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Eu cuflirpinento ás deteminações do Exmo, Snr. Dr» Di«
retor passo as mãos de V# S* os dados que se seguem para o
Relatório desta Faculdade relativo ao ano de 1937.
MOVI;\lENTO GERAL DO 5"ANO

3iatdicularam-se no quinto ano 109 alunos, dos quais
107 prestaram provas parciais, obtendo todos notas médias

íinais suficientes para aprovaç^ final, habilitados, por
tanto, para a colação do grau de Bacharel#
PRÊMIOS ESCOLARES

Na forma do ^egulamento, foram concedidos este ano pre
mios escolares aos tres alunos que obtiveram melhores notas

dentre os qu e concluíram o curso de bacharelado em 193é,
de acordo com a classificação abaixo:
1" lugar - Bel. Fernando de Morais Moreira
2" lugar - Bel. Confucio Ferreira Barbalho

3" lugar - Bel. Laefcio Ferreira Barbalho.
DOCÊNCIA LIBRE

Em face da Lei n" 444, do corrente ano, foi transferi

da a época de realização de concursos para dcc encia livre'

das cadeiras do curso de bacharelado para *^aneiro de 1938,
nao sendo mais as inscrições processadas am Ia. quinzena de

Outubro, anualmente, como se processavam, razão porque, no

corrente ano, não foram abertas as mesmas inscrições.
Continuam inscritos para concurso, sem que se tenham

realizado os termos respectivos, os seguintes candidatos:
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^^el. ^^ehemias Gueiros^ para Direito Civil; Bel. Jose

Bandeira de Oliveira^ para Economia Politica; Bel. Mario

Neves Baptisia, para Direito Romano; Bel. Abgar Soriano de

Oliveira^ para Direito Industrial e Legislação do Trabalho.
O Docente Livre dr. Luiz Sebastião Guedes Alcoforado
foi nomeado professor catedratico de Ciência das Finanças^
em virtude de concurso^ por ato presidencial de 12 de Ju

lho, deixando, assim, a docência de Direito FHiblico.

PRINCIPAIS DECISÕES DA CONGREGAÇÃO
Foras as seguintes as principais decisões da Congrega

ção no ano correnÉe: em sessão de 5-241937, indicou os pro
fessores ^ondim Neto para substituir o professor Pr. Assis
Chateaubriand na cadeira de Direito Romano do primeiro ano;

Prof. Dr. João Aureliano C. de Araújo, para substituir, di
go, para ocupar a cadeira de Direito Penal do 2° ano, que

se acha vaga com o falecimento do Professor Dr. Gervasio
Fioravanti Pires Ferreira; Prol. Dr. Alfi*edo Freyre para
lecionar Ciência das Finanças, cadeira esta creada pela Lei

n° 114, de Movembro de 1935, também vaga até a nomeação do '
resoectivo catedratico, Dr. Luiz S. Guedes Alcoforado; o

Prol. Dr. Pedro Lins Palmeira, docente livre, para lecionar:

a cadeira de Direito Judiciário Civil do 4* ano, também va
ga desde a aposentadoria do respectivo titular Dr. Methodio

Maranhão; o professor catedratico dr. Antonio Vicente de An

drade Bezerra para lecionar Direito Industrial e legislação
do Trabalho, também vaga, creada pela referida Lei n* 114;

o Docente ^ivre Dr. Luiz Sebasião Guedes Alcoforado, para
reger a cadeira de Direito Publico e Constitucional, em

substituição ao Dr. IzxnxzssazdexAxstsx^iiatBxiikilftaáfzaznus
toiizztxaazKCSpBctzzo Agamenon Sérgio de Godoi Magalhães,

catedratico respectivo; o Prof. ^atedratico Dr. José Soriano
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de Souza Neto, para a recenda de Direito Penal,do 3* ano,
substituindo o respectivo titular Dr. Octavio Hamilton Ta

vares Barreto, afastado da cadeira em estudo de especiali-

zaçãoj o Docente livre Dr« José Rodrigues dos Anjos, para
lecionar Direito Administrativo, do 5" ano, substituindo o

professor c^iteclratico Dr. Anibal Freire da Fonseca, membro
do Conselho Nacional de BJucação*

Em 6 de Abril,é proclamado t>rofessor Emérito o Dr. Toinaz Lins Caldas Filho, anteriormente aposentado; são elei

tos para renovação do terço do Conselho Technico-Adminis-

trativo os professores f^rs. Ddilon Nestor de B. Ribeiro f
Joaquim I. de Almeida Aiiiaznnas, Anibal Freire e Edgar Altin

Em 20 de Julho, a Congregação nomeou uma comissão com
posta dos professores drs. Edgar Altino de Araújo, Alfredo

Alves da Silva Freyre e José Soriano de Souza Neto para to
mar a sua defesa contra as acusações formuladas pelo docen
te livre Dr. Luiz Maria de ^ouza Delgado, por meio da im
prensa, bem como para gir contra trez alemos da Faculdade,
em virtude da mesma causa, e bem assim afetar ao Conselho

Técnico o caso desses trez alunos, pelos seus atos de indis ciplina.
CURSO DE DOUTORADO

Matrículas; Matricularam no 1® ano deste curso é aAunos e
no 2® ano apenas 1.

Docentes; Acham-se na regência das disciplinas do curso de
Doutorado os seguintes professores;
1® ano

Economia e Legislação Social - Dr» Alfredo A. da S. Fryyre»
Direito Publico Comparado - Dr. Odilon Nestor de B.Ribeiro*
Historia ueral do Direito

**

e do Direito Nacional - ...Dr. Qenaro Lins de B. Guimarães*
Criminologia - Dr. Edgar Altino de Araújo;
'
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Filosofia do Direito - Dr« Antonio Vicente de A. Bezerra;
Direito Civil Comparado - Dr, Joaquim I, de A. Amazonas;

Direito l^enal Comparado^- Dr. Joaquim Q.C. Gondim Neto;
Seininar io

de nvestigação e Preparo de ^eses •* Dr. Sérgio Lo
reto Filho (l® e 2° anos).

i
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Pessoal: Continuam servindo neste curso os funcionários dest

Faculdade Bel. J^^anoel Antonio de Castro Cerqueira^ secretari
ando o mesmo^ e o sr. Jose Izidio dos Santos Lima^ como Bede
Nota-se um aumento animador nas matrículas do primeiro
do curso de Doutorado em relação ano ultimo>^:Emboi'a não tenh

r
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o numero dessa matricula atingido ao nível do inido do curso

mesmo assim^estando matriculados 6 alunos no primeiro ano^ é
uma demonstração do interesse^ que recomeça a despertar entr
05 estudiosos.

No segundo período do ano letivo^ de a cordo com o que r
solveu o Conselho ^ecnico-Adiuinistrativo, iniciou-se um curs

de Conferências de extensão universitária a cargo dos profes
res do curso de Doutorado^ as quais tiveram a melhor repercu

sm entre os estudiosos do direitoj tanto da i^aculdade como <
fora.

Tais conferências acham-se em vias de serem impressas em

folhetos para melhor divulgação»
Ainda^
maior eficiência do ensino do cursOj resolvei

o Conselho Tecnico-Administrativo o seguinte:.
(V. anexo)
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Secretaria da Faculdade, em 13 d

Novembro de 1937,

nuense.
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