. Fubá comum, mimoso e de moinho. 

Fabricação da farinha de milho: Maceração, lavagem, trituração e 
peneiragem das sementes. Torração, secagem, classificação e acondi
cionamento. Tipos de farinha de milho. 

Fabricação da farinha de mandioca: Lavagem e relação das raízes. 
Prensagem da raladura. Peneiragem: Torração, resfriamento, tritura
ção, classificação e acondicionamento. Crueira e farinha de cascas. 

Fabricação do polvilho de mandioca: Lavagem e ralação das raízes. 
Peneiragem da raladura. Ralação e peneiragem do bagaço. Purificação 
da fécula. Fermentação. Secagem, moagem e peneiragem da fécula. 
Polvilho doce e azedo. Acondicionamento. 

Fabricação da tapioca: Cozimento da fécula verde. Secagem dos 
grânulos. Escolha e granulação. Classificação e acondicionamento. 

Fabricação das raspas de mandioca: Lavagem, prensagem, seccio-
namento c secagem das raízes. Acondicionamento. Farinha de raspas e 
utilidade. 

45 



— 706 — 

Fabricação da glicose: Sacarificação ao ar e sob pressão Neutrali 
saçao, filtração, evaporação e cozimento da solução de glicose Res 
friamente da massa cozida. Separação da glicose e empregos dó mel e 
da glicose. 
Fabricação do xarope de glicose: Sacarif icação, neutralização e fil
tração da solução de glicose. Concentração e resfriamento do xarope. 

Fabricação da dextrina e do xarope de dextrina: Torrefação lenta-
torradores, resfriamento, trituração, classificação e acondicionamento dá 
dextrina. Processo dos ácidos: sacarif icação, secagem, trituração e acon
dicionamento. Processo do malte: sacarificação, filtração e concentração 
da solução de xarope de dextrina. 

* 

I N D Ú S T R I A D O S Ó L E O S E G R A X A S 

Generalidades: Definição, distribuição, idéias gerais sôbre a for
mação e classificação das gorduras. 

Composição química das gorduras: Monoglicerídeos diglicerídeos e 
triglicerídeos simples e compostos. Preparação, decomposição e existên
cia nas gorduras. 

Propriedades gerais das gorduras: Hidrogenação, oxidacão, matérias 
insaponificáveis, esteróis, côr, cheiro, sabor, pontos de fusão e solidifi
cação, densidade, viscosidade, desmargarinação, combustibilidade, solubi
lidade, tensão superficial, aquecimento, poder emulsivo, capilaridade, con
sistência, óleos polimerizados, óleos oxidados, condutilidade elétrica, po
der ótico, poder refringente, poder rotatório, influência da atmosfera, 
ranço, ação dos halogênios, ação do ácido nitroso, ação do enxofre e do 
cloreto de enxofre. Saponificação das gorduras. 

Extração das gorduras: Métodos utilizados. Limpeza das sementes. 
Extração por fusão, por expressão, por dissolventes voláteis e por pro
cessos mixtos. Comparação dos processos de extração. 

Refinação das gorduras: Métodos usados. Eliminação das impurezas 
mecânicas em suspensão: deposição, filtração e centrifugação. Elimi
nação das substâncias pécticas, resinosas, albuminóides, etc.: aquecimento, 
ácido sulfúrico e lixívias alcalinas. Eliminação dos ácidos graxos livres: 
saponificação, dissolução e distilação. Eliminação das matérias odoran-
tes: mascaramento, meios físicos e meios químicos por carbonização, 
oxidacão e redução. Eliminação das matérias odorantes: absorpção, vo-
latihzação, lavagem, neutralização e mascaramento. Conservação das 
gorduras. 

Estudo sumário dos óleos vegetais secativos: óleos de linhaça, de 
Tung, de soja e de girassol: origem, extração, purificação, empregos e 
propriedades gerais. 

Estudo sumário dos óleos vegetais meio-secativos: óleo de algodão: 
origem, extração, purificação, empregos e propriedades gerais. 

Estudo sumário dos óleos vegetais não secativos: Óleos de amen
doim, de gergihm e de rícino: origem, extração, purificação, empregos 
e propriedades gerais. 

Estudo sumário dos óleos vegetais concretos: Óleos de coco e de pal
meira: origem, extração, purificação, empregos e propriedades gerais. 
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Estudo sumário das graxas animais: Sebo de boi, sebo de ossos, 
margarina e banha de porco: origem, extração, purificação, empregos 
e propriedades gerais. 

INDÚSTRIA DAS CONSERVAS ALIMENTARES 

Generalidades: Alterações das substâncias alimentares. Princípios 
gerais de conservação. 

Conservação dos alimentos pelo calor: Método Appert. Esterilização 
em banho-maria, em soluções salinas e em autoclaves. Recipientes usa
dos no método Appert. Princípios gerais da conservação dos legumes, 
das frutas, das carnes, dos peixes e do leite pelo método Appert, Prin
cípios gerais de conservação das frutas em vasos não herméticamente 
fechados. 

Conservação dos alimentos pelo frio: Refrigeração e congelação. 
Máquinas frigoríficas. Descrição e funcionamento da máquina frigorí
fica de compressão. Câmara fria: sua construção e características. Ti
pos de resfriamentos usados. Princípios gerais de conservação dos le
gumes, das frutas, das carnes, dos peixes, dos ovos das aves, da manteiga, 
dos queijos e do leite pelo frio. 

Conservação dos alimentos por dissecação: Princípios do método. 
Processos de secagem. Evaporadores. Descrição e funcionamento dos 
evaporadores. Condições que devem apresentar. Princípios gerais de 
conservação dos legumes, das frutas, da carne, dos peixes, do leite e dos 
ovos por dissecação. 

Conservação dos alimentos por antisséticos: Propriedades gerais dos 
antisséticos. Poder antissético. Antisséticos mais usados. Princípios 
gerais de conservação dos legumes, das frutas, das carnes, do leite, dos 
queijos, da manteiga e dos ovos por antisséticos. 

Conservação dos alimentos por envolvimento ou indutos: Princípios 
do método. Emprego de substâncias inertes, impermeáveis e dos gases. 
Princípios gerais de conservação dos legumes, das frutas, dos ovos, das 
carnes, e dos queijos por meio de envolvimento. 
9a CADEIRA — ZOOLOGIA 
INTRODUÇÃO 
1. A vida. Caracteres dos seres vivos. Diferença entre-os seres 
vivos e a matéria bruta. Distinção entre animais e plantas. A zoologia 
e suas divisões. Noções de sistemática e nomenclatura. 

N O Ç Õ E S D E CITOLOGIA 

2. A célula animal típica. Descrição sumária de cada um dos seus 
elementos constituintes: citoplasma e núcleo. Citoplasma: aspecto físico, 
composição química, estrutura, organóides (condriosomas, plastídeos, 
corpo de Golgi, vacuólos, corpusculos centrais ou microcentros, fibrilas) 
outros elementos. 

3. O núcleo: posição, forma, dimensões, número. Estrutura do 
núcleo: membrana, retículo, carioplasma, nucléolos. Aspectos físicos e 
composição química do núcleo. Papel. 

«tf 
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», f10 ,gla celular: nutrição, movimentos e multiplicação celu
lares. Modos de se comportarem as células sob a ação de diversos agen
tes (Temperatura, luz, substâncias químicas, etc). 

5. Estado detalhado da mitose. 
6. Reprodução: microgametas e macrogametas. Espermatezóide 

e óvulo dos animais superiores. Classificação dos óvulos de conformi
dade com a quantidade e a distribuição do material nutritivo Esporo-
gonia. Esquizogonia. 

7. Espermatogênese. Transformação do espermatídeo em esperma
tezóide. Esperma. Ovogênese. Fecundação. Origem dos tecidos. 

8. A célula e a hereditariedade. 

N O Ç Õ E S D E HISTOLOGIA 

9. Tecido epitelial, muscular, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo ner
voso. Sangue e linfa. 

PROTOZOÁRIOS 

10. Generalidades sôbre o ramo Protozoa. Morfologia geral dos 
protozoários. A vida dos protozoários. Protozoários parasitos. Papel 
dos protozoários no solo. Papel dos protozoários na constituição dos 
terrenos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS PROTOZOÁRIOS 

11. Sub-ramo Plasmodroma. Classe Mastigaphora: Ordens Criso-
monadina, Criptomonadina, Dinoflagelata (sub-ordens: Adinida, Adi Di-
nifera, Cistoflagelata). Euglenoidina, Fitomonadina, Protomonadina (En-
teromonas Cercomonas; Tripanosomidase; Tripanosoma, Schizotripanum, 
Leishmania), Polimastigina, (Trichomonas e Lamblia). 

12. Sub-ramo Plasmodroma. Classe Rhisopoda. Ordens: Amebina, 
Testacea, Foraminifera, Helizoa, Padiolaria (sub-ordens: Achantaria, 
Spumelaria, Nasselaria, Feodaria). 

13. Sub-ramo Plasmodroma. Classe Sporozoa. Sub-classe Teles-
porodia. Ordens: Gregarinidia, Coccidia, Hemosporidia (Hemoprotei-
dae, Plasmodidae, Babesidae). Sub-classe Cnidosporidia. Ordem Micros-
poridia. Sub-classe Sarcosporidia. 
/«, 1,4-,J

Sub",ra,mo: Ciliofora. Classe Ciliata. Sub-classe Protoeiliata 
(Opalmidae) Sub-classe Euciliata. Ordens. Holotrica, Spirotrica (Sub-
ordens: Heterotrica, Oligotrica, Entodinomorfa, Hipotrica). Peritrica. 
(Vorticelidae) Classe Suctoria. 

M E T A Z O Á R I O S 

15. Ramo Celenterata. Sub-ramo Spongia. Classe Porifero. Or
dens: Calcispongia (Asconidas, Siconidas, Leuconidas), Silicispongia 
(Triaxonidas, Tetraxonidas). 

16. Ramo Celenterata. Sub-ramo Cnidaria. Classe Hidrozoaria, 
Ordens: Hidroza, Sifonofora, Acalefa. Classe Antozoa, Ordens: Alcio-
naria, Zoantaria. Classe Ctenofora. 

17. Ramo Equinoderma. Classes Crinoidea, Ofiuroidea, Equinoidea, 
Holotaroidea. 
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18. Ramo Helminti. Sub-ramo Scolecidas. Classe Platelminte. Or
dens: Trematodes (Polistomia, Distomia) e Cestodes. 

19. Ramo Helminti. Sub-ramo Nemathelminte. Classe Nematoda. 
Classe Acantocefala. 

20. Ramo Helminti. Sub-ramo Celhelminte. Classe Anelida. Sub-
classe: Quetopoda (ordens: Poliquetas e Oligoquetas) e Hirudinea. 

21. Ramo Molusca. Classes: Gastropoda (ordens: Prosobranquia-
ta, Opistobranquiata. Pulmonata), Lamelibranquiata (ordens: Proto-
conches Anisomiarios e Dimiarios). Cephalopoda (ordens: Tetrabran-
quiata, Dibranquiata). 

22. Ramo Artropoda. Classe Inseta. Ordens: Tisanura, Ortoptera, 
Hemiptera (Homoptera, Heteroptera), Neuroptera, Coleoptera, Hime-
noptera, Lepidoptera, Diptera. 

23. Classe Aracnidea. Ordens: Artrogastra, Hologastra (Arani-
na). Acarina. Classe Miriapoda. Ordens: Quilopoda e Diplopoda. Clas
se Crustácea. 

24. Ramo Vertebrata. 
25. Classe Pisces. Ordens: Ciclostomi, Selachii, Ganoidei (Con-

drostei, Holostei). Teleostei (Fisostomi, Fisoclisti), Dipnoi. Classe A m -
fibia. Ordens: Nurodela e Ánura. 

26. Classe Reptilia. Ordens: Sauria, Ofidia, Quelonia, Crocodilia. 
27. Classe Aves. Sub-classes: Ratita, Carinatae. Ordens: Rasorfes, 

Natatores, Columbines, Gralatores, Scaneres, Pássaros, (Oscines, Cla-
matroes), Raptatores. 

28. Classe Mamalia. Generalidades. 
29. Classe Mamalia. Ordens: Monotremata, Marsupialia, Insecti-

vora, Queiroptera, Ungulata, (Perissodactila, Artiodactila), Proboscidea, 
Carnivora, Pinipedia, Cetácea, Edentata, Rodencia, Prosimieae, Primates 
(Platirrini, Catarrini, Antropoidae). ZOOLOGIA FISIOLÓGICA 

30. Origem da vida. Generatio spontanea (Arquigonia). Origem 
das espécies. Lamarquismo. Darwinismo. Weissmanismo. Provas da 
evolução das espécie: da Paleontologia, da Anatomia, da Embriologia, da 
Fisiologia, etc). As teorias da hereditariedade: Mendelismo, (hibrida-
ção), Neo-mendelismo (Morganismo). Estado das variações (Mutações 
e somações). Linhas puras. Seleção. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARADA DOS ANIMAIS 
D O M É S T I C O S 

1. Estudo completo da célula: a) o citoplasma, e os organóides 
que encerra; b) o núcleo; c) metaplasma, cromídios, corpusculos de 
secreção. 

2. Nutrição celular. 
3. Movimento celular. 
4. Tecido epitelial. 
5. Tecido nervoso. 
6. Tecido conjuntivo. 
7. Tecido muscular. 
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8. Tecido cartilaginoso e tecido ósseo. 
9. Cavidade geral. Cavidades toráxica e abdominal. Órgãos cavos 

e parênquimatosos. 
10. Aparelho digestivo: boca (lábios, hpchechas, abóbada palatina, 

véu do paladar, língua, dentes, glândulas salivares), faringe, esôfago, es
tômago, intestino delgado e grosso. 

11. Fígado e pâncreas. 
12. Estudo da digestão. Fome e sede. Alimentos. Preensão dos 

alimentos. Mastigação, insalivação, digestão bucal, (papel da ptialina), 
deglutição. Digestão no estômago. Quimificação dos alimentos (papel 
da pepsina, da quimosina e do ácido clorídrico e da lipase do suco gástrico. 

13. Digestão intestinal: papel das enzimas pancreáticas sôbre os 
alimentos. Papel do suco entérico. Papel da bilis. Absorpção digestiva. 

14. Aparelho respiratório: fossas nasais, sinus, laringe, traquéia, 
brônquios, bronquíolos, pulmões e pleuras. 

. 15. Estudo da respiração. 
16. Aparelho circulatório. Coração, artérias, veias e capilares. Lin

fáticos. 
17. Estado da circulação no coração, nas artérias, nas veias, nos 

capilares e nos linfáticos. 
18. Estado do sangue debaixo do ponto de vista morfológico, quí

mico e fisiológico. 
19. Glândulas de secreção interna. 
20. Outras funções do fígado. 
21. Aparelho urinário. Rins, ureteres, bexiga e canal da uretra. 

Urina e urinação. 
22. Aparelho reprodutor masculino: testículos, epidídimo, saco tes-

ticular, canais deferentes, vesículas seminais, canais ejaculadores, penis, 
glândulas anexas. 

