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CAPITULO I

A ESCOLA POLYTECHNICA

Art. Io — A Escola Polytechnica, parte da Universidade do 
Rio de Janeiro* tem a séde na cidade deste nome e fica sob a 
immediata administração gev^l do Director, que, auxiliado, na 
parte didactiea, pela Congregação, actuará sempre de acoordo 
com as disposições do decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 
1925, a legislação em vigor, as determinações de seus superiores 
hierarehicos e as prescripçÕeej do presente regimento interno.

A rt. 2o — Para o ensino das matérias de que se compõem 
os cursos da Escola haverá as seguintes 29 cadeiras e duas aulas :

■ «

Cadeiras :

I . Geometria analytica e calculo infinitesimal.
1 t  •

II . Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á 
perspectiva.

III . Physica experimental e meteorologia.
IV. Calculo das variações e mecanica racional.
V . Topograph ia, construcção de plantas topographicas e 

legislação de terras.
V I. Chimica inorganica, descriptiva e analytica; noções de 

chimiea organica.
V I I . Geologia economica e noções de met ali urgia.
V III. Estatística, economia política e finanças.



IX . Resistência dos materiaes e grapho-estatica.
X . Astronomia espherica e pratica, geodesia e const rucção

de cartas geographicas.
X I .  Estabilidade das const rueções, technologia do constru

ctor mecanico, pontes e viaductos.
X I I . Materiaes de cbnstrucção, determinação experimental 

ue sua resistencia e processos geraes de const rucção.
X III . Estradas de rodagem e de ferro.
X IV . Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos, desecca- 

mento e irrigação.
X V . Meeaniea applicada ás machinas, cinematica e dynami

ta applicaclas e thermodynamica.
X V I. Portos de mar, rios e canaes.
X V II. Architectura civil, hygiene dos edifícios e saneamen

to das cidades.
X V III. Machinas motrizes, com prévio estudo dos motores.
X IX . Organização e trafego das industrias, contabilidade 

publica e industrial e direito administrativo.
X X . Chimica organica, descriptiva e analytica.
X X I . Chimica analytica.
X X II . Chimica industrial.
X X III . Botanica e zoologia industria es e estudo das maté

rias primas.
X X IV . Phvsica industrial.«

X X V . Mecanica industrial, comprehendendo o estudo das 
prineipaes industrias mecanicas e das machinas operatrizes cor
respondentes. * - \  * .

X X V I . Docimasia e metallurgia, com desenvolvimento da 
siderurgia.

X X V II . Electrotechniea geral.
X X V III . Medidas magnéticas e elect ricas, producção e 

transmissão da energia electrica.
X X IX . Applicações industriaes da electricidade.
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Aulas :

í .  Desenho a mão livre e de ornatos, 
i l .  Desenho technico e de convenções.
Paragraphe unico. O ensino de tedas as cadeiras, exceptua

das as dez primeiras e as de ns. X X . X X I, X X II, X X III e 
X X I\r, comprehenderá a elaboração de projectos; o das cadeiras 
numeres XI, XII, X III, XIV, XVI, X V II, XVIII, XJX, 
XXIV, XXV, XXVIII e XXIX comprehenderá t am bem a orga
nização de orçamentes ; o da cadeira n. XII involverá ainda a 
realização de ensaios dos materiaes de construcção.

Art. 3o — As cadeiras e aulas ficam distribuídas do seguin
te medo pelos diversos annes lectivos de tres cui*sos de engenha
ria, precedidos sempre de um curso geral e comnnim :

I — CURSO GERAL

I o ANNO

Ia cadeira — Geometria analytiea e calculo infinitesimal.
2 a cadeira — Geometria descriptiva e suas applieações ás 

sombras e á perspectiva.
3a cadeira — Phvsica experimental e meteorologia.
Aula  — Desenho a mão livre e de ornatos.

2o ANNO

Ia cadeira — Calculo das variações e mecaniea racional.
2 ° cadeira *— Topographia, construcção de plantas topogra-

phieas e legislação de terras.
3 a cadeira —  Chimica inorganica, d esc ri pt iva e analytiea ; no

ções de chimica organ ica.
Aula  Desenho technico e de convenções.

3o ANNO

economicaIa cadeira — Geologia    _  , ^ iuiMu UJ..ia
2 a cadeira —  Mecanica applicada ás machinas, cinemática e

. dy na mica a ppl içadas e thermodynamica.
3a cadeira Resistência dos materiaes e graphoestatica.



II —  CURSO DE ENGENHEIROS CIVIS

I o ANNO

I a cadeira  —  Astronomia espherica e pratica, geodesia e con-
strueção de cartas geographicas.

2a cadeira  — Estabilidade das construcções, technologia do
constructor mecânico, pontes e viaductos.

3a cadeira  — Materiaes de construcção, determinação experi
mental de sua resistência e processos geraes 
de construcção.

2o ANNO

Ia cadeira  —  Estradas de rodagem e de ferro.
2a cadeira  — Hydraulica. abastecimento de agua, esgotos,

deseccamento e irrigação.
3a cadeira  —  Machinas motrizes, com prévio estudo dos mo

tores.
D cadeira  —  Estatística, economia politica e finanças

3o ANNO

Ia cadeira  •— Architect ura civil, hygiene dos edifícios e sa
neamento das cidades.

2a cadeira  —  Pertes de mar, rios e canaes.
3a cadeira  —  Organização e trafego das industrias, contabi

lidade publica e industrial e direito adminis
trativo .

III — CURSO DE ENGENHEIROS ELECTRICISTAS

I o ANNO

Ia cadeira  — Electrotechnica geral.
2a cadeira  — Machinas motrizes, com prévio estudo dos mo

tores (3a cadeira do 2o anno do curso de enge
nheiros c iv is ) .

3a cadeira  —  Materiaes de construcção, determinação experi
mental de sua resistência e processos geraes de 
construcção (3a cadeira do Io anno do curso 
de engenheiros c iv is ) .



2° ANNO

Ia cadeira — Medidas magnéticas e electricas, producção e
transmissão de energia electrica.

2a cadeira — Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos,
deseccamento e * irrigação (2 a cadeira do 2 ° 
anno do curso de engenheiros c iv is ) .

3a cadeira  — Estatística, economia politica e finanças (4a
cadeira do 2 o anno do curso de engenheiros
civis ) .

3o a n n o

Ia cadeira  —« Applicações industriaes da electricidade.
2a cadeira — Estradas de rodagem e de ferro (Ia cadeira do

2 o anno do curso de engenheiros c iv is ) .
3a cadeira —  Organização e trafego das industrias, contabi

lidade publica e industrial e direito adminis
trativo (3a cadeira do 3o anno do curso de 
engenheiros c iv is ) .

IV — CURSO DE ENGENHEIROS INDUSTRIAES

I o ANNO

Ia cadeira 
2 a cadeira

3a cadeira

Chimica analvtica.
Machinas motrizes, com prévio estudo dos mo
tores (3a cadeira do 2o anno do curso de en
genheiros c iv is) .
Docimasia e metallurgia, com desenvolvi mento 
da siderurgia.

2o ANNO

Ia cadeira  
2 a cadeira  
3a cadeira

4a cadeira

Chimica organica, descriptiva e analvtica. 
Physica industrial.
Botanica e zoologia industriaes e estudo das 
matérias primas.
Estatística, economia politica e finanças (4 a
cadeira do 2 o anno do curso de engenheiros 
c iv is ) .
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3° ANNO

Ia cadeira  —  Chimica industrial. 1 *
2 a cadeira  —  Mecanica industrial, comprehend en do o estudo

das prineipaes industrias mecanicas e das ma
chinas operatrizes correspondentes.

3a cadeira  —  Organização e trafego das industrias, conta
bilidade publica e industrial e direito admi
nistrativo (3a cadeira do 3o anno do curso de 
engenheiros c iv is ) .

A r t . 4o —  Os alumnos matriculados no ultimo anno de qual 
quer des curses de engenharia deverão elaborar na Escola deis 
projectos completes, relatives a assumpto do curso que tenham 
seguido. T m dos projectos será feito sobre assumpto escolhido pelo 
alumno e o outro sobre assumpto sorteado, mas ambos de aocordo 
cem as indicações des professores das cadeiras a que elles se re
ferirem. Taes projectes, que não poderão versar sobre assumptos 
da mesma cadeira, deverão estar concluidcs e apresentados até 
a segunda época de exames e o seu julgamento f ave ravel é condi 
cão para obtenção do titulo de engenheiro.

Paragraphe unico. Esses projectes, des quaes o primeiro de
verá fazer-se no periodo lectivo, serão examinados, criti ‘.ades e 
julgados por ccmmissões eleitas pela Congregação na segunda 
época dos exames e de que participarão p ro fe^ res  que tive
rem dirigido -a elaboração dos mesmos projectes.

A r t . õ° —  Nos termes da letra g do art. 195 do decreto nu
mero 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, a seriação das matérias
que constituem os cursos poderá ser modificada, em qualquer 
cl elles, desde que a modificação, tendo obtido dois terços des votes 
drs membros da Congregação ern exercício, logre, para se tornar
effect iva, a appmvação do Governo.

A rt. 6o —  Cada cadeira commvm a deis eu tres curses será 
regida pelo mesmo professor, assistindo ás lições simultaneamente 
os alumnos dos cursos differentes.

Paragraphe unico. Neste caso, o professor poderá determinar 
a um des seus assistentes cs desenvolvimentos especiaes dos pon
tes do programma de sua cadeira que mereçam ser tratados de 
medos distinctes para os varies cursos, at teu den d o-se á m^hor 
efíi:i?ncia do ensino, tanto na parte théorie a quanto na pratica.



A rt. 7o — Mediante approvação prévia da ( 'ongregaçáo e 
consentimento do Director, poderão cs professores eathedraticos 
fazer na Escola cursos de aperfeiçoamento, remunerados ou não, 
para pessoas já diplomadas em engenharia.

§ Io — O programma de cada curso será previamente appro- 
vado pela Congregação.

§ 2° —  Em caso algum poderão inscrever-se 110 curso pessoas 
que dependam do exame da cadeira respectiva.

Art. 8 o — Para boa ordem, regularidade e efficieiicia dos 
trabalhos da Escola, haverá, além dos gabinetes, uma Secretaria, 
uma Contadoria, uma Thesouraria e uma Bibliotheoa. onde ser
virão os funccionarios administrativos, segundo as cathegorias e 
attribuições estabelecidas no presente regimento e conforme pre
ceituam os arts. 257 e 258 do decreto n . 16.782 A, de 13 de ja
neiro de 1925.

CAPITULO II

0  CORPO DOCENTE

Art. 9° —-O  corpo docente é constituído pelos professoras 
eathedraticos, docentes livres, professores honorários, professores 
de desenho e , professores de trabalhos graphicos, desappareeendo 
esta ultima classe desde que delia não mais façam parte os aetuaes 
funccionarios.

Art. 1 0  — Ao' professor eathedratieo incumbe :
a) orientar 0  ensino das matérias que constituem a sua ca

deira. :
b) leccionar em sua totalidade as matérias que constituem o

programma da mesma;
c) apresentar, para. que seja estudado e julgado pela Con

gregação, até 31 de janeiro de cada anno, o programma i-eferido ;
d)  providenciar, por todos os meios an seu alcance, para que 

0  ensino sob sua responsabilidade seja 0  mais efficiente possivel ;
e ) tomar parte nas eommissões de exames do curso, de defesa

de these e de concursos para o preenchimento de logares de do
centes ;

f )  submetter, durante 0  anno lectivo, os alumnos aos traba
lhos práticos, nos termos estabelecidos pelo decreto n. 16.782 A,
de 13. de janeirq de 1925, e ainda de accordo com 0  presente re
gimento ;



g )  tomar parte na Congregação ;
h)  communicar ao Director e á Congregação as difficuldades 

que encontrar para a execução dos trabalhos de seu curso, indi
cando as suas causas e os îneios de as remover ;

i )  redigir as instnieçôes que de vain ser observadas pelos do
centes livres, quando fizerem cursos nos gabinetes, podendo esta
belecer nessas instrucções a reserva de uma parte dos mesmos e 
da respectiva apparelhagem para o seu uso privativo;

/) indicar os chefes de curso que o devem substituir nas 
suas faltas ou impedimentos até tres mezes, cabendo ao Director, 
na falta de indicação, designar o professor que deve exercer a 
substituição ;

k)  escolher todo o pessoal do serviço privativo da sua cadei
ra, propondo ao Director sua nomeação ou permuta com ó  de 
outra cadeira, de accordo com o respectivo professor;

l )  suspender ou dispensar, por um ou dois périodes, qualquer 
auxiliar do ensino de sua cadeira, communicando immediatamen- 
te o acto ao Director;

m )  dispor, como julgar necessário ao ensino, da verba orça
mentaria de prompte pagamento que lhe couber, apresentando ao 
Director, no fim de cada período lectivo, a eseripturação das 
despesas realizadas, feita em livro préviament rubricado pelo 
mesmo Director, ao qual serão entregues os documentos compro- 
batorios dos gastos feitos;

n)  fiscalizar a frequencia dos alumnos, providenciando para 
que, ao iniciar-se a lição, se lhes recolham os cartões de matricula, 
se lhes apontem os nomes e, ao terminar a lição, se lhes devol
vam os cartões;

o)  ter a seu cargo os trabalhos de desenho que constituam a 
parte graphica de sua cadeira.

A rt. 11 —  Ao docente livre compete :
o)  apresentar ao Director o programma de seus cursos livres 

e equiparados, antes do inicio dos mesmos;
6 ) leccionar em sua totalidade as matérias que constituem o 

programma de seus cursos equiparados e realizar o respectivo en
sino pratico ;

c) reger cursos annexes ou complementares das cadeiras para 
que tiver obtido o titulo de docente livre, por indicação do pro 
fessor cathedratico.



Art. 12 —  Ao docente livre é assegurado o direito de :
a)  occupar o logar de assistente, nas condições previstas no

decreto ii. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, ou o de chefe de 
curso, sem remuneração, quando proposto pelo respectivo pro
fessor ;

b)  fazer cursos equiparados ao curso official ;
c) fazer cursos livres, obedecendo ás condições acima ex

postas ;
d )  coucorrer á vaga de professor cathedratico;
f ) tomar assento na Congregação, quando estiver substituin

do o professor cathedratico ou quando for eleito para represen
tar a classe dos docentes livres, não podendo, entretanto, votar na 
escolha de professor cathedratico.

Art. 13 —  E * facultado ao docente livre obter a docência 
para mais de uma cadeira.

Art. 14 — O docente livre que quizer fazer curso privado 
remunerado deverá communical-o ao Director, declarando a du
ração do curso, o numero de lições, o local em que o vae realizar, 
a autorização do responsável pelo gabinete, quando porventura 
não possuir installação propria, e as taxas a cobrar por anno e 
por periodo.

Paragraphe unico. No caso de não observar as exigencias 
deste artigo, será o docente livre suspenso, por um periodo d '1 
quatro a doze mezes, do goso de seus direitos e, na reincidência, 
prohibido de fazer cursos equiparados em qualquer estabeleci
mento e cursos privados" nos estabelecimentos officials, não po
dendo também substituir o professor cathedratico nem tampouco 
concorrer-lhe á vaga.

A rt. 15 — Os docentes livres, em exercício de funeções off i-
ciaes, ficam sujeites a todas as penalidades estabelecidas para cs
professores cathedratices no decreto n . 16.782 A, de 13 de ia- 
neiro de 1925.

Art. 16 — O docente livre, quando em substituição do ca
thedral ico, perceberá o que a lei estipular para a substituição e,
quando nas funeções de assistente, os vencimentos estabelecidos 
para este.

Art. 17 — Na regencia de curso equiparado ao official, o 
docente livre perceberá, por alumno, metade das taxas cfficiaes 
respectivas e, na regencia de curso privado, a taxa que estabele
cer, descontada de 2 0  °|° (vinte por cento), que reverterão aos 
cofres da Escola.



A rt. 18 —  0  professor cathedra tico será auxiliado pelos as
sistentes cujo numero as necessidades do ensino indicarem, fixa
do pela Congregação, por proposta do professor, sendo os respe
ctivos vencimentos incluídos 110 orçamento pelo Director.

§ Io —  Um dos assistentes será escolhido pelo professor ca- 
thedratico para seu chefe de curso e, além de seu substituto even
tual, ser-lhe-á o principal auxiliar 11a realização e| fiscalização dos 
trabalhos, debaixo da orientação immédiat a do mesmo eathe- 
dratico.

§ 2° —  Só poderão ser nomeadas assistentes pessoas diplo
madas em engenharia e que, quando não sejam docentes livres, 
serão obrigadas á habilitação para a docência livre dentro do 
prazo de dois annes. a contar da data da publicação do decreto
11. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925.

A r t . 19 —  A cada um dos dois professores de desenho com
petirá :

a)  elaborar o programma de sua a ida, em cada anno lecti
vo, para ser approvado ou modificado pela Congregação, sub- 
mettendo-o ao Director até 0  dia 31 de janeiro de cada anno ;

b)  reger effectivãmente sua aula ;
c)  funecionar nas mesas examinadoras de sin? aula e das aulas

para que for designado.
§ Io —  O professor de desenho será assistido de coadjuvantes

por elle propostes, em numero previamente fixado pela Congrega
ção e nomeados pelo Director para que sirvam no correspondente
anno lectivo.

§ 2o —  Só poderá ser coadjuvante pessoa diplomada em en
genharia . .

Art. 20 —  Será nomeado professor honorário o profissional
de notável e excepcional competência, brasileiro ou extrangeiro, 
eleito pelo voto de dois terços da Congregação, devendo a votação 
ser feita na sessão seguinte áquella em que for apresentada a 
proposta.

§ Io —  O professor honorário, que receberá 0  titulo em ses
são especial da Congregação, poderá, mediante simples autoriza
ção do Director, abrir e manter na Escola cursos particulares, 
remunerados ou não, que versem sobre assumptos scient if icos 011 

technicos, relativos á profissão do engenheiro.
§ 2o — Será facultado ao professor honorário usar as insi- 

gnias de professor e, nas sessões solennes da Congregação, tomar 
assento entre os professores eathed rat icos.



CAPITULO III

A CONGREGAÇÃO

A rt. 21 —  A Congregação compõe-se :
a)  de todos os professores cat lied rat ieos em exercício ;
b)  dos professores catliedraticos postos em disponibilidade 

nos termos do art. 191 do decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro 
dc 1925;

c) dos docentes livres que estiverem substituindo os cathe- 
draticos ;

d)  de um docente! livre, representante de sua classe, por ella 
para tal fim eleito annualmente, em reunião convocada pelo Dire
ctor e presidida pelo Vice-director.

