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Esta é uma cópia digital de um documento que foi preservado para inúmeras gerações nas prateleiras da biblioteca Otto 
Frensel do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), 
antes de ter sido cuidadosamente digitalizada pela Arvoredoleite.org como parte de um projeto de parceria entre a 
Arvoredoleite.org e a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes para tornarem seus exemplares online. A Revista do 
ILCT é uma publicação técnico-científica criada em 1946, originalmente com o nome FELCTIANO. Em setembro de 1958, o seu 
nome foi alterado para o atual. 

Este exemplar sobreviveu e é um dos nossos portais para o passado, o que representa uma riqueza de história, cultura e 
conhecimento. Marcas e anotações no volume original aparecerão neste arquivo, um lembrete da longa jornada desta 
REVISTA, desde a sua publicação, permanecendo por um longo tempo na biblioteca, e finalmente chegando até você. 

Diretrizes de uso 

A Arvoredoleite.org se orgulha da parceria com a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes da EPAMIG para digitalizar 
estes materiais e torná-los amplamente acessíveis. No entanto, este trabalho é dispendioso, por isso, a fim de continuar a 
oferecer este recurso, tomamos medidas para evitar o abuso por partes comerciais. 

Também pedimos que você: 

● Faça uso não comercial dos arquivos. Projetamos a digitalização para uso por indivíduos e ou instituições e solicitamos que 
você use estes arquivos para fins profissionais e não comerciais. 

● Mantenha a atribuição Arvoredoleite.org como marca d'água e a identificação do ILCT/EPAMIG. Esta atitude é essencial 
para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar materiais adicionais no site. Não removê-las. 

● Mantenha-o legal. Seja qual for o seu uso, lembre-se que você é responsável por garantir que o que você está fazendo é 
legal. O fato do documento estar disponível eletronicamente sem restrições, não significa que pode ser usado de qualquer 
forma e/ou em qualquer lugar. Reiteramos que as penalidades sobre violação de propriedade intelectual podem ser bastante 
graves. 

Sobre a Arvoredoleite.org 

A missão da Arvoredoleite.org é organizar as informações técnicas e torná-las acessíveis e úteis. Você pode pesquisar outros 
assuntos correlatos através da web em http://arvoredoleite.org. 
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DESDE n MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBOIlG. 
TIpo BU. Várias capacidades. 

Aparalho de placas Inoxidáveis 
ALFA·LAVAl. Pasteuriza e res· 
fria leite em ambiente fecha· 
do e a diversas temperaturas. • 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro
dução, e, consequentemente, 
a sua renda. Oferecemos-lhe 
tudo que é necessário à sua 

lndústria, quer se trate de 
·umagranja ou de unia indús

. tria completa de laticínios. 

Distribuidores: 

ClA. FABIO BASTOS 
C::OMÊRCIO E INDÚSTRIA· 

15ooi.50 

éompress oi' a àmôneá 
VllTER. Fabrléado em tá· 
manhos para produ{áo' de 
5.000 a 300.000 calorias 
por hora. Fornecemos tam· 
bem compressores a Freon 
e Metyla. " 

• Máquina automática para eu· \ (her e fechar garrafas, A�KA. 
(om cápsulas dà alumínio • 

. J 
Rua Theophllo"Oíonl, 81 • RIO DE JANEIRO 
Ruc:l FlorencJo de Abr .. u, 828 • SÃO PAULO 
Rua Tuplnambéis, 364 � BELO HORIZ::>NTi: 
Ay. julio d. COlfllho., 30 • PORTO ALEGIiE 

Rua Halfeld, 399 '- JUIZ DE FORA 
Rua Dr. Murici, 538 ..;;. CURITiBA. 

1940 ·1955 

Escola de Lacticínios 
'·'Cândido Testes", quinze anos de 

hons ser viços · prestados a 
Minas Gerais e ao Brasil 
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:- A. Indústria. Nacion.al de lacticÍnios, foi iniciada el1l 1885 

! : 
:. 

I 
I 

pelo Dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, que construiu nas serranias 
da Mantiqueira, em Minas Gerais a primeira fábrica destinada àJ 
produção de queijo tipo Rheno e manteiga. 

Apesar do seu desenvolvimento no país ]1á t�alcaI1ÇadÕ;;;; 
grau que em épocas normais nos isenta da importação de produ-«"""'=m=r= �..:.....-..�'- • 

tos/estrangeiros, muito há ainda a fazer para que possamos suprir 
o ;nercado nacional e iniciarmos a exportação. 

Tenho em vista a necessidade de maior desenvolvimento da 
indústria láctica em quantidade e qualidade, asim como generali-i 

: ! zar o empl'êgo da técnica para racional . aproveitamento do leite; 
seus . produtos e .sub�produtos o Govêrno do. Estado de Minas 

. , criou e mantém a Escola de Lacticínios "Cândido Tostes", o pri":' 
meÍl'o estabelecimento no gênero fundado na América do Sul .. . I 

1'1:' . está ,localisada justamente no limite entre as zonas urbana e 1'll-1 

Situada em um dos mais apraslveis bairros de Juiz de Fóra, 

ral, o que lhe confere grande vantagem para o ensino prático. ! i • : i i Nos seus cursos são lecionadas não só matérias necessárias . 1 i ! I ,?z indústria propriamente dita, como também ás relativas á cria- 1 : ! ção e trato do gado leiteiro, higiêne, mecânica e instalações, legis- ! I- : : lação, escrituração, administração, etc., tendo assim em vista pre-: i 

i parar o . técnico tanto . para a indústria como para a fazenda del I • gado leiteiro. l I: Nessas condicões os nossos inductriais de lactidnios e fa- '
I
· 

zendeiros criadores de gado leiteiro, possuem hoje na Escola de · I Lacticínios "Cândido Tostes" um estabelecimento de ensino téc-I I · : : i ! nico especializado pronto a servi-los em qualquer oportunidade. ! · : : : i fi " I 
· : : : i : : ! I �. . �. . : •••• ! : •••• �;····b.;!; 0: 
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, 
Secretaria da Agricultura; Indústria, Comércio e Trabalho de Mina-s Gerais. 

Escola de lacticinos 
II C â n d i d o Tos t e s II 

Reconhecida pelo Governo Federal 

JUIZ DE FORA 

CRIAÇXO E FINS 

A Escola de Lacticínios "Cândido Tos
tes", é um estabelecimento de. ensino, 
tL<:nico-industriaI. especializado em lacti
cinios e matérias correlatas, tendo por 
sóde a cid.ade de Juiz de Fora. 

Criada e mantida pelo govêrno do Es
tado de Minas Gerais, pelo decreto n. 50, 
de 14 de maio de 1935, e inaugurada a 3 
de setembro de 1940, está subordinada 
II Secretaría da Agricultura, e é o primei
ro estabelecimento no gênero fundado 
na América do Sul . 

i\Iantém cursos de lacticínios, acessí
veis "U todos os graus de instrução, reco
nhecidos pelo Govêrno Federal pelo de
creto n. 13.999, de 16 de novembro de 
1943, que dá aos possuidores de diplo
mas expedidos por êste. estabelecimento 
direito ao registro no Ministério da 
.Agricultura e garantia para o exercício 
da profissãó eJ;l1 todo o território nacio
nal. 

Bem aparelhada para o ensino, pos
sue: confortavel internato, amplas salas 
de aulas, bem montado laboratório, com
pleta fábdca .de lacticínios para o ensino 
prático, competente corpo de professo
res especializados, . campos de. educação 
física, etc. 

Esta escola está, portanto, apta a for
mar profissionais eficientes para orga
nização, orientação e exploração da in
dústria ele lacticíniqs em geral e para 
prestar quaisquer informações aos in
dustriais dêste ramo no emprêgo � mé
todos modernos e racionais na fabrica
ção dos produtos lacteos. 

MINAS GERAIS 

CURSOS 

1) Curso de Indústrias Lacteas. 
2) Cursos Avulsos (estágios) .  
3 )  Curso de Especialização. 
Os cursos funcionam em regime de 

internato e externato e o regulamento 
determina o. sistema de responsabilidade 
individual elo aluno. 

CURSO DE INDÚSTRIAS LACTEAS 

Nêste cur�o, que tem a duração de 2 
anos, são estudadas teórica e pratica
mente· as matérias essenciais à formaçãn 
de um Técnico em Lacticínios, compre-

. cndendo: 

V SÉRIE: 
Física e Química aplicadas a lacti-

eÍnios . 
Mecânica e Instalações . 
Zootecnía do gado leiteiro. 
Tecnologia aplicada. 
Educação Física. 

2.' SÉRIE: 
Química. Especial. 
Microbiologia Especial. 
Mecânica Aplicada. 
Tecnologia Especial. 
Legislação e Escrituração aplicadas. 
Economia e Administração aplicadas. 
Educação l"Ísica. 
. 
Ao aluno que o concluir, será conferi

do o diploma de Lacticinista, habilitan
do-o a trabalhar como técnico de fábri
ca e usina ele lacticínios ou em. função 
p·ública desta especialidade. 
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CONDIÇõES PARA MATRíCULA 
NO CURSO DE INDÚSTRIAS 

LACTEAS 

Requerimento ao Diretor da Escola de 
Lacticínios "Cândido Tostes" apresen
tando os seguintes documentos: 

a) atestado de vacina; 
b) atestado de sanidade física e men

tal e de que não esteja impossibilitado 
de trabalhar na indústria; 

c) Certidão de registro civil de nasci
mento, c.omprovando idade mínima de 
17 anos; 

d) atestado de boa conduta, passado 
por autoridade policial.; 

e) c.ertificado de conclusão da 4." sé
rie ginasial ou títutlo de técnico-agrícola 
registrado no Ministério da Agricultura; 

f) prova de quitação com o serviço 
militar. 

Époc.a de inscrição: de 1.. a 20 de fe
\ereiro. As aulas terão inícío em 1.9 de 
março. 

CURSOS AVULSOS (ESTÁGIOS) 

Estes cursos destinam-se ao estudo de 
matéria de cultura técnica de interêsse 
do candidato ou ao preparo prático de 
auxiliares de indústria em matéria prê
viam ente eseolhida, tendo a duração mí
nima de 3 mêses. 

CONDIÇÕES PARA MATRíCULA 

Requerimento ao Diretor dá Escola de 
Lacticínios "Cândido Tostes", apresen
tando os seguintes documentos: 

a) atestado de vacina; 
b) atestado de sanidade física e men� 

tal e de que não esteja impossibilitado 
ele trabalhar na indústria; 

c) Certidão de registro civil de nasci
mento, comprovando idade mínima de 
17 anos; 

d) atestado de boa conduta; 
e) prova de conclusão do curso pri

mário. 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO . . . . 

O curso de especialização com a du
-r2ção ele .um ano, destina-se à. especiali
: zação em lacticínios de Agrônomos, Ve
terinários e Químicos Industriais. 

=== 

MATÉRIAS DE QUE SE COMPõE 
O CURSO 

1 - Físico-química aplicada. 
2 TVIicrobiologia aplicada. 
3 - :Mecânica aplicada. 
4 Tecnologia aplicada. 
5 - Ec.onomia, legislação, escritura

�ão e administração. 

CONDIÇõES PARA A MATRíCULA 

,Requerimento ao Diretor da Escola 
de Lacticinios "Cândido Tostes", apre
sentando os seguintes documentos: 

a) atestado de vacina; 
b) atestado de sanidade física e men

tal e de Que não esteja impossibilitado 
ele trabalhar na indústria; 

c) Certidão de registro civil de nasci
. ntento; 

d) atestado de boa conduta; 
e) diploma de Agrônomo, Veterinário 

ou de Químico Industrial registrado na 
repartição federal competente. 

E�TXOVAL 

Os alunos internos devem ter, além do 
enxoval pessoal: 

4 lençóis (2,15 x 1,40 ) ,  
4 fronhas (0,45 x 0,70) ,  
2 colchas brancas, 
1 a 2 cobertores, 
4 toalhas de rosto, 
1 roupão para banho, 
3 camisas para esporte, 
3 calções pretos para esporte, 
2 pares de sapatos "tenis" para es-

porte, 
, 

2 sacos para roupa servida, 
2 guardanapos e 
2 uniformes para tr,abalhos práticos 

que deverão ser confeccionados na Es
cola, a fim de obedecer ao tipo padro-
nizado. 

. 

