
Exmo. Sr. Secretario da Educação e da Saude Publica

Cumprindo disposições regulamentares, tenho a honra de passar 
ás rçiãos de V. Ex-F o presente relatorio da Escola Polytechnica de Sao 
Paulo, relativo ao anno de 1930.

LABORATORIOS E GABINETES.—  Com a verba votada para a Escola sob 
a designação "Despezas Diversas", foram adquiridos, para os varios la
boratories e gabinetes, durante o anno p. passado, os materiaes e appa
relhos necessários ao ensino pratico das varias cadeirqs.

0 Gabinete de Electrotechnica e Machinas, com a dotação de cÈn- 
coenta contos de réis que lhe tem sido annualraente destinada, conti
nuou a adquir^ir e a installar as machinas e apparelhos electricos ne
cessários ao seu desenvolvimento planejado. ^

No Laboratorio de Ensaio èe' Materiaes, terminou-se a construcção 
das novas dependencias a que se referem os últimos relatorios desta 
Directoria, e concluiu-se a installaçãõ das machinas que tinham sido 
compradas na Europa.

Nos laboratories de Chimica, o auxilio annual de 120 contos de 
réis que a Escola recebe do Governo Federal para manter o Curso de Chi
mica Industrial, permittiu a continuação das obras de ampliação e adapta
ção de varias dependencias dos mesmos, tornando-os mais adequados ao 
ensino dos varios ramos da Chimica, bem como a aequisiçao de produetos 
chimicos e apparelhos scientificos para o ensino pratico.

OFFICINAS.—  Além de servirem normalmente ao ensino pratico, ae 
officinas tem continuado a executar trabalhos de varia natureza para 
a Escola, taes como moveis, modelos, peças de machinas o serviços ge- 
raes de concertos.

MATERIAL ESCOLAR. —  Uma relação global de todo o material escolar 
adquirido, durhte o anno de 193j0, para os varloa laboratories, gabine
tes e officinas, é dado pelo annexo n2 1.

BIBLIOTHECA.—  Além das revistas technicas de assignatura, entra
ram para a Bibliotheca da Escola, durante o anno p. passado, por com
pra e por offerta gratuita, as obras que constam do annexo n§ 2. Nelle 
se encontra igualmente uma relação das consultas feitas em 1930.

EXAMES VESTIBULARES- —  Os resultados dos exames vestibulares dos 
candidatos á matricula no Curso Preliminar e no 12 anno do Curso de



Engneheiros Chimioos, exames que se realisaram nos últimos dias de 
Janeiro de 1930, de aceordo com o Regulamento, são dados no annexo n§

MATRICULA. —  Inscreveram-se nos diversos cursos da Escola .... 
alumnos, sendo ••• matriculados, ••• ouvintes matriculados e ... ou
vintes livres. 0 annexo n2 3 dá uma relação nominal de todos os alumnos 
da Escola no anno lectivo de 1930.

FREQUENCIA DOS, ALUMNOS. —  Como mostra o annexo n§ 4, foi boa a 
frequencia dos alumnos as respectivas aulns ate o fim do mez de Setem
bro. Os successos de Outubro do anno passado determinaram o fechamen-áeti t , , ,to das aulas da Escola Polytechnica, como de todos os outros esta
belecimentos de ensino desta Capital, nos primeiros dias daquelle mez. 
Reabertas posteriormente em ... de Novembro por decisão da Congregação 
da Escola, foram definitivamente encerradas em ... do mesmo mez em vir
tude da applicação á Escola do decreto n§ 19404 do Governo Provisorio 
da Republica. Mesmo naquelles poucos dias de Novembro em que se rea
briram as aulas, foi ainda grande a frequencia dos
alumnos.

ENSINO PRATICO. —  Igualmente boa foi a frequencia ás aulas Pr9^—  
cas em gabinetes, laboratories e officinas, até o fim de Setembro.
As razões acima declaradas, porem, impediram que fossem executados os 
projectos e exercícios práticos a que normalmente sao obrigados os . 
alumnos no fim de cada anno lectivo.