Art. 22 —t A Congregação será convocada e presidida pelo 
Director ou seu substituto legal, podendo a convocação ser pro
vocada mediante requerimento de dois terços dos membros da 
mesma Congregação.

A rt. 23 — A Congregação deliberará com a presença da me
tade e mais um dos seus membros em exercício, exceptuados es 
casos em que forem exigidos dois terços dos votos dei les e os de 
sessões solennes ou outros previstos, em que funceionará com 
qualquer numero.

Paragraphe unico. Quando, depois de sua convocação por 
edital publicado num jornal de grande circulação, se não verificar 
a presença de professores em numero legal, far-se-á segunda con
vocação, pelo mesmo modo, deliberando, neste caso, a Congregação 
com qualquer numero, salvo quando for obrigatória a presença de 
dois terços dos seus membros.

Art. 24 —  A ? Congregação compete :
a ■ estudar e propor aos poderes competentes medidas ten

dentes ao melhoramento do ensino ;
b)  organizar e modificar, dentro dos preceitos do decreto

n. 16.782 A. de 13 de janeiro de 1925. este regimento, sub*
met tendo o texto votado á appro va cão do Ministro da Justiça e
Negoeios Interiores, para que possa ter execução ;

c) conferir os prêmios instituídos pelo Governo ou por parti
culares e os que julgar conveniente crear, uma vez que haja para 
isso os recursos necessários, consignados no orçamento ;

' d )  eleger, por maioria de votos, em cédulas de quatro nomes 
diversos, as commissões examinadoras dos concursos ;



e) assistir ás provas oraes, ás de defesa de these nos concur
sos e ás de doutoramento, assim como votar a classificação dos 
candidatos pela fórma prescripta 110 decreto- n . 16.782 A, de 
13 de janeiro de 1925;

/ )  examinar e approval1 os programmas de ensino;
g )  modificar a seriação das matérias des cursos, mediante 

dois terços de votos dos membros em exercício, tomando-se effe- 
ctiva a modificação quando approvada pelo Governo;

h)  exercer as demais attribuições que lhe confere 0  decreto 
citado, nas letras 6  e c .

Art. 25 —  Verificado 0  numero regimental e aberta a sessão, 
mandará o Director que o Secretario proceda á leitura da acta 
da sessão antérior e a submetterá á discussão. Não havendo 
quem faça observações, dará a acta por approvada ; mas, si forem 
apresentadas e acceitas emendas, submetterá á approvação a acta 
sem essas emendas, que constarão da acta da propria sessão em 
andamento.

Paragrapho unieo. Lançada no livro competente a nota da 
approvação com a declaração das emendas acceitas, será assim a 
acta datada e assignada, não só pelo Director mas também por 
todos os membros da Congregação presentes.

A rt. 26 — Approvada a acta, procederá o Secretario á lei
tura do expediente, que o Director irá submettendo, 110 que for 
necessário, ao exame da Congregação.

A rt. 27 —  Na ordem do dia, exporá 0  Director succinta- 
mente cada objecto a tratar, sub met ten do-o á discussão e á vota
ção, que poderão ser feitas por partes c attender a preferencias 
na successão dos assumptos, conforme 0  resolva a Congregação, 
mediante proposta de qualquer dos seus membros.

A rt. 28 —  Sobre cada um dos assumptos em discussão ne
nhum dos membros da Congregação poderá falar mais de duas 
vezes nem exceder, de cada vez, 0  tempo de dez minutos. Na 
occasião, porém, da votação, será licito, mesmo aos que tenham 
falado duas vezes, encaminhar e esclarecer a votação por meio de 
breves explicações, que não poderão ir além de dois minutos.

Art. 29 —  As votações serão, em geral, symbolicas, com 
excepção daquellas para as quaes este regimento exigir taxativa
mente fórma diversa. As eleições far-se-ão por escrutínio secreto 
e simples contagem de votos, podendo, entretanto, quando a Con
gregação o decida, effectuar-se por meio de cédulas assignadas.



A rt. 30 — Com excepção dos casos especiaes indicados no 
decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, e neste regimento 
ou daquelles sobre os quaes a Congregação resolva em sentido 
contrario, as votações decidirão por simples maioria dos membros 
em exercício, presentes. Em caso de empate, decidirá o «Director 
com o seu voto de qualidade. Si, porém, o empate occorrer em 
votação que interesse, de qualquer modo, um ou mais professores, 
prevalecerá sempre o resultado mais favoravel ao interessado ou 
interessados, aos quaes será licito tomar parte na discussão, mas 
vedado cçncorrer ou siquer assistir á votação.

Art. 31 — Quando, professor cathedratico em effective exer
cício de sua cadeira, será o Director contado no numero exigido 
para a abertura da sessão e no necessário para as votações, de
vendo nestas usar sempre, além do voto de qualidade que o des
empate exija, oi voto como membro da Congregação.

Art. 32 —  Ao membro da Congregação presente no momento 
de se realizar uma votação não é licito eximir-se de votar, obede
cido sempre o que dispõe o final do art. 30.

Paragrapho unico. O docente livre que, nos termos da letra e 
do art. 172 do decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, 
tiver assento na Congregação não poderá votar na escolha de pro
fessor cathedratico.

Art. 33 — Esgotados os assumptos para que tiver sido con
vocada a sessão, será sempre licito a qualquer dos membros da 
Congregação presentes _ apresentar indicações, requerimentos ou 
propostas referentes ao ensino, mas a respectiva discussão ficará 
adiada para a sessão seguinte,, de cuja ordem do dia deverá 
constar.

Paragrapho unico. Si o assumpto depender, porém, de pare
cer de uma commissão, caberá ao Director consultal-a e, neste 
caso, o parecer delia será incluído no objecto do expediente ou 
da ordem do dia da nova sessão, como documento instruetivo. A 
Congregação, entretanto, poderá dispensar esse parecer, caso não 
tenha elle sido apresentado a tempo.

Art,. 34 — Si, por qualquer motivo, algum dos assumptos
inscriptos ordem do dia de uma sessão não for sufficiente-
mente discutido ou não ficar votado, sera transferida a discussão
ou a votação para a sessão seguinte, que, neste caso, o Director 
convocará para dentro de oito dias.



A r t. 35 —  Na acta de cada sessão deverão ficar, além de 
breve resumo das discussões, a indicação dos papeis lidos no expe
diente e, por extenso, quando urgir, as indicações, propostas e 
requerimentos apresentados á Congregação, assim como as reso
luções que ella tomar.

§ Io —  Cada uma destas resoluções, quando relativa a papel 
lido no expediente, deverá ser lançada á margem do respectivo 
papel, em extracto datado e rubricado pelo Secretario. A  Con
gregação poderá, entretanto, deliberar que esse lançamento seja 
feito por extenso.

§ 2o — Os pareceres das commissões serão archivados em 
volumes encadernados, lançando-se nelles referencias ás sessões da 
Congregação em que hajam sido apresentados, por deliberação 
do Director.

A rt. 36 —  A eleição annual de um professor cat bed rat ico 
para membro do Conselho Nacional do Ensino, de accorde com os 
a its . 13 e 14 do decreto n . 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, 
será realizada em sessão especialmente convocada para esse fim, 
na segunda quinzena de dezembro, por escrutínio secreto e maio
ria de votos apurados.

A rt. 37 —  Nas mesmas condições do art. antérior será feita 
a eleição biennal de dois professores cathedra ticos para membros 
do Conselho Universitário.

Art. 38 —  E ? da privativa attribuição da Congregação 
approval* os programmas e instrucções, quer para o ensino theorico 
e pratico das cadeiras e aulas, quer para os cursos complementa
res, quer, ainda, para a distribuição dos prêmios escolares que 
tenham sido ou venham a ser instituídos.

A it .  39 —• E ’ igualmente da privativa competência da Con
gregação organizar as instrucções technicas a que devam obedecer 
os trabalhos dos gabinetes, determinando o modo de serem redigi
dos os respectivos certificados officiaes, quando, executados taes 
trabalhos a requerimento de interessados, o Director os 
autorizar.

§ Io —  Ao deferir o requerimento, o Director, ouvido o pro
fessor competente no caso, fixará a importância total da taxa que 
se haja de cobrar pelo trabalho, a cuja execução não poderá 
ser dado andamento sem o prévio pagamento daquella impor
tância.



§ 2o — Feito este e realizado o trabalho per determinação 
expressa do Director, será o certificado remettido, em duas vias. 
ao mesmo Director pelo professor competente, que lhe apporá a
data e a assignatura.

§ 3o —  Uma das vias do certificado ficará archivada na Se
cretaria e a outra será entregue ao interessado, dep< is de visada 
pelo Director e authenticada com o sello da Escola.

• § 40  — i)a importância total da taxa paga nos termes do 
§ Io, quinze por cento reverterão a favor do patrimonio da Es
cola. dez por cento serão attribuidos ás despezas normaes, como 
receita eventual, e setenta e cinco por cento se adjudicarão ao 
professor ou professores que tiverem realizado o trabalho.

§ 5o — Nos gabinetes só poderão ser feitos trabalhos para 
particulares nas condições estabelecidas pelo presente artigo.

Art. 40 — Compete á Congregação resolver, em especie. 
qualquer caso de matricula requerida por alumno vindo de outro 
instituto de ensino superior não equiparado á Escola.

§ 1° — Em caso nenhum será permittida a matricula fóra 
do perindo ccmprehendido pelos quinze dias precedentes ao da 
abertura dos cursos.

$ 2o —  Tampouco se concederá a extranhes a matricula no 
ultimo anno de qualquer des curses de engenharia.

Art. 41 — Compete ao Director decidir sobre transferencias 
de alumnos entre a Escola e estabelecimentos officials ou a eUa 
equiparados, transferencias que só poderão ser feitas no periodo 
que vae de Io de janeiro a 30 de março de cada anno.

§ Io —« Nenhuma transferencia poderá fazer-se no ultimo 
.anno de qualquer dos cursos de engenharia.

§ 2o — A guia de transferencia deve especificar si 0  alumno 
T)Vfx?.ton exame na primeira época, si deixou de o prestar por mo
tivo de força maior, si foi reprovado em 11111a cadeira apenas ou 
si deixou de se apresentar a exame da mesma, quaes as cadeiras 
em que tenha sido approvado até o periodo da transferencia, re
lativamente ao anno ultimo de que haja prestado exame, si foi 
suspenso e por quanto tempo; a guia deve mostrar emfim toda a 
vida escolar do alumno a que se refira.

Art. 42 — Resolverá, em especie, a Congregação sobre ques
tões de natureza didactica não previstas expressamente neste re- 
gimènto.



1 8

A r t. 43 — Durante o tempo em que estiver reunida a Con
gregação. não poderão dar lições os professo l'es que delia façam 
parte, cumprindo ao Secretario lançar nas respectivas cader
netas a nota conveniente.

CAPITULO IV

AS COMMISSÕES

A rt. 44 —  A Congregação, na primeira sessão annual, ele
gerá ties eommissõcs auxiliares do Director, por elle presididas e 
compostas de très membres cada uma, assim denominadas : com-
missão de "ensino, com missão de docência e commissão de redacção
de publicações.

§ 1 ° — A eleição será feita por escrutínio secreto e maioria
de votos, dados estes por escripto em cédulas assignadas. cada 
uma das quaes conterá ties nomes differentes.

§ 2o —  A ’ commissão de ensino caberá fazer estudo e dar na- 
recer sobre todes rs assumptos que interessem, directa ou indire
cta menre, o melhor aproveitamento, pelo corpo discente, do ensi
no, quer theorieo quer pratico, ministrado na Escola, opinando 
tambem sobre quaesquer outras questões de ensino que, submetti- 
das ao exame da contmissão pela Congregação ou pelo Director, 
entendam geralmente com os alumnos e particularmente com os 
direitos e deveres destes ou des candidatos á matricula.

§ 3 ° —  A ? commissão de docência incumbirá fazer estudo e
dar parecer sobre os programmas das cadeiras e aulas e, em geral, 
srbre os assumptos que interessem, directa e indirectamente, o 
modo de ser ministrado pelo corpo docente o ensino dos vários 
cursos e realizados os respectivos exames, opinando tambem sobre 
quaesquer outras questões que, sub me 11 idas ao exame da com
missão pela Congregação ou pelo Director, entendam especial
mente cem rs direitos, deveres e melhor aproveitamento dos mem
bros daquelle corpo docente.

A ’ commissão de redacção de publicações competirá ^
organizar e redigir o an nua rio/ da Escola f outras quaesquer pu
blicações por ella feitas e sobre as quaes seja ouvida pela Congre
gação ou pelo Director.

A rt. 45 —  Os trabalhos das commissões realizar-se-ão em 
sala próxima á das sessões da Congregação e que, para tanto, o
Director indicará.



Art. 46 —  Os programmas de ensino, subniettidos pelos pro
fessores á apreciação da Congregação até o dia 31 de janeiro de 
cada anno, serão examinados pela cemmissão de docência, que 
interporá parecer sobre cada um delles afim de que -a Congrega
ção delibere a respeito.

§ Io — Esses programmas serão, por ordem do Director, im
pressos todos 110 mesmo formato e entregues pelo Secretario, por 
meio de guia escripta, datada e assignada, ao Tliesoureiro, a quem 
caberá vendei-os pelos preços que o Director fixar.

§ 2o — A Thesouraria fornecerá gratuitamente aos professo
res os exemplares dos programmas que elles requisitarem por e»- 
vripto, mediante guias retiradas de talões para isso préparatifs.

§ 3° — Sempre que houver modificação e nova impressão cie 
um programma, devolverá o Tliesoureiro ao Secretario, per meio 
de guia escripta, datada e assignada, os exemplares (pie fi-arem 
sem aproveitamento.

s 4o — A' Secretaria serão recolhidos tres exemplares de 
cada programma, dos quaes um para o archivo e os outros 
dois para consulta.

Art. 47 — De tres em tres annos, as commissões. sob a pre
sidência do Director, procederão, em reunião de conjuncto. ao 
exame comparativo de todos os programmas, no intuito de os 
harmonizar, evitando repetições inúteis e reduzindo dispensáveis 
desenvolvimentos, considerada a natureza, do ensino que a Escola 
é destinada a ministrar para a formação de engenheiros.

A rt. 48 — Sempre que um professor deixar de apresentar a 
Congregação até o dia 31 de janeiro o novo programma de en
sino para a sua cadeira ou aula, considerar-se-á apresentado o 
mesmo do anno anterior, e, como tal, a commissão competente o 
estudará

A rt. 49 — Será sempre licito ao Director e á Congregação 
confiar ao exame, estudo, inquérito e parecer de commissões es- 
peciaes, nomeadas ou eleitas ad hoc , qualquer assumpto que se 
não julgue pertencente a nenhuma das ccmmissões auxiliares e, em 
eases taes, organizar essas commissões especiaes como mais acer
tado parecer e de accordo com instrucções apropriadas a cada
casò.



O DIRECTOR E O VICE-DIRECTCR

A r t. 50 —  O Director e o Yice-direetor* são de livre nomea
ção e demissão do Presidente da Republica, que cs escolherá entre 
cs professores de nctoria competência.

§ Io —■ Quando professores cathedratices effectives, poderão 
o Director e o Yice-direetor continuar no exercício pleno de suas 
funeções docentes, consideradas as de Director e de Yice-direetor 
como mera commissão.

§ 2o —  O Yice-direetor será substituído, nas faltas ou impe
dimentos. pelo professor cathedratico mais antigo, em exercício.

A rt. 51 —  Ao Director compete :
a )  ser o intermediário entre a Congregação e o  Governo, em
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assumptos attinentes ao ensino ;
b)  cumprir á risca o orçamento annual, que será por elle 

proposto e appro va do pelo Ministro da Justiça e Négocies Inte
riores, emquanto subsistirem as dotações do Thesouro Nacional :

c) nomear os docentes livres habilitados em concurso e. por 
proposta dos professores, os respectivos assistentes e demais au
xiliares ;

d )  nomear e suspender os fimccionarios administrativos e 
demittir os de sua nomeação ;

e)  verificar a assiduidade dos professores, docentes livres e 
auxiliares de ensino e a execução integral dos programmas, appli- 
cando, nas faltas, as penas regulamentares ;

/ )  velar pelo fiel cumprimento dos deveres do pessoal admi
nistrativo ;

g )  convocar as sessões da Congregação, presidir a ellas e sus 
pen del-as, quando necessário ;

h ) manter na Escola rigorosa disciplina, applicando, quando 
for necessário, as penas regulamentares e dando conta do seu acto 
ao Ministro da Justiça e Négocies Interiores;

i )  impedir que os professores cathedraticos ou contractados 
façam cursos, remunerados ou gratuitos, de qualquer das cadeiras 
da Escola, no seu recinto ou fora dei le, assim como impedir que 
os docentes livres façam taes cursos, quando substituirem os pro 
fesse res cathedraticos ou regerem cursos complementares;
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j )  apresentar ao Governo amiualmente relate rio iiimu/eicso de 
quanto oocorrer na Escola a respeito da disciplina, ordem, obser
vância das leis e do orçamento e propor medidas que julgar ne 
cessarias ao melhoramento do ensino;

k)  organizar o horariodas lições, de accordo com os interes
ses do ensino ;

/) informar a Congregação da marcha administrativa da 
Escola ;

m)  executar contractos e justifical-cs no relatorio annual;
n)  tómar conhecimento dos recursos de estudantes contra 

actrs dos professores cathedraticos, professores de desenho ou do
centes livres ;

o) exercer nas demais attribuiçÕes resultantes das disposições
do decreto n. 16.782 A. de 13 de janeiro de 1925, e do que esta
belece o presente regimento.

Art. 52 —  Ao Yice-director compete :
a)  substituir o Director nos impedimentos e auxilial-o sempre 

que elle o solicitar;
b) exercer as funcções que lhe são expressamente conferidas 

no decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, e neste regi
mento .

CAPITULO VI

OS CONCURSOS

Art. 53 — Ois
concurso, nomeados por decreto e vitalícios desde a data da posse.

Art. 54 — Poderão inscrever-se no concurso de que trata o 
artigo 53 : .

(i) os docentes livres da cadeira vaca ;
b)  os professores cathedraticos da Escola;
c) os docentes livres da miesma cadeira em outras escolas offi- 

eiaes ou equiparadas;
d) os professores cathedraticos e substitutos de outras escolas 

officiaes ou equiparadas;
e) os profissionaes diplomados que provem ter idade inferior 

a quarenta annos e justifiquem, com titules ou trabalhos de valor, 
a sua. inseripção no concurso, a juizo da Congregação.

