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Faculdade de Arquitetura: o ano de 1952, como foi relatado por João Baptista Pianca 

 
Relatório 

 
Apresentado ao Reitor Magnífico, Prof. Dr. Elyseu Paglioli, 

pelo Prof. Dr. João Baptista Pianca, respondendo pelo expediente da 
Faculdade de Arquitetura e relativo ao ano de 1952. 

 
 

Porto Alegre, 2 de janeiro de 1953. 
 
 

Reitor Magnífico, 
 

Consoando disposição regulamentar, tenho o prazer de apresentar a V. Magnificência o relato 
das atividades desta Faculdade durante o ano que acaba de findar. 
E, ao fazê-lo pela primeira vez, devo manifestar minha profunda gratidão pela confiança com 

que V. Magnificência entendeu honrar-me, conservando-me na Direção desta Faculdade ao assumir a 
Reitoria da Universidade. 

No desempenho de minhas funções, procurei desemcumbir-me da melhor forma possível, 
devotando o melhor de minhas forças ao desenvolvimento de nossa incipiente Faculdade. 
 
 
Instalação da Faculdade 
 

A Faculdade de Arquitetura foi instalada a 9 de janeiro de 1952, de conformidade com a 
autorização da Diretoria do Ensino Superior, em ofício nº 3344, de 27 de novembro de 1951. 

Convidado pelo então Reitor Prof. Alexandre Martins da Rosa para responder pelo expediente 
da Direção da Faculdade, até que a lei criasse a função própria, aceitei o honroso encargo dado o seu 
caráter transitório, sendo designado pela Portaria nº 3, de 9 de janeiro de 1952. 

A Faculdade foi instalada no prédio em que funcionou o antigo CIF [departamento Comercial, 
Industrial e Financeiro da Escola de Engenharia] da Escola de Engenharia e posteriormente o seu curso 
de Arquitetura, agora ampliado com a construção de mais um andar e cujas obras estavam sendo 
terminadas quando recebemos o edifício. 
 
Funcionários 
 

Para cooperar na organização dos serviços da Secretaria da Faculdade, foi designado, por 
Portaria nº 2, de 9 de janeiro de 1952, o sr. Nelson Borba dos Santos, Secretário da Faculdade de 
Ciências Econômicas, sem prejuízo de suas funções nesta entidade universitária. 

Foi admitido, como auxiliar, o sr. Hermenio [mais adiante, neste relatório, grafado Hermínio] 
José Buys Duarte. 

Somente em fins de junho é que foram nomeados mais dois auxiliares: o sr. Otavio Lanziotti e o 
sr. Nathaniel Silva. Este útilmo foi investido na função de Secretário. 

Contamos ainda com o prestimoso auxílio da srta. Araci Cervasio, que já servia no antigo curso 
de arquitetura da Escola de Engenharia. 



Os funcionários que dispomos são porém insuficientes, pois o sr. Herminio José Buys Duarte 
acha-se há muito tempo afastado do cargo por motivo de licença para tratamento de saúde. É 
imperiosa a nomeação de um datilógrafo, pois excetuando o Secretário, os demais não têm 
desembaraço em escrever à máquina. Dessa forma, os trabalhos de datilografia ficam quase que 
completamente na dependência desse funcionário, que nem sempre pode atender, pois tem outras 
obrigações inerentes à sua função. Esta situação tem provocado o atraso de alguns serviços da 
Secretaria. 

Os funcionários da Portaria também foram nomeados tardiamente, dispondo a Faculdade, em 
princípio, somente de um velho contínuo cedido pela Escola de Engenharia. É fácil avaliar as 
dificuldades decorrentes de uma situação de tal ordem. A portaria dispõe atualmente de 5 funcionários, 
sendo um deles o porteiro. 
 
Prédio 
 

O prédio, quando da instalação da Faculdade, achava-se ainda em obra, carecendo de 
diversos remates, entre outros, instalação de luz, lixamento de pisos, conclusão da instalação sanitária e 
parte da pintura. 

A fim de adaptá-lo às necessidades do ensino, foram construídas duas paredes de madeira com 
o que se conseguiu obter cinco salas, sendo quatro para preleções e uma para trabalhos de 
modelagem. 
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As salas que dispomos são insuficientes. No primeiro semestre, grande número de aulas foram 
dadas na Escola de Engenharia, que gentilmente nos cedeu algumas de suas salas nos horários em que 
estavam disponíveis. Tivemos de organizar nossos horários de aula de acordo com as salas e as horas 
disponíveis. Isso veio naturalmente criar algumas dificuldades aos alunos, obrigados a se deslocarem 
continuamente de uma sala para outra e com horários descontínuos. O mal estar daí resultante 
provocou queixas, principalmente daqueles que não compreendiam ou não queriam compreender a 
situação que se criara por força das circunstâncias. 