23. Esperma, espermatosóide, espermatogênese.. Evolução do es-
permatídeo. 

24. Aparelho reprodutor feminino: ovários, ovidutos, útero, vagina 
e vulva. 

25. óvulo; ovogênese. 
26. Reprodução; cópula, fecundação, segmentação do ovo, forma

ção dos folhetos blastodérmicos e origem dos tecidos. 
27. Sistema nervoso: cérebro, cerebelo e outros órgãos nervosos 

contidos no crânio. Bulbo e medula. Meninges. Generalidades sôbre 
os nervos. 

28. A pele. 
29. Globo ocular. Vista. 
80. Ouvido. Audição. 
31. Gosto e olfato. 

P A R T E P R Á T I C A 

1. Estudo do microscópio composto e seu emprego. Métodos de 
exame. 

2. Técnica dos cortes de material incluído em parafina e colagem. 
Montagem de preparações definitivas. 

3. A célula animal típica. Morfologia e fisiologia celular (nutri
ção, movimentos e multiplicação celulares). Estudo da mitose. 

4. Reprodução: espermatosóide e óvulo dos animais superiores. 
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5. Noções de histologia: tecidos epitelial, muscular, conjun|tivo, 
cartilaginoso, ósseo, nervoso e sangüíneo. 

6. Protozoários: Sub-ramo Plasmodroma, Classe Mastigofora. Ti
pos: Schibotripanum e Tripanosoma. 

Classe Rhizopoda. — Tipo: Ameba sp. 
Classe: Sporosoa. — Tipo: Plasmodium. 
Classe Ciliata. — Tipo: Paramecium. Sub-classe Euciliata. Ordens 

Holotricha, Spirotricha (sub-ordens: Heterotricha, Oligotricha, Hipotri-
cha), Peritricha (Vorticelidae). Classe Suctoria. 

7. Vermes. Classe Platelmintes. Ordens: Trematódeos (Tipos: 
Eurythrema e Fasciola) e Cestodes (Tipo: Taenias). 

8. Vermes. Nematelmintes. Classes Nematoda e Acantocefala. 
9. Vermes. Celhelmintes. Classe Anelida. Oligochetas. 
10. Ramo Molusca. Classe Gastropoda. Pulmonata. 
11. Classe Lamelibranchia. 
12. Ramo Artropoda. Classe Insecta. Estudo morfológico das 

seguintes ordens: Ortoptera, Hemiptera, Neroptera, Coleoptera, Hime-
noptera, Lepidoptera, e Diptera. Estudo anatômico. Tipo: Blata. 

13. Classe Aracnida. Sub-classe Hologastra (Aranina). Estudo 
morfológico. 

14. Classe Aracnida, Sub-classe Artrogastra (Escorpionina). Es
tado morfológico. 

15. Classe Aracnida. Sub-classe Simfistogastra (Acarina). Estudo 
morfológico. 

16. Classe Miriapoda. Quilopoda e Diplopoda. Estado morfológico. 
17. Classe Pisces. Teleostei. Estudo morfológico e anatômico. 
18. Classe Amfibia. Anura. Estudo morfológico e anatômico. 
19. Classe Reptilia. Ophidia. Estudo morfológico. Caracteres 

das cobras venenosas brasileiras. Distinção dos grupos venenosos e não 
venenosos. 

20. Classe Aves. Classificação. Estudo morfológico e anatômico. 
21. Classe Mamalia. Generalidades. 

P A R T E P R Á T I C A 

Anatomia e fisiologia dos animais domésticos 

Anatomia microscópica. Microfotografia e projeções das seguintes 
regiões: 

1. Aparelho digestivo: Boca (lábios, bochechas, abóbada palatina, 
língua, dentes, glândulas salivares), «sôfago, estômago, intestino del
gado e grosso. Fígado, pâncreas, baço. 

2. Aparelho respiratório: traquéia e pulmões. 
3. Aparelho circulatório: coração, artérias, veias e capilares. Sangue. 
4. Aparelho urinário: rins, ureteres, bexiga e canal da uretra. 
5. Aparelho reprodutor masculino: testículos e penis: feminino — 

ovários, ovidutos, útero, vagina e vulva. 
6. Sistema nervoso: cérebro, cerebelo e outros órgãos nervosos con

tidos no crânio. Medula espinaL 
7. A pele. 
8. Globo ocular. Vista. 
9. Anatomia descritiva. 
Dissecação de animais para o estudo de todos os assuntos lecionados 

em aulas teóricas. - Estudo macroscópico e topográfico. 



— 712 — 

Osteologia. Artrologia. Miologia. 
Fisiologia. Estudo da digestão (Ação diastásica da saliva; do suco 

gástrico; das enzimas pancreáticas e suco entérico). 
Papel da bilis. 
Estudo do sangue e da urina. Exames coprológicos. 

10.* C A D E I R A — Q U Í M I C A M I N E R A L E A N A L Í T I C A (qualitativa) 

1.° ANO 

Aulas teóricas, 2 (por semana) 
Aulas práticas, 2 (por semana) 

Generalidades: Análise qualitativa e quantitativa. Reações por 
via úmida. Oxidações e reduções. Lei da ação das massas. Dissociação 
eletrolítica. Produto de solubilidade. Reações tônicas. Formação de 
iônios. Reconhecimento de ácidos e bases. Hidrólise. Ponto neutro e 
expoente de hidrogênio. O p H sob o ponto de vista agrícola. Reações 
por via seca. Gás de iluminação. Constituição da chama. Divisão 
analítica dos ácidos. 

Fluor e ácido fluorídrico. Fluoretos. 
Cloro e ácido clorídrico. Cloretos. Combinações do cloro com o 

oxigênio e hidrogênio. Anídrido hipocloroso, ácido hipocloroso e hipoclo-
ritos. Peróxido de cloro. Ácido clórico e cloratos. Ácido perclórico e 
percloratos. 

^ Bromo e ácido bromídrico. Brometos. Compostos Oxigenados e 
oxiácidos do bromo. 

Iodo e ácido iodídrico. Iodetos. Combinações do iodo com o oxi
gênio e hidrogênio. 

Reações características dos ácidos e do flúor. Do 6.° grupo: ácido 
fluorídrico e ácido hidrofluossilícico. 

Reações dos ácidos do cloro. Do 1.° grupo: ácido clorídrico e ácido 
hipocloroso. Do 5.° grupo: ácido clórico e ácido perclórico. 

Reações dos ácidos do bromo. Do 1.° grupo: ácido bromídrico. 
Reações dos ácidos do iodo. Do 1.° grupo: ácido iodídrico. 
Investigação dos ácidos clorídricos, bromídrico e iodídrico, uns em 

presença dos outros. 
Enxofre e ácido sulfídrico. Sulfetos. Compostos oxigenados do 

enxofre. Combinações do enxofre com o oxigênio e hidrogênio. Aní
drido sulfuroso, ácido sulfuroso e sulfitos. Anídrido sulfúrico. Ácido 
sulfúrico e sulfates. Ácido tiosulfúrico, ácido pirossulfúrico e ácido 
persulfúrico. 

Reações características dos ácidos do enxofre. Do 2.° grupo: Ácido 
sulfídrico. Do 3.° grupo: ácido sulfuroso. D o 4.° grupo: ácido tiossul-
fúrico. Do5.° grupo: ácido persulfúrico. Do 6.° grupo: ácido sulfúrico. 

Nitrogênio e ar atmosférico. Amoníaco. Hidrozina e hidroxila-
mina. Compostos oxigenados do nitrogênio. Combinações com o oxi
gênio e hidrogênio, oxido nitroso e oxido nítrico. Peróxido de nitro
gênio. Ácido nitroso e ácido nítrico. Água regia. Nitritos e nitratos. 
Importância do nitrogênio em agricultura. 

Reações características dos ácidos do nitrogênio. Do 2.° grupo: 
ácido nitroso; do 5.° grupo: ácido nítrico. 

Fósfore. Compostos oxigenados e hidrogenados e fósforo. Oxiáci
dos do fósforo: ácido fosforoso, ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico, 
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ácido hipofosforoso e ácido ortofosfórico. Fosfates. Tri e pente clore
tos de fósforo. Importância do fósforo em agricultura. 

Reações características dos ácidos do fósforo: Do 3.° grupo: áci
dos fósforos, metafosfórico e pirofosfórico. Do 4.° grupo: ácidos hipo
fosforoso e fosfórico. 

Arsênico. Combinações com o oxigênio e hidrogênio. Ácido arse-
nioso e árido arsênico. Arsenitos e arseniatos. 

Antimônio. Combinações com o oxigênio e hidrogênio. Ácidos an-
timonioso e ácidos antimônicos. Antimonitos e antimoniatos. 

Boro. Combinações com o oxigênio. Ácidos bórícos e boratos. 
Reações características dos ácidos do boro: Do 8.° grupo: Ácido 

bórico. 
Carbono. Combinações do carbono com o oxigênio e hidrogênio. 

oxido e bióxido de carbono. Carbonatos. Sulfeto de carbono. 
Reações características dos ácidos do carbono: Do 3.° grupo: ácido 

carbônico. 
Silício. Combinações com o oxigênio e hidrogênio. Ácidos silieicos 

e silicatos. 
Reações dos ácidos do silício. Do 7.° grupo: ácido silícico. 
Reações dos seguintes ácidos orgânicos: do 1.° grupo: ácido cianí-

drico. Ácido ferrocianídrico. Ácido ciânico. Ácido ferricianídrico. Ácido 
sulfociânico. Do 2.° grupo: Ácido ciânico. Ácido fórmico e ácido acé
tico. Do 3.° grupo: Ácido oxálico. Ácido tartárico e ácido cítrico. 

Estudo sôbre os metais. 
Sódio, potássio, (amônio), magnésio, cálcio, estrôncio, bário, ferro, 

cromo, alumínio, zinco, manganez, cobalto, níquel, mercúrio, chumbo, 
bismuto, cobre, cádmio, estanho e prata. Estado dos óxidos, hidróxidos 
e sais. Estado particular dos compostos do sódio, potássio, amônio e 
cálcio empregados como adubos. 

Divisão analítica dos metais. Reações características dos metais 
dos grupos: 

5.° grupo: potássio, sódio e amônio. Magnésio. Separação dos me
tais do quinto grupo. 

4.° grupo: Cálcio, estrôncio e bário. Separação dos metais do grupo 
do carbonato de amônio. Noções sôbre análise espetral. 

3.° grupo: Ferro, cromo e alumínio. Manganez, zinco, cobalto e 
níquel. Separação dos metais do grupo de sulfeto de amônio. 

2.° grupo: Mercúrio, chumbo, bismuto, cobre e cádmio. Separação 
dos sulfobases com os metais dos grupos precedentes e entre si. Arsê
nico, antimônio e estanho. Separação dos metais do grupo do ácido 
sulfídrico. 

1.° grupo: Prata, compostos mercurosos e chumbo. Separação do 
1.° grupo. 

Separação geral dos metais em grupos. 
Marcha da análise. 

P R Á T I C A — Preparação dos principais corpos minerais. Exercí
cios no laboratório relativos à química analítica. 
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Q U Í M I C A ANALÍTICA, (quantitativa) E Q U Í M I C A O R G Â N I C A 
2.° A N O 

Aulas teóricas 2 (por semana) 
Aulas práticas 2 (por semana) 

Análise quantitativa. Generalidades. Métodos de análise quanti
tativa. Análise ponderai. Instrumentos e operações. Análise volumé-
trica. Instrumentos e operações. 

Indicadores. Soluções normais. Alcalimetria e acidimetria, méto
dos de oxidacão e redução (permanganimetria, iodometria, análises por 
redução). Análise por precipitação. 

Q U Í M I C A O R G Â N I C A 

Generalidades sôbre química orgânica. Análise imediata e elemen
tar. Radicais orgânicos. Funções fundamenteis e funções especiais. 
Homologia, isomeria e polimeria. Classificação dos compostos orgânicos. 

Compostos alifáticos. 
Hidrocarbonetos. Generalidades. Hidrocarbonetos saturados; me

tano, etano e outros homólogos. Gás de iluminação, petróleo e parafina. 
Hidrocarbonetos etéicos e etínicos: Eteno e etino. Produtos de 

substituição dos hidrocarbonetos. Cloreto de metila e cloreto de etila. 
Clorofórmio, bromofórmio, iodofórnvio e tetracloreto de carbono. 

Alcoóis acíclicos. Generalidades. Alcoóis monovalentes. 
Metanol e etanol. Alcoóis amílicos. Tioalcoóis. 
Éteres e estéres. Éter sulfúrico. Tioéteres. 
Nitro derivados. 
Estudo das aminas. Arsinas e fosfinas. 
Noções sôbre os compostos organometálicos, nitrilos e isonitrilos. 
Aldeídos e cetonas acíclicas. Metanal, etanal, Acetonas simples e 

mixtas. Aldoximas e cetoximas. Propanoma. 
Ácidos acíclicos. Generalidades. Ácidos monobásicos saturados. 

Ácido fórmico, ácido acético e acetatos. Ácido valeriânico, láurico, pal-
mítico e esteárico. 

Ácidos monobásicos não saturados. Ácido acrílico, oléico e elaídico. 
Ácidos bibásicos saturados, e não saturados. Ácidos oxálico, ma-

lônico, sucínico, maléico e fumárico. 
Derivados dos ácidos. Amidas. Tautomeria. 
Produtos de substituição dos ácidos. 
Amino-ácidos. Glicocol, alamina, leucina, ácido aspártico e aspargina. 
Alcoóis polivalentes: glicol; colina, Glicerina, nitro-glicerina, cor

pos graxos naturais e sabões. Eritrite, adonite, Pentites e lexites. 
Oxiácidos monobásicos. Ácido glicólico, láctico e hidracrílico. Oxiá-

cidos polibásicos. Ácido tartrônico. Ácido málico. Áridos tartáricos: 
dextrógiro, levógiro, racmico e inativo por constituição. Ácido cítrico. 

Coto-ácidos. Ácidos pirívico e acetilacético. 
Derivados do ácido carbônico. Fosgênio. Uréia, sua dosagem. Ure-

idas. Grupo da purina: ácido úrico, cafeína e teobromina. Guanina, 
xantina e hipoxantina. 

Cianogênio. Ácido cianídrico, ciânico e sulfociânico. Cianamida. 
Hidratos de carbono: Glucidos redutores não hidrolisáveis, di, tri, 

tetra e poliholosidos: amido, inulina e celulose. Derivados da celulose. 
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Série aromática. Isomeria nos derivados benzênicos: ortometa, para, 
simétrico, assimétrico e viscinal. Considerações gerais sôbre os hidro
carbonetos aromáticos. 

Benzeno, nitroderivados do benzeno. 
Derivados diazóicos, azóicos, bizazóicos e hidrazóicos. 
Aminas. Mono, di e trifenóis. Quinonas. 
Alcoóis e aldeídos da série aromática. 
Ácidos aromáticos. Ácido benzóico. Ácido cinâmico. Ácido gálico 

e taninos. Ácidos bibásicos. Ácido ftálieo, ftaleína e fenolftaleína. 
Compostos com mais de u m núcleo de benzeno. Naftalina, antra-

ceno: antraquinona e alizarina. 
Considerações gerais sôbre os compostos hidroaromáticos. Divisão. 