. A rt. 55 — As provas do concurso para professor cathedra- 
tico comprehenderão :
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a)  apresentação de duas theses sobre a materia de que conste 
o voneurso e sua defesa perante a Congregação ;

b ) unia prova pratica sobre assumpto sorteado na occasião ;
c) uma prova oral de caracter didáctico, durante cincoenta 

minutos, com pontos sorteados, com vinte e quatro horas de ante- 
cedcncia, dentre cs de uma lista approvada pela Congregação.

A rt. 56 —  Das duas theses, uma será sobre assumpto esco
lhido pelo candidato, que 110 final delia fará 0  resumo de seus
trabalhos já publicados e por elle julgados de valor; a outra será 
sobre assumpto sorteado entre dez pontos escolhidos pela Congre
gação . Este assumpto será conimum a todos os concurrentes e an
ui nc ia do ao mesmo tempo em que for aberta a inscripção 1

para 0  concurso.
Art. 57 —  O prazo de inscripção para o concurso será de

seis mezes, findos os quaes, dentro de tres dias, a Congregação sh 
reunirá para  approval* as inscripções, nomear as commissões de 
arguição de theses e marcar dia para o inicio das provas.

Paragrapho unico. Cada candidato apresentará, de cada uma 
de suas theses, cem exemplares e, des seus trabalhes já publica
dos, cinco, 110 miriimo.

Art. 58 —  As provas de concurso obedecerão á seguinte
ordem :

1 ) defesa da these de livre escolha ;
2)  defesa da these sobre assumpto sorteado;
3) prova pratica ;
4) prova oral.
Art. 59 —  As defesos de these serão feitas separadamente,

110 máximo por très concurrentes em cada sessão, perante a ( mv
rrregação e uma eommissão de quatro membros, que ella elegerá 
para arguir os candidatos, e sob a presidência do Director.

Paragrapho unho. Na arguição de these, a eommissão exa
minadora apontará os erros porventura commettidos pek> candi
dato, para que elle se defenda ; pedirá explicações s^bre pontas /
obscuramente tratados e fará sobresahir as contribuições origi- V

• 11 acs, novas ou simplesmente bem expostas, auer das theses pro
priamente ditas, auer dos trabalhos apresentados, dando logar a 
nue o candidato demonstre intelligencia e preparo especiaMzado e 
facilitando, por esta forma, o julgamento da Congregação.

A r t . 60 —  Cada examinador disporá de trinta minutos para 
arguição, assegurando ao candidato quinze minutos para sua
defesa. 1 v



A rt. 61 — Após a defesa de cada these, eada nrmhro da 
eommissão examinadora attribuirá uma nota ao candidato, justifi- 
eando-a, si o quizer, e immediatamente cada professor enviará ao 
presidente da Congregação uma eedula, assigniada e datada, em 
que indicará o nonte do candidato e a nota conferida á prova.

A rt. 62 — As provas praticas serão feitas sobre questões
sorteadas, de momento, entre certo numero de pontos previamen
te escolhidos pela Congregação, facilitando-se aos candidatos a 
consulta de livros ou documentes, a juizo da eommissão eleita 
para essas provas.

§ Io —  A Congregação elegerá uma eommissão de quatro 
membros para dirigir e acompanhar as referidas provas, que serão 
feitas simultaneamente por todos os candidatos, segundo in
strui eões que a eommissão previamente organizará e submetterá 
á Congregação. Findas essas provas, a eommissão apresentará mi- 
mcioso relatorio sobre a prova de cada candidato, com a indicação 
das notas attribuidas pelos diversos examinadores.

§ 2o —  A eommissão fornecerá á Congregação todos os escla
recimentos que lhe forem pedidos sobre essas provas.

Art. 63 — Logo depois de terminadas as provas praticas o 
antes de se iniciarem as oraes, haverá uma sessão especial da Con
gregação, em que se procederá á leitura do relatorio citado no ar
tigo anterior e ao julgamento das referidas provas, como na defesa 
de these.

Art. 64 — A prova oral, que visará demonstrar cultura intel
lectual. conhecimento dá" materia sorteada e boas oualidad^s de 
exposição, será feita perante a Congregação e, si possível, por tod' s 
os candidatos no mesmo dia.

Paragraphe unico. Após a prova oral de cada candidato, pro- 
eeder-se-á ao respectivo julgamento, como na defesa de these, sendo 
considerado inhabilitado o candidato que não preencher o 
tempo regulamentar.

Art. 65 — A nota attrihuida ás provas será indicada pelos 
gráos de 0  a 1 0 .

Art . 6 6  — Ao fim de cada sessão de julgamento, o Dire
ctor, auxiliado por um professor, fará a verificação do numero de 
cédulas recebidas e as recolherá em involucro fechado, lavrando-se, 
em livro especial, acta assignada pelo Director e por tres profes
sores e guardando-se as cédulas em logar apropriado.



A rt. 67 —  Finalizadas as provas de todos os candidates, em 
sessão publica da Congregação, (pie terá logar 110 dia em que se 
rea’izar a ultima prova oral do concurso, proceder-se-á á apura
ção final, pela forma em seguida prescript a . •

* Io —  Nessa sessão, o Director, auxiliado pelo Vice-director 
ou, 11a falta deste, por um professor escolhido pela Congregação, 
fará, excluídos todos os votos dos professores que tenham faltado a 
qualquer das provas de presença obrigatória, em primeiro logar 
a apuração da nota média que cada candidato tenha alcançado 
em cada prova e, a seguir, a da nota média fin a l isto é, a média 
das médias das provas pareiaes ; e dessa apuração será lavrada 
acta em livro especial, aberto e rubricado pelo Director, que tam
bém lhe rubricará cada uma das folhas.

§ 2o —  Nas congregações para julgamento de concurso e nas 
commissões de arguição de these e de orientação e finaliza
ção de provas praticas, só poderão funccionar professores ca- 
thedraticos.

A i t . 6 8  — Havendo professores cathedraticcs da materia em 
concurso, serão elles obrigatoriamente membros das commissões 
examinadoras, salvo impedimento legal.

A lt .  69 —  Todas as provas prestadas pelos candidatos serâo 
publicas.

A rt. 70 —  Só serão habilitados para o provimento nos cargos 
de professor cathedra tico os candidatos que alcançarem mé
dia final superior a 7 (sete).

Art. 71 —  Si nenhum candidato satisfizer a essa condição, 
0  Director commimicará o facto ao Governo por intermedio do 
Departamento Nacional do Ensino, pedindo autorização de con
tractai*, 110 paiz ou no extrangeiro, um profissional de reconhe
cida competência para reger a cadeira, pelo prazo de dois an nos. 
ao cabo des quaes será aberto novo concurso, exclu ides dessa con
tracto os docentes livres da cadeira vaga.

Paragraphe unico. O contracto, para ser valido, dependerá de 
approvação do Ministro da Justiça e Negocios Interiores.

A rt. 72 —  Os candidatos que não forem auxiliares de ensino 
e que alcançarem média superior a 5 (cinco) serão nomeados do
centes livres.

A rt. 73 — Terminado o concurso, 0  Director commun ica rá 
ao Governo, por intermedio do Departamento Nacional do Ensino, 
o neme do candidato escolhido, que será 0  que tenha obtido maior 
média, afim de ser 0  mesmo nomeado nas condições previstas no 
decreto 11. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925.



Paragraphe unico. No caso de dois ou mais candidatos ha
verem obtido rigorosamente a mesma média, a Congregação en
viará os nomes desses candidatos ao Governo, afim de que elle
escolha ò professor cathedratico.

Art. 74 — Os docentes livres serão escolhidos por concurso 
e nomeados per portaria do Director, pelo prazo de dez annes, 
prazo este que poderá ser renovado pela Congregação, at tendendo 
ao valor des cursos professados, á dedicação ao ensino e á pu
blicação de trabalhos de real valor.

Â rt. 75 — A docência livre será obtida em uma unira época 
do anno, na segunda quinzena de outubro, abrindo-se e encerran
do-se as inscripções na segunda quinzena de setembro.

Paragraphe unico. Para a inseripção do concurso de docente 
livre será indispensável que o candidato seja diplomado no curse 
em ,que pretender a docência livre.

Art. 76 — O titulo de docente livre será obtido mediante
concurso prestado perante a Congregação, com as seguintes provas :

a)  defesa de uma these de livre escolha ;
b)  prova pratica ;
c)  dissertação de eineoenta minutes sobre pen to tirado á sort \  

com antecedencia de vinte e quatro horas, dentre os de uma lista 
appro va d a pela Congregação.

A rt. 77 — O concurso de docente livre e o respectivo julga
mento obedecerão, no que for applicavel, ás regras relativas ao
concurso para professores cathedraticos.

Art. 78 —' Aos candidatos á docência livre que tiverem obtido 
média final inferior a. 7 (sete) não será conferido o respectivo 
titulo e, só passados dois an nos, poderão elles ser admit tidos a 
novo concurso, não podendo neste período concorrer* á vaga 
de professor cathedratico.

Art. 79 — Os professores de desenho serão nomeados por con
curso, que constará das seguintes provas :

a)  prova pratica ;
b)  prova didaotica oral.
§ Io — Acs concursos e seu julgamento serão appliçadas as 

disposições que, sobre concursos de professores em geral, estão 
contidas no decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, e no 
presente regimento.

§ 2° —  As provas serão effcetuadas de accordo com o pro
gramma previamente formulado pela Congregação.

§ 3o — Só poderão inscrever-se no concurso es diploma
dos em engenharia.



A rt. 80 —  Os professores que at tingirem a idade ae sessenta 
e cinco annos serão postos em disponibilidade com todas as van
tagens pecuniárias a que tiverem direito na data da dispo
nibilidade .

Art. 81 — O professor que contar mais de vinte e cinco au
nes de exercício 110 seu cargo poderá ser posto em disponibilidade, 
si o requerer, com as mesmas vantagens.

A r t . 82 — O professor que contar mais de trinta annos de 
t-xercicio no seu cargo será posto em disponibilidade, com as 
mesmas vantagens.

A r t . 83 — O Director, assim que um professor incida nos 
preceitos dos artigos anteriores, levará 0  facto ao conhecimento da 
Congregação, que será logo convocada, e do Governo, por intermé
dio do Departamento Nacional do Ensino.

Paragraphe unieo. Si, 110 prazo de trinta dias, a Congrega
ção, ouvido o professor, verificar a existencia das condições para 
a sua disponibilidade, deverá propol-a ao Governo, que a de
cretará no prazo de quinze dias. Findos aquelles trinta dias 
sem que a Congregação se pronuncie, o Governo, devidamente in
formado por intermedio do Departamento Nacional do Ensino, 
decretará a disponibilidade.

CAPITULO VII

O EN SIN O  PRATICO

A r t. 84 —  Para auxiliar o ensino pratico que deva ser mi
nistrado na Escola, haverá um gabinete bem in st aliado e bem 
mantido para cada uma das cadeiras de applicação e um gabinete, 
nas mesmas condições, para as duas aulas.

Paragrapho unieo. Emquanto a Congregação o julgar possí
vel. haverá um só gabinete para cada um dos seguintes grupos 
de cadeiras, indicadas de ac cor do com a enumeração dada no 
art. 2 o :

Io) cadeiras V III e X IX  ;
2°) cadeiras IX  e X I ;
3o) cadeiras X IV  e X V I.
A rt. 85 —  Cada gabinete ficará a cargo de um conservador, 

que servirá sob as ordens dos respectivos professores, de accordo 
com as instrucções em vigor.



§ Io — Ao gabinete da cadeira XII. emquanto estiver divi
dido como actualmente, serão attribuidos dois conservadores, desi
gnando o professor competente aquelle a quem a chefia deva caber.

§ 2o — Cada um dos gabinetes das cadeiras X V III e XXX 
ter t um auxiliar de mecânico ; a de n . XXX' terá, a é̂m. disso, um 
mecânico,-percebendo diaria de accordo cem os recurs s < r- 
çamentarios.

§ 3 o —. Para a boa conservação des instrumentos sc ien tifics 
existentes nes gabinetes, haverá uma pequena officina mecanica 
de precisão, dotada des recursos compatíveis com as des
pesas gera es da Escola.

§ 4o — Os cabinet cs das cadeiras XXX* II. XXX III e
, emquanto não for possível separal-cs, terão o mesmo 

numero actual de funccicnarios.
A rt. 8 6  — Para os trabalhos de cada gabinete em que, a juizo 

da Congregação e por proposta do respectivo professer, pa
recer isso conveniente e util ao ensino, haverá auxiliares de 
instrucção pratica.

§ 1 ° .— O numero de auxiliares será fixado pela Con<rretra
ça o em cada anno lectivo, de conformidade com o numero de 
alumnos matriculados nas cadeiras correspondentes.

§ 2 o — O auxiliar será sempre iim alumno matriculado num 
dos cursas a que pertençam as cadeiras, percçberá rratificação 
mensal de 150$U00 e será nomeado pelo Director, sob proposta 
escripta do professor a cujo ensino ficar affecto, para servir 
a^evas durante um anno lectivo. Poderá, entretanto, a juizo do 
Director e ainda por proposta do professor, ser novamente no
meado por um anno lectivo, si continuar como alumno ma
triculado naquede mesmo curso.

A rt. 87 — Para os services braça es e de asseio de cada um 
des gabinetes, admittirá o Director es serventes que forem ne
cessário^, dentro des recursos disponíveis.

Art. 8 8  — Todo o pessoal de um gabinete será de inteira 
confiança do Director e des respectivos professores, de cuja 
proposta escripta depende a nomeação. Ao Director será licito 
exoneral-o quando o julgar conveniente, cabendo aos professores 
apresentar proposta para a substituição.

§ 1° — Cabe também acs professores propor a exoneração de 
qualquer dos auxiliares des seus cursos.
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§ 2° — Em cada um dos gabinetes haverá um livro de ponto, 
aberto e encerrado pelo Director, com as folhas rubricadas pelo 
Secretario, livro em que deverá assignai* á entrada e rubricar á
sahida, ncs dias uteis, o pessoal que ahi servir.

§ 3° —  O Director e os professores poderão examinar esses 
livres, rubricando-os sempre que o entenderem.

§ 4o —  Encerrado pelos professores respectivos o ponto de 
cada mez, será o livro apresentado á Secretaria para que se or
ganize a folha da f  requeue ia.

A l t . 89 — Ao conservador incumbe :
a)  ter sob sua guarda e responsabilidade o material te-

chnieo e scientifico do gabinete e cuidar da conservação
dos appareilles, instrumentes e demais objectes, quer durante o 
anno lectivo, quer no période de férias ;

b)  fiscalizar o trabalho dos serventes, fazendo que estes 
tratem do asseio do recinto, moveis e objectos utilizados nos cursos 
theoricos e práticos;

c)  verificar si, á hora competente, são fechadas as janellas e 
portas do gabinete e entregar á Portaria a chave da. porta prin
cipal do mesmo gabinete ;

d)  prevenir opportmiamente os professores de tudo quanto 
possa faltar ao gabinete ;

e)  preceder, no fim do anno lectivo, a um inventario do ma
terial que lhe está confiado, apresentando-o aos professores, que 
delle, uma vez verificado de accordo com o Contador, remet te
rão cópia á Directo ria ;

/ )  cumprir as determinações que receber dos professores a 
que estiver immédiatamente subordinado ; .

çj) responder peles objectes que desapparecerem ou se dete
riorarem fóra das experiencias e preparações dos cursos, assim 
como por todas as perdas e damnos occorridos no gabinete, si não 
for reconhecida como autora outra pessoa.

A rt. 90 —  Aos serventes que estejam em serviço de gabi
netes incumbe a execução dos trabalhos braça es que lhes forem 
determinados e especialmente do asseio dessas dependence as.

A rt. 91 —  Os assistentes e chefes de curso organizarão, 
até o diaí 31 de dezembro de cada anno, em livro especial aberto 
e encerrado peio Director e rubricado em todas as folhas pelo 
Secretario, um inventario de tedos rs appareilles e mais objectos 
pertencentes ao gabinete ; e nesse mesmo livro serão lançadas as 
novas aequisições feitas para o augmento do apparelhamento do
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gabinete e as relações des objectes e utensílios que ficarem fóra 
de uso 110 correr do anno lectivo. O inventario inicial e as rela
ções dos accrescimos e baixas serão visados e conferidos pelo 
respectivo professer, que verificará a exactidão de tudo com o 
Contador e enviará cópias a ut lient icaclas á Directoria, até 31 
cie janeiro do aimo seguinte.

Art. 92 — Cada gabinete terá um livro de pedidos com ta
lão e nenhum fornecimento, salvo o de prompt o pagamento, será 
feito sem o respectivo pedido, assignaclo pelo conservador, visado 
pelo professor competente e autorizado pelo Director.

§ Io — O livro de talão será preparado de modo (pie de 
cada pedido formulado fique minuta no talão e sejam extra hid as 
duas vias, que, assignadas pelo conservador, visadas pelo pro
fessor competente e despachadas pelo Director, serão entregues ao 
fornecedor para que devolva uma, junta á nota de entrega do 
fornecimento, e remia a outra á conta para o devido processo.

§ 2o — Antes de autorizado o pagamento da conta, a Se
cretaria a enviará ao professor para que informe, por esc ri pt o, no 
verso do documento, si foi recebido em ordem o fornecimento, 
si são exactos cs preços, si as parcel las e a addição final estão 
certas e si já estão lançados no livro de entradas e sah idas os 
objectos fornecidos.

Art. 93 —- Haverá também, para os serviços especiaes do ga
binete das cadeiras X X V II, X X V III e X X IX , um mecânico 
electricista e um ajudante, percebendo vencimentos respectiva
mente iguaes aos des assistentes e conservadores e podendo ambos 
ser aproveitados em trabalhos de outros gabinetes, a juizo do 
Director.

Paragrapho unico. A nomeação do mecânico e do ajudante
que poderão ser contract ados, far-se-á de forma analoga á 
dos conservadores.

Art. 94 —  No começo de cada periodo do anno lectivo, se
gundo os orçamentos apresentados pelos professores e dentro dos 
recursos disponíveis, distribuirá o Director pelos di 
netes um terço da quota destinada a prompte pagamento no
mesmo periodo, para attender ao que for mais urgente, ficando c 
excedente para distribuição ulterior.

ersos g
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CAPITULO V III

O REGIM E ESCOLAR, AS M ATRICULAS E OS EXAMES

A rt. 95 —  O a mio escolar será dividido em dois périodes; o 
primeiro, de Io de abril a 15 de julho; o segundo, de Io de 
acosto a 15 de novembro.