Felizmente, com o recebimento do mobiliário no 2º semestre, foi possível resolver o problema 
com os nossos próprios recursos, destinando uma sala para cada série e acabando, assim, com o 
desagradável nomadismo escolar. 
 
Material Escolar 
 

A Faculdade, ao ser instalada, não possuía material escolar próprio, situação essa que perdurou 
durante todo o primeiro semestre. Foi ainda a Escola de Engenharia quem mitigou nossas dificuldades, 
cedendo-nos algumas mesas e cadeiras, e a Faculdade de Ciências Econômicas regular número de 
carteiras escolares, que, embora um pouco acanhadas, foram aproveitadas. Alguns quadros-negros nos 
foram emprestados pelos próprios professores. 

Tal foi a situação angustiosa que nos foi criada com a falta de material escolar. 
Somente no segundo semestre é que a situação se normalizou. Necessitamos ainda de mesas de 

desenho a fim de podermos atender convenientemente às cadeiras de Composição, as quais são 
fundamentais no Curso. 
 

Corpo Docente 
 

Ao assumirmos a Direção, estavam providas a maior parte das cadeiras. 
Infelizmente, porém, não foi possível o ensino em todas elas, pois dois professores achavam-se 

no estrangeiro. Refiro-me aos Professores das cadeiras de Composição e Grandes Composições. 
O titular da cadeira de Composições de Arquitetura, Prof. Demétrio Ribeiro, achava-se em 

viagem pela Europa e somente se apresentou no fim do mês de maio, na véspera da greve, de modo 
que não nos foi possível dispor de seu trabalho na cátedra durante o primeiro semestre. 



O titular da cadeira de Grandes Composições, Professor contratado Eugenio Steinhoff, se 
achava nos Estados Unidos em férias. A sua presença era aguardada a todo momento, até que, por 
meados de abril, se constatou a impossibilidade de sua vinda. Somente em maio foi possível resolver o 
problema. 

As cadeiras de História da Arte e Composição Decorativa foram preenchidas também 
tardiamente, contratando-se para o seu ensino os professores Angelo Guido e Frederico Müller. 

No mês de maio, foi possível obter alguns auxiliares para as cadeiras mais necessitadas, quer 
pela natureza do ensino, quer pelo número elevado de alunos. 

Assim foram nomeados os seguintes auxiliares: 
Composição de Arquitetura – Assistente Emil Bered. 
Grandes Composições de Arquitetura – Assistentes Plínio Almeida e Luiz F. Mentz. 
Composição Decorativa – Assistente Heinz Maquardt.  
Arquitetura Analítica – Instrutor Jayme Luna dos Santos. 
Legislação-Economia Política – Assistente Álvaro G. Soares. 
Posteriormente, foram nomeados os seguintes auxiliares: 
Matemática Superior – Instrutor Francisco José San Martin. 
Mecânica Rac. Grafostática – Instrutor Antônio Patrício de Matos. 
Resistência dos Materiais Estabilidade – Instrutor Paulo Gomes de Freitas. 
Desenho Artístico - Instrutora Arlette Schneider.  
Para o próximo ano, torna-se necessário atender também a outras cadeiras, diante do aumento 

de alunos que terão algumas delas, e mesmo para obter ensino mais eficiente em outras. 
 

Corpo Discente 
 

A Faculdade de Arquitetura formou-se pela fusão dos cursos de arquitetura do Instituto de Belas 
Artes e da Escola de Engenharia. 

Foram transferidos do Instituto de Belas Artes 76 alunos e da Escola de Engenharia, 71 alunos. 
A escola de Engenharia não nos transferiu alunos da 5ª série. Esse concluíram por lá o seu 

curso por não se terem adaptados ao padrão federal. A Faculdade, de comum acordo com a Escola de 
Engenharia, forneceu o ensino das cadeiras que por força da fusão haviam sido extintas, isto é, 
Composição Decorativa - Modelagem e Composição Geral do Urbanismo. 

Uma das primeiras providências da Faculdade foi providenciar para a realização dos exames 
vestibulares, sendo, para isso, publicado o respectivo edital em 12 de janeiro. 

Inscreveram-se 76 candidatos, sendo 66 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Foram 
habilitados 32 dos candidatos, sendo 24 masculinos e 8 femininos. não houve segunda chamada. 

Os alunos sujeitos a exames de segunda época [como se denominavam, na época, as provas 
de recuperação], realizaram as respectivas provas na época regulamentar. 

As aulas foram iniciadas a 18 de março, sendo a aula inaugural proferida pelo Professor Edgar 
Albuquerque Graeff. 