Estudo dos hidrocarbonetos ciclohexânicos saturados. Hidrocarbonetos 
não saturados. Derivados de substituição no núcleo hidroaromático: qtd-
nita, inosita. Ácido quínico. 

Grupo terpênico, hidrocarbonetos terpênicos, diterpênicos e poli-
terpênicos. Cânfora. 

Compostos heterocíclicos. Corpos com núcleos pentagonais; grupo 
do furano, do tiófeno e do pirrol. Grupo do indol; indol, escatol, trip-
tófano. índigo: extração e preparação sintética. Grupo do pirazol. 

Corpos com núcleos hexagonais. Grupo da piridina, da quinoleína 
e da isoquinoleína. Grupo da acridina. Grupo das diazinas. Grupo da 
Pirona e Grupo do Pirilium. 

Estado abreviado sôbre os glicosidos azotados e não azotados. 
Alcalóides. Definição, propriedades, extração, constituição e classi

ficação. Alcalóides do grupo da piridina. Grupo pirolidínico. Grupo 
glixoxalínico. Grupo tropânico. Alcalóides do grupo da quinoleína e da 
isoquinoleína. 

Proteínas 
P A R T E P R Á T I C A 

Exercícios de análise química qualitativa e quantitativa. 
Preparação dos principais compostos orgânicos. 

F I T O P A T O L O G I A E M I C R O B I O L O G I A 

FITOPATOLOGIA 

PARTE GERAL: 

Introdução — Definição, domínio, e fim da Patologia vegetal. Re
sumo histórico e fundadores da fitopatologia. Situação presente. 

Sintomatologia — Sintomas e sinais e sua importância na diagnose 
das moléstias — sintomas necróticos, hipoplásticos e hiperplásticos — 
tipos principais de sintomas e sinais. 

Classificação das moléstias -- Vários critérios seguidos para a clas
sificação das moléstias das plantas. — Classificação de Owens. 

Fatores ecológicos em relação às moléstias das plantas — Influência 
do solo: condição física, química e biológica. Clima. Influência da tem
peratura, umidade, luz etc. 

Etiologia das moléstias das plantas (parte geral) Classificação dos 
patógenos. Ciclos vitais. Patogênese e saprogênese. Inoculação, in-
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cubação e infecção. Regras de Koch e sua aplicação para a determina
ção da patogenicidade. 

Combate às moléstias das plantas — (parte geral) Princípios e mé
todos; princípios fundamentais de Whetzel; exclusão, erradicação pro
teção e imunização. Medidas profiláticas e terapêuticas. Vigilância 
sanitária vegetal. Fungicida e preparação (simples e de provisão) e apli
c a ç ã o — outros fungicidas à base cúprica. Calda sulfocálcica, sua pre
paração e aplicação — emprego do enxofre. Fungicidas do comércio. 
Emprego de outras substâncias fungicidas (formaldeído, sulfato de ferro! 
bicloreto de mercúrio, creosoto, ácido sulfúrico etc). Emprego do calor 
— água quente e vapor d'água. 

Combate às moléstias das plantas — Necessidade da escolha das se
mentes, estacas e outros órgãos de propagação e seu tratamento prévio. 
Resistência e imunidade (discussão sucinta do assunto) variedades 
resistentes. 
PARTE ESPECIAL 
Moléstias causadas por Mixomicetos — Caracteres gerais dos mixo-
micetos. Opinião de Fitzpatrick. Estudo da Hérnia das Crucíferas e da 
Sarna profunda da batatinha. 

Moléstias causadas por Eumicetos — Caracteres gerais dos fungos 
verdadeiros — fase vegetativa e reprodutiva — reprodução vegetativa, 
assexual e sexual — tipos de esporos — disseminação. Parasitismo e 
soprofitismo. Classificação dos fungos. 

^ Classe dos Ficomicetos — Caracteres gerais da classe, ordens e fa
mílias principais. Estudo da Verrucose negra da batatinha, "Damping-
off" das plântalas, Mildiú da batatinha, Gomose ou Podridão do Colo 
dos Citrús, Mildiú da videira, Ferrugem branca das Crucíferas. Refe
rências a outras moléstias causadas por Ficomicetos. 

Classe dos Ascomicetos — Caracteres gerais da classe — ordens e 
famílias principais — Estado dos Carvões em geral e em particular da 
Carie do trigo, e do Carvão do milho. Estudo das Ferrugens em geral 
e em particular da Ferrugem preta do colmo dos cereais e da Ferru
gem do Cafeeiro. Estado do Feltro dos Citrus. Rizoctoniose da bata
tinha, "Koleroga" do cafeeiro. Referência a outras moléstias causadas 
por Basidiomicetos. 

Fungos Imperfeitos — Caracteres gerais — fase perfeita e imper
feita — ordens e famílias principais. Estado da Murcha do algodoeiro, 
Moléstia do Panamá da bananeira, Antracnose da videira, Verucose dos 
Citrus. Moléstia dos "Olhos pardos" do cafeeiro, Mancha Septória do 
Tomateiro, Moléstia americana da folha do cafeeiro. Referência a ou
tras moléstias causadas por Fungos-Imperfeitos. 

Moléstias fisiogênicas — Breve discussão do assunto. Estudo de 
algumas moléstias típicas e de importância econômica em São Paulo. 

Moléstias causadas por nematóides — Breve discussão do assunto. 
Estudo de algumas moléstias de importância econômica em São Paulo. 

Moléstias causadas por plantas fanerogâmicas — Breve discussão 
do assunto. Estudo de algumas moléstias de importância econômica em 
São Paulo. 

P A R T E P R Á T I C A 
Uso e cuidado do microscópio. Micrometria. Aparelhos de dese
nho, fotografia e microfotografia. Estudo dos sintomas no laboratório. 
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Isolamentos de organismos patogênicos às plantas em cultura pura 
Aplicação dos Postulados de Koch. Estudo prático das estruturas vege-
tativas e reprodutivas dos diversos grupos de fungos. Aparelho de pul
verização e aspersão. Preparo e aplicação de fungicidas durante todo o 
curso. Prática da desinfecção do solo, das sementes e outros órgãos de 
propagação. Estudo prático das moléstias mais típicas estudadas em 
aulas teóricas. 

MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 

PARTE GERAL: 

Esboço histórico da Microbiologia — Geração espontânea (biogênese 
x abiogenese). Teoria germinal das moléstias e das fermentações. Pri-
mórdio da Microbiologia Agrícola. 

Morfologia, estrutura e reprodução das bactérias — Distribuição das 
bactérias na natureza. Forma e tamanho — bactérias superiores, bacté
rias verdadeiras (eubactérias) e bactérias inferiores. Virus fiítráveis 
Bactenofagos. Monomorfismo e plemorfismo. Mutações e fôrmas de 
involução. Estrutura das bactérias — citoplasma — parede celular — 
cápsulas — órgãos de locomoção — movimento browniano. Reprodução 
das bactérias. 

Classificação das bactérias — Sistemas de classificação — funda
mentos das classificações antigas e modernas — classificação de Bergey. 
Nomenclatura das bactérias. 

Estudo breve dos bolores e levedos — morfologia, estrutura e repro
dução dos bolores e levedos. Estudo de alguns bolores mais comuns. Le
vedos, sua classificação e aplicação na indústria. Purificação, seleção 
e conservação dos levedos industriais. 

Relações das bactérias com o meio ambiente — microorganismo aeró-
bios e anaeróbios. Nutrição das bactérias. Ação dos fatores físicos e 
químicos sobre as bactérias. Simbiose e saprofitismo. 

Atividades biológicas das bactérias e outros microorganismos (parte 
geral). Produção de calor e luz. Enzimas em geral — existência rea
ções e classificação dos enzimas. Transformação das substâncias orgâ
nicas — putrefação e fermentação. Ciclo do nitrogênio, carbono, oxi
gênio e hidrogênio. Bactérias sulfurosas e ferruginosas. Ação patogê
nica dos micro organismos. Virulência. Imunidade e Imunização Va
cinação e Soroterapia. 
PARTE ESPECIAL 
Fermentações industriais — Fermentação alcoólica, acética, láctica 
etc e sua importância na indústria. Emprego de bactérias e levedos 
selecionados. Doenças do vinho e outros produtos de fermentação. Ou
tras transformações de produtos agrícolas realizados com o concurso de 
microorganismos — fermentação do café, fumo, etc 

Noções de microbiologia do solo — Distribuição dos microorganis
mos no solo e influência sôbre sua fertilidade. Atividades das bactérias 
no solo. Metabolismo do carbono e do nitrogênio. Nitrificação e des-
nitrificação. Fixação simbiótica e assimbiótica do nitrogênio atmosfé
rico. Inoculação do solo e das sementes. Atividades dos microorganis
mos no estéreo do curral. 

Bactérias em relação às moléstias das plantas. — Tipos de moléstias. 
— Estudo de algumas moléstias de importância econômica: Cancro 
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dos Citrus, Mancha angular da folha do algodoeiro, Murcha da batati
nha e outras plantas, etc 

Moléstias das plantas causadas por virus — Tipos de moléstias. Es
tudo de algumas moléstias de importância econômica: Mosaico do fumo, 
Mosaico da cana de açúcar, mosaico da batatinha etc Outras moléstias' 
devidas a virus. 

Noções de bacteriologia do leite. Bactérias do leite. Classificação 
do leite. Alterações normais e anormais do leite. Formação de álcool, 
ácidos e gases. Decomposição da caseína e da gordura. Atividades das' 
bactérias no queijo e na manteiga. 

Noções de bacteriologia da água — Tipos de águas. Distribuição 
das bactérias na água. Poluição. Métodos de análise bacteriológica das 
águas. Purificação natural e artificial. 

Bactérias em relação à conservação dos alimentos — Decomposição 
dos produtos alimentares. Princípios fundamentais de conservação dos 
alimentos. 

Bactérias em relação às moléstias do homem e dos animais Tipos 
de moléstias, discussão sucinta das moléstias mais comuns que afetam 
o homem e os animais domésticos. 

P A R T E P R Á T I C A 

Demonstração do material usado nos trabalhos práticos de Micro
biologia. Esterelização pelos diferentes processos. Preparação dos meios 
de cultura líquidos e sólidos. Determinação e ajustamento do pH nos 
meios culturais. Técnica para o isolamento de microorganismos em 
cultura pura. Técnica da repicagem. Exame microscópio e ultrami-
croscópio das bactérias e outros micro-organismos. Exames das prepa
rações coloridas e não coloridas. Exame dos órgãos vegetativos e repro
dutivos dos bolores e levedos. Isolamento de alguns bolores e levedos. 
Demonstração prática das fermentações alcoólica, acética etc. Emprego 
de bactérias e levedos selecionados. Isolamento de microorganismos do 
solo. Estudo das bactérias, fixadoras de N atmosférico (Simbióticas e 
não simbióticas), das bactérias nitrificadoras e desnitrificadoras. Prá
tica da inoculação do solo e das sementes. Estudo prático de algumas 
moléstias de plantas causadas por bactérias por virus. Exame do leite. 
Estado prático das alterações normais do leite. 

12* C A D E I R A — H O R T I C U L T U R A — Suas divisões 

3.° ANO 

ARBORICULTURA FRUTÍFERA OU FRUTICULTURA 

I — Parte geral: 

Objetivo e divisões. Importância alimentar e econômica. Propaga
ção das árvores frutíferas. Viveiros. Podas. Fôrmas das plantas fru
tíferas. Estabelecimento de pomares comerciais, de amadores e experi
mentais. Vedações, preparo do solo, alinhamentos, plantação. Tratos 
culturais. Emprego de corretivos. Adubações e irrigações dos poma
res. Colheita, conservação e embalagem dos frutos. 
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II Parte especial: 

Citricultara; 
Cultura da bananeira, do abacateiro e da mangueira-
Viticultura; 
Cultura das principais árvores frutíferas e frutos pomáceos; 
Idem, das de fruto de baga; 
Idem, das de fruto drupáceo; 
Idem, das de "fruto seco". 

HI — Parte aplicada: 

Preparo de sementes. Semeaduras. Tratos culturais nos viveiros 
Transplantações. Podas. Enxertia. Sachas e tratos mecânicos dos po
mares. Incorporação de adubos e corretivos. Tratamento de moléstias. 
Combate aos parasites e saprófitas. Profilaxia, Prática sôbre colheita, 
preparo e embalagem dos frutos. 
Nota: Algumas plantas frutíferas não arborescentes, de valor se
rão tratadas neste curso, tais como: o ananás, o melão, etc. 

ARBORICULTURA FLORESTAL OU SILVICULTURA 

I — Parte geral: 

a) Valores indiretos das florestas 

1.°) Influência sôbre o ar: temperatura, umidade relativa e abso
luta, correntes atmosféricas. 

2.°) Influência sôbre o solo: 

a) sôbre as propriedades físicas 
b) sôbre as propriedades biológicas 
c) sôbre as propriedades químicas. 

3.°) Influência sob o ponto de vista higiênico 
b) Valores diretos das florestas. 
Consumo de madeira para construções, postes, estacarias, dormen-

tes, papel, calçamento, fósforos combustíveis (lenha e carvão), produ
tos de distilação, eortiça, tanino, fibras resinas. Estatísticas florestais. 

c) A Floresta e seus elementos constitutivos. 

Caracteres da cultura florestal. 
Dendrologia, fôrmas, crescimentos. 

_ Dendrometria. Essências florestais, propagação, temperamento, di
visões. Ação dos climas e dos solos sôbre elas. Áreas, florestal e bo
tânica. Fitogeografia do Brasil e do Estado de São Paulo em parti
cular. 

Povoamentos florestais: gênese, perturbações, origem, regimes, con
versão, transformação, fôrmas, consistência, composição, misturas. 

Operações culturais, regeneração clareiras, etc 
d) Economia Florestal. 
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Capitei florestal rendas, acréscimos, explorabilidade, possibilidade 
e sua realização, série de exploração, parcelasT i"K>»iDiuaade 

e) Modos de Tratamento: 

Estudo detalhado do alto fuste regular e jardinado, da talhadia sim
ples regular e esquadrinhada, da talhadia composta. 

f) Exploração e proteção das florestas: 

Tecnologia florestal, danos causados pelo homem na exploração de
linqüência, concessões, danos causados pelos animais, cultura silvo pas
toril, estragos pelos vegetais, meteoros, incêndios. 

g) Povoamentos artificiais: 

Colheita e conservação de sementes, reflorestação por semeadura 
direta e por transplantação. Viveiros, transplantação, alinhamentos, tra
tos culturais. 

h) Valorização dos terrenos pela reflorestação: 

Terrenos esgotados pelas culturas, savanas, cerrados, terrenos de 
montanha, dunas. 

i) Culturas especiais: 

Das principais essências nacionais e exóticas. 

j) Parte aplicada: 

Semeaduras, transplantações, alinhamentos, tratos culturais, derra-
magem, desbastes, regras dos cortes. Dendrometria, avaliação do vo
lume das árvores, dos maciços. Medidas para lenha, cálculo do volume 
da madeira em toros e suas relações com a esquadrilha. 

