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V S.. a cóõla do parecer da mesmaä solicitanao aes«a . -„veu v....

Toarias providencias no sentido, da se manifestar a respeito ca r-tvp. v : ■ .l.-zo.
áoueu.ia usa de Congressq, em que a Sociedade de .Pharmacia 
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Parecer n* 45, do 1928
À CommÈss§.o de Instrucvão Publica, para poder manifestar-no 

sobre a representação em qye a Sociedade de Pitar ma« ia 5 Ciiímica do 
São Paulo signera a fundação de uma Faculdade Superior de oa.imicay. 
nesta Capital/ á de parecer que, preliminarmente, sela ouvido o ::oaer 
Executivop por intermedeo da S* crutari* do interior,

dt*s dessoûla das voisiiis j?ous* >»« a (.̂ s . .i.*.......
33 de aposte do 1928 - V» Carvalbo Pinto presidente; Plínio S>; .. maio. 
relator f Menotti- Del FiceMa, Eueonio de L:Lma&

Confere S, Castro, i\ Hondia Filíio» A» M^irellos muls 13



S. Paulo, 31 de acosto de 1928

Presado Collera e Ari goDr.

P

Junto a esta carta unia copia de um officio da Se ore tari 
do Interior solicitando que a Escola, se manifeste a respeito cia. 
Ideia de fundação em S, Paulo da Faculdade de Chi.nica

Sendo esta questão de muito interesse para nós, rogc-vc: 
o cbsequlo de estudar este assumpto afim de que possamos, em 
reunião de todcs os professores do Curso de Chimiea Industrial e 
de Engenheirus Chimicos, emittlr um parecer. Esta reunião serã 
no fim da próxima semana.

Subscrevo-me com estima e consideração
Co1lega e Amigo Obr,

0 Secretario
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Temos presente yfoseo officio deV" s que boje demos reaposte. 
Fare sattsfeser cabalmente ao pedido de Informações da Camara

iHi fí*
dos Deputados do Estado de são Paulo e relativo a fundação nesta 
capital de uma"Faculdede Superior de Chimica" realisamos urna re
união de todos os professores desta Escola interessados no ensine 
das Solenctas Naturaee dSL Physloa e dSuCblmlca especialmente no en
sino da Chmlce. Ele, em resumo, a opinião desses professores.
Era principio, a fundação de institutos que facilitem o estado e a di
vulgação destas Seiendes deve ser aconselhada e apoiada cora enthusi- 
asmo. i sobre esta base que assenta toda a civilização actuel,toda a 
Industria, toda a agricultura moderna. Facilitar a divulgação destes 
seiendes é fazer, portento obra patriótica.
Sieste momento porem, parece-nos por completo fora de opportunldade a 

fundação da ume "Faculdade Superior de Chmloa"j e fundação de tal ins
tituto,ivam meio, corno o nosso em que e Seiende tem um fim essencialmente 
utilitário, de eppllcação immediate, representaria uma simples phantasie.
A denominação "Faculdade Superior" suggéré e^Ideia de que tal Instituto 
lr-se-ie especialmente dedicar a inveatigaçãu puramente Sclentlfloas e
sem eppllcação na teohnlea. Ora por pouco que se tenha praticado no ensi
no de Chlmioa, verlfloa-se logo que o nosso melo ainda não está madure 
para tees Investigações. Se por "Faculdade Superior de Chmloa" entende-se 
um Instituto no qual a Chlmlce I estudada sob o ponto de vista das epplloe« 
çÕee, teríamos uma duplicidade e uma dispersão de esforços, visto a Escola 
Polytechnics manter cursos de Chmloa Applloado em que taee estudos são 
feitos cora bastante desenvolvimento. Diga-se, de passagem, que a verlfi- 
ear-ae esta segunda hypothèse a denominação "Faculdade Superior" seria
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mal escolhida dando lugar a duvidas. A Escola Polytechnics de São Ps o 
mantem dois cursos onde sw estuda a Chmica em Geral as sua applicações 
ás industrias. 0 primeiro destes cursos á chamado "Cupso de Chiraica In
due trial” $ destina-se a preparar moços com conhecimentos sufficientes de 
Chimioa para a technics: comprehends très annos de estudos e um de espe
cial is ação. A matricula neste curso depende de um exame de admissão rela
tivamente facil. 0 segundo e um curso mais completo, e o curso de Enge
nheiros Chmioos" } os alumnos deste curso são obrigados a um estudo mais 
desenvolvido de Mathematics e Fhysicaj este ultimo curso dura cinco annos. 
Sum ou noutro destes cursos são professadas as seguintes cadeira: Chimlca 
Geral, Chimlca Inorganica, Chimiea Organica, Chiraica Analytioa quantitativa 
Chimiea Industrial Inorganica, Chiraica Industrial Organica, Chimlca Ana
lytics Appllcada, Electrochmioa, Fhyaico-Chimica, Biochiraica, Fabricas 
Organisação e Exploração Industrial Mineralogia, Geologia e Petrographia. 
Trata-se portanto de uma serie de caeiras que abrangem todos os ramos da 
Chiraica Theories e Applieada e que permitem aos interessados um estudo 
muito completo. Acreseente-se a isto que a Escola dispõe de bem montados 
laboratories que permittem trabalhos práticos e mesmo investigações com
caracter soientlfioo.
Apesar do caracter de applicações que a Escola imprime aos cursos de 

Chiraica acima mecionados, o que não exclue que investigadores frequentem 
seus laboratorios e se dediquem a pesquisas puramente sclentifioas,
Apesar do caracter de applicação, disiamos, a frequencia, nesses cursos, 

ainda está longe do que deveria ser, dados os sacrifícios que o Estado e 
a União fasern para a sua manutenção, quai a frequencia, então de uma 
"Faculdade Superior de Chiraica", intituto que, para estar de acordo com 
seu nome, teria que exigir dos estudantes um esforço muito maior e muito
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mail's crase de conhecimento« théorie o» do que a Eacola Polytechnioa de 
São Pnulo?
Em resumo ; A Escola Polytechnice esta perfeitamente apparelhada, como o 
provem os progremmas ennexos eeste officio , a ensinar a Chimie a cora fins
de applicação; es cadeiras professadas e seus laboratories permittem tarn« 
bera preparer e facilitar trabalhos de insve/etigação, aeamo os de caracter 
puremente ecientíficos/oC
Uma "Faculdade Superior de Chimioa" não representa ainda, num meio novo
como o nosso uraa funeoao. Ou se caso ea tratasse de ume ma escolha de de- 

- ' .nominaçao, e sua funçao fosse ensinar Chimiea Applieada, entao(teriamos 
simplesmente uraa dispersão de esforços e da recursos, justamente no mo
mento era que estas são de toda a necessidade para o Estado levar a cabo
a realização de tantos eraprehendimentos uteis que tem em andamento.

b„
São Paulo 10 de Setembro de 1928
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