INFORMAÇõES 

Para quaisquer informações dirigir-se 
à Escola de Lacticínios Cândido Tostes 
- Rua Tenente Freitas, 116 -·Caixa 
Postal, 183 - Juiz de Fora - Minas Ge
rr.is - Telefone, 2695. 

A Secretaría permanece aberta nos 
dias úteis das 7,30 às 11 horas e das 13 
às 16,30. . 
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Regulamento d�s Cursos da ftíbrica Escola 
de lactichdos 88Cândido Tostes�D 
CAPíTULO I 

Dos cursos da Fábrica Escola de 
Laclicínios "Cândido Tostes" e 

seus fins 

Art. V - A Fábrica Escola de Lacti
cinios "Cândido Tostes" tem ' por fim 
educar o homem rural, dentro da espe
cialidade de lacticinios, mediante a ma
nutenção de cursos ordinários, extraor
dinários e avulsos. 

Art. 2.9 - Através de sua vida social e 
de seus diferentes cursos, visa a F .  E. 
L. C. T. 

a) - formar profissionais aptos ao 
eiercicio 'das suas atividades técnicas 
na indústria de lacticinios; 

, 

b) - dar aOS trabalhadores jovens e 
ndulLos dd inc[ustria' de lacticínios e ati
vidades correlatas uma qualificação pro
fissional que lhes aumente a eficiência e 
produtividade; 

\'ista panorãmica da liscola de, 

c) - dar melhores conhecimentos es
pecializados aos profissionais habilita
dos ao exercício de suas atividades na 
indústria de lacticínios; 

d) - divulgar conhecimentos de atua
lidade técnica, prestando assistência aos 
industriais de lacticinios e criadores de 
gado leiteiro. 

CAPíTULO II 
Organização dos cursos 

Art. 3.0 - O curso ordinário destina
se à formação de lacticinistas e terá du
mção . de dois anos . 

Art. 4.9 - O curso extraordinário des
Fna-se à especialização em lacticínios 
dos profissionais de agronomia, veteri
nária e química industrial e terá a dura
ção mínima de um ano. 

Ar!. s.o - Os cursos avulsos são desti
nados a elar aos interessados em geral 
conhecimentos de atualidades técnicas 

Laclicinios "Cândido Tostes". 
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da indústria de lacticínios, tendo uma 
duração mínima de três mêses. -

Art. 6.9 - As matérias constituintes 
dos cursos da F. E. L. C. T. serão classi
ficadas em disciplinas fundamentais e 
complementares. 
Disciplinas fundamentais: 

�1 - Tecnologia da Fabricação de 
Queijos. 

2 - Tecnologia da Fabricação de Man-
teiga. 

S - Tecnologia Geral e Especial. 
4 - Microbiologia Aplicada. 
5 - Físico-Química Aplicada. 
6 - Zootecnia do Gado Leiteiro. 

Disciplinas Complementares: 

1 - Mecânica e Instalações. 
2 -:- Economia, administração, legisla

ção c escrituração aplicadas. 
3 - Educação Física. 
Art. 7.9 - Cada uma das disciplinas 

fundamentais mencionadas no artigo 
anterior ficará a cargo de um professor, 
&uxiliado por tantos assistentes quantos 
forem necessários. 

§ único - As disciplinas complemen
tares ficarão a cargo de professôres auxi
lia!·es . 

Art. 8.9 - A distribuição das matérias 
pelos cursos será a' seguinte: 

Curso de Indústrias Lacteas 

1.· Série 

1. Tecnologia Geral. 
2. Zootecnia do Gado leiteiro. 
3. Físico-química aplicada. 
4.' Mecânica e Iristalações (V parte) .  
5 .  Tecnologia d a  fabricação d e  quei-

jos. 
- . 

6. Educação física. 
2.· Série _ _ 

1. Tecnológia especial. 
2. Físico-química aplicada. 
3. Mecânica e Instalações (2.� parte) .  
4. Tecnologia da fabricação de man� 

teiga. . 
5. Tecnologia da fabricação de quei

jos .-
6. Microbiologia Aplicada. 
7. Economia, administráção, legisla- _ 

ção e escri�uração aplicadas. 
8. Educação física. 

Cllrso de Especialização 

1. Tecnologia aplicada. 
2. Microbiologia aplicada. 
3. Físico-Química aplicada. 
4. Mecânica aplicada. 
5. Economia, administração e legisla

ção aplicadas. 
6. Educação fí;>ica (facultativo) .  

Cursos Avulsos 

Art. 9: - Nos cursos avulsos serão le
dona das materias de cultura técnica, de 
interesse do candidato, com um progra
ma préviamente organizado de acordo 
com a sua capacidade. 

CAPÍTULO III 

Condições de admissão e 

matrícula 

Art. 10,9 - Para admissão aQs diversos 
cursos da F. E. L. C. T., o candidato de
verá requerer ao Diretor Geral do esta
belecimento apresentando os seguintes 
documentos : 

a) - atestado de vacina; 
. b) - atestado de sanidade física e 

mental ri de que não esteja impossibili
lado aos trabalhos da indústria; 

c) - atestado de bôa conduta.-
Art. 1 V - Para admissão ao primei

ro ano do curso de "Indústrias Lacteas", 
o candidato deverá apresentar, ainda, 
certificado de conclusão da 4.� série do 
curso ginasial ou diploma de Técnico
Agrícola registrado no Ministério da 
Agricultura. 

Art. 12." - Para admissão ao curso de 
especialização o candidato deverá apre
sentar, ainda, diploma de agrônomo, ve
terinário ou qnímico-indústrial regístra
do na repartição competente. 

Art. 13,9 � Para admissão- aos cursos 
avulsos u candidato deverá

" 
apresentar 

prova de conclusão do curso primário. 
Art. 14.0 - A época de inscrição elos 

candidatos à admissão aos cursos de In
dústrias J,.acteas e de Especialização será 
no periodo de 1 a 2Q de fevereiro. 

§ único - Nos cursos avulsos não há 
" época :determinada para a inscrição dos" 

candidatos. 
Art. 15,9 - O número de matrículas 

será fixado auualmente pelo Diretor da 
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F. E. L. C. T., atendendo à capacidade 

de- estabelecimento. 

§ único - Quando o número de can
didatos exceder ao número de vagas, te

rão 'preferência à matrícula os candida
tos que trabalharem na indústria de lac

ticínios ou exerçam atividades correla
las, ou sejam filhos de criadores ou de 
industriais de lacticínios. 

Art. 16,9 - Para matrícula o candida
to de�erá requerer ao Diretor do Ensi
no, fazendo o respectivo pagamento das 
taxas correspondentes. 

CAPÍTULO IV 

Ano letivo e exercícios escolares 

Art; 17 .. O ano letivo terá - 1Il1ClO em 
1 I' de março c terminará a 15 de de
zembro. 

§ V - O periodo de 19 a 30 de julho 
será destinado à férias escolares; 

§ 2,9 - Nos periodos de 15 a 30 de 
junho serão realizados os primeiros exa
mes e de 1 a 15 de dezembro, os exa
mes finais. 

Art. 18,9 - Duraute o ano letivo os 
alunos dos cursos de Indústrias Lacteas 
e de Especialização poderão realizar ex-

,o Governádorr Milton 

cursões de estudo sob a direção de um 
professor. 

§ Único - Os alunos que tomarem 
parte na excursão ficarão obrigados a 
apresentar ao professor que a dirigir, re
latório sôbre a mesma a fim de consti
tuir um trabalho escolar, sujeito a julga
mento e a nota de exercícios práticos. 

CAPÍTULO V 

Regimem escolar, horários e 
programas 

Art. 19,9 - O regimem escolar da F. E. 
L. C. T. será de internato, externato e 
semi-internato. 

§ único - Os regimes de internato e 
semi-internato serão regulados pelo re
gimento interno da F. E. L. C. T. 

Art. 20,9 - A frequência às aulas teó
ricas e trabalhos práticos é obrigatória 
para todos os alunos. 

Art. 21,9 - A frequêucia às aulas de 
educação física e jogos esportivos é 
obrigatória para os alunos do curso téc
nico e facultativa para os dos cursos de 
especialização e avulsos. 

Art. 22,9 - O horário para funciona-
mento dos cursos será organizado anual-

Campos visita a PELel' 
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mente pelo Conselho de Ensino e subme
tido a aprovação do Diretor Geral da 
F. E. L. C. T. 

§ único - Depois de aprovado, o ho
rário só poderá ser modificado, por con
veniência do ensino, a juizo do C. E. e 
aprovação do Diretor. Geral. 

Art. 23.9 - As aulas teóricas serão rea
lizadas no periodo de 8 às 16 hóras e te
rão a duração máxima de 50 minutos. 

Art. 24.9 - Os trabalhos práticos te
rão duração variavel de acôrdo com as 
necessidades do ensino. 

Art. 25.9 - O periodo semanal desti
nado às aulas e trabalhos práticos, va
riará conforme a natureza do curso de 
36 a 44 horas. 

Ar1. 26.0 - Os programas de ensino 
serão anualmente organizados pelos pro
fessores das respectivas disciplinas e 
submetidos ao exame e aprovação do 
Conselho de Ensino, a fim de que sejam 
coordenados sem deficiências ou repe
tição de assuntos e satisfaçam plenamen
te às finalidades dos cursos da F. E. L. 
C. T. 

§ único - Os programas de ensino 
deverão ser esgotados integralmente. 

Art. 27.? - Os professores das disci
plinas fundamentais poderão distribuir 
aos seus assistentes uma parte do pro
grama das respectivas discÍplinas. 

CAPíTULO VI 

Das faltas e penalidades 

Art. 28.0 - O aluno de qualquer curso 
que tiver faltado a mais de 113 do núme
ro total de aulas dadas ou trabalhos prá
ticos realizados, não poderá fazer exame 
final de La época, na matéria em que 
isto se verificar. 

§ único - Os alunos' dos cursos avul
sos que estiverem nestas condições não 
poderão prestar o exame de suficiência. 

Art. 29.' - As faltas dadas em carater 
coletivo sérão computadas em dobro. 

Ar1. 30.9 -'-- Aos alunos que não cum
prirem as deteríninações do presente re
gulamento bem como' do regulamento e 
regimento interno da F. E. L. C. T., po
derão ser aplicadas as seguintes penali
dades disciplinares : 

a )  - Advertência. reservada (oral ou 
escrita) ; 

b) - admoestação em classe; 
c) - suspensão temporária; 
d) perda de ano; 
e)  expulsãO do estabelecimento. 
§ 1.9 - As penalidades das alineas A 

e B são impostas pelo professor ou Dire
tor de Ensino; o da alínea C será imposta 
pelo Diretor de Ensino; o da alínea D 
seri imposta pelo Diretor de Ensino por 
nroposta elo C. E. e o da alínea E pelo 
Diretor Geral por proposta do C. E. 

§ 2.0 - As penalidades serão aplica
das de acôrdo com a gravidade das 
faltas. 

CAPíTULO VII 
Exercícios e exames escolares 

Art. 31.0 - Mensalmente, durante o 
ano letivo, será dada em cada disciplina 
e a cada aluno, pelo respectivo profes
sor, uma nota resultante da verificação 
do seu aproveitamente por meio de 
exerci cios escolares. 

Art. 32.0 � Os exercicios escolares, 
em número de dois por mês no mínimo 
poderão ser escritos, orais ou práticos, 
a critério do professor da disciplina. 

§ único Não haverá exercicios es-
colares no mês de julho. 

Art. 34.0 - Haverá em cada periodo 
leti vo duas ordens de exames para tôdas 
as disciplinas: os primeiros exames e os 
exames finais. 

� 1.0 - Os primeiros exames serão 
realizados na L' quinzena de julho e 
constarão para cada disciplina' de uma 
prova escrita. 

§ 2.0 - FacuItar-se-á a segunda cha
mada para os exames ao aluno que não 
tiver comparer.i do à primeira por ' mo
lesUa impeditiva do trabalho escolar ou 
Jlor motivo de nojo, em consequqência 
[le falecimento de pai ou mãe ou de 
(Tuem as vezes fizer ou de irmão. A se
gunda chamada será feita no decurso de 
um mês :lPÓS a época normal dos êxa
mes. 

§ 3.0 - Dar-se-á nota zero ao . aluno 
('ue deixar de eomparecer a primeira 
d1amada sem os motivos enumerados no 
DarÍlIJI'afo 29 ou ao que não comparecer 
�i scr<un c1 a. 