ARBORICULTURA ORNAMENTAL 

As árvores como elementos de adorno, fôrmas, cores, persistência 
e caducidade das folhas. Essências folhosas e resinosas. Plantação: a 
árvore isolada, grupos ornamentais, maciços e suas situações. Arboriza-
ção de bordo'de águas e avenidas. Podas e cuidados culturais. 

H O R T I C U L T U R A PRÁTICA 

Prática na horta, nos pomares e no parque. 

2.° ANO 

Escolha do terreno para o estabelecimento de uma horta. 
Preparo e divisão do terreno para uma horta. 
Irrigação das hortas, pelos diversos sistemas. 
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Escolha e preparo do terreno destinado aos alfobres e viveiros. 
Utensílios e ferramentas hortícolas. 
Diversos sistemas de semeaduras dos legumes em alfobres e no 

lugar definitivo. 
Cuidado às plantações nos viveiros, concernentes às sachas, regas, 

proteção contra os agentes físicos e biológicos. 
Transplantação para lugar definitivo. 
Combate às pragas animais e vegetais mais comuns que atacam 

as plantas hortícolas. 
Noções sôbre culturas forçadas: estufins de multiplicação e confe

ção das camas. 
Estudo prático das principais culturas de legumes. 
Multiplicação de plantas ornamentais por meio de fragmentos de 

ramos, folhas, escamas, enxertia etc. 
Plantação definitiva de plantas de ornamento. 
Principais cuidados que devem ser dispensados aos parques e jar

dins, cortes e adubação dos gramados, podas de arbustos e de árvores 
de ornamento. 

Identificação das principais plantas de ornamento existentes1 no 
Parque e Jardim da Escola. 

Desbrota e educação de porta-enxertos de essências frutíferas: la
ranjeira, videira, macieira, etc. 

Adubação das hortas com adubos químicos e orgânicos. 
Descrição e emprego de ferramentas e utensílios empregados em 

fruticultura. 
Obtenção das essências frutíferas por meio de sementes. 
Multiplicação por meio de estacas: diversos sistemas. 
Multiplicação por meio de mergulhas; diversos sistemas. 
Cuidados culturais aos enxertos. 
Desbrota de porta-enxertos. 
Tratamento das árvores frutíferas contra as pragas animais e ve

getais mais comuns. 
Extração de mudas dos viveiros e maneiras de acondicioná-las para 

o transporte a longas distâncias. 
Plantação definitiva das árvores frutíferas. 

18* C A D E I R A — A G R I C U L T U R A G E R A L 

3.° ANO 

Introdução: Agricultura e Agronomia. Considerações gerais. 
O clima e suas relações com a agricultura. Influência dos fato

res climáticos na produção. 
Solo: Camadas e papel. Sub-solo: Papel e influência sôbre o solo. 
Composição física do solo: O fracionamento físico. Os colóides do 

solo. Propriedades das frações e sua influência. Papel do calcáreo e 
do húmus. 

Estrutura do solo: Estruturas de grão simples e granular. For
mação e destruição dos grânulos. Importância da granulação. Super
fície dos elementos constituintes do solo. 

Relações entre o solo e a atmosfera. O solo e a água. O solo e o 
ar. O solo e o calor. 

Propriedades físicas e químicas: Peso específico, coesão, aderên
cia, contração, côr, higroscopicidade, dessecação e sorpção. 
48 
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Classificação dos solos: As várias classificações. Estudo detalhado 
da classificação baseada na composição física do solo 

Principais tipos de terras do Estado de São Paulo. Distribuição 
origem e propriedades. »"iuuiçao, 

Adaptação do terreno à cultura. Adaptação das matas, campos e 
pastagens. Destocamento. «-«'«pos e 

Melhoramentos: Desempedramento e nivelamento. Utilidade* 
efeitos da drenagem, da irrigação, da colmatagem e da limonagem 

O trabalho do solo: Lavras e sua importância. Estudo de um 
charrua; classificação das charruas. Direção e largura e inclinação 
profundidade, época, número e fôrma das lavras. Lavras especiais. Es-
carificações. Fins, máquinas empregadas. 

Nivelamento. Emprego do Pranchão.' Gradagens: Fins. Grades 
sua classificação. Rolagem. Fins. Rolos e sua classificação 

Tração das maquinas agrícolas. Noções de motocultura. Tratores 
Os novos métodos de cultura: Sistemas de Jean, de Glanz, etc 
Adubo: Definição e divisão. 
Adubações orgânicas: Estéreo, matérias excrementícias, adubos ve

getais, adubos animais, compostos, lixo, etc. 
Adubos químicos: Distribuição e mistura. Corretivos dos solos 

-, D1 desenvolvimento da planta e suas relações com os fatores externos" 
1.°) Periodicidade na vida das plantas. Ontogênese. As fases do desen
volvimento. Mudanças produzidas pela periodicidade dos fatores exter
nos. Germinação. Fôrmas de transição. Período vegetativo Passa
gem do período vegetativo, para o de flor. Período de maturação Ma
turação dos órgãos vegetativos de reserva. Período de repouso Força-
mento. Murchidão periódica; 2.°) Condições de existência: Influência 
de temperatura. Necessidade de luz. Influência do solo, da umidade e 
dos tóxicos. 

Sementes e sementeiras: A semente; propriedades que determinam 
o seu valor. Preparo das sementes. Prática das sementeiras: Época, pro
fundidade, e quantidade de sementes a empregar. Execução das se
menteiras. Sementeiras a mão. Sementeiras mecânicas. Sementeiras 
em viveiros; transplantações. 

Cuidados culturais: Sacha, monda, amontoa, desbastos, etc. Pre
venção e tratamento contra os inimigos vegetais e animais. Ervas más 
e sua destruição. 

Colheitas :_Colheitas de forragens, de cereais e de raízes e tubérculos. 
Conservação dos produtos. Conservação das forragens, dos cereais, 

e das raízes e tubérculos. 
Parte prática 

Trabalhos práticos no campo e no laboratório. 
13.* C A D E I R A — A G R I C U L T U R A G E R A L 

1.° ANO 

Aulas práticas 

Arreios e arreiamentos de animais. 
Condução de veículos. 
Atrelamento e modificação das balanças. 
Arados e Charruas. Principais tipos, sua descrição e funcionamento; 

lavras. 
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Pranchão e seu emprego. 
Grades. Principais tipos, sua descrição e funcionamento; gradagens. 
Rolos. Principais tipos, sua descrição e funcionamento; rolagens. 

14* C A D E I R A — Z O O T E C N I A G E R A L , G E N É T I C A A N I M A L , ETC. 

1* PARTE — ZOOTECNIA GERAL E GENÉTICA ANIMAL 

Introdução: 

1 — Definição, objeto e suas relações com a Agricultura, Economia 
Rural e outras ciências. 

2 — Funções econômicas dos gados. 
3 — Espécie em Zootecnia. Espécies domésticas. Domesticação 

e origem provável das espécies domésticas, com especial referência ao 
boi, cavalo, jumento, carneiro, cabra, porco, cão, etc. 

4 — A raça e os demais Grupos Zootécnicos. 
5 — Atributos que caracterizam as raças: morfológicos, fisiológi

cos (com especial referência às funções econômicas) e morais ou psí
quicos. 
II — Reprodução 
6 — Breve recapitulação sôbre anatomia e fisiologia dos aparelhos 
de reprodução (masculino e feminino). Ciclo menstrual, ovulação, có-
pula, fecundação, nidificação. Secreções internas. 

7 — Cio nas espécies domésticas. Utilização dos reprodutores. 
8 — Padreação. Fecundação. Fecundidade. Esterilidade. Inse

minação artificial. 
9 — Gestação normal e patológica. 
10 — Caracteres sexuais secundários. 
11 — Neutralização sexual. 

. HI — Ecologia 

12 — Ação da ambiência sôbre os gados 
13 — Ginástica funcional 
14 — Aclimação 
15 — Variação. 

IV — Hereditariedade 

16 — Mutações nos gados. . 
17 Mendelismo dos gados: Hereditariedade das pelagens: bovi

nos, eqüinos, suínos, ovinos, etc. 
18 Idem; hereditariedade de outros atributos morfológicos (se

gundo os conhecimentos atuais). 
19 Hereditariedade da aptidão leiteira e mantegueira (teorias). 
20 Idem. Aplicação desse conhecimento ao melhoramento do 

gado. 
21 Hereditariedade de outras aptidões econômicas dos gados: 

aptidão cevatícia, precocidade, etc. • _•_. 
22 Hereditariedade patológica: fatores letais, semi-letais e pato

lógicos. Moléstias hereditárias e congênitas. Resistência e imunidade 
hereditárias. 
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• *i 23 — hereditariedade relacionada com o sexo ("sex-linked" ««„ 
influenced» e «sex-limited») nos animais. Explicação daí antigas'moda-" 
lidadas de hereditariedade conhecidas nos gados: atavismo, etc 

24 — Hereditariedade nas Aves. Caracteres ornamentais econfi 
micos e sua utilidade no melhoramento. ««mentais, econõ-

25 — Seleção: fenotípica e genotípica. 
26 — Consangüinidade. 
27 — Test de progênies, índices de performances e outros índices. 

V — Da criação em geral 
fn ~~' £preciaÇão e julgamento dos reprodutores 
* ixnJlr ^o m e? t° da criação. Exposições e concursos. Associações e 
Sindicatos de criadores para a manutenção de livros genealógicÔs 

. ~~ /ostos zootécmcos, estações de monta, fazendas modelo, * 

sarrsii. ?ss,n^Iro
t™balho> de ™*°™>*° - «sar» 

2.* PARTE — EXTERIOR DOS GADOS 
1 — Objeto, fim e utilidade da Ezoognosia. Definições 
resenho? eteXten°r d ° S B ° V Í n ° S : PeIag6m' Ídade' ProP^es,'barimetria, 

Tipos: corte, leite, trabalho, mixtos: Escalas de pontos e outros 
métodos de julgamento. ^ e outros 

mixto,TteE^tlme°nteEqUÍn0S: »"* C°m° ^ T*os: ***> *•-

etc 'juTgSenío" '* ^ "** C°m° *dMa- **»' seIa' ««* mixto 
5 — Exterior do Jumento: idem como acima. 

Julgam7ntoXterl°r d° P°rC°: Mem C°m° adina- ^^ Ba">« e banha. 

leite7 TuSeTte. d° Cm*°: *"* C°m° acima' ***»' <*™ • * 
8 —Exterior da Cabra: idem como acima. Tipo: leiteiro. 
9 — Exterior das Aves. Tipos: carne, ovos e mixto. 

«» 1í°ta: As au?as de Exterior serão teórico-práticas, no mínimo de 
uma hora, no máximo de 2, dadas pelo assistente da cadeira A nurtéria 
icoaex£tonto m E s c o í 8 6 " " 0 ^ de «f****** «S^teririSS-
tico existente na Escola e o tempo regulamentar. 

1 
2 

3* PARTE: RAÇAS 

Noções de etnologia. Classificação das Raças. 
Raças Bovinas que interessam ao país: Exóticas. 

(a) Shorthorn 
(d) Devon 
(g) Holandesas 
(j) Guernsey 
(m) Schwyz 

(b) 
(e) 
(h) 
(k) 
(n) 

Hereford 
Charolesa 
Flamenga 
Ayrshire 
Simmenthal 

(c) 
(f) 
(i) 
(D 
(o) 

Angus 
Limusina 
Jersey 
Red Polled 
Normanda 
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Nacionais: 

(p) Caracú (q) 

3 — Raças Zebuínas: 
(a) Guzerat (b) 

4 — Raças Eqüinas: 

Mocho 

Gyr 

(r) Outros tipos 

(c) Nellore 

Exóticas: 
(a) Árabe 
(d) Anglo-Árabe 
(g) Bretão 

Nacionais: 
(a) Mangalarga 

(b) 
(e) 
(h) 

(b) 
(d) 

5 — Raças Asininas: 

(a) Francesas 
(d) Americano 

(b) 
(e) 

6 — Raças Porcinas: 

Exóticas: 
(a) Duroc Jersey 
(d) Hampshire 
(g) Edelschweine 

Nacionais: 
(h) Canastrão 
(k) Canastra 

7 — Raças Ovinas. 

(a) Merinos 
(d) Southdown 
(g) Romney Marsh 
(j) Larzac 

8 — Raças Caprina 

Exóticas: 
(a) Saanen 
(d) Núbia 

(b) 
(e) 

(i) 

(D 

(b) 
(e) 
(h) 
(g) 

s: 

(b) 
(e) 

Barbo 
Hackney 
Bolonhês 

Creoulo 
outros tipos 

Espanholas 
Tipos nacionais 

Polland China 
Large Black 

Pereira 
Nilo Canastra 

Dishley 
Oxfordshired 
Charmoise 
Alguns mestiços 

Toggenburg 
Angorá 

(c) 
(f) 
(i) 

(c) 

(c) 

(c) 
(f) 

(j) 
(m) 

P. S. inglês 
Percheron 
Clydesasle 

Campolina 

Italianas 

Berkshire 
Yorkshire 

Piau 
Tatu e Caruncho 

(e) Lincoln 
(f) Suffolk 
(i) Earakul 
importantes. 

(e) 
(f) 

Múrcia 
Tibet 

Nota. — Incluem-se os estados das variedades. Prática, — Pelo as
sistente. — Julgamento com escala de pontos ou outros métodos de: ca
valo árabe, nacional, porcos Duroc, Polland, Canastrão, Nilo canastra, ga
do Holandês, Guernsey, Flamengo, Carneiro Romney Marsh, segundo a 
raça. A parte prática poderá ser desenvolvida com a ocurrência de ma
terial, dentro do limite da matéria teórica, mesmo fora do estabeleci
mento, aproveitando-se para isso as Exposições. 
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4* P A R T E : A V I C U L T U R A E C U N I C U L T U R A 

(Curso Teórico Prático) 

1 — Avicultara, suas modalidades. Finalidades da galinocultura. 
2 — Povoamento do aviário. A escolha das raças. Métodos de re

produção. 
— Instalação do Aviário. Localização. Fôrma. Tamanho. Cer

cados. Galinheiros. Poleiros. Ninhos. Bebedouros e outros apetrechos. 
4 — Alimentação. Suas bases teóricas. Monografia dos alimentos! 

Modos de arraçoamento Arraçoamento dos pintos, dos frangos, das poe-
deiras, dos reprodutores. 

6 — Incubação natural: o ovo, ninhos, a choca, miragem dos ovos, 
tempo de incubação. Incubação artificial: incubadoras, seu manejo e fun
cionamento. 

6 — Criação natural: cuidados e alimentação. Abrigos. Criação ar
tificial: criadeiras, cuidados e alimentação. 

7 — Produção de ovos. A poedeira, sua escolha e utilização. Co
lheita dos ovos. Armazenagem, conservação e embalagens. 