§ 1 —  A data fixada para a abertura dos cursos não poderá 
ser transferida sinão em caso de calamidade publica, por acto do 
Ministro da Justiça e Xegocios Interiores e proposta da Con
gregação.

§ 2o —  Os períodos de 15 a 31 de julho e de Io de janeiro 
a 1 ° de março serão considerados de férias escolares.

A rt. 96 — O ensino de cada cadeira será dado pelo respe
ctivo professor, em prelecções de cincoenta minutos cada uma e 
lições praticas. Em cada semana, o numero de prelecções será, 
no minimo, de tres e, no maximo, de cinco; as lições praticas 
não serão mais do que duas, para cada turma de âlumncs.

§ 1 °  —  As lições praticas serão dadas com o concurso dos 
auxiliares de ensino.

§ 2o —  A Congregação fixará annualmente, até quinze dias 
antes da abertura dos cursos, o numero das prelecções e das 
'icões praticas de cada uma das cadeiras, dentro dos limites esta
belecidos neste artigo e por proposta do professor.

Art. 97 —  0  ensino de cada, aula será dado pelo respectivo
professor, em tres lições por semana.

Paragraphe unico. A Congregação annual mente, até quinze 
dias antes da abertura dos curses, determinará o tempo 
maximo das lições de cada aula, de accordo com as conveniên
cias do ensino.

A rt. 98 —  A frequeneia dos alumnes é obrigatória.
§ Io —  0  alumno que deixar de comparecer a trinta prele

cções ou um terço das lições praticas de qualquer das cadeiras,
durante o anno lectivo, ficará impedido de prestar o respectivo
exame.

§ 2o —  Em cada cadeira, o numero de trabalhos práticos ou 
nrovas parciaes, com julgamento, não será inferior a dez em cada 
anno lectivo.

§ 3o —  O alumno que, durante o anno lectivo, deixar de com
parecer a trinta lições da aula que deva cursar, ficará impedido 
de prestar o respectivo exame.



§ 4o — Em cada aula, o numero de desenhos apresentados 
pelo alumno, para obter mscripção 110 exame, será, 110 mínimo, 
cie oito-.

Art. 99 — A matricula effectuar-se-á nos quinze dias prece
dentes ao da abertura dos cursos, de accordo com 0  decreto nu
mero 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, e com este regimento.

Art. lUO — Para a matricula no primeiro anno do curso 
geral, os candidatos a requererão, provando :

a)  idade minima de 16 annos;
0 ) bom comportamento moral ;
c)  identidade de pessoa, mediante a respectiva carteira ;
d)  appro vação 110 exame vestibular ;
e) classificação, neste exame, dentro do numero máximo dv 

matriculas annualmente fixado, ou prova de que algum dos clas- 
siticados nesse numero não se matriculará, de modo a ha
ver vaga ;

/ )  prova de pagamento da respectiva taxa.
Art. 101 — Duraijte 0  mez de fevereiro, o Director proporá 

ao A in ist ro da Justiça e Nego cios. Interiores, por intermedio do 
Director Geral do Departamento Nacional do Ensino, a fixação 
do limite annual para as matriculas no Io anno do curso, tendo 
em vista as possibilidades da efficiencia do ensino.

§ Io — Approvada esta proposta pelo Ministro, dentro do 
numero íixado, serão permittidas as matriculas.

§ 2o — As matriculas far-se-ão 11a rigorosa ordem de classi
ficação dos candidatos japprovados em exame vestibular, salvo o 
disposto 110 paragrapho seguinte ou a occurrencia de vagas que, 
por qualquer motivo, se verificarem entre os classificados 110 nu
mero íixado e que deverão ser preenchidas pelos collocados 11a 
ordem successiva dos approvados.

§ 3o — Entre os approvados no exame vestibular, terão pre
ferencia para a matricula, independente da ordem de classifica
ção, os bacharéis em sciencia e letras.

Art. 102 — Para a matricula em qualquer dos outros annos 
do curso geral ou nos cursos de engenharia, deverão os alumnos 
apresentar requerimento instruído com o certificado de approva- 
ção em todas as cadeiras do anuo anterior e recibo de pagamento 
da respectiva taxa.

A rt. 103 — Será permitt.ida aos alumnos que dependam de 
uma só materia de um anno a matricula nessa materia de que de
pendem e a matricula no anno seguinte, afim de poderem pres
tar as provas de trabalhos práticos e as finaes.



Paragraphe) unieo: Neste caso, deverá cada alu ma o juntar 
ao requerimento o certificado de que só depende de uma ma 
teria e o recibo de pagamento das taxas de matricula dessa 
materia e das do anno seguinte.

A r t . 104 —  A cada alumno matriculado será fornecido 
um cartão de identificação, igual ou semelhante ao actual
mente adoptado.

Paragrapho unie o. Na séde da Escola e dependencias, cada 
alumno deverá trazer sempre comsigo esse cartão e apresentai-o. 
quando lh ’o determine o Director, o Vioe-director ou qual
quer dos professores, para a identificação pessoal ou simples 
medida de disciplina.

A r t . 105 —  Durante os períodos lectivos serão obrigatoria
mente realizados trabalhos práticos, segundo o programma apre
sentado pelos professores e appro va do pela Congregação.

A r t . 106 —  Dos trabalhes práticos de cada alumno fi -ará, 
sempre que for possível, a juizo da Congregação, um relatorio, 
memoria de script iva ou documento analo^o. em que o professor 
do curso respectivo lançará a nota.

A rt. 107 —  Além dos trabalhos práticos realizados durante o 
anuo lectivo, serão feitas visitas a obras em construeção, fabri
cas e installações em funccionamento, segundo programmas apre
sentados pelos professores cathedraticos antes do inicio do se
gundo period o .

Paragrapho unieo. Taes visitas poderão ser feitas dentro de 
trinta dias contados a partir do inicio das* férias ou durante o 
anuo lectivo, sem prejuizo dos cursos.

A rt. 108 —  Haverá uma só época para o exame vestibular,
de 16 a 26 de março, e duas épocas para os exames de todas
as matérias do curso, começando a primeira em 1 ° de dezembro 
e terminando improrogavelmente em 31 do mesmo mez, começan 
do a segunda em 2  de março e terminando improrogavelmente em 
15 do mesmo mez.

§ 1 ° —  O alumno que tiver seis reprovações durante o
curso não poderá continuar.

§ 2o —  A data do inicio dos exames só poderá ser adiada na 
fórma prevista no decreto n . 16.782- A, de 13 de janeiro de 1925.

§ 3o —  Em caso de grande affluência de examinandos, o D i
rector antecipará para 25 de novembro o inicio dos exame>
de primeira época.

A r t . 109 —  A inscripção para os exames terá Iogar nos dez 
dias precedentes áquelle em que os mesmos devam começar.



Paragraphe unico. A data da abertura da inscripção será 
annunciada per edital affixado na Escola e publicado em um jor
nal de grande circulação, cem quinze dias de antecedencia.

Art. 110 —  O candidato a exame vestibular deverá apresen
tar os seguintes documentes :

a)  identidade de pessoa, comprovada nas mesmas condições 
definidas no art. 206 do decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro 
de 1925, e attestado de vaccinação antivariolica ;

b)  certificado de approvação final nas matérias do 5° anno 
do curso secundário, passado pelo Collegio Pedro II, por 
instituto congenere equiparado ou por instituto que haja obtido 
juntas de exame, na fórma prescripta pelo citado decreto ;

c) recibo do pagamento da taxa de inscripção para o exa
me vestibular.

Paragraphe unico. O candidato que tiver certificado de 
curso gymnasial complet/) feito no extrangeiro, aut lient icado pela 
autoridade consular brasileira e acompanhado de prova officiai 
île que o titulo exhibido é acceito pelos estabelecimentos de en
sino superior do paiz que o expediu nara a respectiva matricula, 
poderá, desde jque comprove a reciprocidade para com os certifica
dos dos cursos secundários brasileiros, inscrever-se no exame ves
tibular, apresentando certificado de approvação, obtida nos termos 
da letra b deste artigo, em exames de pertuguez, geograpiiia do 
Brasil e historia do Brasil.

Art. I l l  — O exame vestibular comprehend erá oro va es- 
cripta, prova oral e prova pratica.

Paragraphe unico. Esse exame será julgado por uma com- 
missão escolhida pelo Director entre os professores da Escola que 
não tenham leccionado particularmente qualquer das matérias que 
constituem o mesmo exame, presidindo á commissão o Vice-dire- 
ctor ou, na falta delle, um professor que o Director designará.

Art. 112 — O exame vestibular versará sobre algebra ele
mentar e superior, geometria, trigonometria plana e espherica, 
desenho linear e geometrico, geometria descriptiva (ponto, recta 
e plano) e noções de geometria analytica.

Art. 113 — O candidato a exame de primeira época dos cur
sos juntará ao requerimento cs seguintes documentos :

a)  prova de estar matriculado;
b)' recibo de pagamento das taxas de frequencia e de exame, 

referentes a cada materia ;



c)  declaração do professor competente de que realizou, no 
min imo, très quartos dos trabalhes práticos determinados pelo 
mesmo professor, tendo cbtido média geral igual ou superior a 
quatro ;

d)  prova da frequência, nos termos deste regimento.
A rt. 114 — O candidato a exame de segunda época deverá

juntar ao requerimento cs seguintes documentes :
a) prova de estar matriculado ou transferido para a Escola;
b)  recibo de pagamento das taxas de frequeneia e de exame, 

referentes a cada materia ;
c)  declaração do professor competente de que executou, no 

minimo, très quartos dos trabalhos práticos determinados pelo 
mesmo professor, tendo obtido média geral igual ou supe
rior a cinco.

§ Io —  Só poderão comparecer a exame de segunda época 
cs alumnos que tenham sido reprovados em uma só matéria do 
curso, nos exames da primeira época, e os que não tenham podi
do, por motivo de moléstia, prestar exames na primeira época.

§ 2o — Os alumnos que não tenham a realização de traba
lhos práticos a que se refere o item b não poderão prestar exame.

§ 3o —  Não poderão prestar exame os alumnos que tiverem 
dado mais de trinta faltas nos cursos de cadeiras que não com
portarem realização de trabalhos práticos, vigorando para as 
outras o que dispõe o art. 98, no § Ia.

Art. 115 —  Os exames constarão de uma prova oral e de
uma pratica para cada cadeira ou aula.

A rt. 116 —  Constituirão a commissão examinadora um pre
sidente e dois examinadores, fazendo parte da mesa professo
res e docentes livre# da materia e, quando necessário, professores 
ou docentes livres de outras matérias.

A rt. 117 —  Sempre que o numero de alumnos determinar 
impossibilidade da conclusão dos exames no período regulamentar, 
o Director constituirá mesas examinadoras supplementäres, com
postas dos mesmos membros ou de outros examinadores, procuran
do aproveitar quanto pcssivel professores e docentes livres de 
terias que tenham affinidade com as disciplinas objecto 
dos exames e chamando cada dia duas ou mais turmas de exami
nandos para cada materia.



Art. 118 —  A prova pratica, para todos os examinandos da 
mesma cadeira ou aula, será realizada em commum ou por turmas, 
a juízo da commissão examinadora. A prova oral será presta
da por turmas de seis examinandos, no máximo.

Art. 119 —  As provas praticas versarão sobre a instru
ção pratica que tiver sido ministrada e poderão involver a re
solução de questões.

A rt. 120 —  Qualquer das provas oraes cu praticas será effe- 
etuada, na primeira época, sobre ponto sorteado dentre os estabe
lecidos numa lista que, organizada pelo professor e approvada pela 
Congregação no começo da segunda quinzena de novembro, com-
prehenderá toda a materia leccionada.

§ 1 ° — Cada ponto de prova oral deverá versar sobre tres
partes do programma.

§ 2o — Cada ponto de prova pratica devera versar sobre as 
partes do programma que, em numero e especie, a Congregação 
estabelecerá opportun a mente cada anno.

Art. 121 — Na segunda época, a lista dei pontes, organizada 
pelo professor e approvada pela Congregação ou juntamente com 
a lista para a primeira época cu no começo da segunda quinzena 
de fevereiro, comprehenderá a materia de todo o programma.

s I o — Cada ponto versará sobre quatro partes do program
ma, no minimo.

§ 2 o — Quanto á prova pratica, á Congregação caberá, op
portun am ente, proceder, a d instar  do disposto no § 2 o do art. 1 2 2 .

Art. 122 — O sorteio do ponto de cada prova, em qualquer 
das épocas, deverá effectuar-se na sala em que tiver de ser rea
lizada a mesma prova.

§ Io —- Para a prova oral, este sorteiro será feito no mo men - 
. to da arguição.

§ 2o — Para a prova pratica, o sorteio será feito uma hora 
antes de se effectuar a prova.

A rt. 123 — O tempo concedido para a realização da prova 
pratica será marcado pela commissão examinadora, mas nunca 
deverá exceder seis horas, ficando absolutamente vedado aos exa
minandos, durante a prova, communicar-se entre si e, salvo per
missão expressa da. mesma commissão, consultar quaesquer livros 
ou notas.

§ Io — O examinando que infringir esta disposição será 
chamado á ordem pela commissão e, no caso de reincidência, 
perderá o direito de prestar o exame da cadeira na época em 
que o facto se dér.



§ 2 o —  No acto de entregar a prova pratica, assigna vá cada 
examinando, perante a ccmmissão, um termo desse acto, em duas 
vias. das quaes uma será archivada na Secretaria juntamente com 
a preva e a outra ficará com a commissão.

A r t . 124 —  Nos exames da primeira época, a arguição na 
prova oral durará vinte minutos, no maxi mo, e dez, no min imo, 
para cada examinador, e, nos da segundo época, trinta minutos, 
n* máximo, e quinze, 110 min im o.

A rt. 125 —  O julgamento des exames será feito ccm a média 
geral das netas dadas pelos examinadores a todas as provas pres
tadas, desprezando-se, na apuração final, as fracções inferiores a 
um meio e contando-se como uma unidade as superiores.

§ Io —  Cada examinador dará a cada prova um gráo, de 
zero a dez, sem fracção, considerando-se ap provado 0  alum no cuja 
média geral seja igual ou superior a quatro 11a primeira éptea e 
igual ou superior a cinco 11a segunda.

§ 2 o —  Na primeira época, considerar-se-á approvado sim
plesmente o alumno que obtiver média geral igual ou superior a 
quatro, até seis exclusive ; plenamente quando a média for de seis 
a dez exclusive ; e com distineção quando obtiver média geral dez.

§ 3o —  Na segunda época, considerar-se-á approvado sim
plesmente o alumno que obtiver média geral igual ou superior 
a cinco, até sete exclusive ; plenamente quando a média for 
de sete a dez exclusive ; e com distineção quando obtiver 
média geral dez.

Art. 126 —  Terminados todos os exames de uma cadeira ou 
aula, a commissãõ examinadora organizará a classificação das res
pectivas notas e gráos e a lavrará em uma caderneta apropriada, 
extrahindo a Secretaria duas cópias, uma para ser affixada 
11a Portaria e a outra para ser enviada ao Di ari o Off i cial  e 11 elle 
publicada.

Paragraoho unico —  O Secretario fará 0  termo dessas classi
ficação em livro especial dal Secretaria, por meio de cópia fiel do 
que registrar cada uma das cadernetas, e o assignará, attes- 
tando-lhe a • exactidão.

Art. 127 —  A importância das taxas de exame será distri
buída integralmente entre os membros da commissão exami
nadora .

A rt. 128 —  Nenhum examinando será, na mesma época, cha
mado mais de uma vez para fazer qualquer das provas de uma
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cadeira ou aula, salvo si, no prazo de vinte e quatro horas, jus
tificar, por escripto, perante o Director, impedimento devido a
enfermidade ou outro motivo de força maior.

Art. 129 —  O examinando que, depois de tirado o ponto,
não comparecer na prova respectiva ou que, tendo comparecido, 
se recusar a fazel-a ou não a terminar, não1 terá direito a novo 
exame da materia na mesma época, salvo justificação apresenta
da por escripto, dentro de vinte e quatro horas, ao Director
e acceita pela commissão. _ _ . , .

Paragraphe unico — A justificação, porem, nao cabera, si o
examinando se tiver retirado depois de iniciada a arguição, era 
prova oral, pelo segundo examinador, caso em que a commissão 
deverá julgar o examinando, considerando a prova como con
cluída .

Art. 130 — Os docentes livres não poderão ter, frequenta
dos por alumnos da Escola, cursos particulares, remunerados, das 
matérias que ensinarem officialmente.

§ l<> — A mesma prohibição é extensiva aos assistentes.
§ 2 o — O docente, terminando o programma antes do encer

ramento do période lectivo, deverá proseguir no curso, desenvol
vendo ou repetindo as partes theoricas ou praticas considera
das mais importantes.

Art. 131 — Para se verificar a presença do professor ou do
cente livre e conhecer a frequencia de seu curso, ao fim de cada 
lição, ser-lhe-á apresentada pelo bedel uma caderneta, aberta e 
encerrada pelo Director, rubricada, em todas as folhas pelo Se- 
rretario e ende o mesmo bedel fará a indicação do numero da
lição professada, de sua data e do numero dos alumnos presen
tes. O professor ou docente livre verificará a exactidão das indi
cações feitas, mencionará a materia do ponto do programma 
explanado e encerrará a declaração com a assignatura ou
rubrica.

Paragraphe unico. Em caso de falta collectiva dos alumnos, 
cumpre ao professor ou docente livre declarar na caderneta a ma
téria que deveria ser explanada na lição do dia e que será 
considerada como explicada.

Art. 132 — Cs cursos officiaes dos docentes livres obedece
rão em tudo ás normas geraes dos cursos das cadeiras e
aulas da Escola, sendoj applicadas áquelles cursos as disposições 
do artigo anterior.
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Art. 133 —  A taxa de matricula será paga de 16 a 31 de
março improrogavelmente, assim eomo a taxa de frequencia do 
primeiro période. A taxa de frequencia do segundo periodo será 
paga de Io a 15 de agosto. As taxas de exames serão pagas 
antes da inscripção.

A r t . 134 — 1 Ficam estabelecidas, de accordo com a tabella 
annexa, as seguintes taxas : taxa de exame vestibular ; taxa de 
matricula em qualquer des annos da Escola ; taxa de frequencia 
por anno ; taxa de frequencia de cadeira de dependencia ; taxa de 
exame ; taxa de transferencia.

