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Bn cumprimento ao despacho do Senhor Diretor da Eeeo 
la Politécnica da Universidade de São Paulo, Profess 
sor Dr. Francisco João Humberto Maffei, exarado no 
requerimento do Senhor Jorge do Rego Freitas, datado 
de 12 de agosto de 1959,    ,«----- - - —  -
Cií-IIFICO, que v *-aferido S-xVior foi aluno desta Es 

cola i triculado no Curso de Industrial no one letivo de 1925, tendo
aposentado, de acordo can o regulamento então virente, certificados de «tmes 
falto? no Ginásio da '"apitai do Estado de tão Paulo, & saber;- 1919 * ArLimab̂
ca,aprovado pier*; wnte çca o gréa nove e um décimo; 1920 - Geografie., aprova
do plenamente cm o ríu nove e ueio; 1921 - Português, aprwuào pS.en*UMite 
ca: o grau seis e meio; Algebra, aprovado eimplemente com o gréu cinco; 1922 
Frances, aprovado plena* .ente cm o gráu oito e meio; 1922 - íliutoria do Bra
sil, aprovado simplesmente cm o grau tree a décimos; 1923 - Historia Un£,
verr.pl, aprovado plenamente cora o gráu seis: 192,1 « Inglês, aprovado simples 
mento cm o gréu quatro. - - - - - -  —

Prestou nesta Escola o de admissão exigido j»
re natric U ns Ie v,-> lo Curso de Qdralsa Industria.!, obtendo oe seguintes re 
t iltndooí- 27-1-1925 Gecraetria, prova escrita, grau 12,0; 31-1-1925 prova oral, 
grau 15,0, aprovado cm a nédia. 12,0$ 3-2-1925 Fiaica, prova escrita 15,0; 4-2- 
1925 prova vi&l lv,0i aécLL* 12,5» Química, prova escrita 16,0; prova oral 12,0 
nédia .14,0; Historia Natural, prova escrita 3,0; prova oral 18,0 nédia 13,0.

1925 - 1» AMO D0 CURSO DE QU&IICA INDUBTRIAL - Aprovado simplesmen 
te com o total de 713 pontos nas seguintes cadeiras i FÍSICA 5X:E1 J22SNTâL,219*5 
pontos; QUÍMICA GERAL E INQHGÂNiCA, 236,2 pontos; QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATI
VA, 209,9 pontos; FRSQUENCIA, 48,0 pontos.

1926 - 2fi ANO DO CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL - Aprovado plenamente 
com o total de 797,6 pontos nas seguintes cadeiras: QUÍMICA CHíÂMICA, 203,6 pan 
tos; QUÍMICA ANALÍTICA, 279,0 pontos; QUÍMICA INDUSTRIAL BKaCÃmCA, 236,0 pen 
tos; fTSQUSNGIA, 79,0 pontos.



1927 - 30 AISO 00 CM .SO OS lUtlXCA II1>USTRIAL » 0 requ-arontô não 
matriculou no 3Û ano do roforido cu. p* j.

Secrsbaria da Secola PaüLiv >c..iaa da Unlveroideda de Sao Paulo, 
25 de cgoeio de 1959»
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