� 4.0 - Os exames finais serão de pri
meira ou segunda época, realizando-se 
os primeiros a partir de 1.9 de dezembro 
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L' os outros durante o mês de fevereiro . 
§ 5.0 - Os exames finais destinar-se-ão 

à habilitação para efeito de promoção de 
uma série a outra ou para conclusão do 
curso. 

§ 6.0 - Os exames finais constarão 
das seguintes provas, conforme a natu
reza da matéria: 

a) - escrita e oral; 
b) - escrita ou prático-oral; 
c) - prática. 
Art. 359 - Os primeiros exames serão 

prestados perante os professores das 
disciplinas e os exames finais, perante 
bancas examinadoras, organizadas pelo 
Conselho de Ensino e constituidas por 
3 professores, sendo presididas pelo 
mais antigo. 

§ único O professor de disciplina 
fará sempre parte da banca examinado-
ra dessa disciplina. 

. 

Ar!. 36.0 - Não poderá prestar exa
mes finais na L' ou 2: época, o aluno 
que obtiver corno resultado dos exercí
cios e dos primeiros ('xames, no conjun
(o das disciplinas do curso, média arit
mética inferior a 40. 

§ único - Só poderão prestar exame 
de 2:' época os alunos que se encontra
rem nas seguintes condições: 

a) - tiverem sido inhabilitados em 
duas matérias nos exames de L' época; 

b) tiverem faltado aos exames de 
1." época por motivos justificados; 

c) -:- tiverem média 40 no conjunto 
de exercícios escolares e primeiros exa
mes, mas ficarem impedidos de prestar 
exames de primeira época por excesso 
de faltas. 

Art. 37 .. - Os exercícios escolares e 
05 exames serão julgados por meio de 
notas graduadas de O a 100. 

§ único - Na apuração das médias 
[,� frações iguais ou inferiores a 0,5 serão 
desprezadas e as superiores serão con
ladas como unida·de. 

Art. 38.0 - A nota mínima para apro
\' Jção nos exames finais é a média arit
mética 40, entre as diversas provas que 
os c.ompõem. 

§ 1.0 - As provas práticas 'ou pi'á'ti
co-orais, serão eliminatórias, sendo 
considerados reprovados aqueles que 
r;ão obtiverem a nota 40. 

§ 2." Independente de média finál 
do exame, será considerado reprovado a 
aluno que tiver a nota O em qualquer das 
provas . 

Art. 39.0 - Feitos os exames fináis, 
,crá considerado habilitado para efeito 

Sala de' pasteurização de leite 
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de promoção ou conclusão, o aluno que 
houver obtido em 'cada disciplina, pelo 
menos, a nota final míinima 40 (quaren
la) ,  mas tendo no conjunto das discipli
nas a nota mínima cinquenta (50) .  

§ V - A nota final de cada discipli
na será a média ponderada da nota anual 
dos exercícios escolares, da nota do pri
meiro exame e da nota do exame final, 
respectivamente com os pesos de 2-3-4 . 

§ 2.· - A notd global da promoção ou 
da conclusão será a média aritmética 
das n9tas finais de tôdas as disciplinas. 

Art. 40.0 - O aluno que não houver 
sido habilitado para efeito de promoção 
ou conclusão do curso, poderá matricu
lar-se novamente na mesma série, fi
cando sujeito ao mesmo regimem esco
lar dos demais alunos. 

§ 1.Q - Na hipotese do aluno ter sido 
inhabilj.tado apenas em uma matéria, 
será obrigado a: fazer somente os exer
cícios escolares e os exames desta disci
plina, ficando todavia sujeito a frequen
tar as aulas e trabalhos práticos das de
mais. 

§ 2.9 - Ao aluno inhabilitado só será 
permitido repetir uma vez cada ano. 

Art. 41.Q - Os alunos dos cursos avul
sos ficam obrigados, apenas aos exercí
cios escolares, em número de dois por 
mês no mínimo, e exame de suficiência 
'realizado no final do curso. 

§ 1." - Para aprovação nos cursos 
avulsos será exigida a média aritmética 
mínima 40, apurada entre a média dos 
exercícios e a nota do exame de sufi
c:ência. 

§ 2." - O exame de suficiência cons
lará de provas práticas e oral. 

CAPíTULO VIII 
Diplomas e certificados 

Art. 42." - Aos alunos que conclui
rem os cursos da F. E. L. C" T., serão 
ronferidos diplomas ou certificados na 
�eguinte forma: 

a) - Ao que concluir o Curso de In
dúslrias Lacteas;" será conferido o di
ploma de "Lacticinista" . 

que concluir o Curso de Es· 
Lacticinios, será con

de "Especialista em 

c) - Ao que concluir os Cursos Avul
sos, será fornecido o "Certificado de 
Habili tação" no curso escolhido. 

ArL 43." - Os diplomas' e certificados 
serão fornecidos med,iante pagamentos 
das respectivas taxas e trarão as assina
luras do Diretor Geral, do Diretor de 
Ensino e do interessado. 

CAPíTULO IX 
Corpo docente e suas atribuições 

Art. 44.0 - O corpo docente dos cur
sos mantidos pela F. E. L. C. T., será 
constituido por professores efetivos, pro
fessores auxiliares, assistentes e even
;ualmente ainda pelos professores inte
r:nos e contratados. 

ArL 45.0 - Compete aos professores 
das disciplinas fundamentais e comple
men tares : 

a) - regência da sua disciplina, com 
inteira responsabilidade na direção e 
execução de todos os trabalhos da mes
ma: 

b) - ensinar e fazer ensinar as ma
térias a seu cargo de acôrdo com os pro
gramas aprovados, devendo esgota-los 
integralmente; 

c) organizar anualmente o progra-
ma de sua disciplina entregando-o ao 
Diretor de Ensino até o dia 15 de feve
reiro de cada ano, a fim de que seja sub
metido a estudo. 

d) - arguir os alunos nas aulas teóri
cas e trabalhos práticos, examinando-os 
nas épocas determinadas por este regu
hnuento, conferindo-lhes notas na cad"er
neta de aula ou no livro de atas dos pri
m eiras exames finais; 
, e) - organizar os pontos de que de , 
vem constar, os exames. 

f) - apresentar ao Diretor de Ensino, 
:i:é 30 de dezembro, um relatório do 'ano 
lelivo referente à sua disciplina; 

g) - comparecer às reuniões do Con
selho de Ensino quando convocados; 

h) - fazer parte das comissões exa
minadoras e de outras para as quais fôr 
designado; 

i )  - manter a ordem nas dependên-' 
c:as (�o estahelecimento durante as suas 
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" j) - registrar imediatamente após as 
aulas o assunto da mesma, assim como 
as notas de arguições ou trabalhos prá
Ccos que por ventura haja consignado. 

k) - propôr ao Diretor de Ensino a 
rrquisição de material didá!tico e bem as
sim as modificações que julgar necessá
rias à sua disciplina; 

1) - além do desempenho das suas 
atribuições normais de ensino, deverá 
slmanalmente, dedicar uma hora da sua 
atividade para atender a consulta dos 
"cs:udantes, a fim de orienta-los" indivi
dualmen te na realização de trabalhos 
escolares ou pesquizas originais; 

m) - aceitar e dar cumprimento a 
qualquer incumhência que lhe fôr con
fiadá pelo Diretor ou Conselho de En
sino. 

Art. 46.0 - O provimento do cargo de 
professor das disciplinas fundamentais 
será feito por um dos seguintes pro
cessas: 

a) - por concurso de títulos e pro
vas; 

h)  - por contrato mediante proposta 
doPiretorGeral da F. E. L. C. T.,  e ato 
do Govêrno do Estado. 

§ único - O provimento por contrato 
do cargo de professor de disciplinas fun-

damentais, só será feito em casos espe
ciais e por tempo determinado. 

.t\.l.t. 47.Q-No caso de ,acância do car
go de professor de disciplina fundamen
tal ou de impedimento deste por mais de 
90 dias, o assistente da respectiva disci
pUna poderú para ela ser designado em 
CaI'ater interino ou poderá ser contrata
do um professor até a realização do con
curso ou término do impedimento. 

Art. 48.9 - Os concursos para provi
mento do cargo de professor de discipli
nas fundamentais serão regidos pela le
gislação federal em vigor e instruções 
especiais haixadas de acôrdo com a 
S .  E .  A .  V. 

ArL 49.0 - O provimento dos cargos 
d os professores auxiliares e assistentes 
será feito por uma das seguintes formas: 

a) por designação do Diretor da 
F. E. L. C. T. de um funcionário técnico 
ou administrativo do estabelecimento; 

b)  - por contrato mediante indicação 
do Diretor Geral e ato do Governo do Es
lado. 

Art. 50: - Os cargos de professor e 
assistente da 2." disciplina, só poderão 
ser exercidos por agrônomos ou :veteri
nários e os da L" e 3." disciplinas pode
rão, também, ser exercidos por químicos 
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fndustriais c lacticinistas, todos com os 
diplomas registrados na repartição fede
ral competente. 

Art. 51.9 - Compete aos assistentes: 
a) - auxiliar o professor em todos os 

trabalhos que dizem respeito ao ensino 
(las matérias sob sua responsabilidade; 

b) - manter sob sua guarda e respon
sabilidade o material que lhe for confia" 
do pelo profesosr, zelando pela sua con
servação; 

c) - executar trabalhos de pesquiza 
sob a orientação do professor, auxilian
do-o quando necessário em todos os tra
balhos técnicos ou cientificas; 

d)  aceitar e dar cumprimento a 
qualquer incumbência que lhe fôr con
fiada pelo professor da disciplina; 

e) - substituir o professor' nas suas 
faltas c impedimentos até 90 dias. 

CAPíTULO X 

Conselho de Ensino 

Art. 52.9 - O Conselho de Ensino (C. 
E.L um orgão de orientação didatica, se
rá constituido pelos professores e presi� 
dido pelo Diretor de Ensino. 
; § único'-' Às decisões do C. E. estão 
sujeitas à aprova cão do Diretor Geral do 
Estabelecimento.-

Art. ;:,3.9 - Compete ao C. E.: 
a) , - Organizar 'os horários das aulas 

c dos exames; 
b) - estudar,' coordenar e aprovar 

os programas de ensino; 
.c) - deliberar sôbre assuntos de or

dem didática e técnica UC ensino; 
d) - resolver sôbre a aplicação das 

penas disciplinares que forem de sua al
çada; 

e) - estudar e resolver os casos de 
matrícula; 

f) -'- organizar as bancas examiriado
ras dos exames. 

Art. 54.9 - O C. E. se'.reunirá ordina-
. riamente 3 (três) vezes por'ano, e extra
ordiIiáriamente, sempre que o Diretor 
de Ehsino ,an o Diretor Geral acharem 
conveniente a sua convocação que deve· 
rá ser feita pelo menos com 48 horas de 
antecedência. 

§ único - O comparecimento 
membros do C. E. às reuniões, é 
to rio, salvo em casos justificaveis a 
do Diretor de Ensino. 

CAPíTULO XI 

Administração dos cursos 

Art. 55.9 - Os cursos mantidos pela 
F. E. L. C. T. serão administrados por 
um Diretor de Ensino diretamente su
bOl'dinado ao Diretor Geral do Estabele
cimento. 

Art. 56.9 - O cargo de Diretor do En
sino será exercido por um dos professo
res de disciplinas fundamentais, por in
dicação do Diretor Geral do Estabeleci
mento e ato elo Sr. Secretário da Agricul
tura. 

Art. 57.· - Compete ao Diretor de En
sino: 

a) - cumprir e fazer cumprir o regu
lamento e regimento interno dos cursos; 

b) - convocar e presidir as reuniões 
do C. E., sendo intermediário entre êste 
orgão e o Diretor Geral; 

c) - fiscalizar o cumprimento dos 
programas dos cursos; 

, 

d) - assinar o expediente de sua al
çada; 

e) - promover, junto aos professores, 
as modificações necessárias à bôa orien
tação dos trabalhos de ensino;, 

f) - propôr ao Diretor Geral modifi
cações de carater administrativo que jul
gar conveniente, assim como a aquisição 
de material didático, para o bom funcio
namento dos cursos; 

g) - aplicar as penalidades discipli
nares de sua alçada; 

h)  - apresentar relatório ao Diretor 
Geral, até o dia' 15  de janeiro de cada 
ano, referente ao funcionamento dos cur
sos, fazendo sujestões em que visem a 
melhoria do ensino. 