Inscreveram-se para o curso de Arquitetura 179 alunos, assim distribuídos: 
1ª série – 40 
2ª série – 73 
3ª série – 23 
4ª série – 36 
5ª série – 7 
Tendo a Escola de Engenharia adotado em 1951 o currículo federal, tiveram os alunos da 2ª e 

3ª séries de se adaptar à nova seriação, conforme resolução do CTA [Conselho Técnico Administrativo] 
daquela instituição. 

Para isso foi organizada uma seriação especial para os alunos do 2º e 3º anos. O primeiro ano 
seguiu desde o início a nova seriação e o 4º e o 5º anos continuaram com o antigo currículo. 

A transferência de alunos com seriações distintas causou-nos bastante embaraço máximo se 
atentarmos para a precariedade de nossas instalações e a acumulação de alunos, em virtude o regime 
de adaptação e que, em algumas cadeiras, atingiu aproximadamente a uma centena. É bem verdade 
que contamos com a fidalguia da Direção da Escola de Engenharia, que não poupou esforços em 



procurar facilitar nossa tarefa, cedendo-os salas e, mesmo, pessoal. A maior dificuldade, porém, fomos 
encontrar na organização dos horários de aulas, principalmente daquelas de aplicação. Felizmente, 
contamos com a boa vontade do corpo docente, que, diga-se de passagem, foi sempre compreensível, 
e, também, do corpo discente, que, embora se queixando, soube ser tolerante. 
 

Ensino 
 

A despeito de todos os entraves que tivemos de enfrentar, foi possível, no segundo semestre, 
normalizar a situação e recuperar algo do perdido. Todas as cadeiras realizaram suas provas parciais e 
respectivos exames. 

Durante o ano de 1952, funcionou somente o curso de Arquitetura. Entretanto, há interessados 
no Curso de Urbanismo [de fato iniciado em 1954]. Se persistir, porém, a falta de acomodações, não 
vejo possibilidade do seu funcionamento tão cedo, mesmo porque o seu corpo docente está 
incompleto, tendo sido nomeados apenas dois professores e isso como conseqüência da Lei nº 1254 
[de 4 de dezembro de 1950], que federalizou o ensino mediante o aproveitamento dos professores que 
tivessem direitos adquiridos. 
 

Exames Finais 
 

Na época normal, realizaram-se os exames finais constantes de provas escritas e orais. O 
quadro anexo nos fornece os dados relativos a cada cadeira. 

A cadeira que apresenta maior número de reprovações é a Matemática [disciplina denominada 
“Matemática Superior”], que já está se tornando o pavor dos alunos. Procuraremos, no próximo 
ano, através de uma comissão de professores, estudar um programa que atenda melhor às 
necessidades de nossa Faculdade, pois tenho a impressão de que o nosso programa é por 
demais extenso, devendo-se adaptar às necessidades do curso. Toda matéria que não interessa 
nem tem utilidade para o arquiteto deve ser suprimida. Reduzido o programa e mantido, ou 
mesmo aumentado, o número de horas de aulas, espero melhorar a situação. 
Não desconheço que uma das causas dessa dificuldade deve ser atribuída também ao preparo 

do aluno ao ingressar na Faculdade. O fato é que a situação requer medidas imediatas para sua 
modificação, e, de nossa parte, tudo faremos para que o ensino da disciplina se realize nas melhores 
condições de aproveitamento e com um índice de aprovações perfeitamente normal. 
 

Regulamento 
 

A aprovação do Estatuto da Universidade, veio permitir que se instalasse a Congregação e se 
tomasse algumas providências necessárias ao melhor funcionamento de nossa Faculdade. 

Assim, a Congregação, em sua primeira reunião, elegeu seu representante junto ao Conselho 
Universitário bem como os membros de seu Conselho Técnico Administrativo. 

Como representante junto ao Conselho Universitário, foi escolhido o Professor Leovigildo Paiva 
e, para suplente, o Prof. Max W. Lubke. 

Os membros do Conselho Técnico Administrativo eleitos foram os seguintes: Ivo Wolff, Ney 
Chrysostomo da Costa, Max W. Lubke, Ernani Corrêa e Demétrio Ribeiro. 

A Congregação também elegeu sua lista tríplice para escolha do Diretor por parte de S. Exª o 
Sr. Presidente da República [Getúlio Vargas], e que ficou constituída dos Professores João Baptista 
Pianca, Fernando de Azevedo Moura e Ney Chrysostomo da Costa. 