A lt .  135 — O alumno communicará á Secretaria a sua resi
dência e as mudanças que fizer.

A it . 136 —  Em todos os annos dos cursos serão admittidos 
cinco alumnos gratuitos ; o primeiro será o que tenha obtido mé
dia mais elevada de approvação no exame vestibular ou no anno 
anterior, decidindo o Director em caso de empate ; o segundo 
será indicado pelo Governo ; e os tres restantes serão escolhidos 
pelos proprios collegas de anno, em reunião que, presidida pelo 
Vice-director, se realizará até o dia 25 de março, mediante con
vocação feita pelo Director com quinze dias de antecedencia, pelo
menos.

Paragrapho unico —  Fica entendido que a gratuidade, neste 
caso, só poderá ser concedida ao alumno appro va do com média 
geral de anno superior a sete, salvo quando a matricula for no 
Io anno do curso geral.

A rt. 137 — A Escola observará e fará observar, no que lhe 
caiba, o principio estabelecido no art. 241 do decreto n. 16.782 A, 
de 13 de janeiro de 1925, que diz : “ As escolas officiaes e equi
paradas estão obrigadas a cooperar na manutenção da disci
plina geral, respeitando reciprocamente as pena1 idades por
ellas impostas” .

A rt. 138 —. O horário aos trabalhes escolares, estabeleci 
pelo Director, não dependerá de quaesquer limites fixados para os 
trabalhos nas repartições publicas.

A rt. 139 — Os alumnos que, approvados no exame vestibular 
de outra escola de engenharia equiparada á Escola Polytechnica, 
p_ão possam ali obter matricula, em virtude da limitação estabele
cida pelo decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, poderão 
conseguil-a nesta Escola, desde que haja vagas, nos termos do 
§ 2 do art. 207 do mesmo decreto.



39

A rt. 140 — E* nulla a inscripção de matricula feita com do
cumento falso, assim como nullos sáo todos os actos que a ella 
se seguirem; e aquelle que por esse meio a pretender ou obti
ver, além da perda da importância das taxas pagas, ficará sujeito 
ás disposições do Codigo Penal e inhibido, pelo tempo de dois 
annos, de se matricular ou prestar exame em qualquer dos esta
belecimentos de instrucçãn federaes ou a estes equiparados.

Paragraphe unico — Os documentos sobre os quaes recaiam 
suspeitas de falsificação e os declaradamente falsos deverão ser 
immediatamente remettidos ao Director Geral do Departa
mento Nacional do Ensino.

CAPITULO XT

O REGIME DISCIPLINAR

Art. 141 — A policia escolar tem p o iy im  manter, no seio da 
corporação, a ordem* e a moral.

Art. 142 — O Director, nos termos do decreto n. 16.782 A, 
de 13 de janeiro de 1925, e nos do presente regimento, providen
ciará sobre a policia-escolar, fazendo a communicação opportuna 
e promovendo ou admittindo recurso, quandoi caiba, aos seus 
superiores hierarchicos.

Art. 143 — As penas disciplinares são as seguintes :
a)  advertência particular, feita pelo Director;
b) advertência publica, feita pelo Director em presença de 

certo numero de professores;
c)  suspensão por um ou mais períodos lectivos;
d)  expulsão da Escola;
e) exclusão dos estudos em todas as escolas brasileiras, offi- 

ciaes ou equiparadas.
§ } °  — As penas disciplinares das letras a, b e c são de 

attribnição do Director: as das letras d  e e competem ao Minis
tro da Justiça e Negocios Interiores.

§ 2o —- Estas penas não isentam da responsabilidade penal
em que haja o infractor incorrido.

Art. 144 — Incorrerão nas penas comminadas no artigo an
terior, letras a e b os alumnos que :

I — faltarem ao respeito que devem ao Director ou a qual
quer membro da corporação docente;

I — desobedecerem ás preseripções feitas pelo Director ou 
por qualquer membro da corporação docente;



III —  of fenderem a honra de seus collegas ;
IV  —  perturbarem a ordem ou tiverem procedimento desho- 

nesto nas aulas ou no recinto da Escola ou de qualquer das suas 
dependencias ;

V —  inscreverem, por qualquer modo, qualquer coisa nas 
paredes do edifício da Escola ou de qualquer de suas dependen
cias cu destrui rem os editaes e avisos nellas affixados;

VI —  danmificarem os instrumentos, apparelhos, modeles, 
mappas, livros, preparações, moveis e outros objectos da Escola cu 
qualquer de suas dependencias, sendo, nestes casos, tambem obri
gados á indemnização ou substituição da coisa damnificada ;

V III —  dirigirem injurias aos funccionarics administrativos.
A rt. 145 —  Incorrerão nas penas do art. 143, letras c, d  e e, 

conforme a gravidade do caso, os alumnos que n
I —  reincidirem nos actos mencionados no artigo anterior ;
II —  praticarem actos immoraes dentro da Escola ;
III —  dirigirem injurias verbaes ou escriptas ao Director, a 

algum membro do corpo docente ou rs autoridades const it uidas-
IV  — aggredirem o Director, qualquer membro do corpo do

cente, funccionarios do ensino ou autoridade constituida ;
V —  commetterem faltas sujeitas á saneção das lei pena es.
A rt. 146 —  Si. o Director julgar que o facto merece as pe

nas indicadas nas letras c, d  e e do art. 143, mandará abrir in
quérito, inquirindo testemunhas do facto e ouvindo o accusado. 
Esse inquérito será communicado ao G-overno.

§ Io —  A convocação para o inquérito disciplinar será feita
pelo Director, por escripto.

§ 2o —  Durante o inquérito, o accusado não poderá ausentar- 
se nem obter transferencia para outro instituto.

Art. 147 —  Nos casos em que seja imposta pena. será a de
cisão communicada, por escripto, ao alumno culpado, com as 
razões que a determinarem.

Art. 148 —  Os professores, docentes livres e demais auxi
liares do ensino serão passiveis das penas de simples adver
tência, suspensão e perda do cargo.

A rt. 149 —  Incorrem nas referidas penas os membros do ma
gistério :

I —  que não apresentarem os seus programmas em tempo 
opportuno ;

II — que faltarem aos exames ou ás sessões da Congregação, 
sem motivo justificado ;
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H I — que deixarem de comparecer para desempenho de seus 
deveres, por mais de dez dias, sem causa participada e justificada ;

IV —  que abandonarem as suas funcções por mais de seis 
mezes, sem licença, ou delias se afastarem por quatro annos con
secutivos, para exercer funcções extranhas ao magistério, excepto 
as de eleição' popular ;

V — que faltarem com o respeito devido ao Director, a quaes- 
cjrer autoridades do ensino, aos seus collegas e á propria dignida
de do magistério ;

VI — que se servirem da sua cadeira para pregar doutrinas 
subversivas da ordem legal do paiz.

Paragraphe unico — Os docentes que incorrerem nas culpas 
definidas lies ns. I a  III ficarão sujeitos, além do desconto em 
folha de pagamento, á advertência applicada pelo Director ; cs 
que incorrerem na do 11. V soffrerão a pena de suspensão, im
posta pelo Director, por oito a trinta dias; e os que incorrerem 
na do n. IV perderão 0  cargo, por communicação do Director e 
acto do Governo, quando for da competência deste ; os que in
correrem na do n. VI serão suspensos, por acto do Governo, pelo 
tempo que a este parecer conveniente, até um anno.

A rt. 150 — Perderá um terço des vencimentos, durante os 
mezes de férias de janeiro e fevereiro, 0  professor que, em exér- 
eicio do cargo, não leccionar integralmente 0  programma do 
curso por elle dirigido. Os docentes livres, nas mesmas condi
ções, perderão o direito á metade das taxas que lhes couberem, 
relativas ao segundo' periodo lectivo, para 0  que a Thesouraria 
conservará essa parte em seu poder, até que o Direct cr autorize
o pagamento.

Art. 151 — Das penas applicadas cabe recurso para o Mi
nistro da Justiça e Négocies Interiores.

Art. 152 — Todos os funccionarios da Escola, quer os da 
administração, quer os dos gabinetes, ficam sujeitos ás se
guintes penas :

a)  advertência em particular ;
b)  advertência em officio registrado na Secretaria ;
c)  advertência na Directoria, em presença de professores ;
d)  suspensão por oito a noventa dias;
e ) demissão.
§ Io — Ao Director compete applicar, conforme a gravidade 

da falta ou faltas, as penas acima indicadas.



§ 2° — A appljcação da pena de suspensão por mais de
trinta dias e da de demissão será da competência privativa do
Governo, si o fmiccionario for de nomeação do Ministro.

§ 3o —  A  applicaçâo de qualquer das penas não isenta o
fmiccionario das responsabilidades, que, perante a legislação do
paiz, decorrerem porventura do delicto que tiver commet ti do.

§ 4o —  Ao Vice-director só poderão ser impostas penas pelo 
Ministro da Justiça e Négocies Interiores.

CAPITULO X
* « * S  B  I

%

OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

A rt. 153 —  Os serviços administrativos da Escola serão exe
cutados de accordo com o que dispõem o decreto n . 16.782 A, de 
13 de janeiro de 1925, e este regimento, pelas seguintes reparti
ções : Secretaria, Contadoria, Thesouraria e Elbliotheea, (pie
funccicnarão sob a autoridade immediata do Director.

Art 154 —  Para attender aos serviços a cargo dessas quatro 
repartições, disporá a Escola des seguintes functionaries :

a)  1  secretario ;
b)  1  contador ;
c) 1 thesoureiro ;
d)  1  bibliothecario ; ..
e)  1 sub-sec reta rio ;
/ )  1 sub-bibliothecario ;
g)  1  porteiro ;
h)  amanuenses ;
i )  conservadores ;
j )  bedeis ;
k)  serventes.
§ Io —  G  numero de functionaries de cada uma das quatro 

ultimas cathegorias será proposto pelo Director ao Ministro da 
Justiça e Negocies Intericres, por intermédio do Director Geral 
do Departamento Nacional do Ensino, quando for organizado o 
orçamento annual da despesa.

§ 2 ° —  O preenchimento das vagas dos funecionarios nomea
dos pelo Director far-se-á, quando possivel, por promoção, sendo 
dois terços por merecimento e um terço por antiguidade, a come
çar pelo merecimento.
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§ 3° — Excluem-se do preenchimento pelo accesso as vagas 
que se verificarem nos cargos sobre que o presente regimento dis
põe, em contrario, a proposito do provimento.

Art. 155 — Durante os mezes de janeiro e fevereiro, assim 
ccmo na segunda quinzena do mez de julho, poderá o Director, 
sem lesão, a seu juizo, dos serviços, conceder férias ao pessoal 
administrativo, de accordo com a legislação em viger.

SECÇÃO I

A SECRETARIA

A r i. Il/u — A Secretaria estará normalmente aberta, em 
rodrs cs dias uteis, das 1 0  ás 16 horas.

§ Io — Poderá extraordinariamente o Director ou, na sua 
ausência, o Secretario antecipar cu preregar as horas de serviço 
pelo tempo que for necessário, quando haja assumpto urgente a 
resolver ou não esteja em dia o expediente.

§ 2" — Durante o tempo que durarem as provas de concur
sos ou exames, assim ccmo emquanto estiver reunida a Congre
gação, permanecerá aberta a Secretaria.

Art. 157 — Todes cs papeis de expediente destinados á Es
cola entrarão pela Portaria, que é dependencia da Secretaria, e 
nor ella serão distribuídos devidamente.

Paragraphe unico — Os requerimentos serão, no acto do re
cebimento, pretocollados, entregando a Peitaria aos apresentantes 
cartões indicativos do prctccollo feito.

Art. 158 — A Secretaria, além dos livros necessários ao ex
pediente, a juizo do Director, terá em andamento cs seguintes :

Io) o de termos de posse do Director, professores e empre
gados ; 8

2 °) o de registro dos titulos d* nomeação dos empregades:
3o) o de matriculas em cada um dos annos lectivos;
4o) o de inseripeão de exames de cada anno lectivo;
5o) o de termos dos exames realizados;
6 o) o de registro das cartas o dirdomas expedidos;
7o) o de termos das defesas de these;
8 o) os de concursos;
9o) o de termos das penas imnostas aos atumnes;
1 0 °) o de termos das penas imnostas aos membros do corno 

decente e aos funccionarios da administração ;
1 1 °) o de apontamentos das faltas dos professores;



1 2 °) c de apontamentos das faltas dos funccionarios;
13°) o de prctocollo dos livros e papeis entregues pelo Se

cretario á Bibliotheca;
14°) o de inventários do archivo;
15°) o de registro de licenças;
16°) o de registro des termos de gráo;
17°) o de assentamentos do pessoal docente;
18°) o de assentamentos do pessoal auxiliar do ensino;
19°) o de assentamentos do pessoal administrativo;
*2 0 °) cs de assentamentos do pessoal discente;
2 1 °) o de protoccllo de papeis e documentes remettides ã 

Cqntadoria ;
22°) o de protoccllo cie papeis e documentes enviados á The- 

souraria; • ; - ;
23°) o de protoccllo de papeis e documentos remettidos á 

Bibliotheca ;
24°) o de prctocollo de papeis e documentos remettidos aos 

gabinetes.
A it .  159 —  A Secretaria funccicnará em duas ou mais salas 

contíguas : na primeira, em que deverá trabalhar o Secretario, 
será tolerado o ingresso aos alumnos ou seus procuradores para 
informações, inscripções e outras providencias; nas demais, des
tinadas ao serviço interno e ao archivo, só poderão ter ingresso, 
além do pessoal cla propria Secretaria, o Director, o Vice-directcr 
c cs professores.

Paraurapho unieo —  O archivo será confiado a funceionario 
determinado, designado para tal pelo Secretario e responsável 
pela conservação, ordem, disposição e classificação dos documen
tos, que só por determinação expressa do Director, a seu juizo, e 
em cases de chsci^ta necessidade, poderão ser temporariamente 
retirados por professores, para instrueção sobre serviços e in
vestigações de o re  os mesmos professores estejam incumbidos pelo 
Director ou a Qongregaçâc.

A rt. 160 — Servirão na Secretaria os amanuenses, bedeis e 
serventes que o Director lhe attribuir, em numero por elle fixa
do annualmente de accorde com o orçamento, sem prejuizo de 
outro pessoal auxiliar que, por motivo de serviço extraordi
nário. o mesmo Director admitta, dentro da capacidade dos re
cursos disponíveis.



Art. 161 — Tcdo o pc-sscal da Secretaria assign ar A diaria
mente, em livro especial, tanto á entrada como á sah ida, o ponto, 
uue ao Secretario cumpre regularmente encerrar, ás 10 horas e
15 minutos e ás 16 horas.

Paragraphe unieo —  Quando houver antecipação ou pro ro
gação das horas regulares, fará o Secretario no livro a decla
ração opportuna.

Art. 162 — Sob a responsabilidade directa do Secretario 
correrá a execução de todos os serviços a cargof da Secretaria, as
sim como a arrecadação, guarda e boa conservação dos moveis 
e mais objectos que lhes estejam affectos.

Art. 163 —  Ao Secretario compete ainda :
Io) mandar encadernar, no fim de cada anno, os avisos e 

r rdens do Governo, os officios do Director, do Departamento Na
cional do Ensino e da Reitoria da Universidade, as minutas ou 
cópias dos edit a es e das portarias do Director e dos officios por 
este expedidos ao Governo, ao Departamento Nacional do Ensino, 
á Reitoria, rs diversas autoridades do paiz e aos professores ou 
demais membros do corpo docente, assim como cópias das com
munie-ações eseriptas que tenham sido pelo Director enviadas
á Congregação ;

2 o) copiar ou mandar copiar, em livro proprio, com titulos 
distinct os, es inventários do material da Secretaria ;

3o) exercer a policia administrativa, não só e especialmente 
dentro da Secretaria, fazendo sahir os que perturbarem a boa 
ordem dos. trabalhos, mas ainda e geralmente em todo o edificio 
da Escola e suas dependencias, fiscalizando o serviço de 
todos os functionaries administratives, afim de dar circumstan- 
ciadas informações ao Director ;

4o) redigir e fazer expedir a correspondência do Director, 
inclusive os editaes e .avisos de convocação para as sessões da 
Congregação ;

5o) comparecer ás sessões da Congregação, cujas actas lavra
ra nas occasiões opportun as, sendo que este serviço preterirá qual
quer outro dos que lhe incumbem ;
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6 o) abrir e encerrar, assignando-os com o Director, todos os
termos referentes a concursos, docência livre, defesas de theses e
collação de gráos, as inscripções para matricula de alumnos e 
para exames ;

7°) lavrar os termos de posse dos professores e functionaries ;



8 o) fazer as folhas de frequencia do Director, professores e 
fimecionarios, apresentando-as 110 ultimo dia de cada mez ou 110 
primeiro do seguinte, para serem visadas pelo Director e envia
das á Contadoria e ao Departamento Nacional do Ensino;

9 o) providenciar sobre 0  asseio do edifício e inspeccionar a 
Portaria, tendo sempre em attenção a natureza e qualidade dos 
serviços e as cathegorias dos respectivos serventuários;

10°) encarregar-se de toda a correspondência da Escola que 
não for da exclusiva competência do Director;

1 1 °) informar, por escripto, cs requerimentos que tiverem  
dc ser submettidcs a despacho do Directed ou da Congregação;

12°) prestar, nas sessões da Congregação, as informações 
qtae lhe forem pedidas, para 0  que 0  Director lhe dará a palavra, 
quando julgar conveniente, não podendo, entretanto, discutir 
nem votar. . E

Paragraphe unico —  Os actos do Secretario ficam sob a im- 
mediata inspecção do Director.

A rt. 164 —- Ao Secretario, como chefe, que é, da Secreta
ria, fica subordinado 0  pessoal que nella serve, inclusive 0  da 
Portaria.

Art. 165 —  Na ausência do Director, nenhum funccionario 
administrativo, de qualquer das repartições e seja qual for a sua 
cathecroria, poderá retirar-se do serviço antes de terminar a hora 
do expediente, salvo prévio consentimento do Secretario, que, 
ouvidos os motivos apresentados, para tanto, pelo funccionario, 
cs levará ao conhecimento do Director, com a devida presteza.

A rt. 166 —  Além das obrigações normaes, estabelecidas neste 
regimento, 0  Secretario cumprirá quaesquer outras que lhe forem 
extraordinariamente commettidas pelo Director.

