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R E G U L A M E N T O
DA

da B a h i a
*

Art. I o. A Escola Polytechnica da Bahia se com
porá de um curso geral e dos seguintes cursos 
especiaes:

1.° Curso de engenharia civil:
2.° Curso de engenharia de minas:
3.° Curso de engenharia industrial;
4 0 Curso de engenharia mecanica;
5.° Curso de engenharia agronomica.
Art. 2.° Os estudos dos cursos geral e de engenha

ria civil serão assim distribuídos:

CURSO GERAL

E s c o l a  P o l y t e c h n i c a
C A P I T U L O  I

DOS CURSOS

l.o Anno

1.a Cadeira— pú Geometria analy- 
tica. Calculo differencial e integral.

2.a Cadeira—Geometria descriptiva.
3.a Cadeira—Physica experimental. Meteorologia. 
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2.a Cadeira—Navegação interior. Portos de mar. 
Pharóes.

3.a Cadeira—Economia politica e finanças.
Aula—Trabalhos graphicos de estradas, pontes e 

construcções hydraulicas.

B.o Anno

1.a Cadeira—Architectura. Hygiene dos edifícios. 
Saneamento das cidades.

2.a Cadeira—Machinas motoras c operatrizes pre
cedidas do estudo dos motores e industrias mecâni
cas correspondentes,

3.a Cadeira—Direito constitucional. Direito admi
nistrativo e estatística e* suas applicações á enge
nharia.

Aula—Desenho de architectura.
Art. 3.° Os cursos especiaes de engenharia de 

minas, industrial, mecanica e agronomica, quando 
instituídos, terão a seguinte organisação:

CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS

1.° Anno

O 1.° anno do curso de engenharia civil.

2.0 Anno

IA  Cadeira—Exploração de minas.
2 A Cadeira—Chimica analytica.
3 A Cadeira—A 3.a do 2.° anno de engenharia civil. 

Economia politica e finanças.
Aula—Trabalhos graphicos relativos a córtcs geo- 

logicos e á exploração de minas.

B.o Anno

Cadeira—Metallurgia geral e especial.
2 a  Cadeira—A 2A do 3.° anno de engenharia civil: 

Machinas motrizes e operatrizes, precedidas do es-



tudo dos motores e industrias mechanicas corres
pondentes.

3 A Cadeira—A 3.a do 3.° anno de engenharia civil:
Direito constitucional. Direito administrativo e esta
tística e suas applicações á engenharia.

Aula—Trabalhos graphicos concernentes a fornos 
e apparelhos metallurgicos.

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL

1.° Anno

IA  Cadeira—A l . a do 1.° anno de engenharia civil: 
Estudo dos materiaes de . construção. Technologia 
das profissões elementares. Resistência dos materiaes. 
Estabilidade das construcções. Graphostatica.

2 A Cadeira—A 2.a do 1.° anno de engenharia civil;
Hydraulica: liquidos e gazes. Abastecimento d’agua. 
Esgotos. Hydraulica agricola.

3 A Cadeira—Chimica organica.
Aula—A aula do 1.° anno de engenharia civil: T ra 

balhos graphicos de abastecimento d’agua, esgotos 
e hydraulica agricola.

2.0 Anno

IA  Cadeira—Physica industrial.
2 A Cadeira—A 2.a do 2anno de engenharia de

minas: Chimica analytica.
3 A Cadeira—A 3.a do 2.° anno de engenharia civil:

Economia politica e finanças.
Aula—Desenho industrial.

8.0 Anno

I A  Cadeira—Chimica industrial.
2 A Cadeira—A 2.a do 3.° anno de engenharia civil:

Machinas motrizes e operatrizes, precedidas do estudo 
dos motores e industrias mecanicas correspondentes.

3 A Cadeira—A 3.» do 3.° anno de engenharia civil.



Direito constitucional. Direito administrativo e esta
tística e suas applicações á engenharia.

Aula—Trabalhos graphicos relativos a fabricas* e 
estabelecimentos industriaes.

CURSO DE ENGENHARIA MECANICA

1.° Anno

0  1.° anno do curso de engenharia civil.