Art. 58.9 - O Diretor do Ensino será 
auxj.liado na parte administrativa por 
um secretário-bibliotecário e tantos ou
tros auxiliares, quantos forem necessá
.rios cujas atribuições serão definidas no 
regimento interno. 

Art. 59.0 - O Diretor de Ensino, nas 
suas bltas e impedimentos sl:l'á suJ;sti� 
tuidci por um dos professores ...de disci-
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designado pelo Diretor 
Ger�l do Estabelecimento. 

CAPíTULO x.n 

nisposições Gerais 

Art. 60 .. - A transferência de alunos 
das Escolas congêneres será permitida, 
a juizo elo C. E., desde que haja vagas e 
a vida escolar do aluno esteja visada pe
la S. E. A. V. 

Art. 61.· -' Os professores e assisten
tes, salvo em casos especiais a juizo do 
Diretor Geral, obedecerão o regimem de 
tempo integral sendo que, em tudo quan
'o não venha de encontro às normas es
tabelecidas por êste regulamento, ficam 
sujeitos ao regulamento e regimento in
terno da F. E. L. C. T. 

§ único No regimem integral o pe-
riodo semanal de trabalho será de 44 ho
ras. 

Art. 62.0 - Haverá na F. E. L. C. T. 
ltma sociedade destinada a congregar 
todos os que estudam e trabalham no es
tabelecimento cujo fun'cionamento será 
regulado pelo regimento interno. 

A sociedade, terá por principais fina
li dades: 

a) - desenvolver o espírito de brasi
lidade; 

b) -:- manter o intercambio cnltural 
com associações congenêres; 

c) desenvolver o patrimônio de cul-
tu.ra geral e técnica dos seus associados . 

Art. 6 3.· - As diversas taxas dos cur
sos, constarão de tabelas especiais do 
Regimento Interno. 

Art. 64.0 - Os casos omissos neste re
gulamento, serão resolvidos pelo Diretor' 

Geral da F. E. L. C. T., ouvido o C. E. e 
ad referendum da S. E. A. V. 

Art. 65.0 As disposições deste regu-
lamento, depois de aprovadas pela S. E. 
A. V. e os orgãos competentes estaduais, 
si, poderão �er modificadas mediante au
torização dos mesI!l0s. 

Visilfl. do Governador liubilschek à FELCl' 
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Pro�rama do vestibular para jn�resso na 
Escola de Lacticínios /'Candído T ostesff 
Português: 

A prova escrita de Português ua qual 
'se apreciarão, além de outros elementos, 
a grafia, pontuação e a caligrafia, cons
tará de redação de cartas, narração de 
fato ou desenvolvimento de um provér
bio, sorteado no momento, e de 10  (dez) 
questões sôbre o programa seguinte: 

a) sinônimos, antônimos, homôni-
mos e parônimos; 

b) - verbos irregulares, defectivos e 
pronominais; 

c) pronomes e sua colocação; 
d) - figuras e vícios de linguagem; 
e) - sintaxe de concordância; 
f) análise sintática; 
§ único : A prova oral obedecerá à 

lnesma matéria adotada para a prova es
crita. 

NOTA: Far-se-á absoluta questão do 
conhecimento da ortografia simplificada 
(adotada em 1943 e hoje vigorante). 

Programa de Matemática: 

A prova escrita de Matemãtica consta
rá de 10 (dez) questões assim distribui
das aritmética (quatro) ;  geometria 3 
(três) ,  e algebra 3 (três) ,  constando do 
�eguinte. 
: a )  - Problemas sbre as quatro opera

ções (aritmética ) ;  
b)  - divisibilidade, números primos; 
c) -.:.:. máximo e mínimo divisor co

mum; 
cl) - frações ordinárias e decimais; 
e} - sistema métrico decimal e mo-

netário brasileiro; 
f) - potenciação e radiciação; 
g) - números complexos, operações; 
h) - proporções e divisão propor

cional; 
i) - regra de 3 simples e composta; 
j )  - porcentagem, juros e descontos; 

" -1;:) ângulos, medida dos ângulos, úso 
de transferidor; 

l )  - estudos dos triângulos, áreas; 
m) - estudos dos polígonos soma dos 

tnculos, interno� e normal, áreas; 
n) circulo: propriedade de arcos e 

cordas; .tangentes e normal, áreas; 
o) - sólidos geométricos, volume, su

perfície; 
p) - triângulo, retângulo, razões en

tre os seus lados; 
q) monômios e polinômios, ope-

rações algébricas; 
r) expressões algébricas - Sistema 

de equações do 1.9 grau com 1 (uma) in
cógnita, problemas; 

s) - noção de função de uma variá
vel independente. 

§. único : A prova oral obedecerá à 
mesma matéria adotada para a prova es
crita . 
Ciências Físicas e Naturais: 

A prova oral versará sôbre a seguinte 
matéria. 

a) Matéria e energia - L' Substância 
em geral: Constituição, propriedade e 
estados da matéria - Mudanças de esta
do Mistura e combinação - lI. Com
posição das substâncias: Substâncias 
simples e compostas - Elementos -
Propriedades caracteristicas das substân
cias - IH. Fenômenos físicos e químicos 
- IV. Energia mecânica - Movimento 
e repouso - Fôrça-Pêso Trabalho 
r:1Ccfmico. 

b) Composição do ar - Pressão at
mosférica - Barômetro - Previsão do 
tempo - Manômetro - Bombas 
Trompas - Meteoros - aéreos, aqnosos 
e elétricos - Benefícios e malefícios dos . 
meteóros - Balões e aeroplanos - Umi
dade do ar - Higrômetros - Papel bio
lógica do ar � Estações do ano. Climas. 

c) Calor e luz - Dilatação, fusão, eva
poração, ebulição. Termômetro - Pro
pagação do calor - Radiação - Estnfa 
- Garrafa "Termos" - Temperatura, 
combustão, chama e fumo - Explosivos 
- Temperatura da atmosfera - Fonte 
deJuz - Espelhos�Lentes - As côres 
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transparentes, opacos e trans
- Sombras - Fotografias, pris

mas, reflexão, refração e decomposição 
da luz - Arco-iris - Ilusões óticas -
::Iliragens - Cinematógrafo - Propaga
� 110 c velocidade da luz. 

d) Som - Produção e propagação do 
som - Vibracões sonoras - Qualidades 
do som - Instrumentos de música
Eco-voz - Fonógrafo. 

e) Magnetismo e eletricidade - óxido 
magnético Imãs - Magnetismos ter-
rEstres Bússola - Eletrizàção por 
atrito e seus efeitos - Eletro imã -=

Descargas-Condensadores - Eletricida
de atmosférica - Raio e para-raios -
Pilhas elétricas - Intensidade e fôrça 
eletroIl1otrii - Efeitos da corrente
Curto-circuito - Fusíveis - Telefonia 
-- Importância da eletricidade no de
senvolvimento da agricultura. 

f) Água Composição, pressão e pêso 
rI:l água - Densidade - Águas corren
tes e subterrâneas; Fontes minerais; po
ços artesianos .. águas servidas e esgotos 
- Cíclo da água Purificação da água 
- Quedas dágua e o meio aquático -
Micro-organismo� da água - Filtro -
Importância da água na agricultura 
Papel biológico da água - Oxigênio -
IUelrogên:o. 

g) Terra'- Estrutura da terra, crôsta 
e núcleo do solo e do fundo do mar -
Camadas permeáveis do silicio e do car
bono Roehas minerais e fósseis -
Ação da atmosfera e das águas - Erosão 
e sedimentações - Formação da hulha 
- O sólo arável - Circulação do ar e da 
�gua no sub-solo - Desertos - Fertili
zação do solo - Drenagem e irrigação. 

I}) Sêres vivos - I. Os vegetaiS', os or
gãos e funções - Nutrição - Repro
dução e disseminação - Multiplicação 
das plantas - Tipos de organização dos 
vegetais - Valor econômico e alimentar 
elos vegetais elo Brasil - Defesa da flora 

. - n. Os animais: Aparelhos, orgãos, 
f!!nções - Nutrição dos animais carní
,oros e herbívoros � Alimentos e suas 
variedades; leite, vegetais é carnes
Cocção dos alimentos; pasteurização do 
leite As vitaminas - Mastigação -

... Digestão Origem do calor animal -
Excreções animais - úteis e nocivas _ 

Reprodução e dispersão dos animais -
i\ nimais viviparos e oviparos - Seleção 
(las espécies Hibridos - Animais de 
puro sangue. 

- Não haverá segunda chamada para 
o exame vestibular. Os casos não previs-

Edificio .da Administração da· FELC1' 
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tos nestas instltções, serão resolvidos 
pela Diretoria da Escola de comum 
acôrdo com a banca examinadora, obser
yando-se a legislação em vigôr. 

DOCUMENTOS PARA 'MATRíCULA' 
,NA V SÉRIE: 

1. Certificado de conclusão de Gi
násio, ou documento equivalente. 

2. Certidão de idade 
3. Certificado de sanidade 
4. Atestado de vacina 
5. Atestado de bôa conduta, passado 

pela polícia. 
fi. Prova de quitação com o serviço 

militar. 

NOTA : Todos os documenots devem 
�cr as firmas reconhecidas. 

Diretório Acadêmico do Esco!" de Laciícínios "Cândido Tostes'! 

Periodo 1955 - 1956 
PRESIDENTE -
VICE-PRESIDENTE -
1.0 Secretário -
2.° Secretário -
19 Tesoureiro _ 

29 Tesoureiro -
1 '} Bibliotecário -
2° Bibliotecário -
Diretor Cultural e Social 
Orador Oficial -

TElIllSTUGLES \llJilHA DJi SUUS.1 
Carlos Tarcisio Nogueira 
Wanderly Goelho ' 
Wander Junqueira 
Celso Maciel Pereira 
Chrisliano Machado de Lucca 
Yassuo Uhara 
Antonio Garlos Meireles de Barros 
Lyogi Ukada 
Dillon Jzznqueira Barbosa 

:.: :.::+: :.: : •. :+- : .. : : .. : :.: :+: :.: :.: :.: :.: :.: :.; :0; :+: :.: :+; =+:<+::+: :.::+! :.� :+-: :+': :+>:+: :+; :+;:+: :.; :.; :+. :.: :.; :+: :.: :.: -.: 9;.:+; :.; :.; :.; :+; :.;.�.; :.; :.; :+;.:+:-:+; :.;.:.;::�: � . m � " HALA�� .. � � �.' � i � ;.' � � � O MELHOR COALHO EM PÓ � � D  E , � FABRICAÇÃO DINAMARQUÊSA ! , ��j.' A.' venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria I 
� e em todas as casas do ramo . i 

I C I.A. F A ,8 I O B A ST O S :.,.�.: RIO DEJA..."illIRO - Rua Teófilo otoni� 81 � i � SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abl'eu,
,
828 � � . 

� BELO HORIZONTE - Rua Tupinambás, 364 : 
� 

� � � � � � �.�.:.�.:.: :.;::.�::.:':.:':.�.:'.:':.:::.: :.: :.: :.; : .. ::.: :.: :.: :+: :.: :+::.: :.: :.: :.: :.: :.: !.: :.: :.: :+: :.: :.: :.: :.; :.: :.: ;.; :.: :+, :.:.:.;.:.:.:.� :.: :.; :.: :+:.:.; :+; :.; ;.; :.; :.;.�.;.�.;:�.;.:.�; 
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Resumo do Programa do Curso 
de Indústria lacteas 

1." SÉRIE 

FÍSICO - QUíMICA Matéria, 
substância, corpo - A quimica 
como uma das ciências naturais 
exatas. Sua definição e divisão -
Apresentação dos corpos na natu
reza. Processos empregados na 
separação de fases das misturas 
,homogêneas e heterogêneas.
Divisão química dos compostos. 
Diferenciação entre corpo sim
ples e composto. Corpos puros -
Diyisibilidade dos corpos: parti
cuIa, mole cuIa e átomo. Teoria 
eletrônica. Explicação do carater 
positivo e negativo dos elementos. 
Anions e cations - Característi
co dos corpos simples - Classifi
cação dos corpos simples: metais 
e metaloides. Propriedades caTa
cterísticas - Valencia, nomencla
tm'as. e notação dos elementos. 