A rt. 167 —  Ao Sub-secret a rio compete auxiliar 0  Secretario 
110 desempenho das suas attribuições, seguindo, a respeito, as 
prescripções que receber ; 11a falta ou impedimento do Secretario, 
todas as suas funcções e encargos passarão para o Sub-secre- 
tario e, na falta deste, para um dos amanuenses, que o D i
rector designará.

A rt. 168 —  Quando o impedimento do Secretario exceder 
très mezes, 0  substituto apresentar-lhe-á, por occasião do seu re
gresso ao exercício das funcções, relatorio cireumstanciado de 
tudo quanto tenha occorrido, no interregno, a respeito dos ser
viços .



Paragraphe unico — Sempre que a substituição do Sevreta- 
rio ou do Sub-secretario for por mais de um dia, caberá ao 
substituto a gratificação de exercicio.

Art. 169 — O pessoal designado pelo Director para os ser
viços da Secretaria exccutal-cs-á de aecordo com a distribuição 
e normas que o Secretario lhes attribuir.

Art. 170 — Ao funccionario que, nos termos deste regimen
to, ficar incumbido do archivo, organizando-o e mantendo-o me- 
thodicamente em ordem e asseio, será abonada gratificação 
addicicnal, equivalente a 2 0  % dos respectivos vencimentos.

§ Io :— Igual vantagem será concedida aos auxiliares que, por 
proposta do Secretario e ordem escripta do Director, forem 
attribuidos áquelle funccionario.

§ 2o '— O Director, sempre que julgar pouco satisfactorios 
os serviços do archivo, poderá suspender o abono das gratifica
ções addicionaes, quer a respeito de todos os funccionarios que 
nelle sirvam, quer somente em relação áquelles que entenda 
passiveis da supressão.

Art. 171 — 1 Os novos amanuenses só serão nomeados me
diante concurso.

 ̂ Io 1 Para ser admit tido á inscripção no concurso, deverá 
o candidato apresentai' :

a)  certidão de idade maior de 2 1  annos e menor de 30;
b)  at testado medico que prove não soffrer o candidato de 

moléstia contagiosa ou repugnante ;
c)  folha corrida e attestado de idoneidade moral;
d)  caderneta de reservista, nos termos do art. 128 do decre

to n. 12.790, de 2 de janeiro de 1918.
§ 2 o —  O concurso1 constará de :
a)  prova escripta de trecho dietado e de redacção official ;
]] ) prova pratica de dactylographia ;
cj provas oraes, de leitura expressiva em portuguez, leitura 

e traducção em francez, comprehensão do sentido de trecho escri- 
pto em castelhano, pratica de arithmetica, conhecimento de his
toria nacional, geographia geral e do Brasil e legislação brasilei
ra sobre ensmo. *

§ 30 _  Quando julgar necessário, organizará o Director as 
instrueçoes a que a realização do concurso haja de obedecer



A rt. 172 —  Os amanuenses nomeados mediante concurso 
adquirirão direito a promoção ao cargo de Bibliothecario, nos ter
mes do paragrapho unico do art. 258 do decreto n . 16.782 A, de 
13 de janeiro de 1925, cabendo ao Director j u l g a r  do mereci
mento .

A rt. 173 —  O Secretario, funccionario da confiança do Di
rector. será por este livremente nomeado e demittido.

A rt. 174 —  O cargo de Secretario só poderá ser exercido por 
cidadão diplomado, pela Escola ou outro estabelecimento nacional 
ccngenere, em um dos cursos de engenharia.

A rt. 175 —  Quem tenha de ser. de ora em diante, nomea
do bedel cu  servente, deverá previamente provar, perante o D i
rector, pela forma que este estabelecer em instrucções especial
mente expedidas, oue sabe 1er, escrever e contar correctamente, 
effectua as cneracões ar:thmeticas fundamentaes com presteza e 
acerto e tem idade inferior a quarenta annos e superior a dezoito, 
apresentando, ao mesmo tempo, attest a do de vida honesta, amor 
ao trabalho e idoneidade para o exercício do cargo.

Paragrapho m ico  — Será de regra a promoção do servente 
ao cargo de bedel, sempre que o servente preencher as condições 
estabelecidas neste artigo, applicando-se então o que dispõe o pa
ragrapho unico do a r t. 258 do decreto n . 16.732 V, do "3 de 
janeiro de 192.5, e cabendo ao Director julgar do merecimento.

A rt. 176 —  A Portaria, directa e immédiatamente a carro 
do Porteiro, funccionará em compartimento adequado, sob as 
ordens e a inspecção do Secretario.

A rt. 177 —  As horas nermaes do expediente diario da Por
taria decorrerão desde as 8  horas até ás 18. devendo rs fr  m no
naries revezar-se nos diversos serviços, de modo one não seja ne
nhum deP.es obrigado a trabalhar effect iva mmi te mais de oito
lieras em cada d ia .

§ Io —  Para regular o revezamento, o Secretario organizará
tabeda. que submetterá á approvação do Director, para a
applicacão. ,

§ 9° —  Sempre que as urgências do serviço exigirem que
qualquer dos funecionarios, seja o uai for sua cathegoria, se con
serve em serviço mais de oito horas cada dia, ser-lhe-á abonada 
uma gratificação addicional, equivalente a tantos oitavos do seu 
salarie ou antas tiverem sido as horas de serviço diario que
excedam as oito norma es.

§ 3o —  No orçamento ordinário annual da Escola deverá ser
consignada quantia, razoavelmente calculada, para satisfação dos



abonos a que se refere o paragraphe) antecedente, assim como de 
outros abonos, analogos q prováveis.

A rt. 178 — Ao Porteiro compete especialmente :
a)  providenciar para que seja aberto o edificio da Escola 

ás 8 horas da manhã e fechado após a conclusão de todos cs tra
balhos do dia ;

ò) zelar cuidadosamente o asseio interno do edificio e a boa 
conservação de tudo quanto, pertencente á Escola, não estiver a 
cargo de outros functionaries ou repartições escolares que. para 
tanto, o presente regimento indica ;

c) fazer o inventario do que, em virtude do item anterior, 
estiver sob a sua guarda e vigilância, inventario que a Contado
ria verificará e registrará em livro competente, organizado de 
medo a facilitar as annotacões de baixas, medifi aeões, substitui-

7  *

ções e accrescimos ;
d )  manter em dia, boa ordem e asseio os livres d 3 proto- 

collo de entrada e sah ida dos papeis que transitem pela Portaria ;
e)  receber e protocollar a correspondência official destinada 

á Esccla, assim como protocollar e expedir a que delia tenha 
de partir ;

f)  rubricar diariamente o ponto de entrada e sah ida d? todo 
o pessoal sob suas ordens ;

g)  verificar si, nos dias em que lhe coube retirar-se á hora 
regulamentar, foi o ponto supplementär encerrado devidamente 
pelo fünccionario ave o Director ou, na ausência, o Secretario 
tenha, para tanto, designado ;

h)  verificar diariamente si o edificio da Escola ficou bem 
fechado e guardado, de aecordo com as deliberações neste senti
do tomadas pelo Director;

i) cumprir quaesquer ordens que, em relação aos serviços 
sob sua immédiat a direcção, sejam dadas ou transmittidas pelo 
Secretario.

Art. 179 — Si não for possivel dar ao Porteiro residencia 
dentro do proprio edificio da Escola, ser-lhe-á abonada, para 
aluguel de casa, a gratificação mensal de 200$000 (duzentos mil 
réis), consignada no orçamento ordinário.

Paragraphe unieo — Para guarda do edificio da Escola, quer 
durante a noite quer nas horas do dia em que estiver elle fecha
do, admittirá o Director, como vigias, pessoas que sejam de con
fiança do Porteiro e que deste receberão, no momento em que



elle se retire, os relcgios fiscalizadores necessários.
A rt. 180 —  O Director designará um dos bedeis para, como 

immédiate do Porteiro, substituil-o nas ausências, faltas ou im
pedimentos, e ainda outro, para servir como porteiro do edificio
em que se acham installadr s os gabinetes de electricidade e me-
tallurgia, emquanto funccionarem fóra do edificio principal da 
Escola. A  cada um desses bedeis será abonada uma gratificação 
addi ion al, equivalente a 20 dos vencimentos que lhe com
petirem .

Art. 181 —  Ao bedel cumpre :
a)  abrir, á chegada do professor, a aula que lhe corresponda, 

tçndo providenciado previamente para que esteja ali tudo em 
ordem e asseio ;

u)  Levar para a aula o giz, a esponja e mais accessories ne
cessários á lição ;

c)  registrar na caderneta a frequencia dos alumnos á lição 
ou a ausência do professor ;

d )  proceder á verificação da identidade dos alumnos pre
sentes, conforme lh ’o determine o professor, nos termes do item n 
do art. 10 deste regimento ;

e)  apresentar ao professor, ao findar a lição, a caderneta 
para que nella elle ponha a rubrica de compareci mento e qual
quer declaração que julgar acertada ;

/ )  recolher á Secretaria a caderneta, logo que termine a 
lição.

A rt. 182 — O Director expedirá as instrueções minuciosas e 
bem especificadas que julgar opportunas, para a boa execução de 
todos os serviços a cargo da Portaria.

SECCÃO II
9

A CONTADORIA

A rt. 183 —  Funceionará a Contadoria nos dias uteis, das 10 
horas ás 16. em compartimento proprio e contiguo, si possível, 
ao da Thesouraria.

A rt. 184 —  Os serviços da Contadoria serão realizados pelo 
Contador, a quem, occorrendo necessidade, o Director poderá 
attribuir, a titulo transitório, um ou mais auxiliares, que caberá 
ao mesmo! Contador indicar.

A rt. 185 —  Como funccionario da confiança pessoal do D i
rector, será por elle nomeado e demittido o Contador.



Art. 186 — Compete ao Contador :
a)  organizar e ter em dia, de accordo com os preceitos te

ch nicos e disposições legaes vigentes, os livros da escripturação 
patrimonial e financeira da Escola ;

b)  organizar e subscrever os balancetes quinzenaes de todas 
as contas ;

c)  organizar e subscrever ammalniente os balanços gera cs 
correspondentes ao exercício que tenha acabado de findar;

d)  proceder, annualmente em harmonia com o Secretario, o 
Thesoureiro, o Bibliothecario ou os professores, conforme o caso, á 
verificação des inventaries dos bens existentes no edificio-séde e 
dependencias da Escola ;

e)  proceder, nos mesmos termos, á avaliação desses b e n s  ;
/ )  manter em dia e ordem os registros des inventários e ava

liações ; -
g)  dar, na companhia do Director e do Thesoureiro. balanço 

na caixa deste, lavrando e com elles assignando esse balanço em 
tres vias ;

h ) apresentar ao Director, diariamente, na primeira hora do 
serviço, uma relação em que estejam indicados, para cada uma 
das contas principaes em andamento, o credito, o debito e o saldo 
apurado até a ultima hora da vespera ;

i )  processar as facturas, folhas de pagamento, pedidos de f o r 
necimento e demais papeis que tenham de ser enviados ao Dire
ctor para a realização, de despesas :

j )  commun icar-se prompt a mente com o Thesoureiro sobre 
objecto de serviço que affecte a conta de caixa ;

entregar ao Thesoureiro, depois de tomar os apontamen
tos necessários em livro especial, todas as facturas, folhas de pa
gamento. pedidos de fornecimentos e demais papeis sobre os quaes 
o Director tenha exarado a ordem do pagamento respectivo:

l )  ter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documen
tos da escripturação em andamento, assim como os relativos a pé
riodes passados, mas que possam frequentemente vir a ser con
sultados ;

m)  remetter ao archivo, por proposta sua e ordem expressa 
do Director, os livros e documentos de escripturação antigos, pro
cedendo previamente a uma relação desses livros e documentos, 
que. em duas vias, assign a rá com õ funceionario encarregado do
archive, na presença do Secretario, a quem caberá visar as duas 
vias;

n) proceder a todos os trabalhos, verificações e pesquizas



que, em relação a valores pat rime niaes ou movimentos financei
ros, o Director lhe .determine e obedecer ás instrucções que o 
mesmo Director baixar para os serviços da Contadoria;

o)  apresentar immédiat amen te ao Director, quando este o en
tenda, os livros e documentes de sua escripturação, prestando, a 
respeito, cs esclareci mentes verbaes e escriptos que o mesmo Di
la t e r  julgue necessários;

p )  entender-se. em nome do Director, quando este o ordenar, 
com as autoridades do 1 besouro Nacional e outras repartições de 
fazenda, a respeito de quanto affecte a vida economica e 'finan
ceira da Escola ou a sua contabilidade;

q ) prestar aos interessados, mediante autorização do Director, 
•às informações de que necessitem sobre o andamento de suas 
racturas.

A rt. 187 —  O Contador e seus subordinados assignarâo 
ponto de entrada e sabida 110 mesmo livro em que o fizerem 0 
ikesLUieiro e seu nel, eabencto ao Secretario 0  encerramento desse
ponto diariamente.

A rt. 188— Os vencimentos do Contador, fixados em 7 :200$009 
(sete contes e duzentos mil réis), correrão por conta da renda 
escolar, emquanto não figurarem 11a tabella de vencimentos dos 
functionaries do quadro.

SECÇÃO III

A THESOURARIA

A rt. 189 —  A Thesouraria funccionará diariamente, das 10 
ás 16 boras, em compartimento1 adequado, de facil accesso ao pu
blico e, si pcssivel, contíguo ao da Contadoria.

§ Io —  O Thesoureiro poderá, havendo affluencia de servi
ço que o justifique, ser auxiliado por um fiel, quando o 
propuzer e 0  Director 0  aeceitar, uma vez obedecido o disposto
110 § 2o.

§ 2o —  Responderá pelos actos do fiel 0  proprio Thesoureiro, 
cuja fiança deverá ser feita com a clara, expressa e inilludivel 
clausula que este paragraphe estabelece.

A rt. 190 —  O ponto do Thesoureiro e seu fiel obedecerá
ao disposto no art. 187 deste regimento.

A rt. 191 — O asseio e a limpeza 110 compartimento, moveis
e utensílios da Thesouraria serão feitos pelo servente que o Por
teiro desismar e o Thesoureiro aeceitar.



53

Art. 192 — Sempre que tiver de appor a assignatura como 
Thesoureiro, usará este também de um carimbo especial privati
vo. com que timbrará os papeis ao lado daquella assignat ura ou
sobre ella. . ,

Paragraphe unieo — O carimbo contera o nome oítieial da
Escola, a palavra “ Thesoureiro” e a data da assignatura, tudo
em caracteres bem visiveis.

Art. 193 —  Ao Thesoureiro compete :
a)  organizar e manter em dia o livro ( aixa, os li\ros e 

apontamentos de pormenor, relativos ás quantias recebidas e 
pagas, assim como os demais documentos necessários á esc ri ptu ra
ção e' verificações que especialmente lhe cabem ;

b)  arrecadar des alumnes e de quaesquer outras pessoas as 
parcellas das receitas ordinarias e extraordinarias da Escola, fir
mando os competentes recibos, que serão, sempre que possivel,
extrahidos de livros-talões ;

c*) recolher pontualmente ao Banco do Brasil as importâncias 
recebidas do Thesouro Nacional por*, conta das subvenções devidas 
á Escola, assim como o saldo da caixa de cada dia. descontado 
das quantias mencionadas na letra i ;

d)  descontar e arrecadar as percentagens destinadas ao pa
trimónio da Escola ; •

e) realizar os pagamentos ordenados pelo Director, relativos 
a pessoal ou material ;

/ )  arch iva r em ordem systematica os documentos de sua 
caixa, depois de lhes fazer o rói em duas vias ;

g)  informar o Director diariamente, ao iniciar-se o serviço e 
por meio de um boletim apropriado, sobre o estado de sua caixa 
até á ultima hora da vespera, apresentando quinzenalmente a re
lação dos pagamentos çffectuados, com indicação das contas por 
elles debitadas ;

h)  proceder, em companhia do Director e do Contador, ao 
balanço da caixa, assign ando-o com elles, em très vias, das quaes 
guardará a primeira, entregará a segunda ao Director e a terceira 
ao Contador ;

i) guardar sob sua responsabilidade, na Thesouraria, em 
cofre apropriado, pequenas importâncias necessárias aos paga
mentos correntes e que, nunca superiores a doisf contos de réis ao 
todo, deixarão, assim, de ser recolhidas diariamente ao Banco do
B ra s i l  ;



j )  prestar ao Director pontualmente todas as informações 
verbaes ou escriptas que elle exija sobre os valores confiados á 
Thescuraria ;

k)  obedecer ás instrucções que, para os serviços da Thesou- 
raiia, o Director baixar.

A r t . 194 —  O Thesoureiro só poderá ser empossado 110 cargo 
depois de haver prestado no Th escuro Nacional a  fiança de cinco 
contos de réis ( 5 :000$000), em moeda corrente ou apólices fe- 
deraes.

Paragrapho unico — A fiança deve ser prestada com a clau
sula a que se refere este regimento 110 § 2o do art. 189.
t  »

secção rv

A  BIBLIOTHECA

A r t. 195 —  A Bibliotheea será formada de livros, folhetos, 
mappas, memórias e quaesquer impressos ou manuscriptos, relati
vos, de preferencia, ás sciencias e artes professadas na Escola.

Art . 196 —  Haverá na Bibliotheea um livro em que serão 
inscriptos os nomes das pessoas que fizerem donativos de obras, 
com indicação do objecto sobre que versarem e outros esclareci
mentos que a cada caso convenha.

A rt. 197 —  A Bibliotheea estará aberta todos os dias uteis, 
das 10 ás J6 horas, e, havendo necessidade, a juizo do Di
rector, das 19 ás 21.

1° —  O Director, quando o repute urgente, poderá, com 
prejuízo da parte nocturna prevista neste artigo, pro rogar a 
diurna até ás 18 horas.

2o —  Nos dias em que houver sessão da Congregação, a Bi- 
bliotheca só fechará depois de encerrada a sessão ; 0  mesmo será 
observado emquanto durarem os trabalhos de concurso ou de 
exame.

A rt. 198 —  Haverá na Bibliotheea dois catalogos das obras :
O Io, feito de accordo com o assumpto sobre que ellas versem ;
O 2o, feito de accordo com os nomes dos autores.
Paragrapho unico — O systema adoptado para a classifieacão 

dos assumptos será o decimal de Mel vil Dewey e a ordem estabe
lecida para a seriação dos nomes a alphabet ica dos appellidos.