2.° Anno

lA  Cadeira—A 1.» do 2 .°anno de engenharia indus
trial: Physica industrial.

2 A Cadeira—A 2Ado 2 .°anno de engenharia de
minas: Chimica analytica.

3.* Cadeira—A 3.a ido 2 .°anno de engenharia eivil:
Economia politica e finanças.

Aula—Projectos e construcção de orgãos de m a
chinas.

3.0 Anno

l A  Cadeira—A l . a do 3.° anno de engenharia de
minas: Metallurgia geral e especial.

2 a Cadeira—A 2 ado 3.° anno de engenharia civil: 
Machinas motrizes e operatrizes, precedidas do estu
do dos motores e industrias mecanicas correspon
dentes.

3 A Cadeira—A 3.a do 3.° anno de engenharia civil: 
Direito constitucional. Direito administrativo e esta
tística e suas applicações á engenharia.

Aula —Projectos e construcção de machinas motri
zes e operatrizes.

CURSO DE ENGENHARIA AGR ONOMICA

1.0 Anno

O 1.° anno do curso de engenharia industrial.
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2.0 Anno

, 1 a Cadeira—Botanica.
2.a Cadeira— Zoologia.
3.a Cadeira—A 3.a do 2.° anno de engenharia civil-.

Economia política o finanças.
Aula—Desenho organographico.

3.° Anno

I a Cadeira—Agricultura. Zootechnia, Veterinária.
2 a Cadeira—A 2 ado 2.° anno de engenharia de

minas: Chimica analytica.
3.a Cadeira— A 3.a do3.° anno de engenharia civil:

Direito constitucional. Direito administrativo e esta
tística e suas applicações á engenharia.

Aula—Trabalhos graphicos de machinas agrícolas 
e construcções ruraes.

Art. 4.° Os estudos dos cursos geral de engenha
ria civil serão dirigidos por dezoito lentes cathedrati- 
cos, seis substitutos e tres professores.

§ Unico. Os estudos dos outros cursos especiaes 
terão ainda, quando creados, nove lentes cathedrati- 
cos, tres substitutos e quatro professores.

Art. 5.° Cada cadeira será regida por um lente 
cathedratico. As cadeiras communs a diversos cursos 
especiaes serão regidas por um mesmo lente cathe
dratico.

Art. 6.° As cadeiras dos diversos cursos formarão 
as seguintes secções, havendo para cada secção um 
substituto:

CURSO GERAL

1.a Secção: As l . as cadeiras dos 1.° e 2.° annos e a
2.a do 3.° anno.

2.a Secção: As 2 .as cadeiras dos 1 . ° e 2.° annos e a
l . a do 3. ° anno.

3.a Secção: As 3.as cadeiras dos 1.°, 2.° e 3 o annos.



CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

1.“ Secção: As l . as cadeiras dos 1.° e 3.° annos e a
3.® do 1.° anno.

2.a Secção: As 2.as cadeiras dos 1.° e 3.° annos e a
1.a do 2.° anno.

3.a Secção: As 3.as cadeiras dos 2.° e3.° annos e a
2.a do 2.° anno.

CURSO DE ENGENHARIA DE MINAS.

Uma Secção: As l as cadeiras dos 2.° e 3.° annos e 
a 2.8 do 2.° anno.

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL

Uma secção: As 1.as cadeiras dos 2 .0 e 3.° annos e 
a 3.a do 1.° anno.

CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMIC A

Uma secção: As l . as cadeiras dos 2 .0 e 3.° annos e 
a 2.a do 2.° anno.

Art. 7.° Os professores serão assim distribuídos:
Um para a aula do 1.° e 2.° annos do curso geral;
Um para o 3° anno do curso geral e 3° do do 

curso de engenharia civil;
Um para o 1.° e 2.° annos do curso de engenharia 

civil ;
Um para as aulas dos 2.° e 3.° annos de engenha

ria de minas;
Um para as aulas dos 2.° e 3 .0 annos de engenha

ria industrial;
Um para as aulas do 2.° e 3.° annos de engenha

ria mecanica;
Um para as aulas dos 2.° e 3.° annos de engenharia 

agronómica;
Art. 8.° As aulas communs a diversos cursos es- 

peciaes serão regidas por um mesmo professor.
Art. 9.° Na Escóla será instituído, sem a respon-
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sabilidade do Instituto Polytechniço da Bahia , um 
curso annexo, em que se fará o estudo das sciencias 
mathematicas e desenhos exigidos como preparatórios 
á matricula no curso geral.