Distribuição dos elementos segun
do a valencia. Formulas: con
densadas e racionais. Determina
ção das formulas pelo conheci
mento da composição centesimal 
e vice-versa, etc., etc. Diferencia
ção entre química orgânica e inor
gânica. Vantagem do estudo da 
química orgânica. Composição das 
substâncias' orgânicas.' Pesquiza 
de Carbono, Hidrogênio, Oxigê
nio e Azoto nos compostos orgâ
cos - Caracteres das substâncias 
orgânicas. O carbono· e sua tetra
valência Formulas empregadas 
em Química-Orgânica. Cadeias. 
Isomeria - Series orgânicas. Ra
dicais Funções químicas: clas
sificação geral em funções e subs· 
tâncias não seriadas., Função Hi
drocarlmreto, etc., etc, 

FJiLGT: Laboratório de Química e ilUcrobiologia 
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2 - ZOOTECNIA DO GADO LEITEI
RO - Generalidades - Leis e 
metodos - Leis da hereditarie
dade e da variação. Leis de Men
deI - Métodos de reprodução -
Consanguinidade - Cruzamento 
- Mestiçagem - Refinamento � 

Hibridação - Seleção - Especies 
de animais exploraveis - Raças 
bovinas - Holandeza - Guernsey 
- Jersey - Schwyz - Norman
da - Simmenthal - Ayrshire -
Zebú - Exploração de Caprinos, 
etc. etc., Alimentação do gado -
Generalidades Pastagens -
Alimentos suplementares - Ensi
lagem - Farelos - Outros ali
mentos. - Método curto para o 
calculo de rações para bovinos -
Agrostologia. Etc., etc., 

3 - TECNOLOGIA DO BENEFICIA
MENTO DO LEITE DE CONSUMO 
- Definições de Leite. Composi
ção do leite - Fatores que in
fluem na composiçã.o - Anato
mia do úbere - Fisiologia da 
glandula mamaria - Ordenha 
manual - Ordenha mecânica - . 
Produção higiênica do leite -

Recepção 

Importância do beneficiamento -
Recepção do leite - Bombas sa
nitárias - Lavagem e esteriliza
ção de latões' Filtração e Clari
ficação - Introdução ao estudo 
da pasteurização - Eficiência da 
pasteurização - Processo de pas
teurização - Resfriamento. Etc., 
etc . 

4 - NOÇõES DE VETERINARIA 
Anatomia do aparelho genitªl 
macho e femea _ Espermatoge
nese e Ovulação - Fecundação 

Anatomia da mama - Função 
hormonial do ovario - Distur-· 
bios pela ausencia dos hormonios 
- Hormonios masculinos - No
ções de genctica - Teorias da se
creção do leite - Ovogenese e ci
elo estral - Influência hormonial 
- Importância da hipofise na re
gulação da atividade sexual - Re
lação da paratiroide com o raqui
tismo e a osteomalacia - Higiêne 
geral - Afecções mais comun3 
cntre o gado leiteiro : Tuberculo
se, brucelose, febre aftosa 
Doenças mais comuns entre os 
bezerros - Castração. Etc., etc . 

5 - FABRICAÇÃO DE QUEIJOS _ 

Antiguidade e importância da in
·dustria do queijo - Definição e 
composição do queijo - Classifi
cação dos queijos. Materia pri
ma; recepção e julgamento 
Tratamento da materia prima : fil
tração e pasteur'ização - Padro-

Pasteurização 

nização da gordura do leite -
Preparação do leite para a coagu
lação - Elaboração da coalhada 
- Moldagem - Prensagem -
Fabricação dos queijos: Minas, 
Prato, Lunch, Cobocó, Duplo -
Crême - Parmesão, Etc., etc. 

6 - l\ffiCÂNICA APLICADA - Impor
tância - Ferramentas - Metais 

. empregados em laticínios - Uni-
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dades de pressão e supercie, de 
volume e lineares - Unidade de 
pêso - Soldas - Ligas para di
versos fins - Estanhamento. Etc., 
etc . 

2." SÉRIE 

1 - QUIMICA APLICADA - Estudos 
físico-químicos do queijo - man
teiga - leite em pó - leite con
densado - lactose - caseina -
pós de limpeza - neutralizado
res � água - Preparo de solu
ções e reativos diversos - Anali
ses de rotina dos diversos produ
Los de lacticínios - índice de 
maturação dos queijos - índice 
de R. M., de Polenske e de refra
ção. Dosage da lactose. Etc., etc. 

2 - MICROBIOLOGIA APLICADA 
Objéto - Histórico - Importân
cia - Classificação geral dos mi
cro-orcranismos. Generalidades sô-o � , .  
bre enzimas - Ações blO-qmmI-
cas dos microbios - Generalida
des sôbre as principais especies 
microbianas presentes no leite e 
lacticínios - Germes patogen�s 
transmissiveis ao homem pelo leI
te e seus derivados -. Fermentos 
l:rcticos . �elecionados - Matura
ção do crême e do queijO - M�
crobiologia da manteIga, do queI
jo, do leite condensado, do leite 
em pó - Leites fermentados 
Microscopia - Técnica dos exa
mes microscópicos, manipulação 
dos meios de cultura -'-- Conta
gem de germes - Contrôle higiê
nico da fábríca. Etc., etc. 

3 - TECNOLOGIA ESPECIAL - Lei
te certificado - Leite homoge
neizado - Leite modificado 
Leite com chocolate - Leite con
densado - Leite em pó - Leite 
evaporado - Leite Maltado -
Leitelho em pó _. Caseina - Có
las de caseina - Lactose - Aci
do lactico e vinagre - Leites fer
mentados (Quefir, Iogurt, coalha
lhadas, etc. ) .  Doce de leite - Ice 
Cream '- Crême doce esteriliza
do - Crême batido. Etc., etc. 

·1 - MECÂNICA APLICADA - Mate
rial elétrico - Prática de instala
ções - Instalações de vapor -

Sala de fabricação 

Instalações frigorificas - Orde
nhadora mecânica - Filtros
Desnatadeira - Pasteurizadores 
- Tanques - Prensas - Bate
deiras Moinhos - Secadores 
mecânicos - Desintegradores -
Aparelhamento para fabricação 
de queijo fundido - Aparelha
mento para fabricação de leite 
condensadó - Idem para fabrico 
de leite em Pó - Idem p ara doce 
de leite. Etc., etc. 

5 - TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO 
DE QUEIJOS - Salga dos quei
jos' _.- finalidades e processos -

Embalagem de queijo 
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Preparo, conservação e limpeza 
da salmoura - Maturação dos 
queijos - Tempcraturas e umida
de das câmaras de maturação _ 

Tratamentos dos queijos durante 
a maturação - Preparo dos quei
jos para a expedição : parafina
gcm e acondicionamento. - De
feitos dos queijos - Julgamento 
dos queijos - Registro diário de 
fabricação - Instalações - Fa
bricação dos queijos : edam, 
gouda, cheddar; fundido;. requei
jões, parmesão, roquefort, suiço, 
cavalo, provolone. Etc., etc. 

6 - TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO 
. .  DE MANTEIGA - Manteiga : de

finição, scqucncia tccnologica da 
fabricação - Elementos do leite 
mais influentes na manteiga. Es
tudo particularizado da gordura . 
Desnate - Produção ele cremes 
nas fazendas - Fermento lactico 
- Recepção e classificação de 
cTêmcs - Melhoramcnto do crême 
Ncutralização de crêmes ácidos -
Pasteúrização c resfriamento do 
crême - Maturação do crême -
Bateção do crême - Desleitagem e 
lavagem da manteiga - Colora
ção artificial - Salga - Malaxa
gcm - Moldag·cm, cmbalagem e 

armazcnamento - Limpeza e de
sinfecção de aparelhos e locais -;-'-
Rendimento industrial - Classi
ficação da manteiga - Defcitos 
mais comuns da manteiga - Com
posição c valor dietético da 
mantciga. 

7 .- ECONOMIA, ADMINISTRAÇ.�O, 
ESCRITURAÇÃO E LEGISLAÇÃO 
APLICADAS - Fatores que de
vem ser obscrvados na instalação 
de urna industria de lacticínios _ 

Estatística comparada da produ
ção de lacticínios - Custo da 
produção - Emprego do capital 
e lucro - A natureza, o trabalho 
e o capital - Administração da 
industria - Organização e reor
ganização do trabalho -' Contrô
le administrativo - Eficiência na 
administração - Assistência aos 
empregados - Distribuição do 
pessoal - Elementos de escritu
ração mercantil - Livros exigi
dos por lei e sua escrituração _ 

Registro das operações - Con
trôle elo rendimento - Contrôle 
do movimento - Legislação Fis
cal - Legislação Trabalhista -
Legislação Sanitária - Direito 
industrial. 

r��·�"·"·"�··�" ·"···· ·M---;:;:·�:::�:;::�::��::;::·1 
� § 
� Marca AZUL (forte) � 

i �'��;:::'L:"''" '''''' 1 .. ' 

� D (concentrado) � 
� "K" (extra concentrado) � 
� � 
� Também LíQUIDO � 

� em VIDROS de 850 C. C. 

� � Cia.  Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

Ru'? T2Ófilo Otani, 81- Rio de Jane-ro 
Rua Florêncio de Abreu, 828 '- São Paulo 

� Rua Tupinambás, . 364 - . Belo Horizonte � 
� Av. Júlio de Castilho · 30 :.::..: pôrtir A.lrgrc � 
� Rua Halfeld, 399 - Juiz de For::t � 
� Rua Dr. Murici, 538 - CURITffiA � 
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Regi:rn.ento Interno 
d a  

Escola de Lacticínios "Cândido Tostes" 

A Escola de Lacticínios "Cândido 
Tostes" adota o rcgime de responsabili
dade individual. Os regulamentos são 
normas estabelecidas para assegurarem 
o bem-estar de todos os que 'vivem em 
comunidade e, corno tal, devem ser obe
decidos mais por fôrça da educação e 
da conciência do que pela imposição. 

1) 

A - DO REFEITóRIO 

Ficam estabelecidos os seguintes 
horários de refeições, nos ·dias 
úteis : 
Café da manhã 7 h. e 15 m: 
Almoço . .  . . . .  11 h .  e 30 m .  
Jautar . .  . . . .  1 7  h .  e 3 0  m .  
Café da noite . . 21 h . e 30 . m .  

Aos domingos, feriados, dias 
santos de guarda e por motivos 
relevantes, o café da manhã será 
servido às 8 horas, o almoço e o 
jantar . serão substituidos - por 

2 )  

urna única refeição às . 12 horas e 
30 minutos e o lunch será às 17 
horas e 30 minutos. 
O almoço, jantar, café da manhã 
c o café da noite, só serão servi
dos aos alunos internos e semi
internos, empregados do inter
nato e residentes no estabeleci
mento . .  

3) As refeições ou café servidas 
aos alunos externos, serão cobra
das de'  acôrdo com a tabela do 
Internato . 

4) - Sàmente com autorização da Di
retoria, outras p essôas, além das 
acima mencionadas, poderão to
rnar refeições no estabeleci
mento. 

5) - Fóra dos horários normais, não 
é permitida a entrada no refei
tório, copa e cosinha, de qual-

Prodlltos da FELCl' CI:1 exposição nacional 
I 
! 
i , .. - -. 
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quer pessôa estranha aos servi
ços dessas ·dependências. 

6) Só em casos especiais e com au
torização da Diretoria, poderão 
ser servidas refeições fóra dos 
horários estabelecidos. 

7) - Não é permitido aos alunos, nas 
horas de refeição, abandonarem 
seus lugares para se servirem nas 
mêsas visinhas, na cop'a ou no 
"guichet" de comunicação com a 
casinha. 

S) - Para o comparecimento ao refei
tório, exige-se que o aluno esteja 
convenientemente trajado. 

B - DOS DORMITóRIOS 
O )  - O dormitório deve ser mantido, 

sempre, em bom es,tado de lim
peza e ordem, cabendo ao aluno, 
diàriamente, a arrumação de sua 
cama, antes do café da manhã. 

- A roupa de cama deve ser mu" 
dada semanalmente, e a disposi
ção elos moveis não pode ser al
terada sem prévia autorização. 

1 1 )  - Os papeis usados e quaisquer. 
objetos imprestaveis deverão ser 
colocados no recipiente próprio, 
e não, atirados no chão ou pelas 
janelas. 

1 3 )  - Não é permitido colocar pregos 
. nas paredes, moveis, portas e ja
nelas, assim como colar nos mes
mos quaisquer papeis. 