8 — Produção de capões. 
9 — Higiene e desinfecção dos galinheiros. 
10 — Moléstias mais comuns e seu tratamento. 
11 — Perus. — Raças, criação, incubação, criação e alimentação 
12 — Marrecos e Patos. — Raças, incubação, criação e alimentação. 
13 — Gansos. — Raças, incubação, criação e alimentação. 
14 — Coelhos. — Finalidades de cunicultura. Raças mais apropria

das. Coelheiras, reprodução e criação. Alimentação. 
Observação importante: — A numeração deste programa não cor

responde a pontos e não tem outro valor que da divisão da matéria. 
N a prática ainda se incluem exercícios sôbre melhoramento como tests 

de progênies e performances, com utilização de método estatístico, or
ganização de livros genealógicos, registo de reprodutores, de recordes 
e demais livros zootécnicos. 15* C A D E I R A — M E C Â N I C A A G R Í C O L A 

MECÂNICA ELEMENTAR, MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

O programa de Mecânica agrícola, constituído por Mecânica elemen
tar e Mecânica aplicada está dividido em 9 secções que se completam 
mutuamente e que se destinam, por u m lado, à educação do raciocínio, 
como ciência matemática e por outro lado, a pôr o aluno em contacto 
inteligente com a máquina, que é u m dos mais preciosos elementos de 
prosperidade nas explorações agrícolas. 

1'.* Secção — Teoria — Noções preliminares. Cinemática elementar. 
1.* bis " — Aplicações à prática da Cinemática elementar. 
2.* bis " — Teoria — Estática elementar. 
2.* bis " — Aplicações à prática da Estática elementar. 
3.* Secção — Teoria — Dinâmica elementar. 
3.* bis " — Aplicações à prática da Dinâmica elementar. 
4.*, 5.* e 6.* Secções — Aplicações diversas de Mecânica elementar. 
7.* Secção — Parte aplicada — Motores. 
8.* — Parte aplicada — Oficinas de reparação de máquinas 

agrícolas. 
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9.* Secção — Parte aplicada — Máquinas agrícolas, sob o ponto de 
vista mecânico. Montagem, desmontagem, Esboços, Desenho. Repara
ção e construção. 

MECÂNICA E MÁQUINAS 

1.* SECÇÃO 

NOÇÕES GEOMÉTRICAS — CINEMÁTICA 

(Parte teórica) 

Noções preliminares e definições. 
Noções geométricas. Segmentos sôbre uma linha orientada. Teore

m a dos Segmentos,. Determinação de am ponto sôbre uma linha. 
Vectores. Elementos de um vector. Projeção de um ponto sôbre um 

eixo, paralelamente a um plano dado. Projeção de u m vector sôbre u m 
eixo orientado. Projeções de um ponto sôbre três eixos. Definições. Teo
rema das projeções. 

Soma geométrica de dois, três, e mais vectores da mesma origem. 
Casos a considerar. 

Diferença geométrica. Decomposição de um vector. Coordenadas de 
um ponto do plano ou do espaço. Sentido de rotação ao redor de um eixo. 

Momento linear de um vector em relação a u m ponto. Momento 
nulo. Teorema dos momentos. 

Binários. Momento em relação a um eixo. 

CINEMÁTICA E L E M E N T A R 

(Parte teórica) 

Definições. Movimentos. 
Movimento uniforme de translação. Leis. Gráficos. Movimento uni

forme de rotação. Relações que ligam as velocidades aos raios. Velo
cidade angular. Velocidade expressa em número de rotações por minuto. 

Movimento variado de translação. Aceleração. Velocidade; veloci
dade média, e velocidade em u m instante dado. Leis e representações 
gráficas. Queda dos corpos. 

Movimente periódico. Composição dos movimentos. Movimentos apa
rentes. Paralelogramo e polígono dos movimentos. Paralelepípedo dos 
movimentos. Movimento helicoidal. 

1." SECÇÃO — BIS 

(Parte aplicada) 

Aplicações de Cinemática elementar. 
Produção dos movimentos. Motores e receptores. 
Transformação, transmissão e modificações dos movimentos. Gene

ralidades, Definições. 

Polias, correias, cabos e cadeias. Roldanas. Polias e tambores. Po-
lias de degraus. Polias de garganta. Rodas de fricção. Engrenagens 
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Salheiras.0 0 1 1^8" E n g r e n a g e n S interi°res. Traçado das engrenagens. 

Parafuso. Parafuso diferencial. Parafuso de duas ou mais entradas 
Parafuso sem fim. 
Transmissão por parafuso e engrenagem. Engrenagens helicoidais 

Engrenagens planetárias. 
Biela e manivela. Excêntricos e camas. 

2.* SECÇÃO 

ESTÁTICA ELEMENTAR 

(Parte teórica) 

Força e seus elementos. Avaliação das forças. Medição dos efei
tos. DinamÔmetros. Ação e reacção. Inércia. Independência dos efeitos 

Composição. Composição de forças do plano; concurrentes, da mes
m a direção e de direções quaisquer. Paralelogramo e polígono das for
ças. Relações entre as resultantes e as componentes. Decomposição de 
uma força. v 

Forças concorrentes não situadas no mesmo plano. Paralelepípedo 
das forças. Casos particulares. Relações entre as resultantes e as com
ponentes. Decomposição de uma força em três outras de direções dadas 
Equilíbrio das forças. 

Momentos. Momentos das forças concorrentes. Convenções. Teore
ma. Casos particulares e caso geral. 

Forças paralelas. Composição e decomposição. Momentos das for
ças paralelas em relação a u m ponto e a u m plano. 

Binários. Avaliação, composição e translação dos binários. 
Centro de gravidade. Definições. Determinação experimental do 

C.d.g. 
Centro de gravidade das linhas, superfícies e volumes. C d g do 

perímetro de u m triângulo de u m poligonal regular e de um arco de 
circulo. C.d.g. da superfície do triângulo, do trapézio, de qualquer 
quadrilátero, de qualquer polígono, do setor circular e da zona esférica. 
o.d.g. de uma superfície qualquer. Fórmula geral. C.d.g. dos volu
mes dos prismas e dos cilindros; das pirâmides e dos cones; do setor es
férico e do hemisfério. C.d.g. de um corpo qualquer. Teoremas de 
iruldin e aplicações. 

Equilíbrio do sólido. Casos a considerar. Estados de equilíbrio. 
Condições de estabilidade. Pressões sôbre os apoios. Teoremas de Euler. 
2.* SECÇÃO — BIS 

(Parte aplicada) 

Aplicações das condições de equilíbrio às máquinas. 
Alavanca. Condições de equilíbrio. Balanças. 
Métodos de pesagem. 
Pesão. Aplicações. 
Roldana. Roldana móvel e roldana fixa. Condições de equilíbrio. 

Fressao sobre o eixo e sôbre os mancais. Aplicações. 
Moitões e talhas. Condições de equilíbrio. Aplicações. 
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Sarilho simples, cabrestante, roda de poceiro. Sarilho diferencial. 
Condições de equilíbrio. Pressões. Aplicações. 

Sarilho de engrenagens. Condições de equilíbrio. Aplicações. 
Cábrea e guindastes. Condições de desequilíbrio. Tipos e aplicações. 
Plano inclinado e cunha. Condições de equilíbrio. Aplicações. 

3.* SECÇÃO 

DINÂMICA 

(Parte teórica) 

Dinâmica. Princípios fundamentais. 
Medida dinâmica das forças. Proporcionalidades entre as forças e 

as acelerações. Massa. Relações entre as forças, as massas e as ace
lerações. 

Quantidade de movimento. Impulsão. Força de inércia. Força cen
trífuga e sua avaliação. 

Trabalho das forças. Trabalho Mecânico, Trabalho de uma força 
constante e de uma força variável. Gráficos. Força viva. Teorema. 
Energia. 

3/ SECÇÃO — BIS 

DINÂMICA 

(Parte aplicada) 

Velocidade do regime. Moderadores. Volantes. Trabalho.. Avalia
ções e mediação. Freios dinamométricos. Rendimento de uma máquina. 
O movimento perpétuo mediante as equações do trabalho. Transmis
são de trabalho. Conclusão de equilíbrio nas máquinas. 

4.* SECÇÃO 

PARTE APLICADA DE MECÂNICA ELEMENTAR — DILATAÇÃO 
D A M A T É R I A 

Transmissão. Árvores. Mancais. Cadeiras. Pendurais. Crapodinas. 
Rolamentos sôbre esferas. Resistências passivas. Atrito. Leis, ângulo 
e coeficiente de atrito. Estado experimental. Aplicações do atrito. 

Meios de atenuar as resistências passivas. Lubrificação. Lubrifi
cantes. Lubrificadores. 

Resistência dos meios. Choque. Rijeza das cordas e dos cabos. 

5.* SECÇÃO 

(Parte teórica) 

Momentos de inércia. Idéia geral. Noção sôbre a determinação dos 
momentos de inércia. 
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6.* SECÇÃO 

(Parte aplicada) 

Resistência dos materiais. 
Principais deformações. Extensão. Compressão. Flexão. Cizalha-

mento. Torção. 

7.* SECÇÃO 

MÁQUINAS 

Motores e receptores. Idéia geral sôbre motores animados e inanima-
dos. irabalho do homem e dos animais. Manejos. 

Motores hidráulicos. Rodas e turbinas. 
Motores e óleos. Moinhos de vento. 
Motoros_ térmicos. Máquina a vapor. Motores de combustão lenta 

e de explosão. Motores aplicados em agricultura. 

8.* SECÇÃO 

OFICINAS 

Oficinas. Oficinas de reparação e de construção. 
Ferro. Ferro-guza de primeira fundição. Ferro fundido de máquina 

li erro branco e ferro pardo. Ferro laminado. Aço. 
Forja. Forja e acessórios. Ventilador. Algraviz. Bigorna e safra 

Ferramentas de ferreiros. 
Caldeação de ferro: Calçamento com aço. 
Tempera. Tempera em água, em óleo e em banhos metálicos. Fornos 

de tempera. Recozedura. 
Bancada. Fornos de apertar. Ferramentas de bancada. Trabalho 

ao serralheiro. Trabalho do ajustador. Operações de riscar e marcar 
Rebitagem. Costuras. Tarrachas. Parafusos e porca. Furadores alar-
gadores e machos. Cossinentes. Pentes de medir roscas. A rosca nos 
tubos. 

Peças de encanamento. 
As roscas Witworth e Sellers. 
Máquinas-Ferramentas. As máquinas de furar; a máquina radial e 

a punção. 
Máquinas de cortar; a tesoura manual e as cizalhas mecânicas. 
Máquinas de desbastar, amolar, e polir. Pedras de esmeril, carbo-

rundum. Rebolos de pedras naturais. Torno mecânico. Serviço do tor
neiro. As roscas abertas ao torno. 

Parafusos de diversas entradas. Tornos de precisão. Tornos pris
máticos. Tornos-revólver. Tornos de alisar cilindros. Retificadores. 

Torno Jimador. Plaina mecânica. 
Fundição. Fundição de pequenos metais. O forno. As ligas. Latão 

e bronze. Bronze de alumínio. Bronze fosforoso. 
Modelagem e moldação. Caixas e grades. A sereia. Os machos. 

Caixas de macho, Machos torneados. Panelas. Boquilhas e canais de 
subica. Evacuação dos gases. 

Explosões. Liquação. Falhas e bolhas frias. 
Contração e seus efeitos. O metro do fundidor. 
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9.* SECÇÃO 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS — REPARAÇÕES 

Máquinas destinadas ao preparo do solo. Arrancadores de tocos. Ara
dos e charruas. Grades e rolos. Tratores mecânicos. 

Máquinas de semear. Semeadoras. 
Máquinas destinadas aos tratos culturais. Cultivadores. Ciscadores. 

Máquinas de colheita. 
Certeiras. Arrancadores de tubérculos e raízes. Batedeiras. 
Máquinas de beneficiamento dos produtos agrícolas. Desintegrado-

res, picadores, debulhadores, etc. Moinhos, enfardadeiras de alfafa. 
Descaroçadores de algodão. Prensas de enfardar. As prensas de 

alta pressão. 
Máquinas de beneficiar café. A talha e a bica do jogo. O descas-

cador e os esbrugadores. Os condutores. Separadores e classificadores. 
Máquinas de beneficiar arroz. 

Prensas para extrair óleo. 
Máquinas de serrar madeira, Serragem manual e mecânica. As 

serras de desdobro. Serras verticais, circulares. Serras horizontais. Ser
ras de fita. Oficina de carpintaria para reparações de máquinas e de 
veículos. 

Reparações de máquinas. Desmontagem e montagem de uma máqui
na agrícola. 

Desenho de uma peça de máquina. 
Esboço de máquina. Esboços e levantamentos feitos no joelho. 
Esboços de ferramentas e utensílios do ferreiro, do ajustador, do 

torneiro e do aplainador. 
Esboço para montagem de uma árvore de transmissão, do motor 

respectivo e de três máquinas agrícolas de beneficiamento, com mudança 
de direção por engrenagens. 16* C A D E I R A — M A T E M Á T I C A 

COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA 

Noções sôbre divisão harmônica e feixes harmônicos. 
Noções sôbre teoria das transversais, polo e polar. 
Noções sôbre potência de u m ponto em relação a u m círculo, eixo 

radical e centro radical. 
Estudo do traçado e principais propriedades das curvas mais im

portantes: elipse, hipérbole, parábola, ciclóide, evolvente, espiral, hé-
lice, etc. 
COMPLEMENTOS DE ÁLGEBRA 

Noções sôbre homogeneidade. 
Determinantes: propriedades. Determinantes menores. Aplicações. 
Arranjos, permutações e combinações sem e com repetição. 
Noções sôbre probabilidades. 
Fórmula de Taylor e de MacLaurin. Aplicações. 
Séries: limites, classificação, convergência. Número "e". Desen

volvimento em série Séries recorrentes, esponenciaJs, circulares e loga-
rítmicas. Derivadas. Noções sôbre os infinitamente pequenos; limites. 
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Derivadas das funções algébricas, circulares, logarítmicas e esno-
nenciais. Propriedades das derivadas. p 

Funções: classificação geral. Continuidade. Máximos e mínimos-
método direto e dos princípios. 

Estudo das funções pelas derivadas. 
Teoria geral das equações. 

NOÇÕES SÔBRE GEOMETRIA ANALÍTICA 

Fim e utilidade da geometria analítica. 
Diversos sistemas de coordenadas. 
Representação geométrica das equações e representação analítica 

das fôrmas geométricas. Generalidades. Coordenadas naturais. 
Equações em coordenadas retilíneas retangulares de alguns lugares 

geométricos; linha reta, círculo, elipse, hipérbole, parábola, etc. Casos 
particulares. 

Equações da linha reta e circunferência de círculo em coordenadas 
polares. 

Principais problemas sôbre a linha reta e circunferência de círculo. 
Tangentes e assintotas. Aplicações. 
Transformações de cordenadas. 
Estudo das principais funções e suas representações gráficas. 