Cumprindo disposição estatutária, foi nomeada uma comissão para estudo do projeto de 
Regulamento e que ficou constituída dos Professores: Luiz Leseigneur de Faria, Egydio Hervé, Ivo Wolff, 
Angelo Guido, Demétrio Ribeiro, João Baptista Pianca, Edvaldo Paiva, Leovigildo Paiva e um 
representante do Corpo Discente. Esta comissão desempenhou-se da missão que lhe foi confiada, 
apresentando interessante trabalho, que foi amplamente apreciado e discutido em sucessivas reuniões 
da Congregação, sendo a redação final aprovada em 13 de outubro de 1952. 



O projeto de Regulamento de nossa Faculdade, depois de revisado por uma comissão 
constituída dos professores Max W. Lubke e Ney C. da Costa, foi encaminhado à Reitoria para os 
devidos fins. 

Em sua última reunião, a Congregação elegeu uma comissão para ir estudando o projeto de 
Regimento a ser encaminhado oportunamente e constituída dos Professores Ricardo Cauduro, Ernani 
Corrêa, Adalberto Rodrigues de Carvalho e Carlos Schmitt. 
 

Proposta Orçamentária 
 

A Faculdade organizou e apresentou pela primeira vez à Reitoria a sua proposta orçamentária, 
relativa ao exercício de 1954. 

A falta de dotação orçamentária vem nos causando sérios embaraços para podermos atender 
às nossas necessidades. 

No ano findo, foi a nossa dotação englobada com a da Escola de Engenharia. É de esperar 
que, para o exercício de 1953, possamos dispor mais livremente dos recursos necessários e sem a 
dependência a que ficamos obrigados. 

Há muita cousa para adquirir, principalmente material de expediente, e é urgente uma verba 
para pequenas despesas. Essas últimas foram custeadas por nós, pois a despeito de termos pedido 
verba para esse fim, não logramos ser atendidos. 
 

Falecimentos 
 

Durante o ano, tivemos a lamentar a perda de dois professores da Faculdade: Eugenio 
Steinhoff, nos Estados Unidos, e já com contrato rescindido, e Sady Fernandes de Castro, poucos dias 
após o término dos exames finais. 

O Professor Eugenio Steinhoff foi contratado para o curso de Arquitetura da Escola de 
Engenharia, ao qual emprestou o brilho de sua inteligência e competência ímpar na cadeira de 
Composição. 

O Professor Sady Fernandes de Castro, dedicado e zeloso professor, reunia, às suas qualidade 
de didata invulgar, também, competência incomum. Foi Secretário da Escola de Engenharia e Professor 
de Desenho. Com a criação da Faculdade, passou a integrar seu corpo docente, lecionando a cadeira 
de Desenho Artístico. 

Infelizmente, tivemo-lo pouco tempo entre nós, pois a morte o arrebatou bruscamente, privando-
nos de seu valioso concurso. 

Há a lamentar, ainda, a morte trágica do aluno Moacyr Zanin, num desastre aviatório ocorrido 
em São Francisco de Paula, quando retornava de uma viagem à Bahia, onde fora levar o concurso de 
sua brilhante inteligência a um Congresso de Estudantes. 
 

Colação de Grau 
 

A Faculdade conferiu Grau de arquiteto a 7 alunos que concluíram o curso no ano findo. 
A cerimônia contou com a presença honrosa do Reitor Magnífico e teve lugar no Salão de Atos 

da Universidade. 
São os seguintes os alunos que colaram Grau: 
Antônio Demarchi Chula 
Artêmio João Ulian 
Ivo Victorio Cesca 
Lays Petersen 
Leopoldo Costanzo 
Roberto Haraldo Bins 
Zeno Maraninchi da Silva 

 
 



Conclusão 
 

Ao concluir o presente relato das principais atividades de nossa Faculdade no ano findo, cabe-
me louvar a todos os funcionários pelo zelo e dedicação demonstrados no exercício de seus cargos, 
bem como agradecer ao Corpo Docente pela sua colaboração eficiente, através da Congregação, do 
Conselho Técnico Administrativo e das diversas Comissões nomeadas. 

Eis as informações que me parecem mais importantes para serem prestadas. Estou, entretanto, 
prazerosamente à disposição de Vossa Magnificência para qualquer informação ou esclarecimento que 
por ventura se torne necessário. 

E, como sempre, reafirmo os meus ardentes propósitos de colaborar, embora modestamente, na 
obra de engrandecimento de nossa Universidade, entregue, nesta hora, ao espírito clarividente e 
progressista de Vossa Magnificência. 

Desejo, por último, expressar a gratidão da Faculdade, e a minha, em particular, pelas atenções 
e gentilezas que sempre nos tem dispensado. 
 

Porto Alegre, 5 de janeiro de 1953 [data diferente da existente no início do Relatório] 
 
 

Ass. João Baptista Pianca 
Prof. Dr. Responsável pelo Expediente da Direção 

 