1 ;:: ) - As roupas sujas deverão ser co
locadas nos sacos para êsse fim, 
logo que sejam mudadas, bem 
como deverão ser postos em lu
gar próprio os sapatos e outros 
objetos de uso. 

14) - No dormitório ou em suas pro
ximidades são terminantemente 
proibidas gritarias, brincadeiras 
manuais, lutas, discussões e ou
tras manifestações rúidósas ou 
préjudiciais à bôa ordem. 

1 :: )  - DepQis das 22 horas, deve ser 
mantido completo silêncio e apa
gada a luz dos dormitórios. 

1 (1) O aluno que chegar à noite, de
pois da hora do silêncio, deve 
ter cuidado para não acordar os 
companheiros, evitando gritos ou 
conversas em voz alta, acender 
a luz dos quartos ou fazer baru-

lho ele qualquer espécie nas pro
ximidades do prédio. 

1 7 )  - As visitas ao dormitório só serão 
permitidas com licença da Di
retori a .  

18) - Não é permitida, durante a s  ho
ras de aulas ou trabalhos práti
cos, a permanência de alunos nos 
dormitórios. 

10 )  - Não é permitido aos alunos man
terem, no dormitório, b ebidas 
alcoólicas, rádios, fogareiros, 
lâmpada individual, pássaros ou 
outros animais. 

20)  - Sempre que o serviço de limpeza 
dos dormitórios não esteja sendo 
executado satisfatoriamente por 
parte do encarregado, os alunos 
devem comunicar à Diretoria. 

21 )  - Os alunos de cada dormitrio de
verão escolher, quinzenalmente, 
o companheiro que será o res
ponsável por 15 dias. O nome do 
colega escolhido deverá ser for
necido, nos dias 15 e 30 de cada 
mês, ao Serviço de Ensino, usan
do-se o sistema de rodísio. 

�2) - Os dormitórios serão inspecio
nados diàriamente, e os trans
gressores serão responsabiliza
dos pelas suas faltas. 

" 23) - Durante o expediente da Escol& 
e horas de Estudo, não é permi
tido tocar instrumentos nos dor
mitórios ou proximidades dos 
edifícios . 

�4 ) - Não é permitido transitar pelas 
varandas do Internato em trajes 
inconvenientes, uma vez que se 
exige roupão de banho no en
xoval . 

c - Dú VESTUÁRIO 

�5) - O uso do uniforme de trabalho 
é obrigatório para os alunos, du
rante o expediente normal da 
Escola. 

26)  O uniforme constará de : '  maca
cão azul escuro, conforme o tipo 
adotado pela Escola, guarda-pó 
branco, camisa branca, casquete 
e calçado próprio (sócos) . 
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§ 1. Q - O uso do guarda-pó e 
casquete, só é obriga· 
tório em trabalhos prá
ticos na fábrica ou no 
laboratório. 

§ 2 .  Q - O uso de sócos só é exi
gido nos trabalhos na 
fábrica. 

27) Ó uniforme em uso deverá estar 
limpo e sem estragos e, quando 
julgados imprestaveis pelo Ser: 
viço de Ensinfl, o aluno devera 
mandar confeccionar outro para 
substituí-lo, dentro do prazo es
tipulado pelo referido Serviço. 

28) - Anualmente, no início dos cur
sos, os alunos deverão apresen
tar, para insípecção, uniform�s 
novos ou em bom estado, em nu
mero de 3 ( três) ,  dentro do pra
zo estabelecido pelo Serviço de 
Ensino. 

20) - Não será tolerada, pelos profes" 
sares e técnicos, a presença de 
alunos em salas de aula ou tra
balhos práticos, sem o devido 
uniforme. 

D - DAS AULAS 

30)  _. Ao sinal para aulas, os alunos 
deverão entrar para as salas e 
aguardar a chegada do professor 
até 10 (dez) minutos depois. 

31 ) - O aluno que chegar depois de 
feita a chamada, será considera
do ausente, Iião havendo tolerân
cia de horário. 

32) - As c"adeiras e moveis devem ser 
conservados nos respectivos lu
gares. 

33)  - Não é permitido o .  uso do qua
. dro negro para outros fins senão 

aulas e estudos. 
34) - Durante as aulas, o aluno deve 

se manter sentado em atiludl.' 
condigna. 

35) Como nas demais dependências. 
não " elevem ser atirados" ao chão 
das salas de aula, pontas de ci
garros, cinzas, papeis, etc. 

�6) - O aluno que se utilizar da s�la 
de aula para estudo, ficará res
ponsavel pela sua ordem. 

E - DO ESTUDO FóRA DO 
PERíODO DE AULAS 

37)  Os alunos deverão dedicar-se aos 
estudos, pelo menos, 2 ( duas) 
horas diàriamente. 

38) - À noite, das 19 horas às 21 ho
ras e 15 minutos, não é permiti
do o menor barulho próximo às 
salas de estudo. 

30 ) - Na sala de Estudo deve haver si
lêncio, devendo permanecer ali 

Aulá .pratica 
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somente os alunos que estejam 
estudando. 

'10) - A Sala de Estudo deve ser man
tida limpa e em ordem, evitan
do-se atirar ao chão, ou sôbre as 
mêsas, pontas de cigarros, cin
zas, papeis inuleis, etc. 

F - DO ESPORTE 

4 1 ) - O esporte deve ser praticado pe
los alunos com entusiasmo e dis
ciplina, como um meio de for
talecer o corpo e vivificar o es
pírito. 

42) - Os alunos convocados para os 
treinos ou jogos, devem compa
recer à hora marcada e acatar 
as decisões da Comissão de Es
portes ou do Instrutor. 

43)  - Os alunos em traje de esporte 
deverão transitar pela escada in
terna, não sendo permitida 'l 
permanência, nesses trajes, fóra 
da área dos campos de esporte. 

44)  - Todo bom felctiano deve empre
gar tôda energia e bôa vontade 
para defender as côres e o nome 
da Escola. 

G - DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

Deverá ha,,-er a máxima preocu
pação, por p&rte de todo o 
pessoal da Escola, para que so
mente existam no Estabelecimen
to manifestações de amôr ao tra
balho, perfeito cavalheirismo, 
camaradagem e verdadeiro pa
triotismo. 

46)  - E' �ever de todos acatar a auto
ridade, na pessôa de seus depo
sitários, Diretor, Professores, 
funcionários administrativos e 'demais responsaveis pela Insti-
tuiç�o . 

. 

47)  - E' recomendado com insistência 
ó: regime da cooperação, deven
cio haver, por parte de todos, a 
máxima preocupação no melho
ramen to geral e b em-estar cole
tivo. .. 

48)  Os alunos devem manter a máxi
ma camaradagem, · agir com leal
dade, combater a hipocrisia, sa-

bel' respeitar e dar-se ao res
peito. 

4 9 )  - E' intransigentemente estabele
cido 'o regime da Hora Certa, não 
sendo desculpado o menor atra
zo em qualquer horário reiuJa
mental' . 

50)  - E' terminantemente proibido 
qualquer jôgo de azar no Estabe
lecimento, bem como o uso de 
baralho. 

51 ) - E' vedado aos alunos terem no 
Estabelecimento bebidas alcoóli
cas, armas e explosivos. 

52) - Nã� é permitido fumar nas salas 
de aula e no Auditorium. 

53)  - As reuniões gerais, realizadas no 
Auditorium do Estabelecimento, 
são de frequência obrigatoria. 

[;4)  - As pontas de cigarro e fósforos 
usados devem ser colocados nos 
depósitos destinados a êsse fim, 
e não nos recipientes de papeis 
ou no assoalho, bem como os pa
peis e objetos imprestaveis de
vem ser colocados nas cêstas 
próprias. 

55) - Os instrumentos pertencentes ao 
Diretório Acadêmico não pode
rão ser guardados fóra da séde 
do D. A., sendo vedada a sua per
manência nos dormitórios e ou
tros lugares. 

5 6 )  - Não !)oderão ser tocados instru
mentos, quaisquer que sejam, du
rante o expediente normal da 
Escola e durante as horas de Es
tudo. 

57 )  - Depois da hora do silêncio, não 
deve haver b arulho em nenhuma 
dependência da Escola ou em 
suas proximidades. 

58)  - Associações ou Clubes só pode
rão ser constitui dos, no p eríme
tro da Escola, Uma vez aprova
dos os seus estatutos pelo Co�se
lho de Ensino do Estabeleci
mento, e só poderão funcionar 
enquanto tiverem licença deste . 

59)  - Quaisquer publicações que levem 
o nome da Escola, deverão ser 
previamen te autorizadas . 

(0) - Salvo em vésperas de domingos, 
feriados ou dias santificados, o 
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aluno deve se recolher à Escola 
até às 22 horas. 

(1) - O aluno interno que deixar de 
cumprir as disposições regimen
tais do Internato, pasará a ex
terno, devendo retirar-se uma se
mana elepois de receber o aviso 
da Diretoria. 

(2) - São proibidos, dentro do perí
metro da Escola, livros e gravu
ras obscenos . 

(3) - O uso do telefone urbano, de in
teresse do serviço, só é permiti
do até um máximo de 3 minu
tos .  

(4) - As ligações telefônicas inter-ur
banas só serão permitidas com 
autorização da Diretoria, deven
do o. interessado encher o vale 
na portaria. 

(5) - Qualquer reclamação ou preten
são (tos alunos, deverá ser enca
minhada à Diretoria por inter
médio do Diretório Acadêmico, 
evitando-se reclamações cole
tivas . 

Aprovado p clo Conselho de Ensino .• 

em reunião do dia 1 2  - 10 - 949. 
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Livros sôbre Lacticinios e Assuntos 

Correlatos Existentes na Biblioteca 

da F. E. L. C. T. 

Formação e Trato das Pastagens - Bre-
no IV!. Andrade. 

Pratice of Bacteriology - Bryan. 
Caseina Y sus Aplicaciones - H. Hadert 
Plasticos e Outros Produtos Derivados 

da Caseina e Celulose - Horacio 
Rivera. 

Method and Practice in Quality Cream 
ProducÍion - M. G. Van Buskirk. 

La Caséine - Maurice Beau. 
easein and Hs Industrial Aplications -

Edwin Sutermeister e Frederick L .  
Browne. 

Fabricación de Colas em Frio Industria
les - Roger Dulac. 

A Caseina e suas Aplicações Industriais 
- J. G. S. Hildebrand. 

Dicionário de Agricultura, Zootecnia Y 
Veterinaria ( 3  volumes) - Augusto 
Matons e Col. 

Dicionário de Têrmos Técnicos - In
glês -'- Português - Eugêni'o E. 
Furstenau. 

Na Cátedra e nü Fomento - P. B. Peres. 
Federal and State Control of Milk Pri-

ces - James A. Tobey. 
Dairy Enlreprises - Mc DowelI. 
Engenharia de Lac:ticínios - Bowen. 
Public Health Engineering - Phelps. 
'\Vhat Should Be The Price of Milk 

- Charles G. Morris. 
This IVIilk Business - Enock. 
Management of Dairy Plants - Nor

tensen. 
A Técni'ca do Preço de Custo da Produ

ção � S. M. Polirti. 
Prices ·off Dairy Products - Pearson. 
Twenty Years of Cooperative Milk Mar

keting in Baltimore - L. W. Heaps. 
Probems in Production, Marketing, and 

Management - Howarde Campbell 
Jackson and W. Rupel. 

F.ngenharia de Lacticínios - Farral. 

The Milk Industry - BartIett. 
Seven Decades of Milk - Dinon. 
AgrÍ'cultural Statistics - 1943 - Uuited 

States Departament of Agriculture. 
Higene de la Granja - P. Regnard y P .  

Portier. 
The Ice Cream Indus!ry - Turnbow. 
Ice Cream Making (The Theory and 

Practice of . . .  ) - Hugo H. Sommer. 
Inelustrias Derivadas de la Leche - An

tonino Goded y MuI'. 
Leite e Derivados - A. Madureira. 
Production Hygiénique du Laii - D .  

Sidersky. 
O Leite na Alimentação Humana - F. 

Vieira de Sá. 
Os Derivados do Leite na Alimentação e 

na Industria - F. Vieira de Sá. 
Instruções e Projetos de Fábricas de 

Lacticínios - M. L. Arruda Behmer. 
Leitaria :Moderna - Ra:mires . 
Manual do Lacticinio - Folheto impres-

so pela Sociedade Suiça. 
Laclicinios - Behmer. 
Produção Higiênica do Leite - Sidersky 
O Leite e seus Produtos - F. Vieira de 

Sá.  
Lacticinios - Manuel L. Arruda Behmer 
Manual ele Lacticinios para a América 

Tropical - H. E. Hodgsün e O. E .  
Ree d .  