NOÇÕES SÔBRE CÁLCULO INFINITESIMAL 

Preliminares. Fim e utilidade do cálculo infinitesimal. 
Diferenciação das funções algébricas simples. 
Diferenciação de funções de funções e funções compostas. 
Diferenciação das funções logarítmicas e esponenciais. 
Diferenciação das funções circulares. 
Diferenciação das funções implícitas. 
Diferenciação de diversas ordens. 
Verdadeiro valor de expressões que se apresentam sob fôrma inde

terminada. 
Equações diferenciais. 
Definições e preliminares sôbre integrais. Integrais indefinidas e 

definidas. 
Integrais imediatas. Processos de integrações simples. 
Teoremas de transformação e de decomposição. 
Integração por substituição; integração por partes ou por fatores; 

integração por série. 
Integração das frações racionais. 
Integração das equações diferenciais lineares. 
Noções sôbre retificação, quadratura e cubatura com auxílio do cál

culo infinitesimal. 
Aplicações diversas. 

GEOMETRIA DESCRITIVA 
Definições preliminares. Convenções. Métodos das projeções. Do 
ponto e suas diversas posições. 

Da reta e do plano, suas diversas posições. Traços de retas. Retas 
contidas no plano. 
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Intersecções de planos. Casos particulares. 
Retas e planos paralelos e perpendiculares. Verdadeira grandeza 

das retas. 
Mudanças e planos de projeção. 
Rotações. 
Rebatimentos. 
Ângulos de retas e planos. Triedros. 
Projeções de figuras planas. Determinação de seus elementos. 
Representação dos poliedros. Secções planas dos poliedros. Plani-

ficação. 
Representação das superfícies de resolução em geral. 
Cilindros e cones quaisquer. Secções planas desses sólidos. 
Planos tangentes ao cilindro, cone e esferas. 
Intersecção de retas com as superfícies poliédricas e curvas. 
Intersecção de poliedros e sólidos de revolução. 
Planos cotados. Definições e convenções. Do ponto. Da linha reta, 

suas diversas posições e problemas principais. 
Do plano, suas diversas posições e problemas principais. 
Representação dos poliedros e superfícies curvas. Superfícies topo

gráficas; curvas de nível; problemas principais. 
Construções de époras relativas aos diversos pontos. Aplicações 

diversas. 17* C A D E I R A — E N T O M O L O G I A AGRÍCOLA, A P I C U L T U R A E SE-
RICICULTURA, E N T O M O L O G I A A G R Í C O L A 

I — Introdução 

1.°) Generalidades sôbre a Entomologia e divisão. 2.°) Os insetos 
em relação à Agricultura, utilidade e necessidade do estado da Entomo
logia Agrícola. 3.°) O verdadeiro papel da Entomologia Agrícola; os 
grandes problemas entomológicos; utilidade e necessidade das Estações 
Entomológicas. 4.°) Definição do "tipo" ou termo INSETO. 

II — Morfologia externa. 

l.°) Caracteres gerais dos insetos. 2.°) Tegumento dos insetos; 
conseqüência da presença da "chitina". 3.°) Metameria; constituição 
de u m metâmero típico. 4.°) Divisão do corpo do inseto em regiões; 
apêndices próprios dessas regiões. 5.°) Cabeça do inseto: constituição 
e origem metemérica; apêndices cefálicos fixos e móveis; constituição 
e morfologia das antenas. 6.°) Armadura bucal dos insetos: estudo da 
armadura bucal típica (trituradores) e derivadas (lambedora, sugadora-
labial e sugadora-maxilar), epifaringe e hipofaringe, prognatos e hipo-
gnatos. 7.°) Tórax dos insetos: apêndices toráxicos; constituição e tipos 
de patas; constituição, número, nervação e tipos de asas. 8.°) Abdô
men: apêndices abdominais. 9.°) Pygidium, cerci, styli, ovopositor e 
aguilhão. 
IH — Funcções de nutrição. 
1.°) Aparelho digestivo: divisão e anexos do tubo digestivo; estudo 
do stemadeum (intestino anterior), mesenteron (intestino médio) e pro-
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ctedeum (intestino posterior); estudo dos órgãos anexos; fisiologia da 
digestão. 2.°) Aparelho circulatório: vaso dorsal, coração e aorta- me
canismo da circulação; sangue dos insetos. 3.°) Aparelho respiratório-
constituição; estigmas e traquéias; estrutura e tipos das traquéias; apa
relhos de oclusão dos estigmas; respiração dos insetos aquáticos (adultos 
e larvas); mecanismo da respiração. 4.°) Reservas nutritivas; corpo 
adiposo e seus derivados. 5.°) Aparelhos de secreção (glândulas) e eli
minação. 
IV — Funções de relação. 

1.°) Sistema muscular: estrutura, disposição e número dos mús
culos. 2.°) Sistema nervoso: sistema nervoso central, periférico e vis
ceral. 3.°) Órgãos dos sentidos: tato, olfato, gosto e visão; órgãos au
ditivos e produtores de sons. 

V — Funções de reprodução. 

1.°) Aparelho reprodutor: generalidades e evolução; aparelho re
produtor masculino; aparelho reprodutor feminino; caracteres sexuais 
secundários; dimorfismo sexual. 

VI — Partenogênese (Reprodução assexuada). 

l.°) Generalidades sôbre a partenogênese. 2.°) Tipos de parteno
gênese: Isopartenogênese (partenogênese normal), Heteropartenogênese 
(partenogênese cíclica). Ticopartenogênese (partenogênese acidental), 
Pedogênese (partenogênese larval) e Partenogênese experimental, com 
os respectivos exemplos. 

VII — Reprodução sexuada. 

1.°) Atos da reprodução sexuada; cópula; número, lugar, hora, modo 
e posição da mesma. 2.°) Fecundidade: lugar e modo de postura dos ovos. 

VIII — Do Ovo e seus envólucros. 

1.°) Fôrma e estrutura do ovo; maturação, fecundação, segmenta
ção do ovo. 2.°) Noções sucintas de Embriogenia. 

IX — Desenvolvimento postembrionário. 

1.°) Generalidades sôbre a metamorfose. 2.°) Ametabolia ou de
senvolvimento sem metamorfoses. 3.°) Paurometabolia ou metamor
fose gradual. 4.°) Hipometabolia ou metamorfose gradual com ninfa 
imóvel. 5.°) Hemimetabolia ou metamorfose incompleta. 6.°) Holome-
tabolia ou metamorfose completa. 7.°) Hipermetamorfose. 

X — Da Larva. 

1.°) Generalidades sôbre as fôrmas ou tipos de larvas. 2.°) Larvas 
campodeiformes. 3.°) Larvas estefiliniformes. 4.°) Larvas elateri-
formes. 5.°) Larvas^cruciformes. 6.°) Larvas melolontóides ou escara-
baeiformes. 7.°) Larvas curculioniformes. 8.°) Larvas helmintóides ou 
vermiformes. 9.°) Larvas naupliformes. 
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XI — Biologia geral das larvas. 

1.°) Morfologia externa. 2.°) Morfologia interna. 3.°) Generali
dades sôbre a biologia das larvas. 4.°) Divisão das larvas de acordo 
com a alimentação e o meio onde vivem. 

XII — Da ninfa. 

1.°) Generalidade sôbre a ninfose. 2.°) Tipos de ninf as. 3.°) Or-' 
namentação das ninfas. 4.°) Modo de fixação das crisálidas. 

XIII — Biologia geral das ninfas. 

1.°) Fenômenos precursores da ninfose. 2.°) Formação dos envó-
lucros protetores. 3.°) Morfologia externa. 4.°) Morfoloia interna. 
5.°) Fenômenos íntimos da ninfose. 6.°) Histólise e histogênese. 7.°) 
Histogênese dos órgãos; as causas da histólise. 

XIV — Meios de defesa nos insetos. 

1.°) Generalidades sôbre os meios de defesa observados nos inse
tos. 2.°) Homocromia e Mimetismo. 

XV — Medidas gerais de combate aos insetos nocivos. 

1.°) Generalidades sôbre os meios de combate. 2.°) Destruição di
reta. 3.°) Destruição pelos agentes químicos. 4.°) Destruição pelos 
agentes físicos e mecânicos. 5.°) Destruição pelos métodos culturais. 6.°) 
Combate biológico ou pelos inimigos naturais. 

XVI — Estudo dos insetos nocivos. 

1.°) Introdução ao estudo dos insetos nocivos ou pragas. 2.°) Ciclo 
evolutivo, nocividade direta e indireta. 3.°) Explicação de nomes espe
ciais usados comumente no estudo dos insetos nocivos, como: broca, co-
leobroca, lepidobroca, etc. 

4.°) Insetos nocivos aos Citrus em geral. 
5.°) Insetos nocivos à cana de açúcar. 
6.°) Insetos nocivos ao milho, arroz, trigo. 
7.°) Insetos nocivos à figueira cultivada. 
8.°) Insetos nocivos ao algodoeiro. 
9.°) Insetos nocivos às goiabeiras, jaboticabeiras e outras mir-

táceas. 
10.°) Insetos nocivos às crucíferas em geral. 
11.°) Insetos nocivos à Videira. 
12.°) Insetos nocivos à Macieira, Pereira, Ameixeira, Pesseguei-

ro, etc. 
13.°) Insetos nocivos à Bananeira. 
14.°) Insetos nocivos aos Coqueiros e Palmeiras. 
15.°) Insetos nocivos à Batatinha. 
16.°) Insetos nocivos à Fruta de Conde e outras Anonáceas. 
17.°V Insetos nocivos à Mandioca, Cacau e Abacaxi. 
18.°) Insetos nocivos aos Cereais e Grãos leguminosos. 
19.°) Insetos nocivos às Essências nacionais e exóticas. 
20.°) Insetos nocivos às Plantas ornamentais. 
21.°) Insetos nocivos ao Tomateiro e outras Solanáceas. 
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22.°) Insetos nocivos às Cucurbitáceas. 
23.°) Insetos nocivos ao Café e Cafeeiro. 
24.°) Insetos nocivos ao Fumo. 
25.°) Estudo das "moscas das frutas". 
26.°) Estado da "saúva". 
27.°) Estudo do "gafanhoto praga". 
28.°) Estudo dos "cupins". 
29.°) Estado generalizado dos Afídeos, Coccídeos e Aleirodídeos. 
30.°) Estudo dos insetos parasitas e predadores dos insetos nocivos. 
31.°) Estudo dos insetos parasitas do homem e dos animais do

mésticos. 
Observação. O estudo dos insetos nocivos, sempre que fôr possível, 
constará do seguinte: Classificação completa. Descrição do Ovo, da Lar
va, da Ninfa e do adulto. Biologia resumida mas completa; representação 
esquemática do "ciclo evolutivo". Nocividade. Meios de combate pre
ventivos e radicais. 
Parte Prática 

1.°) Trabalhos práticos sôbre morfologia externa dos insetos, com 
respectivos desenhos. 2.°) Estudo dos diversos tipos de armaduras bu-
cais, com respectivos desenhos. 3.°) Reconhecimento dos diversos tipos 
de larvas e desenhos dos mesmos. 4.°) Reconhecimento dos diversos ti
pos de ninfas. Desenhos. 5.°) Noções de Classificação. 6.°) Divisão 
da Classe Inseta em sub-classes. 7.°) Divisão de cada Sub-classe em 
Ordens. 8.°) Estudo das Ordens de Importância Econômica para a Agri
cultura (Coleóptera, Lepidóptera, Ortóptera, Hemíptera, Homóptera, Ti-
sanóptera, Himenóptera, Diptera). 9.°) Estudo das demais ordens da 
classe Inseta. 10.°) Prática sôbre descrição de insetos. 11.°) Prática 
sôbre coleção e preparação de insetos. 12.°) Colecionamento e descrição 
de amostras dos danos causados às plantas cultivadas, pelos insetos. 13.°) 
Coleções entomológicas. 14.°) Preparo e aplicação dos inseticidas. 15.°) 
Manejo dos aparelhos usados no combate aos insetos nocivos. 16.°) Vi
sitas às culturas, pomares, hortas e jardins invadidos pelos insetos nocivos. 

A P I C U L T U R A 

I — Generalidades. 

1.°) Utilidade da criação da abelha nas fazendas, chácaras, poma
res, etc. 2.°) Futuro reservado à Apicultara em nosso país. 3.°) Uti
lidade dos produtos elaborados pelas abelhas. 

II — Organização das Colmeias 

1.°) Os habitantes de uma colmeia. 2.°) Diferenças morfológicas 
entre as diversas castas de indivíduos. 3.°) Órgãos de trabalho das abe
lhas. 4.°) Considerações gerais sôbre as principais raças. 

III — Construções das abelhas — Substâncias recolhidas e elaboradas. 

1.°) Secreção da cera e construção dos favos. 2.°) Diferentes es
pécies de células ou alvéolos. 3.°) Estudo das substâncias recolhidas e 
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elaboradas pelas abelhas. 4.°) Comparação'entre o nétar e o mel. 5.°) 
Principais plantas melíferas e netaríferas. 

IV — Reprodução e postura — Crescimento das colônias. 

l.°) Fecundação e postura da Rainha. 2.°) Incubação do ovo e 
evolução da prole. Fecundidade da Rainha; variações de intensidade da 
postura. 3.°) Opinião dos antigos sôbre a geração das abelhas e co
nhecimentos atuais. 4.°) Considerações sôbre a partenogênese das abelhas. 

V — Enxames e enxameagem. 

1.°) Enxames naturais primários, secundários, terciários, etc. Cau
sas de enxameagem. 2.°) Formação e sucessão dos enxames. 3.°) In
convenientes da enxameagem contínua; processos aconselhados para evi
tá-la. 4.°) Caracteres que indicam a próxima saída dos enxames. Di
visão e reunião dos enxames. 5.°) Época dos enxames. Métodos de re
conhecimento das colmeias donde partiram enxames. 

VI — O Colmeal ou Apiário. 

1.°) Localização e instalação de um colmeal ou apiário. 2.°) Quali
dade da flora netarífera da região. 3.°) Situação conveniente para es
tabelecimento de u m colmeal. 4.°) Colônias ao ar livre e em pavilhões. 
5.°) Número máximo de colônias a instalar em u m colmeal. 6.°) Or
ganização de laboratório apícola; material e utensílios necessários. 

VII — As Colmeias. 

a* 1°) Diferentes tipos ou modelos de colmeias. 2.°) Considerações 
sôbre as colmeias de quadro móveis. 3.°) Comparação entre as colmeias 
horizontais e verticais. 4.°) Teoria e escolha da colmeia. 5.°) Tipos 
mais aconselhados para o nosso país. 6.°) Construções simples e eco
nômicas de uma colmeia. 

VIII — Instrumentos apícolas. — Processos de manipulação. 

l.°) Utensílios necessários para a manipulação das colmeias. 2.°) 
Modo operatório para a visita de uma colmeia; precauções a tomar. 3.°) 
Fabricação e vantagens da cera moldada. 4.°) Preparação dos quadros. 

I —Povoamento das Colmeias. 