Art. 199 — Os livros da Bibliotheca serão todos encaderna
dos e levarão, como os folhetos, mappas, memórias e quaesquer im
pressos e manuscriptos, o carimbo da Bibliotheca em diversas pa
ginas .

Art. 200 — Em hypothese nenhuma se retirarão da Biblio
theca livros, folhetos, mappas, memórias, quaesquer impressos ou 
manuscriptos, salvo sendo os pedidos feitos, por escripto, para os 
gabinetes, pelos respectivos professores cathedraticos, 011 oecorren- 
do 0  previsto 110 paragraphe unico deste artigo.

Paragraphe unico — Aos professores será licito requisitar, 
para consulta, as obras de que necessitarem e de que firmarão 
recibo em livro apropriado ; mas nãof poderão conservar em seu 
poder taes obras por prazo que exceda dois mezes em cada 
anno lectivo.

Art. 201 — Haverá na Bibliotheca um livro de registro para 
os titulos das obras que forem adquiridas, indicando-se nelle, em 
relação a cada obra, a época da entrada, o numero dos volumes, o 
assumpto, 0  nome do autor, o numero e data da edição, além 
de outros esclarecimentos opportunos.

Art. 202 — No recinto da Bibliotheca propriamente dito, só 
será facultado ingresso aos membros do corpo docente, aos auxi
liares de ensino e ao Secretario. Para os ahumios e, sem prejuízo 
delles, para as pessoas extranhas que quizerem consultar obras, ha
verá uma sala de leitura, oncle poderão recorrer aos catalogos e 
servir-se das mesas e cadeiras necessárias.

Paragraphe unico — Sob nenhum pretexto será permittida 
entrada e, muito menos, permanência no recinto da Bibliotheca a 
pessoas extranhas aos serviços da Escola, salvo si forem visitantes 
illustres, acompanhados pelo Director, 0  Secretario ou um profes
sor. A infracção desta proliibição importará, para o pessoal da 
Bibliotheca e especialmente para 0  Bibliothecario, falta da maior 
gravidade, que deverá ser punida com o  máximo rigor.

Art. 203 —  O pessoal da Bibliotheca constará do Bibliothe- 
C £ r io ,  do Sub-bibliothecario (emquanto for 0  cargo exercido pelo 
actual serventuário) e des amanuenses, bedeis e serventes que 0  
Director julgar necessários.

Paragraphe unico — A nomeação do Bibliothecario compe
tirá ao Director, nos termos do que dispõe o art. 172 do presente
regimento, ou por livre escolha, 110 caso de se não poderem 
applicar aquelles termos.

Art. 204 —• Ao Bibliothecario compete :
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Io) velar pela conservação das obras recolhidas á Bibliotheca ;
2o) organizar os catalogos especificados neste regimento, man

tendo-os em dia com os supplementos em que se inscreverão as 
novas obras recebidas;

3o) observar e fazer observar este regimento em tudo o que 
disser respeito á Bibliotheca;

4o) communicar diariamente ao Director as occurreneias que 
se derem na Bibliotheca ;

5o) apresentar o orçamento bi-mensai das despezas da Biblio
theca ;

6o) propor ao Director a compra de obras e a assignatura do 
jornaes e revistas, principalmente a de publicações periódicas 
sobre matérias ensinadas na Escola, no sentido- de que se comple
tem as obras ou eolleeções existentes;

7o) empregar o máximo cuidado para que não haja duplicatas 
desnecessárias e se conserve a conveniente harmonia na encader
nação des volumes da mesma ebra, podendo permutar com outras 
biblicthecas as duplicatas disponíveis e as publicações da Escola, 
mediante prévia autorização do Director;

8o) providenciar para que as obras sejam entrogues, com exa
ctidão e presteza, ás pessoas que as pedirem para consulta ;

9o) fazer observar o maior silencio na sala de leitura, provi
denciando para que se retirem as pessoas que perturbarem a or
dem e recorrendo ao Director, quando não for attendido;

10°) apresentar mensalmente ao Director um mappa em que 
indique o numero dos leitores da Bibliotheca, das obras consulta
das, das que deixaram de o ser por não existirem, assim como uma 
relação das obras novas adquiridas, juntando a esta relação uma 
noticia, embora perfunctoria, do assumpto dc cada uma dessas 
obras ;

11°) organizar e remetter aimualmente ao Director um relató
rio des serviços da Bibliotheca e do estado das obras e moveis, in
dicando as modificações que a pratica lhe tiver suggerido e julgar 
convenientes ;

12°) encerrar diariamente o ponto de entrada e sah ida dos 
funccionarios da Bibliotheca, analogo ao da Secretaria ;

13°) dar ao Director e aos professores noticia das novas publi
cações feitas no paiz e no extrangeiro, para o que se munirá de ca
talogo das principaes livrarias e casas editoras;



14°) expedir em dezembro uma formula impressa para que 
iiella indiquem os professores as obras que, necessárias ás respe
ctivas cadeiras ou aulas, a Bibliotheca ainda não possua e juntar
a essa formula a relação das publicações novas, editadas durante 
u anno.

Art. 205 — Organizados os catalogos da Bibliotheca. serão 
os livros colloeados nas respectivas estantes e na ordem systema
tica adoptada, levando cada volume, no dorso, rotulo ou cartão in
dicativo do logar que lhe corresponda na catalogação.

Art. 206 — Sempre que concluir os catalogos ou os supple- 
mentos, o Bibliothecario os mandará imprimir, com prévia auto
rização, do Director, para serem enviados ao Governo, ao Depar
tamento Nacional do Ensino, á Reitoria da Iniversidad \  á Bi
bliotheca Nacional e ás bibliothecas dos principaes estabelecimen
tos offieiaes e equiparados de ensino superior.

Paragraphe unico — Aos professores e auxiliares de ensino 
da Escola serão tambem distribuídos os catalogos e supplement')*, 
devendo ficar sempre archivados alguns exemplares na Biblio
theca e na Secretaria.

Art. 207 — Ao Sub-bibliothecario compete auxiliar o Biblio
thecario no desempenho de suas attribuições. seguindo as presvri- 
pções que delle receber. Na falta ou impedimento transitório do 
Bibliothecario, passarão para o Snb-bibliothecario todas as attri
buições delle; e, na falta ou impedimento transit'rio do Snb-bi
bliothecario. caberá a substituição ao amanuense designado, para 
tanto, pelo Director.

Art. 208 — Compete normalmente ao amanuense, não só
consignar, em livro instituído para esse fim especial, a reti *ada
e a restituição de obras, as faltas e os estragos verificados
nellas, mas ainda prestar cs serviços que lhe attribua o Biblio
thecario.

Art. 209 —  Ao bedel compete :
Io) attendee aos leitores, inscrevendo-lhes em livro especial os 

nomes e os pedidos de obras;
2o) auxiliar o Sub-bibliothecario e o amanuense nos serviços 

do expediente ;
3") fiscalizar a sala de leitura, no que será coadjuvado pelo 

servente, impedindo o extravio e o estrago drs livros;
4o) entregar á Secretaria, depois de assign a da pelo- Biblio

thecario, a correspondência one deva nartir da Bibliotheca.
Paragraphe unico — O bedel terá uma gratificação extraor

dinária de 20 sebre os vencimentos.



58

A rt. 210 —  Os funccioiiarios da Escola a serviço da Biblio- 
theca ficam sujeitos, em tudo quanto lhes for applicavel, ás obri
gações, vantagens ei penalidades consignadas neste regimento para 
os empregados da Secretaria.

A rt. 211 —  Os gabinetes poderão adquirir os livros e publi
cações que, a juizo do Director e por proposta dos professores, 
forem necessários ao ensino pratico, livros e publicações que pas
sarão antes pela Bibliotheea para o devido registro.

CAPITULO X I

AS LICENÇAS, SUBSTITUIÇÕES E  FALTAS

A rt. 212 —  As licenças aos professores e demais auxiliares do 
ensino que go sarem das regalias de funccionarios públicos serão 
concedidas na fórma das leis em vigor.

A r t . 213 —  As licenças aos professores e funccionarios não 
eomprehendidos no artioro anterior serão concedidas pelo Director, 
que applicará aos casos occurrentes, quanto possível, sem pre- 
juizo dos trabalhos escolares, as disposições da legislação em vigor 
para os funccionarios públicos nos casos analogos.

A rt. 214 —  A substituição do cathedratico ou professor pelo 
chefe de curso, assistente, docente livre ou coadjuvante será feita 
por indicação do mesmo cathedratico ou professor é  acto do Dire
ctor, para o impedimento até 3 mezes; para os impedimen
tos maiores de 3 mezes ou na falta de indicação, cabe ao D i
rector a designação do substituto.

A r t . 215 — Os professores e auxiliares do ensino ficam su
jeites ao desconto dos respectivos vencimentos correspondentes 
aos dias em que faltarem, sem causa justificada, a juizo do Dire
ctor, que poderá abonar até tres faltas por mez.

CAPITULO X II

OS DIPLOMAS, GRÁOS, CARTAS E PRÉM IOS

A r t . 216 — Ao alum.no que tiver concluído os estudos de um 
dos tres cursos de engenharia da Escola será conferido o 
diploma de engenheiro civil, industrial ou electricista, conforme 
o curso.
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Art. 217 —  Ao engenheiro diplomado pela Escola e que for 
approvado em defesa de these, realizada de accordo com este re
gimento, será conferido q gráo de doutor em sciencias physicas e 
mathematicas, quando for engenheiro civil ou electricista, ou 
o de doutor em sciencias physicas e naturaes, quando for enge
nheiro industrial.

Art. 218 —  Ao profission a1 diplomado no ext rangei rn em 
qualquer dos cursos de engenharia será permittido habilitar-se 
na Escola para o exercício de sua profissão no Brasil.

Art. 219 — Para a imscripção no exame de habilitação, cie- 
verá o candidato apresentar o diploma que possuir, reconhecido 
no paiz que o expediu, e attesta d o de approvação nos e x a m e s  

de portuguez, geographia do Brasil e historia do Brasil, presta
dos no Collegio Pedro IT, nos gymnasios equiparados ou pela for
ma prescripta no decreto n . 1G.782 A, de 13 de janeiro de 1925

Art.. 220 — O candidato prestará exames de todas as cadei
ras do curso geral e do de engenharia a que corresponda a habi
litação pretendida, constando cada exame de prova oral e pratica.

§ Io — O candidato poderá prestar todos os exames em 
uma só época ou em varias, completando success!vãmente cada 
um dos annos do curso.

§ 2o —  O processo de exame será o mesmo adoptado para os 
alumnos da Escola.

A rt. 221 —  As cartas de doutor e os diplomas de engenhei
ro, impressos em pergaminho e com o mesmo formato, levarão as 
assignaturas do Reitor da Universidade, do Director, do Secreta
rio e do doutor ou engenheiro e terão, pendente, uma fita azul 
f‘om orla cor de ouro e o sello grande da Escola.

Paragraphe unico — As cartas e os diplomas serão impres
sos, segundo os modelos annexes, a expensas prévias daquelles 
a que se destinem.

Art. 222 — As cartas e diplomas de pessoas que não estive
rem presentes e, portanto, não os possam assignai* perante o Se
cretario, serão enviados pelo Director á mais alta autoridade fe
deral do logar em que residirem, afim de serem assignados em 
presença da mesma autoridade.

Art. 223 —  Não será expedida segunda via de .carta ou di
ploma sinão no caso de perda justificada da primeira e com a
competente resalva, lançada pelo Secretario e assignada pelo D i
rector.



A r t. 224 —  Ao professor nomeado será, no acto da posse, 
conferido o gráo de doutor em sciencias physicas e matlieinaticas 
ou em sciencias physieas e naturaes, conforme o curso para o qual 
tiver sido nomeado, á semelhança do que estatue o a n .  217.

A rt. 225 —  Ao docente livre nomeado mediante defesa de 
these e ao candidato a professor que tiver sido habilitado em con
curso será t am o em conferido o gráo de doutor, do accordo com o
referido art. 217.

A rt. 2^6 —  Os prémios instituídos pela Congregação ou por 
particulares serão conferidos de accordo com as instrucções 
ispeciaes que, em relação a cada um delles, approvar a Con
gregação .

A lt .  227 —  O engenheiro diplomado pela Escola que pre
tender o gráo de doutor apresentará ao Director, por intermédio 
da Secretaria, no periodo de Io a 15 de março de cada anno, re
querimento instruído com :

a)  o seu diploma de engenheiro, publica fórma deste ou cer
tidão do registro de sua expedição;

b)  folha corrida, obtida no logar do domicilio.
§ Io — Esse requerimento será entregue na Portaria, que 

passará recibo ao apresentante, declarando o nome do requerente, 
cs documentos apresentados e o dia da entrega.

§ 2o —  Resolvida a inscripção, a Congregação designará 
dia para a apresentação da these em duplicata e nomeação da 
commissão que, composta de tres professores cathedraticos, a terá 
de examinar e dizer sobre a acceitação.

g 3o —  A these deverá constar de uma memoria sobre assum
pto importante de cadeira escolhida pelo candidato entre as do 
curso correspondente ao gráo pretendido e de tres proposições, 
pelo menos, sobre cada uma das outras cadeiras do mesmo curso.

§ 4o —  A commissão a que se refere o paragraphe 2o deve
rá, no prazo de oito dias contados do recebimento da these, apre
sentar o seu parecer por escripto ao Director, afim de que este o 
communique ao candidato. De julgamento da commissão terá o
candidato recurso para a Congregação.

§ 5o —  Acceita a these, será ella impressa a expensa do can
didato, que deverá entregar ao Secretario cem exemplares, dentro 
do prazo de sessenta dias. 0  frontispício da these deverá conter 
simplesmente o objecto delia, o fim a que se destina e o nome 
do autor.
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§ 6o __ Recebidos pela Secretaria os exemplares da these e
comimmieàdo immediatamente o recebimento ao Director, convo
cará este a Congregação para que proceda á eleição da connuissão 
examinadora, constituindo-a de accordo com o art. 59 do presente
regimento.

§ 7° — Si a these, depois de impressa, não combinar com o 
original acceito, o Director não consentirá que seja defendida e 
intimará o autor para que a rectifique e mande reimprimir,
corrigida, a sua propria custa.

§ 8o — Si as alterações indicarem má fé, levará o Director
o facto ao conhecimento da Congregação, que, além do disposto 
no paragraphe anterior, poderá resolver que o candidato seja re- 
prehendido pelo Director perante ella ou que a defesa da these 
seja transferida para a época seguinte, conforme a natureza e a
gravidade das alterações.

§ 9o — Si forem dois ou mais os candidatos, logo que se con
cluir a eleição da commissão examinadora do primeiro, pro- 
ceder-se-á á eleição da commissão examinadora do segundo, 
constituída do mesmo modo estabelecido 110 paragraphe 6o, e 
assim por diante.

§ 10 — Concluídos os trabalhos determinados nos paragra
phes anteriores, mandará 0  Director affixar 110 logar do costume 
e publicar 11a imprensa edital em que se declare o dia da defesa 
da these de cada candidato, dispondo ainda sobre a distribui
ção de exemplares delia pelas respectivas commissões examina
doras e pelos demais professores.

§ 11 —  A defesa de these do primeiro candidato inscripto 
realizar-se-á 110 decimo dia util depois do da eleição da com- 
missãoj examinadora.

§ 12 — No dia e hora determinados para a defesa de these, 
os professores que estiverem em effective exercício, precedidos do 
Director, se dirigirão ao salão dos actos solennes, com as insígnias 
doutoraes e\ professoraes e, subindo ao doutoral, o Director toma
rá o primeiro assento, seguindo-se-lhe os professores cathedraticos, 
os de desenho e cs docentes livres, na ordem da respectiva anti
guidade em cada classe.

§ 13 — Logo que estiver reunida a Congregação, será 0 
candidato recebido, á porta do salão, pelo Secretario, que o con
duzirá ao logar que lhe for destinado, do lado opposto ao douto
ral, junto de uma pequena mesa disposta sobre estrado baixo e em 
cima da qual uma ampulheta de meia hora regulará o  tempo da 
arguição de cada um dos examinadores.



§ 14 —  Introduzido o candidato, convidará o Director a 
cominissão examinadora a tomar assento ao lado direito do salão, 
junto ao doutoral, em frente a uma mesa convenientemente pre
parada, e dará inicio ao acto.

g 15 —  Cada um dos examinadores, a começar pelo da mi
nima antiguidade, deverá arguir o candidato sobre a these apre
sentada. durante meia hora, no minimo, mas poderá prolongar a 
arguição até uma hora, no maximo.

g 16 —  Terminada a defesa de these, reunir-se-á a Congre
gação e procederá ao julgamento de modo analogo ao dos julga
mentos de exames; e o resultado, além de constar da acta da ses
são, será consignado tambem pelo Secretario em termo lavrado 
em livro especial a esse fim destinado, aberto e encerrado pelo 
Director e cujas folhas oi Secretario terá rubricado. Esse termo 
será assignado pelo Director e pelos professores que tiverem to
mado parte no julgamento.

§ 17 —  Na declaração do resultado final, no respectivo ter
mo. usará sempre o Secretario de uma das quatro seguintes for
mulas : approvado com distincção, approvado plenamente, appro- 
vado simplesmente ou inliabilitado, conforme tiver sido o resul
tado da votação.

Art. 228 —  No dia util seguinte ao da defesa de these do
primeiro candidato, será arguido o segundo e depois julgado; e 
assim por diante até o ultimo, observando-se, a respeito de cada 
um. as formalidades especificadas nos paragraphos do arti-

%

go anterior.
Art. 229 —  O Director remetterá ao Director do Departa-

mento Nacional do Ensino e ao Reitor da Universidade quinze
exemplares de cada uma das theses apresentadas.

Art. 230 —  A approvação simples não impedirá a collação
de gráo. Fica. todavia, salvo ao doutorando o direito de de
fender nova these, prevalecendo, neste caso, a nota do segundo
julgamento. z z

A rt. 231 —  O candidato que for inhabilitado só podera sub-
metter-se a novo acto depois de decorridos dois annos.

A rt. 232 —I Ao candidato approvado em defesa de these 
será conferido o gráo de doutor em sciencias p h y s i c  as e mathema- 
ticas ou o de doutor em sciencias physicas e naturaes, conforme o
curso a que corresponda a mesma defesa.

Art. 233 —  Serão registrados no Departamento Nacional do
Ensino tcdos os diplomas conferidos pela Escola, para que possam 
p r o d u z i r  cs necessaries effeitos legacs.
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§ 1° —  O Director enviará ao Departamento, dentro de 30 
dias contados da data da collaçãqi do respectivo gráo, os diplomas 
ou certificados dos que concluirem o curso.

