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la cumprimento ao despacho do Senhor Diretor 
desta Escola, Prof. Dr» Luis Cintra do Prado, 
exarado no requerimento protocolado sob mg 
2.207A942.-----------------------------

C E R T I F I C O ,  —
que o Senhor JQSUE* BUESQ Dl ÇAMAR&Q, concluiu no ano letivo de 1912,0 
curso de Engenheiros Industriais, desta Escola, do qual faziam parte as 
seguintes cadeiras*  — ---— --     -
CURSO PRELIMINAR* (Ua ano de estudos) li cadeira - "Aritmética e Algebra 
(revisão k complementos). Algebra superior**. 2i cadeira - "Geometria p^a- 
na e no espaço (revisão e complementos). Trigonometria retilinea#e esfe- 
riea". 3§ cadeira » "FÍsica experimental (barologia, acústica e ática). 
Hoções de biologia (botanica e zoologia)**. 1 * Aula - "Escrituração mer
cantil e contabilidade", 2â Aula - Desenho a mão livre e Geometrico ele
mentar". -----------— ----------  — ------ -— — ----------
CÜRSQ GERAL* (Dependente do curso Preliminar; dois anos de estudos)* — —
I ANO - li cadeira - "Geometria Analítica. Cálculo infinitesimal", 2§ 
cadeira - "Física experimental (termología, Eletrología e metereología)".
3§ cadeira - "Topografia (métodos e instrumentos). Medição e Legislação 
de Terras", 4â cadeira - *'Geometria Descritiva ; Planos Cotados» Geometria 
Projetiva". 1« Aula - "Desenho a mão livre e de ornamentos arquitetônicos". 
2§ Aula - "Desenho Topográfico", Parte pratica* "Prática de instrumentos
e de levantamentos topográficos. Exercidos do gabinete de Física. Cons- x

II AJO - li cadeira - "Mecânica Racional, Hidrostática e Hidrodinâmica".21 cadeira - "Astronomia e Geodesia". (Esta cadeira § Obrigatória para o 
curso de Engenheiros Civis @ para os candidatos ao título de Agrimensor, 
sendo facultativa para os demais cursos especiais). 3 cadeira - "Geome
tria Descritiva Aplicada (sombras, perspectiva e estereotomia), c-lementos 
de Arquitetura". 4à cadeira - "Química Mineral, Soçoes de Quimica ôrgani- 
ca". 5* cadeira -"Mineralogia e Geologia", 1» Aula - "Desedho de#perspectl- 
va e de arquitetura", 29 Aula - "Desenho cartográfico". Parte prática* Pra
tica de instrumentos geodesicos; Determinação de coordenadas geográficas ; 
Construção de plantas; Exercicios de Mineralogia e Geologia; Laboratório
de Quimiea ; Construção de epuras",  ----— — ---- -------------- «---  —
CURSO DE 'NGENHEIRQB IHDUSTRlÃlS* (Dependente dos cursos Preliminar e Ge
ral* "três 'anoa de “estudos>» —— -------------------------- ------------

AHO - II cadeira - "Teoria da resistência dos materiais. Grafoest|tica"• 
.II cadeira do I ano do curso de Engenheiros Civis). 2i cadeira - "Tecnolo
gia das Profissões Elementares". (21 cadeira do I ano do curso de Engenhei
ros Civis). 31 cadeira - "Física Industrial (aplicações do calor)". (3i ca
deira do I ano do curso de Engenheiros Civis) 48 cadeira - "Arquitetura Ci
vil. Higiene das Habitações". (4iAcadeira do I ano do curso de Engenheiros 
Civis)t 51 cadeira - "Qgimica Organica", Parte pratica* "Ensaios sobre a 
resistência dos materialr de construção; Exercício de grafoestática| Exer
cicios no gabinete de Física Industrial. Lábcratorio de Quimiea arganiqa; 
Projetos e orçamentos de construções civis; Exercicios da cadeira de Tecno
logia* dados para orçamentos e convenções para desenho, - Oficinas. —
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II AHO - li cadeira - Estabilidade daa Construções (Resistência Aplicad a / . ( 1 H  cadeira do II ano do eux* so de engenheiros Civis). 2S cadeira- "Tecnologia do Construtor Mecânico (li parte)". (2§ cadeira do II ano do curso de Engenheiros Civis).a 3* cadeira - ^Quimica Analítica, Geral e Aplicada". 4S cadeira - "Mecânica Aplicada às Maquinas, Captação de Forças. Bombas e Motores Hidráulicos". (4M cadeira do II ano do curso de Engenheiros Civis). Aula - "Desenho de Maquinas e Levantamento de Rascunhos". farte praticai - ".xerçicios e Projetos de Estabilidade $ Projetos e instalações de Motores Hidráulicos e orçamentos relativos t Laboratório de Química Analítica - Oficinas". ---- ---- ----------- » -  ------------
III ANO - 1§ cadeira - "Tecnologia do Construtor Mecânico (2e parte j industrias textis e do papel)". 2 #eadeira - "Quimica Industrial e Eletro- 
Quimica"• cadeira - Motores Térmicos. Motores de Ar Comprimido. Moinhos de Vento", (4à cadeira do III ano do curso de Engenheiros Civis). 4£ cadeira - "Economia Política. Direito Administrativo e Estatística". (ßS cadei
ra do III ano do curso de Engenheiros Civis), Aula - Composição de Maqui
nas (construção e in Ft al ações)", "Projetos Industriels". Parte praticai -"Laboratorio de quimica Industrial, e de Kletro-Quimica. Projetos e instalações de Motores Térmicos e de Ar Comprimido e orçamentos relativos.
CERTIFICO m&ia, que as seguintes cadeiras cursadas pelo requerente no curso de Engenheiros Industriais, eram também ministradas nos cursos de Engenheiros Civis e^Engenheiros Arquitetost - "Teoria da Resistência dos Materiais. Grafoestatica"t "Tennologia das Profissões Elementares"t Física In
dustrial (aplicações do calor)"* "Àrquitotura Civil. Higiene dus Habita
ções; i Parte praticai - "Ensaios sobre a Resistência do» Materiais de Cons
trução" * "Eetabillda.de des Construções # (Resistência Aplicada)" * "Têcno- 
logía do Construtor Mecânico (1 parte)".j "Mecânica Apiicadç as Máquinas. 
Captação de Forças. Bombes e Motoros Hidreulieoe"; Motores Térmicos. Moto
res de Ar Comprimido. Moinhos de Vento", (Esta cadeira nao faz parte do 
curso de Engenheiros Arquitetos)$ "Economia Politics, Direito Administra
tivo e let&tietiea"* - Aulst "Desenho de Maquinas e Levantamento de Ras
cunhos" , (Esta Aula não faz parte do curso de Engenheiros Arquitetos).

Secretaria da *£Cola Politécnicada Universidade de São Paulo, em 27 de outubro de 1942
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Luiz Cintra do i¥ado Diretor.