O Leite e seus Pro,elutos - Lamarche. 
Manual Prático de Lecheria e Industrias 

Derivadas - J. IV!. Delorme. 
. 

La Ineluslria Lechera - L. Morelli. 
lndustrias de la Leche - Oliván. 
La Leche y el Tambo - Reynal. 
La Leche - Ing. Agron. Marta N. Dell' 

Isola. 
Los Principios ele una Técnica Racional 

en la Industria Lechera G. Guitto
neau . 
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Mejor Aprovechamiento de la Leche -
Organizacion de las Naciones Uni
das para la Agricultura y Alimen
tacion. 

La Leche y sus Derivados - Reynal. 
Higienizacion de la Leche - Reynal. 
lVIanuales Praticas - Substancias Saca-

rinas, Leche y Derivados - J. P .  
Noguer. 

l\íanual Pratico de Leiteiria - Delorme. 
Tratado de Lecheria y Cremeria - Mau

ricio Demolin. 
La Leche y sus Derivados - Escaudon '
Industrias Lacteas : Quesos y Manteca 

- Santos Aran. 
La Leche y las Industrias de la Leche -

Carlos A. Ramirez. 
Industrias Lacteas - Cesar A. Cecilia. 
Lecheria Y Manteqúeria Modernas 

Sáinz Rufo. 
Judging Dairy Products - John A. Nele 

son and G. Malcom Trout. 
La Industria Lechera - Morelli. 
Lecheria - C. Martin. 
Manual D'Induslrie Laltiôre - Vevey. 
La Leche y sus Produtos - Peraza. 
La Leche - MOreno. 
La Industria de la Leche - Wau Dober. 
l\lanual · de Lecheria - Lafont. 
Leche - J. Llovet. 
La Leche y sus Derivados - Anselmo 

Dujardin (2 volumes) . 
J,echeria e Induslrias Derivadas - F .  

Oliver. 
Moderno Tra:tado de Lecheria - S .  de 

Torrontegui. 
Curso de Granja e Industrializacion de 

sus Produlos - Dl'. Antonio Silva 
Lezama. 

La Leche y sus Adulteraciones - Anto
nio Godecl MuI'. 

Tratado de Lecheria - Fleischmann. 
La Leche como Producto Natural -

Santiago Matallana Ventura. 
EI Problema de la Higi.enización d� la 

Leche de Consumo - Alberto D, 
Cirelli. 

Leches, Crema, Mantequilla y Quesos -
Pablo Aragon Lei \·a. 

LaUe - Giuseppe FasceHi. 
La Moderna LaUeria - deI Guerra. 
Sottoproduti deI La:He e Loro Utilizza-

zione - Guido Besana e Mario deI 
Guerra. 

Elements of Dairying Laboratory Ma
nual - EE. Bartley - FE Eldridge 
E. L. Foutaine - G. B. Marion. 

Milk the Indispensable Food - Tobey. 
I- asteurização - Harry Hill. 
l\Iilk Production - Josephine Perry and 

Celeste Slauson. 
Practical Milk Bar Operation - Colam. 
Prnctical Manufacture of Cultured l\lilk 

and Kindred Products A. D. Burke. 
The Pasteurization of Milk - Kil-

bourne. 
l\Iilk and Dairy Products - Lampert . 
l\Iilk ( Secretion of .  . .  ) Dwight. 
H .  T .  S .  T .  Plant - Cuttell. 
The Market- IVIilk Industry - C. L. 

RoadhoUse and J. L. Henderson. 
Dairy Manufacturing Processes - E. L. 

Fouts & T. R. Freeman, 
BeUer Utilization of Milk - United Na

tions. 
L'Équipement Technique de la Produc

tion du Lait - André Labblanchy . 
Milk Ordinance anel Code - Boletim de 

Saúde Pública. 
Byproducts From Milk - Eane O. Whit-

teir and Byron H. Webb. 
Milk Products - Clunie e Hill. 
Dairy Science - Petersen. 
l\Ianagement of "Dairy Plants" - Mor-

tensen. 
Market Milk - Kelly anel Clement. 
The Care and Haelling OI' IVIilk - Ross . 
l\filk anel Milk Processing - Herrington. 
Leite Homogenizado - Trout. 
The Students Handbook to the Science 

of Milk and IVIilk Products - Lowe, 
Goldie and Purvis. 

Eiements of Dairyng - Olson. 
PrincipIes of Milk Production - Wil

lian Barbour Nevens. 
Condensed IVIilk - Miyawaki. 
Milk and Food Sani:tation PracUce - H. 

S. Adams. 
Milk - Godbole. 
Dairying (The PrincipIes of. . .  ) H. F .  

Judkins and IV!. J. Mack. 
British Dairyng - Garner. 
Thé Better Utili'zation of Milk - R. C .  

Hutchinson. 
The Pasteurization of IVIilk - Wilson. 
Milk Production and ControI. 
Milk anel Milk Produtcs - Eckles, Combs 

and Macy. 
Gail BOI'den - Dairyman to a Nation -

- Joe B .  Frantz. 
Milk Production and Control - W. Clu

nie Harvey and H. Hill. 
Processing IVIHk and Milk Products. 
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FundamentaIs {)f Dairy Science - Ro
gers. 

La Vache Laitiere ; Le Lait ;  Les Produits 
Laitiers - Lasnier. 

Lc Lait et res Produits Dérivés - A. 
.Mon voisin. 

La Laiterie - A. F. Pourau. 
Le Lait - P. Langlois. 
La Laiterie - Pouriau. 
Le Lait - Gallay e Parisod. 
I ,'Industrie Laitiére - Le Lait - Le 

Beurre - E. Ferville. 
La Laiterie .M{)derne - Uhlen. 
L'Industrie Laitiere - Rollet. 
Le Lait Desséché - Porcher. 
Manual du Laitier - J. Rennes. 
Technologie Laitiere - G. Ray. 
Le Lait et ses Dérivés - A. Roehaix et 

A. Tapernoux. 
La Caséine - Maurice Beau. 
Manual Pratique de Laiterie - Beurre-

rie - R .  Renaux. 
Le Lait et L'Industrie Laitiere - Beau. 
Practical Butter Manufacture - Wilster. 
Butter - Claire Totman and Christian 

Larsen. 
Fabricacion de Mantequilla - Reyes. 
Beurre - A. J. Simão. 
EI ControI Bromatologico de la Manteca 

- Juan G. Romano Yalour. 
PraticaI Buttermaking - Walter e Ro

binson. 
Enciclopedia deI Caseificio - Gnerra. 
La Fabricacion de Cremas para la Ela

boracion de Manteca - S. Gonzalez 
Sabathié. 

PaLron de Classificacion - Gonzalez. 
Butter - Claire C. Totman, G. L. Mc Ray 

and Christian Larsen. 
The Bul ler Industry - Hunziker. 
Como Fazer Bôa Manteiga ---: J. Pinto 

Lima. 
i.lanLeca - Mulvany . 
Lait, Beurre et Derivés. 
l\eeping Livestock Healthy - S. S. D. A. 
Latle - Giuseppe Fascetti. 
Le Lait - Gallay et Parisod. 
Curro e Formaggio - Fascetti. 
Tralado Prático da Fabricação de Quei

- jo e da Manteiga � Livraria Garnier 
Conlrôle du Lait et' des Principaux Pro

c1uits Laitiers - Chavannes et De
mont. 

Fabricacion de Quesos - Biblioteca de 
"La Chacara". 

R.ecetario Quimico-Agricola - Noguer. 
(nesos Y Mantecas. - Alvarado. 

Lacticinios - Castr<> Brown. 
ElalJoracion de Quesos Y Manteca 

Charles Lafont. 
Industria Lechera y de Quesos Moderna 

- Julio Barbier. 
EI Examen de la Leche - Messner. 
Refractometrie des Lacto-Serums - A .  

Lataix. 
Notas sôbre Bioquímica do Leite - O .  

Ballarin (2  exemplares) .  
Quesos y Manteca - Santos Aran. 
Industria Queijeira - J. Sampaio Fer

nandes . 
Bo.vine Mastitis - Little e Plastridge. 
The Dairy Farmer's Veterinary Book _ 

Norman Barron. 
Pequenas Cirurgias nas Fazendas - Ja

dyr Voge!. 
Alimentação do Gado - Daccord, Tai!-

lefert et Loeffel. 
Vacas, Ovejas, Cabras -'- Oliver. 
La Vaca Lechera - Farrás. 
La Exploracion deI Tambo - Murtagh. 
Le Producteur de Lait - Leroy, Santex, 

StoeckeI. 
La Vaca Lechera - Santos Aran. 
Cuidado y Exploraeión de la Vaca Le

chera - Prof. Leobardos Sama
niegor . 

Les Vaches - Leroy et StoeckeI. 
Improved Milk Goats - A Gnide for 

Breeders - Will L. Tewalt. 
Dairy Cows anel Their MaÍlagement 

B. 1\'1. Cookson. 
Fceding Dairy CaUle - Gullickson. 
l\Iodern Milk Goats - Richards. 
Victory Barnyard - Chapman. 
Heredity in Dairy Cattle - Russel. 
Genetics - Walter. 
Inseminação Artificial em Bovinos 

Barreto e Mies Filho. 
Dairy Cattle - Yapp e Nevens. 
Dairy Cattle and Milk Production 

Eckles. 
Las Vacas Lecheras su Exploracion -

Obarrio. 
Dairy Farming - Fiscwck. 
Ensilage - Woodman e Amos. 
Dairy CaUle Feeding and Management 

- Henderson, Larson and Putney. 
A Pecuária Cearense e seu Melhoramen-

to - Otavio Domingues. 
(, ado Holandês - Paulino Cavalcanti. 
Alimentos y Alimentacion - Morrison. 
La Vaca Lechera - Henderson - Lar-

sen - Putney. 
La Vache Laitiere - Dechambre. 
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Zootecnia - Carlos Luis de Cuenca. 
Conhecimentos Elementares para o Pro

dutor de Leite - Hermógenes Ló· 
pez . 

O Valor do Controle da Produção de 
Leite e de Matéria Gorda na Seleção 
das Raças Leiteiras - Fidelis Alves 

. Neto. 
.iudging Dairy Cattle - Harrison. 
Zootecnia General - Adametz. 
!\lilk - Public Health and Marine 

Hospital Service of the United Sta.-/ 
tes . (2 volumes) . 

A Fazenda Moderna - Eduardo Cotrim. 
?llelhoramento dos Rebanhos - Paravi

cini Torres. 
Introdução a Zootecnia - Otavio Do

mingues. 
Zootecnia Especial - Bovinos 

Hermsdorff. 
. 

Manual elo Criador de Bovinos - Atha
nassof. 

Manual de Lacticinios para a América 
Tropical - H. E. Hodgson. 
NA SECÇÃO DE FABRICAÇÃO 

DE QUEIJOS : 
Cheese -,- Van Slyke & Price 
The Book of Cheese - Thom. 
Cheese Making - Sammis. 
Fabricacion de Quesos -.:. Rivas. 
Industria Quesera - Guillen. 
Elehoracion de Quesos de Calidad -

Luchessini. 
Fabricacion ele Quesos - Martinez 

Pinto. 
La Queseria Racionalizada - Minut. 
Il Formaggio Grana Emiliano - Parisi . 
Manuale deI Casaro - Morelli. 
L'Industrie Fromagere - Beau & Bou-

gain. 
Elahoracion de Quesos - Minut. 
Fabricacion de Quesos Morelli. 

NO LABORATÓRIO DE MICRO
BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA : 

Dairy Chemistry - Richmond, Elsdon 
and Walker. 

Bacteriology (Fundamental PrincipIes 
of . . .  ) - A. J. Salle. 

EI ControI Bromatologico da Ia Manle
ca - Juan R. Romano Yalour. 

Milk Tetsing - vValker e Tisdale. 
Chimica e Analisi deI Latte e deI Latti

cini - Elia Savini. 
Applieel Mic:robiology . anel Bacteriólogy , 

- Galloway and Búrgess. 
Bacteriology (PrincipIes and Practke 

of . . .  ) - Arthur H. Bryan and 
Charles G. Bryan. 

Bacteria in Relation to The Milk SuppIy 
- C .  H .  Chalmers. 