EXAMES FINAES. —  Publicado o decreto n2 19404, de 14 de Novembro 
de 1930, do Governo Provisorio da Republica, determinou o Sr. Secreta
rio do Interior, por officio n2 ..., de ... de Novembro do mesmo anno, 
que o mesmo se applicasse a esta Escola. Estabelecendo o referido de
creto que a promoção dos alumnos se fizesse pelo simples critério da 
frequencia, nao se realisaram os exames finaes no arino lectivo p. pas-r 
sado.

No computo da frequencia para fins de promoção, estabeleceu o re
ferido decreto que fossem os alumnos considerados frequentes as aulas 
respectivas no pejiodo de 64 dç Outubro a de Novembrp de 1930.

/ rcaulldâo d W A + t  oem esse adírresdnfo, que consta, do annexo 42 ...
f i f  ' " P S M l 0 DE VIAGEM. —  Dentre os alumnos diplomados em 1930, nenhum 

satisfez ás condições que estabelece o Regulamento para a obtenção do 
premeo de viagem ao estrangeiro.

TEMPO INTEGRAL. —  Continuaram sujeitos ao fegime do tempo integral 
o director do Gabinete de Electrotechnica e Machinas, o director do
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Laboratorio de Ensaio de Materiaes, dois preparadores e um auxiliar 
technico de laboratorio.

PESSOAL ADMINISTRATIVO. -  Em 29 de Outubro de 193CX, o Gover- 
no Provisorio do Estado, concedendo aos Drs. Rodolpho Bef de S. Thèa- 
go e Luiz de Anhaia Mello a demissão que haviam solicitado dos seus 
cargos respectivos de director e de vice-director da Escola, nomeou 
para os mesmos cargos, respectivamente, os professores Francisco 
E/wÜÍcía Fonseca Telles e Theodora Awf^amos, ambos então ausentes na 
Europa. Por designação do Sr. Secretario do Interior, assumiu en
tão o cargo de director interino o professor cathedratico Dr. Luiz 
de Anhaia Mello, para dirigir a Escola até a posse do director ef
fective nomeado.

A Directoria da Escola, lembrando aqui os muitos e grandes 
serviços que prestou a este estabelecimento o Dr. Rodolphe Baf de 
S. Thiago, quer no cargo de director, que vinha exercendo desde . .
........................  , quer ainda no de secretario, que exerceu
d e ...........................a ................................   cumpre
o dever de deixar consignada, nesta pagina, a sua gratidão áquelle 
ex-director da Escola pela sua actuação proficua na administração 
desta casa, durante tantos annos.

Permaneceu o Dr. Luiz de Anhaia Mello na direcção interina
da Escola até o d i a .................................   data em que,
por ter assumido o cargo de Prefeito Municipal de S. Paulo, a trans-
mittiu, de accordo com o Regulamento da Escola, ao professor.ca-
thedratico mais antigo, entao em exercicio, Dr. Ataliba B»f de Oli
veira Valle, sob cuja direcção se encerrou o anno de 1930.

Regressando ao nosso paiz, nos primeiros dias de Fevereiro 
do corrente anno, o director e o vice-director effedtivos nomeados, 
quand o já estava esgottado o prazo de 90 dias que tinham para assumii 
os respectivos cargos, continuou o professor Ataliba lalle na di
recção interina da Escola. Revalidado depois pelo Govern*, em 18 
de Março, o decreto que os nomeara, reuniu-se no dia 24 do mesmo 
mez a Congregação da Escola para dar-lhes posse. Effectivamente, 
foi nesse dia empossado o professor Francisco E. da Fonseca Telles 
no cargo de director, não o sendo o professor Theodore A . Ramos no 
de vice-director por ter declarado, em carta dirigida ao director 
interino e lida na mesma sessão, que não acceitava o cargo para o
qual tinha sido nomeado.

Em 7 de Abril, depois de ter apresentado ao Governo o seu 
pedido de demissão, passou o Dr. Fonseca Telles a directoria da



„ da. qua3U eppor turt̂ iaeßcte e-&±a'
Ç&^kp+GJ&K dovtis-teià̂ -.

TAXAS DE PROMOÇÃO;—  As taxas de promoção pagas pelos alumnos
renderam a quantia de ..............  , que, de accordo com o artigo ....
do referido deôreto n§ 19404, está sendo applicada no patrimonio da Est 
cola. Opportunamente esta Directoria prestará conta a V. Ext da appli- 
cação desta quantia.