1.°) Diferentes meios de obtenção de abelhas necessárias ao po
voamento das colmeias. 2.°) Povoamento das colmeias pelo processo da 
enxameagem artificial; observações necessárias sôbre o emprego deste 
método. 3.°) Necessidade de introdução de tempo em tempo de novas 
colônias. 

II — Os Métodos apícolas. 

1.°) Os métodos apícolas. 2.°) Condições das colônias nas dife
rentes estações do ano. 3.°) Trabalhos e manipulações a efetuar nas col
meias durante o ano. 

47 



—- 738 — 

I — Produtos do Colmeal: Mel e Cera. 

da 
e cri 
recém ou retardam a cristalização. 3.°) "Colheita, purifícação^lartfi" 
cação e conservação da cera. ' 

II — Parte especial. 

l.°) Criação e seleção da Rainha. 
2.°) Inimigos e doenças das abelhas. 

PARTE PRÁTICA 

A cadeira dispõe de um apiário onde são dadas as aulas práticas. 

SERICICULTURA 

I •— Generalidades. 

1.°) Considerações sôbre a exploração sericícola. 2.°) Condições 
vantajosas que o nosso Estado apresenta para o incremento da Serici-
cultura. 3.°) Utilidade da Sericicultura como exploração anexa a ou
tras atividades culturais. 

II — Anatomia e Fisiologia do Bicho da Seda. 

, t? ?T° 7" Aspecto exterior e estrutura. Respiração e diminuição 
de peso. Influencia da temperatura e da umidade. 

2.°) Lagarta ou Bicho da Seda. — Aspecto exterior. Idades do 
bicho da seda. Morfologia externa. Organização ou estrutura interna. 
üstudo da glândula sericígena e da seda. 

• 3*°L Crisa,ida — Transformação da lagarta em crisálida. Morfo
logia externa e organização interna. Duração do período de ninfose. 

4. ) Borboleta — Morfologia externa e estrutura interna. Diferen
ciação entre macho e fêmea. Cópula e postura. Cuidados indispensáveis 
as sementes (ovos). 

III — Sirgaria. 
1.°) Localização e instalação de uma sirgaria. 2.°) Material e 
e utensílios necessários. 

IV — Criação do bicho da seda. 

1.°) Incubação e eclosão das sementes (ovos). 2°) Alimentação 
e criação do bicho da seda; cuidados indispensáveis. 3.°) Emboscamen-
to. Colheita dos casulos. Asfixia das crisálidas. 4.°) Moléstias do bicho 
da seda. 
V — Comércio. 

1.°) Escolha e preparo dos casulos para a venda. 2.°) Custeio, 
produção e rendimento. 3.°) Estatística sôbre o consumo da seda. 
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VI — Cultura da Amoreira. 

1.°) Principais variedades e processos de multiplicação. 2.°) Tra
tos culturais. 3.°) Pragas e moléstias da amoreira. 

P R O G R A M A PROVISÓRIO P A R A A 18* C A D E I R A 

CRISTALOGRAFIA 

Cristais. Leis que regem as fôrmas cristalinas; lei da convexidade, 
lei da constância dos ângulos diedros, lei da constância do núcleo de 
clivagem. 

Noções sôbre goniometria-goniômetro de aplicação e de reflexão. 
Noções sôbre derivação de fôrmas cristalinas — lei da simetria, lei 

da racionalidade. Eixos cristalográficos. Parâmetros. Notação crista-
lográfica — notações de Weiss, Miller, Naumann. Elementos de sime
tria. Sistemas cristalinos — fôrmas simples e combinadas de cada um, 
com as respectivas notações anteriormente mencionadas. Agrupamentos 
cristalinos — regulares e irregulares. 

Cristais imperfeitos. Inclusões cristalinas. Pseudomorfoses: hipos-
táticas e metsomáticas. Isomorfismo, isodimorfismo, polimorfismo — 
revista das séries mais importantes. 

M I N E R A L O G I A G E R A L 

Propriedades dos minerais — propriedades escalares e vectoriais. 
Propriedades mecânicas — Dureza: curvas de dureza, escalas de du

reza (Mosh, Werner, Breithaupt, Pfaff, Rosiwal, Jaggar, Lane), medi
ção de dureza com esclerômetros, resultados gerais conhecidos sôbre du
reza. Outras propriedades mecânicas. Propriedades óticas — brilho, 
opalescência, pleocroísmo, policroísmo, côr, refringência, bi-refringência. 
Generalidades sôbre fenômenos de polarização — polarização cromá-
tica, polarização rotatória. 

Propriedades térmicas — condutibilidade térmica: métodos de Se-
narmont e de Roentgen. 

Piro e piezoeletricidade — método de Kundt. Densidade dos mi
nerais. 

Fusibilidade dos minerais — escalas de fusibilidade. 
Propriedade organolépticas. Classificação dos minerais — classifi

cação genética de Lima e Silva. 
MINERALOGIA DESCRITIVA 

1) Família da sílica — Quartzo, calcedônea, ágata, sílex, opala. 
2) Família dos feldspatos — feldspatidos e feldspatóides. 
3) Família dos anfibólios e piroxênios. 
5) Zeolitos. 
6) Carbonatos — Calcita, aragonita, goiobertita, dolomita. 
7) Fosfatos — apatita, fosforita, nódulos fosfatados. Guano. 
8) Sulfatos — Gêsso, anidrita, Kainita; nitratos e cloretos. 
9) Argilas — Peridoto e serpentina. 
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10) Minerais metálicos — pirite, oligisto, limonita, magnetita hl™ 
da, galena, calopmta, pirolusita, cinábro, monazita 
U) Combustíveis minerais—grafite, antracita, hulha, linhito, turfa 

Petróleo. " ' • 
12) 

GEOLOGIA 

Divisão da geologia Envoltórios terrestres. Fenômenos geológicos 
seu ciclo. Provas de levantamentos e depressões. Dobras: anticlmais e 

e sinclinais. 
Diaclasses. Paraclasses: verticais, oblíquas. Deslocamento lateral 

produzido por falhas. Grupamento de falhas: falhas em escada, falhas 
de rejeição compensadora, horst, graben. 
Rochas — sua divisão: magmáticas, sedimentares, metamórficas 

Rochas eruptivas: — critérios de classificação. Noções sobre a teo
ria dos núcleos de Rosenbush. Composição química das eruptivas 1 ro
chas ácidas, básicas-e neutras. Sistema Rosenbush-Osann - projeção 
triangular. Parâmetros tópicos. i""jeyao 

quantiSotu^rraSaTóglco SStf**0 ' n°ÇÕeS 8Ôbre • **>» 
regra^ RÍseXíh!"11*68 *" """^ * V™*™** d°S »™" " 

Estrutura, textura, idade e fôrma de eruptivas 
Sistemática de eruptivas. Classificação de eruptivas segundo o teor 
em elementos corados. Sinopse da classificação de Rosenbush 

JüiStudo de: 
».«. Plutonjtos: — granites; sienitos; sienitos nefelínicos; dioritos- ya 
bros e nontos; periodotitos e piroxenitos. «ontos, ga-
- J™lca,nit0,?i ^Parito" * porfiros de quartzo; traquitos e porfiros sem 
meíafi, 7 * ^T^0**™'' andes*°s e porfiritos; ba^taJdSasS 
melafiros, trapes, dolentes; picritos. 
Rochas sedimentares: — Origem das rochas sedimentares- ai rfin 
dSTslros lios.5" d6StrUtÍVa d& ágUa' d° gêI°" d^a" solar! dl venS 

gêlo^do yS^Z&J^^»^ ~ ^ de *"**« d° 
somaCtismIoeP0Fá^s

d(!f SedÍm*nt°S' dí Dtegênese dos sedimentos. Meta-
sedimenteres: S sedimentares. Classificação de rochas 

1) rochas de sedimentos elásticos 
2) sedimentos de precipitação química 
3) sedimentos de origem orgânica 

Metamorfismo — local e regional. Rochas metamórficas. 
Dosséis. Épocas geológicas. 

19* CADEIRA — CITOLOGIA E GENÉTICA 

INTRODUÇÃO GERAL 

Métodos do ensino. Descrição e experimentação. Hipótese e teoria. 
A relatividade de todas as teorias. A posição da cito-genética em rela
ção a biologia em geral. 
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ESTATÍSTICA 

Introdução. Obtenção das medidas. Exatidão necessária. Subdivisão 
em classes. 

Estatística gráfica. Representação em fôrma de curvas ou diagramas. 
Estatística analítica. A concepção e os limites de probabilidade. Os 

tipos de variação. Variação em série, contínua e descontínua e variação 
alternativa. 
Análise da variação em série 

A melhor estimação do valor ideal: a média, a mediana e o módulo. 
A vantagem e a determinação da média. 

As medidas da variação. Os momentos acerca da média. O erro 
"standard" da distribuição, derivado do 2.° momento. O índice de assi
metria derivado do 3.° momento. O índice da excessividade derivado do 
4.° momento. A determinação dessas medidas, especialmente a deter
minação da soma dos desvios quadrados. 

A análise da variação. Somas e diferenças de séries independentes. 
O erro "standard" de uma soma ou diferença. O erro "standard" da 
média. 

O desvio relativo ao erro "standard" e as suas distribuições: A aná
lise do erro "standard" com o -test. Aplicação do -test para a decom
posição de u m erro total em duas partes. (Erro entre e dentro, erro sis
temático, etc). 

O test, como test de homogeneidade. 
A análise da variação correlacionada. Correlações lineares e não li

neares. Coeficiente de regressão e linhas de regressão. Coeficiente da 
correlação r e a sua análise. 
Análise da variação alternativa 
A média e o erro "standard" da média na variação alternativa binô
mia!. Aplicação do -test e do -test. Outros tipos da variação alternativa 
e a série de Poisson. 

Resumo geral de estatística. 

CITOLOGIA 

A célula e a multiplicação das Esquizófitas. Ausência do núcleo e 
a hipótese do "núcleo difuso". Ausência da reprodução sexual. 

A célula nucleada. O protoplasma e suas partes principais. O cito
plasma e o núcleo. A constituição química e física da matéria animada. 
As principais reações microquímicas das proteínas em geral e da uncleo-
porteína. A constituição do citoplasma. A estrutura interna e os artefatos 
produzidos pela fixação. A fisiologia do citoplasma. Respiração. Os
mose. Importância para o metabolismo e para a estabilidade. 

A s inclusões do citoplasma. Plastídeos. Cromoplastes e os pigmentos 
carotinóideos. Cloroplastes e os seus pigmentos assimiladores. Clorofila 
e outros pigmentos. A pigmentação amarelo-marrom das Phaephyceae, 
Diatomaceae e Chrysomonadinae. A pjgmentação vermelho-verde das 
Rhodophyceae. A assimilação e os produtos intermediários e finais. Os 
leucoplastes. A proteína de reserva. Cristais inorgânicos Os condriosô-
mios e o aparelho de Golgi. 
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A membrana. O crescimento longitudinal e transversal. A m e m 
brana primária e secundária. Inclusões e alterações químicas 
A „ W . f o r. m a5 a o. dos vacúolos e os seus conteúdos. Cristais de oxaloto 
Antocrianina. Aelurona. «MIUWJ. 

O núcleo e os nucléolos. A estrutura e natureza química e física O 
funcionamento e a posição. Divisão amitótica ou direta como u m pro
cesso degenerativo. * 

A divisão mitótica. A estrutura e o comportamento dos cromosômios 
do estado de repouso à metafase. A separação dos cromosômios Á 
constriçao central ou «attachment rogion". (Donstrições secundárias 
batelites e a sua relação com os nucléolos. Alteração do número e da 
estrutura. Os cromomérios e os gens. Função dos cromosômtes 

O aparelho citoplasmático. O centrosômio e o fuso acromático 
Us movimentos dos cromosômios durante a anafase e a telofase 

ranTa mSasc * meCanka d°S movimentos- ° «ranjamento du^ 
A transição da telofase para o estado de repouso. A questão do mo

mento atual da divisão longitudinal dos cromosômios. 
A divisão do citoplasma. Divisão centrípeta e centrífuga. Células 

multinuc eadas ou pohnergidas. Independência da divisão do núcleo e 
do citoplasma. 

A divisão e multiplicação das inclusões do protoplasma. 
-ái iA °A-Fm xd0S ~CÍdos ^""tícelulares. A divisão d trabalho entre 
células diferentes. O desenvolvimento dos animais e os Flagelatae e 
Volvocaceae, e das Chlorophyceae das ordens Ulotrichales ou Phaeonhv-
ceae, com intermediários. Os tipos da distribuição de células meristemá-
ticas. A diferenciação dos tecidos celulares permanentes 

Quimeras. 
0_ ciclo sexuale o ciclo nuclear. Cladófora, com tipo bem simples. 

Conexão entre fertilização e meiose. 
O processo sexual. Formação dos Gametas. A fertilização. Gono-

meria. Divisão mitótica coordenada. Isogamia, Heterogamia e Oogamia. 
Copulaçao e fertilização nos animais superiores. Polinização e fertiliza
ção dupla nas plantas superiores. Anemofilia, Hidrofüia, Entomofilia e 
Ormtofilia. Métodos para garantir autopolinização e alopolinização. 

Os principais ciclos sexuais nucleares. Protistes e Algas mais pri-
mitivas._ As séries Ectocarpus, Dictoyota, Cutleria, Laminaria, Fucales. 
A posição das Archogomtas, Briófitas e Pteridófitas, e das Embriófitas 
O desenvolvimento do pólen e do saco embrionário. O ciclo nos animais 
superiores. Desenvolvimento do espermatozóide e do óvulo. 

Excepções. Partenogênese, apogamia e aposporia. Os himenóteros. 
As compositas e outras plantas. 

A meiose. A primeira divisão. O estado de repouso até paquínema. 
U pareamento e a questão da homologia dos cromosômios. Pareamento 
nos pohplóides. A troca de partes entre cromosômios homólogos. Pa
quínema ate diaquinese. A contração e a repulsão entre os cromosômios. 
Farafase e metafase. Os movimentos e o arranjamento dos "geminis". 
O movimento e a redução dos "chiasmatas". O pareamento secundário 
na metafase. A região de contacto ou "attachment region". A anafase 
e a separação dos cromatídeos. Intenquinese. A segunda divisão. A questão da pre-redução e post-redução. Héterocromosômios. Os cromosômios como portadores dos fatores hereditários ou gens. A. meiose e assindética. Plantas e animais haplóides. A meiose com polivalentes. Poliplóides. 
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GENÉTICA 

Revista histórica. Os trabalhadores pre-mendelianos. O novo mé
todo introduzido por M E N D E L . 

Segregação diplóide. — Segregação monofatorial. Razão gonofá-
sica e zigofásica. O fenótipo e o genótipo do heterozigoto. Heterozigo-
tos intermediários, dominantes e de tipo novo. 

Segregação bifatorial. Razão gonofásica e zigonofásica. A razão 
comum com dominância dos gens. (9:3:3:1). A interação dos dois pares 
de gens. Epistase e Hipostase. (9:3:4 e 12:3:1). Polimeria. (0:7, 13:3 
e 15:1). Efeitos quantitativos. (9:3:3:1, 9:6:1 e outros)., 

Múltiplos aleles. Pleitropia. Aleles seriáveis e não seriáveis. A 
freqüência do alelismo duplo e múltiplo. 