Art. 10. Os programmas de ensino das differentes 
cadeiras e aulas de todos os cursos serão conforma
dos com os da Escola Polytechnica o Rio* arf1 -i~‘ ̂  -1 - 1 

ujao^iiãiu u lk ^ m ^ p la n iy  flíTiüi>rt „

CAPITULO II

DO DIRECTOR E VICE-DIRECTOR

Art. 11. A administração da Escola fica a cargo 
de um director e de um vice-director, o primeiro de 
livre nomeação do Instituto, podendo serum  dos len
tes,o qual exercerá as respectivas funcções sem pre
juízo da regencia de sua cadeira e o segundo escolhi
do pelo mesmo Instituto dentre os lentes cathedra- 
ticos.

Art. 12. No impedimento do director e do vice- 
director servirá provisoriamente o lente mais antigo 
que estiverem exercício, e, no caso de recusa ou im 
pedimento deste, caberá a direcção a outro lente effe- 
ctivo, respeitada sempre a ordem de antiguidade.

Art. 13. O Director é o presidente da congrega
ção; regula e determina, de conformidade com os 
estatutos, tudo quanto se referir ao estabelecimento 
e de que a congregação não estiver especialmente 
encarregada. Devem ser-lhe dirigidos todos os reque
rimentos e representações cuja decisão lhe pertença; 
e por seu intermedio levados ao conhecimento do 
Instituto ou da congregação os que versarem sobre 
objectos da competência destes.

Art. 14. Ao director compete:
§ 1.° Convocar a congregação dos lentes não só nos 

casos expressamente determinados, como naquelles 
em que, ou por deliberação sua, ou requisição de 
qualquer lente, feita por escripto e com declaração 
do objecto da convocação, o mesmo d irec to ra  julgar



necessaria, marcando a hora da reunião de fôrma 
que evite, sempre que for possivel, a interrupção das 
aulas, dos exames ou de quaesquer outros actos do 
estabelecimento.

§ 2.° Transferir em eircumstancias graves, para  
outra occasião, a reunião da congregação já convocada 
ainda mesmo nos casos em que ella deva verificar-se 
em epocas certas; e suspender a sessão quando se 
tornar indispensável essa medida, dando, em qualquer 
das hypotheses, parte ao Instituto dos motivos de seu 
procedimento.

§ 3.° Dirigir as sessões da Congregação, obser
vando as disposições deste regulamento.

§ 4.° Nomear commissões quando o objecto destas 
for de simples solemnidade ou pelo regulamento não 
estiver expressamente declarado que a nomeação per
tence á Congregação.

§ 5.° Assignar, com os lentes presentes, as actas das 
sessões da Congregação, assignar tambem a corres- 
poddencia official, assim como todos os termos ou 
despachos lavrados em nome ou por deliberação da 
Congregação ou em virtude deste regulamento ou por 
ordem do Instituto.

§ 6.° Executar e fazer executar as decisões da Con
gregação, podendo, porem, suspender sua execução, 
quando assim o entenda conveniente, dando parte 
desse acto, im mediatamente, ao Instituto.

§ 7.° Organizar o orçamento annual das despezas, 
rubricar os pedidos para o custeio do estabelecimento 
e solicitar do Instituto a quantia que parecer necessaria 
para occorrer ás despezas de prompto pagamento, 
durante o mez.

§ 8.° Determinar, de conformidade com as leis e 
com as ordens do Instituto, a realisação das despezas 
que tenham sido auctorizadas, inspeccionando e fis
calizando o emprego das quantias para ellas decre
tadas.

§ 9.° Inform ar e remetter ao Instituto os recursos 
interpostos dos actos e decisões da Congregação, os 
pedidos de gratificação, prêmios de obras e trocas de 
cadeiras.