::\Iicrohiologia Inelustrial - Prescott y 
Dunn. 

. 

Compêndio de Bacteriologia - Dl'. Ortiz 
Patto. 

. 

The Chemistry of Milk - Davies . 
5tandard Metho<;ls for the Examination 

of Dairy Products hy American 
HeaIth Association. 

Practical Bacteriology - Tanner. 
Industrias Lacteas - José Maria ele So

roa .  
Dairy Science (Fundamentals of . . .  ) -

Associates of Lore A. Rogers. 
La Leche y sus Adulteraciones - Anto-

nino Goded Mur. 
A Textebook of Dairy Chemistry - Ling 
Dairy Bacteriology - Hammer. 
Dairy Bacteriology - Orla Jensen. 
Microbiologie Laitíere - Dorner - De-

mont - Chavannes. 
. 

EI Examen de Ia Leche - Messner. 
Controle du Lait et eles Principaux Pro-

duits Laitiers - D. Chavannes. 
. 

Enzime Chemistry - Tauber. 
Bromatologia - Alberto Coelho de Ma

galhães Gomes. 
Tecnica Bacteriologica - Lacorte. 
Laboratory Manual on Fundamental 

.Principles of Bacteriology - SaIle. 
Bergey's Manual of Determinative Bacte

riology - David H. Bergey. 
Racteriologia y Esterilización - Stich . 
Testing and Manufacture of Dairy Pro

ducts - Tuckey. 
Notas sôbre Bioquímica do Leite - O .  

BaIlarin.  
Teoria y Manejo elel Microscopio - Dl' . 

José Maria Clavera. 
L' Analyse du Lai t  - Goupil . 
Fermentos - GiraI. . 
A Testho"ok of Dairy Chemistry ...-: 

Ling. 
Le Lait et ses Dérivés - Rochaix et Ta

pernoux. 
Dairy Bacteriology and Puhlic Health 

- Bryan. 
Le Lait : SUl' Ies Flores Bact. et Fungi-

que - SansoneUi. . 
EI Mundo en la Retorta - Flechtner. 
Tu y el Mundo Fisico - RarIson. 
Problemas e Exercícios de Química -

Jiósé ele Bittencourt Rodrigues. 
Química Geral - E. Calvet. 
Eléments Pràtiques D'unalyse et D'ins

. pection du Lai - G. Thieulin et 
R. Vuillaume. 

' 
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Traité Pratique des Essais du Lait 
Schnaidér. 

R esearch in Holland - Eilers e Sall. 
Testing Dairy Products and Dairy Plant 

Sanitation - Wilster. 
Laboratory Manual for ' General Bacte

riology - Grismer. 
Tratamento y purifica<:ion deI Agua _ 

Ryan. 
The Testing and Chemistry of Dairy 

Products - Newlander. 
Practical Dairy Bacteriology - Elliker. 
Physico-Chimie du Lait - Kopacewaki . 
.Metodos Standard de Laboratorio -

Wadsworth. 
Laboratory Manual - Methods of Ana

lysis of Milk and Its Products Milk 
Industry . 

Laboratory Experiments in Dairy Ba
cteriology - Fabian. 

Milk Testing - DaviS .  
'Laboratory Manual for  Dairy Microbio

logy - Foster e Frazier. 
Elementary Experiments in Dairy Ba

cteriology - Doetsh. 
Métodos Analiticos de Laboratório La

ctologiço y Microbiologia das Indus
trias Lacteas - Rosell e Dos Santos. 

Commercial Methods of Testing Milk 
and MiJk ' Products - Lyons e 
O'Shea. 

Manual de Lacticinios para a America 
Tropical - Hodgson. 

Mikronben in der l\filch - Phill et 
Lembke. 

Les Fermentations - Aubel. 
Analisis de Alimentos - Winton e Win

, ton o 
Agenda deI Quimico - Dl'. Luiz BIas. 
Quimica para Biologos - Galvez Mora

les o 

NA SECÇ.:W DE l\fECÂNICA E 
INSTALAÇõES : 

Tecnica de las Instalaciones Frigorificas 
Industriales - Zamaro . 

Refrigeracion - Moyer y Fittz. 
Refrigeration and Air Condi.tioning Gui-

de - Anderson . 
Heladeras Eletricas' - Ewing. 
Heladeras Eletricas - Irving. 
Fundamentos de la Refrigeracion Meca-

nica - Podesta. 
R efrigeracion - Ruesh. 
Instalaciones Frigorificas - José Vives. 
Dicionário de Têrmos Técnicos Inglês-

Português - Souza, Lago. 
� omenclatura de Caldeiras e Máquinas 

a Vapor :..- Lima e Santos. 
Refrigeration Engineering - Mac In

-tire . 
Noções sôbre o Frio l\Jecânico e Prática 

das Instalações Frigoríficas. 
Caldeiras (Nomenclatura de . . .  ) - Bi

blioteca de Instrução Profissional . 

. Prensagem de queijo 

�_._.�--. .  _---
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XII Jogos · Universitários 
Juizdeforanos . .  

CONCORRENTES : 

Associação Atlética da Escola de 
Lacticinios Cândido Tostes. 

Associação Atlética da Esc-ola de En
genharia. 

3 .  Associação Atlética da Escola de Far
mácia e Odon'tologia. 

4 .  Associação Atlética da Faculdade de 
Ciências Econômicas. 

5 .  Associação Atlética da Faculdade de 
Direito. 

6. Associação Atlética da Faculdade 
• de Medicina. 

ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS VENCEDO
RAS DOS JOGOS ANTERIORES 

1944 - Farmácia e Odontologia. 
1945 - Engenharia. 
1 946 - Cândido Tostes. 
1947 - Engenharia. 
1948 - Engenharia. 
1949 - Engenharia. 
1950 - Engenharia. 
1 951 - Engenharia. 
1952 - Farmácia e Odontologia; 
1953 - Farmácia e Odontologia. 
1954 - Farmácia e . Odontologia. 
1 955 - Engenharia. 

P.OSIÇÃO DA ESCOLA DE LACT!CíNIOS 
"CÂNDIDO TOSTES", NOS XII JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS JUIZFORANOS : 

a) Basquetebol . .  . . . .  . . . . .  . 
b) Volibol . .  . .  . . . . . . .  . 
c) Tenis . . . .  . . . . • . • . . •  

d) Natação • . . . . . . . . . • . . •  

49 lugar 
39 lugar 
39 lugar 

49 lugar 

e) Futebol . . . . . .  . . . .  . . . . .  49 lugar 
f) Tenis de mêsa 59 lugar 

g) Xadrês . . 59 lugar 
h )  Atletismo . .  . . . . . . .  39 lugar 

Pista . . . . . .  . .  . . . . . .  . .  29 lugar 
Saltos . .  . . .  . . .  . . . . . . . .  29 lugar 
Arremessos . . . .  . .  

Classificação geral : 

59 lugar 

49 lugar 

ATLETAS QUE TOlVIARAlVI PARTE NOS 
XII JOGOS UNIVERSITÁRIOS 

JUIZFORANOS : 

Aldo Batista Godoy 
Carlos Tarcisi-o Nogueira 
Celso Maciel Pereira 
Dilton Junqueira Barbosa 
Gabriel Junqueira Reis 
José Rober\f-o Junqueira 
José Jorge de Araujo Alves 
.Jacob Francklin de Oliveira 
Hisashi Nagata 
Ordelino Mata 
Sebastião José dos Santos 
Wantuil de Paula Coelho 
Aurelino Alves dos Santos 
Carlos Alberto de Rezende Lott 
Christiano Machad,o de Lucca 
Israel Gomes da Cos:ta 
João .Machado Paraguassú 
José Pedro Bontempo 
José Domingos Rezende 
Melchiades Pereira 
Otaviano Ventrilho . 
Roberto Fonseca 
Te�isf.ocles Vieira Souza 
\Vander Junqueira 
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Aniversários de Felctiano 3: 

DEZEMBRO 

2 - Dillon Junqueira Barbosa - Alu
no da V série do CIL. 

:J Sarnuel Gontijo Garcia - Técnico 
em Lacticínios. 

12 - Prof. Sinésio de Queiroz Silva -
Encaregado dos Estágios. 
Sr. Edmundo Monteiro de Melo 
Chefe do Serviço Administr;ltivo . 

1 4  - Júlio Alberto Filho - Técnico 
cm Lacticínios. 

18 - Scbastião Andrade Drumond 
Técnico em Lacticínios. 
Dr. Vicentino de Freitas Masini 
Chcfe do Serviço de Laboratórios. 

21 -- Dr. José Furtado Pcreira - Pro
fessor de Química. 

�>l Luiz Carlos de Olivcira - Téc 
co cm Lacticínios. 

26 - lVloacir Antonio de Freitás - Téc
nico em Lacticínios. 
Augusto Pereira de Siqucira 
Técnico em Lacticínios. 

29 Christiano Machado de Lucas 
Aluno da L' série do CIL. 

JANEIRO 

1 - .T csus da Silva Brandão - Aluno 
da 2 ." série do CIL. 

5 Waltcr Rentc Braz � Técnico em 
Lacticínios. 

6 Carlos Tarcisio Nogueira - Alu
no da V série do CIL. 

1 0  - Luiz de Melo Dias - Técnico em 
Laclicínios. 

FELCTíA..1'l'O 

1 3  - Jerônimo Pirito Santana - Téc
nico em Lacticínios. 

16 Sebastião Dutra de Moraes 
Funcionário da FELCT. 
José Marcelo de Araújo - Aluno 
da 2." série do CIL. 

1 8  - Dr. Sebastião Sena Ferreira de
' 

Andrade - Dirctor da FELCT. 
Dr. Paulo Wanderley - Curso 
Avulso da U. R. do Brasil, pela 
FELCT. 

20 J ' S - ose ebastião Rabelo - Técnico 

23 
cm Lacticínios. 
Alvaro Vituzzo - Técnico 
Lactieínios . 

em 

27 - Lyogi Okada - Aluno da 1 "  sé-
ric do CIL. 

. 

:28 -- Dr. Gcraldo 
Professor 
FELCT. 

Gomes Pimenta -
de Economia, na 

:11 - Scnhori ta Zoreth Salomão - Fun
cionária da FELCT. 
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� " PRODUTOS MACALÉ " � 

I I 
f '  Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de � 

I bISTRlBUIDORES , O
ll

o

l�::,:, derivados i 
� 

� 

� Cia. Fábio Bastos, Comércio e Indústria. � 

··t-��··�'��i�""MARÍNHÔ·"·�"S�·�A�·-���"-"�1 
� Máquinas e Aparelhos para Usinas de Leite e Fábrica de Laticínios � 

Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite 

Máquinas em Geral para outras Indústrias e Lavoura 

Avenida Paraná n.o 170/180 
Caixa Postal, 192 

B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais 
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PRODUTOS� · fABRI(ADOS NA - - • * • ' .  - • ' " ' "  
• �.'. .. 

. · · ·F.Eel-�C.t 
LNlQ8A.ró..R�O � .. .  :. . .. .. . . . .. 

Solução Dornic . solução de soda . décimo normal , solução de fenolftale/;,a a .2 
solução décimo normal de. nitrata de prata , solução de nitralq de prata I so 
lução de blcromalfr çfe PQlrí§.sio a .  5.%. I C,!lfura de P.roqueforf el11 PÓí �1>1·m •• n 
to /áctico selecionado líquido, Coranle líquido para queÍjos, Cu/fura de 'rój}h 
qUíéJõj,:Gra� êieci<efi/rJe�mentó . Éfeieciônadó ·pará que!fo Suisso. · � 

. . 

:'ÇiÚEiJos :: 

TIPOS : Cavalol Cobocó, Cheddar/ ()qglQ-ÇrelT1�.:Emmentaler, Gouda , Lunch, Pralo , 
Parmezõ.o .•. Pasleyrlz..ado, Pro�olone.Reno -Edam . Roquefó�/, Suisso , "' 
Suisso . Re-queijáo :Mineiio : Requéljãõ Cholo, Rlcóta. 

MANTEIGA Extra e de pririlf?irq. 

CASEINA 1 Por diversos processos. 
!J.í!Jgjr os B.edidos� d· . .. . 

- .Fab!!.C"a� �Es�pla� :�e��: . . �aclicíni�,!· . Candido - Tostes. . 
Rua Tenente Freitas ,:>In. .. ex. Posíal 183� 

JiJiz · de Fora .. "Mitias Gerais. 
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