Segregação polifatorial. Teoria e métodos de análise. 
A análise estatística das razões mendelianas e o método de "test 

cross". 
Linkage. A teoria de "linkage" de M O R G A N . "Two-point" expe

riências. "Crossing-over". "Three-point" experiências. "Crossing-over". 
Interferência. Linkagem absoluta. 

Diferença entre a análise do "back crosses" e da "linkage" em F2. 
Análise estatística. Fórmula de E M E R S O N e de FISHER. O método 
da probabilidade máxima. 

A construção dos mapas genéticos dos cromosômios. 
A construção dos mapas citológicos dos cromosômios. A importância 

das alterações na estrutura cromosômica. Deleção, translocação e inver
são. Os cromosômios das glândulas salivares. 

O momento da segregação mendeliana e do "crosssing-over". A aná
lise das tétrades. A redução dupla. A especialidade da região central 
(spindle attachment region). 

Segregação poliplóide. O fenótipo dos heterozigotos nos pohplói
des. Dominância completa e incompleta. A peculiaridade dos heterozi
gotos simples. A segregação nas fôrmas tetraplóides. Segregação di-
sômica, e tetrasômica, livre ou com divisão equacionai obrigatória. Aná
lise estatística. 

A segregação nos triplóides. Diferença entre os animais e plantas. 
Os tubos polínicos diplóides e haplóides. 

"Linkage" nos poliplóides. 
Análises completas. Zea Mays, Lathyrus, Mus, etc. 
A ação dos gens. A teoria da ação quantitativa dos gens e a teoria 

fisiológica de G O L D S C H M I D T . Hereditariedade das diferenças quan
titativas. Autofecundação. Heterose. Esterilidade totel e parcial. Fa
tores letais. 

Sexualidade. A hereditariedade do sexo. A ação fenotípica dos gens 
na gonofase e na zigofase. Os heterocromosômios. Heterozigote do sexo 
macho e fêmea nas plantas e nos animais. 

A segregação obscurecida. Competição entre tubos polínicos. Com
petição entre megaspórios. Auto-esterilidade. 

A segregação anormal. Assíndese. Restituição. Polimeiose. Altera
ção da estrutura dos cromosômios. Inversão. Translocação. A associação 
cromosômica e o caso da Oenothera. 

Instabilidade dos gens. A freqüência das mutações. Causas da mu
tação. Raios. Indução paralela. 

Hereditariedade citoplasmática. Independência dos plastídeos. O 
"plasmon". 
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A genética do cruzamento de espécies. O comportamento dos cro 
mosomios. Esterilidade. Hereditariedade. «»««iio aos cro-

A aplicação dos métodos e da teoria moderna da cito-genética no 
melhoramento das plantas cultivadas e dos animais domésticos 
i* t5

Eug^lla o u a genética humana. Hereditariedade de algumas mo
léstias. O cruzamento entre a raça branca e as outras raças 
marcki m " m o d e r n a e o problema da evolução. Darwinismo e La-

AULAS PRÁTICAS 

As aulas práticas serão organizadas, tanto quanto possível, parale
lamente as aulas teóricas. Nas aulas práticas de estatística serão feitas 
análises completas, começando com a obtenção dos dados. As aulas prá
ticas de citologia incluem o ensino dos métodos atuais, como preparação 
de lâminas, desenho e experiências sôbre a fisiologia da célula. Nas au
las praticas de genética serão feitos cruzamentos e análise do "crossing-
over . A técnica de polinização será ensinada, bem como a da experi
mentação genética em geral, usando-se para isso coleções de plantas cul
tivadas no Brasil, em preparação no nosso campo experimental. 
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24. Gerson dos Santos Mercadante 
25. Antônio Dias Ferraz 
26. Vicente Canecchio Filho 
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27. Geraldo Barros César 
28. Celso de Queiroz Mattoso 
29. Fernando Gomes 
30. Guido Ranzani 
81. José Ferraz Godinho 
32. Joaquim Ignácio de Figueiredo 
33. Guaracy Ribeiro Monteiro 
34. Milton Ribeiro Monteiro 
35. Jurandyr Sebastião Alves de 

Azeredo 
36. Gerolamo Labate 
37. João Santos de Campos 
38. Francisco da Silva Dias 
39. Edmar José Kiehl 
40. João Fabri Saretta 
41. Jorge Manoel Pires 
42. Armando Bergamin 
43. Ney Cuyabano 
44. Jayme Vieira Pinheiro 
45. Eduwaldo W . Müller 
46. Celsio Penteado de Castro 
47. Ennio de Andrade 
48. Paulo Nogueira de Camargo 
49. Rubens Ferraz Pinto da Silva 
50. Leônidas Ferreira 
61. Domingos Xavier de Morais 
52. Celso Silveira Mello 
53. Caio Paes de Barros 
54. Silvestre Ivo Di Grazia 
55. Hélio da Silveira Neves 
56. Geraldo Dotto 3.° A N O : 

1. Cyro Corte Brilho 
2. Milton Chiarini Romero 
3. Sinval Silveira Filho 
4. Luiz Toledo de Moraes 
5. Romeu ítalo Ripoli 
6. Mario Borgonovi 
7. Oswaldo Grisotto 
8. Romeu Inforzato 
9. Francisco Grohmann 
10. João Lauro dos Santos 
11. Domingos Pellegrino 
12. Raphael Munhoz Ruiz 

18. Antônio Orlando 
14. Victor Ribeiro Nickelsburg 
15. Renato Amilcare Catani 
16. Ulysses Ghedini 
17. Oswaldo Biannotti 
18. Huberto Levy Júnior 
19. João Zanaga 
20. Francisco Noviello 
21. Mario Romanelli 
22. Theodemiro Teixeira Mendes 
23. Joaquim Bento Rodrigues 
24. Araken Soares Pereira 
25. Hernani Godoy 
26. Leocadio de Camargo 
27. Nivaldo Alves Bonilha 
28. Orlando Regitano 
29. Alceu de Arruda Veiga 
30. Ary de Arruda Veiga 
31. Geraldo Prado Garcia 
32. Agenor Alves Ferreira 
33. Mario Blake Pinheiro 
84. Lourival Villela Meirelles 
35. Alyrio Machado 
36. Asdrubal Silveira Alves 
37. Francisco Juliano Filho 
38. José Pinto Pupo 
4.° ANO: 
1. José Calil 
2. Odilo Graner Mortati 
8. Victoria Rossetti 
4. Carlos Pessoa de Mello 
5. Hugo de Almeida Leme 
#. Luiz Fairbanks Barbosa 
7. Samuel da Silva Mello 
8. Orlando Baroni 
9. Reynaldo Lepsch 

10. Elyseo Castanho de Andrade 
11. Rin0 Natal Tosello 
12. Nelson Seabra Inglez de Souza 
18. Arthur W . Gebara 
14. George CNeill Addison 
15. Octávio Augusto TeixeiraJVÍen-

des 
16. Antônio Castro 
17. Adolpho Chebabi 
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INSTRUÇÕES P A R A A MATRÍCULA NOS INSTITUTOS 

UNIVERSITÁRIOS 

CURSO SUPERIOR 

Há anualmente uma única época de matrícula: — de 20 
a 27 de fevereiro. 

Para a inscrição à matrícula no 1.° ano do curso superior 

dos institutos universitários, o candidato deverá requerê-la 

ao Diretor da escola, mediante requerimento devidamente sela

do e com firma reconhecida, juntando-se-lhe os seguintes do
cumentos indispensáveis: 

a) certificado de aprovação no CONCURSO DE 

HABILITAÇÃO previsto na Circular n.° 1.200 

de 1.° de junho de 1937, do Departamento Na
cional de Educação; 

6) certidão de idade, em que prove haver comple

tado 18 anos; 

e) prova de identidade; 

d) prova de idoneidade moral; 

e) atestado de sanidade e vacinação recente; 

/) prova de pagamento da l.a prestação da taxa de 
matrícula. 

A taxa a que»se refere a letra "f" é de 500$000 anuais, 

sendo paga em duas prestações de 250Ç000, a primeira por 
ocasião da matrícula e a segunda no mês de julho. 

Todos os documentos deverão ser selados e trazer as 
firmas reconhecidas. 

Não há matrícula condicional, por isso todos os candidatos 

deverão, no ato da inscrição, apresentar todos os documentos 

exigidos, em perfeita ordem e sem omissão de nenhum deles. 
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C O N C U R S O D E H A B I L I T A Ç Ã O 

O CONCURSO DE HABILITAÇÃO veio substituir o anti
go exame vestibular e sem esse Concurso ninguém se habilita 
ao ingresso nas escolas superiores. Realiza-se nos próprios 
institutos universitários e as provas têm início a 1.° de feve
reiro, devendo os interessados fazer previamente as suas inscri
ções, dentro do prazo improrrogável de 20 a 30 de dezembro, 
mediante requerimento devidamente selado e com firma reco
nhecida, dirigido ao Diretor do Instituto. 

A esse requerimento deverá o interessado juntar os seguin
tes documentos também devidamente selados e com firmas 
autenticadas por tabelião da sede do Instituto em que se faz a 
inscrição: 

a) prova de conclusão do curso secundário; 
6) certidão que prove a idade mínima de 17 anos; 
c) carteira de identidade; 
d) atestado de idoneidade moral; 
e) atestado de sanidade física e mental; 
/) prova de pagamento da taxa de inscrição de 

150$000. 

Constituem prova de conclusão do curso secundário: 

a) certificado de conclusão do Curso Complementar 
feito na Secção do Colégio Universitário anexo 
ao Instituto ou instituição equivalente, oficial 
ou oficialmente reconhecida; 

6) certificado do curso secundário transcorrido de 
acordo com o artigo 100, do decreto n.° 21.241 
de 4 de abril de 1932 e cuja 5.a série se tenha 
completado até a época legal de 1936; 

c) certificado de conclusão do curso pelo regime 
de preparatórios parcelados, segundo os Decre
tos números 19.890 de abril de 1931, 22.106 e 
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22.167, de novembro de 1932 e Lei n.° 21, de 

janeiro de 1935; 

d) certificado de conclusão do curso secundário 

pelo regime do decreto n.° 16.782A, de 13 de 

ianeiro de 1925, feito até o ano letivo de 1934; 

e) certificado de conclusão do curso secundário se

riado ou não, pelo regime do decreto n.° 11.530, 

de 18 de março de 1915, mediante exame pres

tado perante bancas examinadoras oficiais, ou 

no Colégio Pedro II, ou em institutos equipa

rados ; 

/) certificado de conclusão do curso feito de acor

do com o código de ensino de 1901. 

Só serão aceitas essas provas, quando produzidas me

diante a apresentação dos próprios certificados, em original, 

ou em segundas vias, com os seguintes requisitos de autenti

cidade: 

a) serem de modelo oficial; 
6) terem as firmas das autoridades responsáveis 

pela sua expedição lançadas de modo legível; 

c) terem as firmas autenticadas por tabelião da 

localidade do instituto que receber o certifi

cado. 

Não será aceita a inscrição de candidato que apresente 

documentação incompleta, como também não se aceitam certi

ficados com as assinaturas ilegíveis, nem certidão da existên

cia de certificados de exame em outro instituto e nem pública-

fórma de quaisquer documentos. 

Os programas para o C O N C U R S O D E H A B I L I T A Ç Ã O 

são os que constam da Circular n.° 3.344 do Departamento 

Nacional de Educação. 
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COLÉGIO UNIVERSITÁRIO 

MATRICULA 

Efetua-se improrrogàvelmente, de 10 a 20 de fevereiro 
devendo o candidato apresentar requerimento ao Diretor, com 
os seguintes documentos: 

a) guia de transferência fornecida pelo Ginásio de 
onde procede o candidato; 

b) carteira de identidade; 
c) prova de sanidade física mental; 
d) prova de idoneidade moral assinada por pro

fessores da Universidade de São Paulo ou do 
Colégio Universitário ou pelo Diretor do ins
tituto de onde procede; 

e) prova de pagamento da I a prestação da taxa de 
matrícula. 

A taxa de que trata a letra "e" é de 250$000 anuais paga 
em duas prestações de 125$000, a primeira por ocasião da ins
crição e a segunda no mês de julho. 

Todos os documentos, com firmas reconhecidas, devem ser 
legalmente selados. 

Havendo pedidos de matrícula à l.a série em número su
perior ao das vagas existentes, proceder-se-á a concurso de 
seleção entre os candidatos inscritos. O concurso constará de 
prova de três matérias do 5.° ano ginasial, escolhidas previa
mente pela Congregação do instituto universitário. 

Terminadas as provas do concurso, as comissões exami
nadoras se reunirão e classificarão os candidatos na ordem de 
merecimento, para efeito de efetivação da matrícula dos pri
meiros classificados, em numero suficiente para preenchimento 
das vagas existentes. 

A matrícula na 2.a série, para a qual concorrerão ds que 
hajam sido aprovados na l.a, se faz na mesma época (10 a 
20 de fevereiro), mediante requerimento ao Diretor, a que 
os candidatos juntarão: 
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a) certificado de aprovação na 1.* série; 

6) recibo de pagamento da I a prestação da taxa 
de matrícula. 

Aos alunos do Colégio Universitário que concluíram a 2.a 

série, será fornecido certificado de aprovação nas respectivas 

matérias e esse certificado servirá de prova de habilitação 

para a inscrição no C O N C U R S O D E H A B I L I T A Ç Ã O ao in
gresso no 1.° ano do curso superior. 





DECRETO N.° 10.957 

DE 20 DE FEVEREIRO DE 1940 

Estabelece nova taxa de matrícula nos Institutos Universitários 

O DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, In
terventor Federal no Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições, na conformidade do disposto no artigo 6.°, n.° 4, 
do decreto-lei n.° 1.202, de 8 de abril de 1939, e nos termos da 
Resolução n.° 291 do Departamento Administrativo do Estado, 

DECRETA: 

Art. l.° — A taxa de matrícula nos cursos normais da 
Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Faculdade de Me
dicina, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, Faculdade de Medicina Veterinária e Escola Su
perior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, da 
Universidade de São Paulo, a partir de 1940, será de seiscen-
tos mil réis (600$000), paga em quatro prestações, durante 
os meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. 

Parágrafo único — A falta de pagamento das prestações 
impedirá o aluno de prestar exames parciais do semestre 
vencido e os exames finais. 

Art. 2.° — Fica revogado o artigo 1.° e seu parágrafo, 
no decreto n.° 10.081, de 29 de março de 1939. 

Art. 3.° — O presente decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 20 de 
fevereiro de 1940. 

A D H E M A R DE BARROS 

Mario Guimarães de Barros Lins 

Publicado na Secretaria de Estado da Educação e Saúde 
Pública, aos 21 de fevereiro de 1940. 

Aluizio Lopes de Oliveira 
Diretor Geral. 
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Julho de 1940. 
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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). 