§ 2 °  — Cada diploma ou certificado será acompanhado sem
pre do historico completo da vida escolar do diplomado.

CAPITULO X III

A CCLLAÇAO DE GRAO

Art.. 234 — O acto de collação de gráo, quer de engenheiros 
quer de doutores, será realizado em sessão publica da Congrega
ção, no dia e hora previamente fixados e annuiiciados.

Art. 235 —  Aos engenheiros e doutorandos interessados será 
licito dar á solennidade o maior brilho, realce e caracter festivo.

Art. 236 — Para a sessão publica e solenne da Congregação, 
convidará a Direetoria todos os membros do corpo docente, in
clusive os já afastados do magistério, as congregações dos demajs
institutos de ensino superior, as altas autoridades e quaesquei
pessoas, nacionaes ou extrangeiras, notáveis por predicados scien-
tificos ou meramente sociaes. . .  ó

Art. 237 —  Desde que os professores, que deverão compare
cer todos revestidos das insígnias, tiverem tomado assento nos 
doutoraes, abrirá o Director a sessão publica e solenne da Con
gregação e mandará que o Secretario proceda á chamada de cada 
um dos graduandos, que receberá a investidura, mediante a sim
ples collocação do annel symbolico no dedo1 indicador. O primeiro 
a que tiver de ser conferido o gráo fará, na integra, a promessa 
constante da formula annexa a este regimento, ratificando os de
mais a promessa pelas palavras : “ Assim o promette” .

Art. 238 — O gráo será conferido pela ordem da matricula 
no ultimo amio do curso.

Paragraphe unico —  No acto da collação de gráo, todas as 
pessoas presentes estarão de pé .

A ri. 239 — Ao collar o gráo a cada graduando, pronunciará 
o Director as palavras consignadas na formula annexa a este
regimento.

Art. 240 collação do gráo, um dos novos graduam 
llegas, lerá um discurso congratulatorio 
antecedencia minima de tres dias. anre
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sentado ao Director e ao qual responderá o para nympho, que será 
um professor eathedratieo para tanto eleito pelos graduandos.

A rt. 241 —  Os graduandos aos quaes não puder, por motivo 
justificado a juizo do Director, ser conferido o gráo em acto so
lenne só o receberão em dia fixado pelo Director e na presença 
de tres professores cathedratices, pelo menos.

A rt. 242 —  Na coliaeão do gráo de doutor serão observadas 
as formalidades preseriptas nos artigos anteriores, com as modifi
cações constantes dos paragraphes que se seguem.

§ 1° —  Com a devida antecedencia, escolherá o doutorando 
um professor eathedratieo para paranympho, dando sciencia dessa 
éseolha ao Director.

§ 2o —  Aberta a sessão solenne e publica da Congregação, 
mandará o Director que o Secretario proceda á leitura do termo 
de approvação do doutorando.

§ 3o —  Dará, em seguida, o Director a palavra ao doutoran
do escolhido peles collegas para 1er o discurso da solennidade. 
previamente sub met tido á approvação do Director, que eliminará 
o que n elle lhe parecer pouco conveniente, discurso que terminará 
pela solicitação do gráo pretendido.

§ 4o —  Findo este discurso, o Director convidará o douto
rando a fazer a promessa, segunda formula annexa a este regi
mento. Feita a promessa, conferirá o Director o gráo, revestindo 
o doutorandd do capello, pondo-lhe á cabeça a borla, collocando- 
llie no dedo o annel symbolico e pronunciando as palavras constan
tes de formula tambem annexa a este regimento.

§ 5o —  Em seguida, o doutorando cumprimentará o Director
e todos os professores e irá sentar-se logo abaixo do professor 
mais moderno. O paranympho dirigir-lhe-á, então, um discurso, 
em que o saudará pelo resultado feliz dos seus esforços, mostran
do a importância do gráo recebido e o uso que dei le devera
fazer na sociedade.

§ 6o —  Concluído esse discurso, o Director encerrará a ceri
monia e a sessão solenne da Congregação.

A rt. 243 —- Si tiver de ser collado o gráo a mais de um dou
torando no mesmo dia, proceder-se-á, em relação aos outros, da
mesma forma adoptada para o primeiro.

Paragraphe im ico —  O primeiro doutorando fará a promessa
por extenso, dizendo cs outros simplesmente “Assim o pro met to : 
e o gráo de doutor será conferido successive men te aos demais, na 
ordem de preeedencia havida na defesa de these.



Art 244 —  De cada acta de collação de gráo será lavrado 
termo, que assignarão o Director, os professores da Escola que ti
verem assistidoj ao acto, o Secretario e os graduandos.

CAPITULO X IV

AS IN SÍG N IA S

Art. 245 —  O alumno matriculado poderá usar, como distin
tivo. um botão de esmalte azul com o monogramma da Escola eiu 
letras douradas, botão que será licito ao alumno adquirir na Tlie- 
souraria* pelo preço que o Director tiver estabelecido.

Art. 246 — As insígnias para cs grács conferidos pela Es
cola constarão do aunei symlx>lico, da borla c do capello. O dou
tor terá' direito de usar o annel, a borla e o capello; e o enge
nheiro apenas q annel.

Art. 247 — O annel terá saphira, rodeada ou não de bri
lhantes, e os emblemas seguintes, conforme o gráo :

para. o doutor, pequena esphera armillar; 
para o engenheiro civil, um trilho Yignolles; 
para o engenheiro electricista, um cabo metallico; 
para o engenheiro industrial, um fio metallico.

Paragraphe unico — O emblema de doutor será em baixo re
levo de cada lado da saphira e burilado nos pontes em que o aro 
se liga á cravação; e o de engenheiro será no aro. O aro do annel 
de doutor será o do curso de engenheiros pelo qual elle tiver 
sido diplomado.

A rt. 248 — A borla e o capelló serão de velludo azul saphi
ra; o capello, orlado de ouro, terá duas ordens de alamares, desse
mesmo metal, de que também será o pendente que pertence á 
borla.

A rt. 24Í) — A insignia do professor será a beca de seda preta, 
sobre a qual quem for doutor usará as respectivas insígnias.

CAPITULO XV

DISPOSIÇÕES GERAES

A rt. 250 l ia  vera na Escola dois sellos para os paneis e
documentos : um, grande, de uso privativo do Director e desti
nado ás cartas e diplomas dos gráos que forem conferidos; o 
outro, pequeno, que servirá para ser apposto aos demais documen-



tos, acs papeis em geral, livre s, mappas, manuseriptos, e tc ., pela 
Secretaria, a Contadoria, a Thesouraria e a Bibliotheca.

A rt. 251 —  Nas questões de interesse particular, não pode
rão votar conjunctamente professores que tenham entre si paren
tesco por consanguinidade ou affinidade até o segundo gráo.

Paragrapho unico '—  Quando entre dois ou mais membros 
tio magistério se verificar o impedimento de que este artigo trata,
«o o mais antigo dos dois poderá votar. Quando o mesmo impe
dimento se verificar entre o Director e algum professor, votará 
somente o Director.

A rt. 252 —  Os eevt if içados de approvação nos exames serão 
passades pela Secretaria,' em papel impresso e sem dependencia 
de despacüo, mas deverão obter o visto do Director. As certidões 
serão passadas a requerimento dos interessados, depois do despa
cho do Director.

A rt. 253 —  Nas salas da Escola destinada ao ensino, poderá 
ser perraittido o exercício do magistério a pessoas ext-ranhas cuja 
idoneidade o Director reconheça.

Paragrapho unico —  O consentimento ficará sempre ao cri
tério do Director, será dado por elle em despacho a requerimento 
do interessado e só poderá ser concedido a titulo precário, sem 
lesão cu estorvo para o serviço didáctico regular da Escola.

A r t . 254 —  Os serventes são subordinados ao Porteiro, salvo 
durante o serviço dos gabinetes em que estarão sob as ordens dos 
professores, assistentes, auxiliares de instrucção pratica ou con
servadores . _ ^

Art. 255 —  Poderão ser admittidas na Escola, como alumnos 
livres, pessoas que desejarem estudar uma ou mais disciplinas 
des cursos, sem o intuito de obter diploma de engenheiro por 
nenhum delles.

§ Io —  Taes alumnos pagarão apenas as taxas de; frequência 
c o r respondent es ás cadeiras ou aulas que desejarem frequentar.

§ 2° —  O alumno matriculado em qualquer a mio dos cursos 
da Escola poderá ser admittido, como alumno livre gratuito de 
cadeiras creadas pelo decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 
1925, e cujas lições aquelle alumno não esteja obrigado a f re
quentar para concluir qualquer dos cursos.



CAPITULO XVI

AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 256 — Os alumnos já approvados no primeiro anno de 
qualquer dos eui*sos ou em algumas das cadeiras delle ao tempo 
de entrar em vigor o decreto n. 16.782 A, poderão concluir os 
estudos de accordo com a seriação anterior das matérias, mas 
serão obrigados ao estudo e exame de todas as cadeiras e aulas 
actuaes. creadas pelo referido decreto, desde que ellas façam 
parte do anno posterior áquelle em que os mesnr s alumnos te
nham sido appro vados.

Paragraphe unico — Ser-lhes-ão appliçadas, quanto á fre
quência e exames, as exigencias do decreto n . 16.782 A, de 13 
de janeiro de 1925, assim como as deste regimento.

A rt. 257 — Os programmas das cadeiras desdobradas pelo
decreto n. 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, serão organizados 
provisoriamente, de modo que possam ser leccionados como medi
da de adaptação no mesmo anno, para os alumnos matriculados 
no regime do decreto n . 11.530, de 18 de março d* 1915.

Art. 258 — Nenhum funccionario administrativo da Escola 
poderá fazer parte do corpo docente ou administrativo de qual
quer estabelecimento de ensino que go se ou pretenda gesar das re
galias da equiparação.

Art. 259 —  Ficam respeitados os direitos dos antigos docen
tes livres, nos termos da legislação anterior ao decreto numero
16.782 A, de 13 de janeiro de 1925.

Paragraphe unico —  Para que possam, porém, gesar de van
tagens novamente estabelecidas pelo mencionado decreto, deverão 
aquelles docentes livres sujeitar-se ás provas de habilitação que 
elle prescreve, salvo si já tiverem prestado taes provas sob a vi
gência de regulamentos anteriores, a eile ident ices, ou reg id ; 
cursos das respectivas disciplinas, ccm f  requeue ia apurada e no- 
toria efficiencia.

Art. 260 — Os antigos professores de desenho que não 
forem aproveitados nas duas aulas creadas pelo decreto numero
16.782 A,; de 13 de janeiro de 1925, continuarão a reger os seus 
cursos, com programmas approvados pela Congregação e apre
sentados pelos professores das cadeiras a que se ligar o en
sino de desenho.



§ Io —  Os exames de desenho das aulas existentes ao tempo 
daquelle decreto serão effectuados na mesma época que os das ca
deiras correspondentes e serão julgados por bancas examinadoras 
de que farão parte os cathedráticos e os professores de dese
nho respectivos.

§ 2o —  A' medida que forem vagando, serão supprimidos os 
cargos de professores de desenho dessas aulas, ficando incorpo
rado o respectivo ensino no das cadeiras a que se deve ligar o tra
balho graphico, sob a responsabilidade dos cathedraticos.

A rt. 261 —  Os preparadores ou assistentes vitalícios^ ex ist en - 
tés ao tempo do decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, 
quando propostos pelo professor catkedratico, continuarão nas 
suas funccões com a denominação unica de assistentes, mas não 
poderão ser chefes de curso, nem substituir o cathedratico 
nos seus impedimentos temporários, sem que tenham obtido o 
titulo de docentes livres.

§ Io —  Os que não forem propostos pelo professor cathe
dratico poderão ficar addidos, com os respectivos vencimentos, 
salvo o caso de permuta, previsto no art. 10, letra k,  do pre
sente regimento.

§ 2o —  São extensivos aos professores nomeados na vigência 
da lei organica do ensino os direitos reconhecidos aos assistentes 
nomeados na vigência da dita lei pelo de n . 3.654, de 7 de
jaineiro de 1919.

§ 3o —  Os preparadores não vitalícios, existentes ao tempo 
do decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, passam a de
nominar-se assistentes e a exercer as funcções destes.

§ 4o —  Dentro do prazo de dois annos, contados da data da
publicação doj decreto n . 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, os
preparadores existentes naquella data e os assistentes nomeados 
antes poderão concorrer ao logar de professor cathedratico, inde
pendentemente da prévia obtenção do titulo de docente livre.



Fórmulas
N . 1

Para promessa dos candidatos ao gráo de doutor :

Prometto concorrer, quanto em mim couber, para o adianta
mento das sciencias physicas e (*),  em que me vae ser conferido 
o gráo de doutor, e contribuir para o constante engrandecimento
do Brasil.

(*) mathematicas ou naturaes.

N . 2

Palavras que deve pronunciar o Director, ao conferir o gráo 
de doutor :

Em nome do Governo da Republica, eu, Dr. (nome), Dire
ctor da Escola Polytechniea da Universidade do Rio de Janeiro, 
confiro ao engenheiro (*),  Sr.  (nome) o gráo de doutor em 
sciencias physicas e (**) .

(*) civil ou industrial.
(**) mathematicas ou naturaes.

■  ■  "  1  ■ -  ■ %

N . 3

|/ Para promessa dos candidatos ao gráo de engenheiro :

Prometto que, no exercício da profissão de engenheiro (*),  
cooperarei sempre para o desenvolvimento das sciencias physi
cas e ( * * ) . . .  e suas applica^ões e para a prosperidade do B rasil.

( * ) civil, electricista ou industrial.
(**) mathematicas ou naturaes.



TO

N . 4

Palavras que devr pronunciar o Director, ao conferir o gráo
de engenheiro :

Em nome do Governo da Republica, eu, D r. (nome). Dire
ctor da Escola Polytechnica da Universidade do Rio de Janeiro, 
confiro ao S r .................................. o gráo de engenheiro (*)

(*) civil, electricista ou industrial.

Para premessa do Professer, no acto da posse •-

Promette respeitar as leis da Republica, observar o regimento 
interno da Escola Polytechnica da Universidade do Rio de Ja
neiro e cumprir cs deveres de professor . . . . ( * )  com z?lo e
dedicação, promovendo efficazmente a instrucção dos aluninos nas
respectivas disciplinas, 
avia de ...............................

(*) da cadeira de ........................  ou da aula de

Para promessa de qualquer funccionario. no acto da posse :

Prometto cumprir fielmente os deveres do cargo de ................ ,
cumprindo as leis da Republica e as disposições do re"imento in
terno da Escola Polvtechniea da Universidade do Rio de Janeiro.



Modelo- do Diploma de Engenheiro

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

Escola Polytechnica

Em nome do Governo da Republica,
Eu (nome e titulos), Director da Escola Polytechnica da 

Universidade do Rio de Janeiro,
Faço saber aos que o presente diploma virem que o Sr.

(nome), nascido em ......... d e .................... de .......... , no ....................,
foi julgado habilitado para exercer a profissão de engenheiro ( * ), 
tendo terminado o respectivo curso no anno lectivo d e ...........

E, para que go se dos direitos e prerogativas inherentes a sua 
profissão, mandei passar o presente diploma de engenheiro (*),  
que vae assignado pelo Reitor da Universidade, por mim, pelo Se
cretario da Escola e pelo proprio engenheiro.

Escola Polytechnica da Universidade do Rio de Janeiro,
cm .........  d e ...................  de 19.........

O Reitor, O Director,

O Engenheiro, O Secretario,

(*) civil, electricista ou industrial.



Modelo de Carta de Doutor

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

UNIVERSIDADE DO RIO DE JA N EIRO

Escola Polytechniea

Em nome do Governo da Republica,
Eu, (nome e titu los), Director da Escola Polytechniea da 

Universidade do Rio de Janeiro,
Faço saber aos que o presente virem que ao Sr. (nome)

nascido em .........  de   de  , engenheiro  ,
foi conferido o gráo de doutor em sciencias physicas e (*),  em -----
de ......... , de 19 ............

E, para que gose dos direitos e prerogativas que o mesmo 
gráo lhe confere, mandei passar a presente carta de doutor em 
sciencias physicas e (*),  que vae assignada pelo Reitor da Uni
versidade, por mim, pelo Secretario da Escola e pelo proprio
doutor.

Escola Polytechniea da Universidade do Rio de Janeiro, 
em ............. de ................de 1 9 . . . .

O Reitor, O Director,

O Doutor, O Secretario,

(*) matliematicas ou naturaes.



TAXAS QUE COBRARA’ A ESCOLA POLYTECHNIC A DA
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

I — Taxa de inscripção para exame vestibular 120$000
II — Taxa de frequeneia, per anno, paga em

duas prestações semestraes ........................  480$000
III — Taxa de matricula ............................................ 100$000
IV — Taxa de exame do curso, por anno ou ma

teria de um anno de que tenha ficado
dependente o alumno ...................... .. 100$0C0

V — Taxa de certidão de exame vestibular . . . .  20$000
VI :— Taxa de certidão de exame por anno . . . .  10$000

VII — Taxa de guia de transferencia ......................  50$000
VIII — Taxa de inscripção de exame, em defesa de

t h e s e ................... : .....................  300$000
IX — Taxa de certidão de approvação em defesa

de t h e s e ...........................................  50$000
X — Taxa de certidão de frequeneia, por anno 5$000

XI — Taxa de certidão de approvação, por anno
ou matéria dependente ............................... 5$000

XII — Taxa de certidão não especificada :
a) verbo ad  verbu m  .................................  10$000
b) em relate r i o .......................... 5$6000

X III —  Taxa de diploma de doutor ..........................  200$00(J
XIV — Taxa de diploma de engenheiro........... ..........  Iõ0$000

XV — Taxa de inscripção em exame para habili
tação de profissional extrangeiro, por
materia ..............................................................  60$000

XVI — Taxa de certidão de habilitação de profis
sional extrangeiro    200$000

XVII — Taxa de titulo de livre docente ................. 100$000
XX III — Taxa de concurso para professor ou do

cente l i v r e   100$000
X IX  — Taxa de titulo de assistente ou auxiliar de

e n s in o ...........................................   30$000
X X  — Taxa de frequeneia de materia depen-

$  dente, por a n n o ........................  60$000

NOTAS :
a) — As taxas são pagas, além do sei lo devido ao Thesouro 

Nacional ;
õ) — As taxas de exames pertencem aos membros das mesas 

examinadoras.
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