I. 2



§ 10. D eterm inar e regular o serviço da secretaria 
e da bibliotheca, e providenciar sobre tudo quanto fôr 
necessário  para as sessões da Congregação, celebra
ção dos actos e serviço das aulas.

§ 11. V isitar as aulas e assistir, todas as vezes que 
lhe fôr possível, aos actos e exercícios escolares de 
qualquer natureza.

§ 12. Velar pela observância deste regulamento, 
propor ao Instituto tudo quanto for conducente ao 
aperfeiçoamento do ensino e ao regimen do estabele
cimento, não só na parte administrativa que lhe é pe r
tencente, como ainda na pârte scientiflca, devendo, 
neste ultimo caso, ouvir previam ente a Congregação.

§ 13. E xercer  a policia no recinto do estabeleci
mento pelo modo prescripto neste regulamento contra 
os que pertubarem  a ordem, em pregando ao mesmo 
tempo a maior vigilancia na m anutenção dos bons 
costumes.

§ 14. Suspender por um a quinze dias, com priva
ção dos vencimentos, os empregados.

§ 15. Nomear e demittir conservaderes, contínuos, 
bedeis e guardas; admittir e d ispensar os serventes.

§ 16. Conceder aos empregados, dentro de um anno, 
até quinze dias de licença, sem prejuízo do respectivo 
ordenado.

§ 17. Designar os lentes cathedraticos, substitutos 
ou professores que devam dirigir os exercícios p rá 
ticos e inspeccionar os m esm os exercícios.

§ 18. Providenciar sobre o transporte dos alumnos 
para  o local dos exercícios práticos, bem como 
sobre o dos guardas  e serventes que os acom pa
nharem .

§ 19. D esignar quem reja a.s cadeiras que vagarem 
no decurso do anno até que sejam regularmente pre
enchidas.

§ 20. Propor ao Instituto a nomeação do Secretario, 
bibliothecario, am m annuenses  e porteiro.

§ 21. P ro rogar  as horas do expediente pelo tempo 
que for necessário  ao serviço.

§ 22. Designar quem deva substitu ir  o Secretario 
ou bibliothecario nos saus impedimentos.



§ 23. Assignar com os respectivos lentes e o secre
tario os titulos expedidos pela Escola,

At. 15. O Director, alem das informações, que 
deve prestar á Congregação e ao Instituto, remetterà 
no fim do anno lectivo aos Governos do Estado e da 
União e ao Instituto um relatorio sobre os trabalhos da 
Escola, e progresso do ensino, depois de discutido 
pela Congregação.

§ Unico. E ’ livre á Congregação, ou a qualquer de 
seus membros additar considerações, que serão 
annexas ao mesmo relatorio. Este relatorio será lido 
perante a Congregação na sessão de encerramento 
dos trabalhos do anno lectivo.

Art. 16. Os actos do Director ficam debaixo da ex
clusiva inspecção do Instituto.

CAPITULO III 

DA CONGREGAÇÃO

Art. 17. A Congregação compõe-se de todos os 
lentes cathedraticos e substitutos, sob a presidência 
do Director ou de quem suas vezes fizer.

Art. 18. A Congregação não pode exercer as suas 
funcções sem a presença da metade dos lentes em 
exercício effectivo, excluídos os licenciados.

Art. 19. As sessões da Congregação serão ordiná
rias ou extraordinavias; as prim eiras se realisarão 
nos dias para  isso designados pela Congregação; as 
segundas serão convocadas por officio do Director 
com antecedencia pelo menos de 24 horas, salvo os 
casos que não admittam demora e com declaração 
do objecto principal da reunião, se não houver incon
veniente.

Art. 20. No dia e hora designados, os lentes se ap re 
sentarão na sala destinada ás sessões. Se acontecer 
que, atè meia hora depois da marcada, não se ache 
presente a maioria dos que estiverem em exercício, 
o Secretario, que será  o da Escola, lavrará um a acta 
que será assignada pelo Director e lentes presentes,



contendo os nomes dos que com causa participada 
ou sem ella deixarem  de comparecer.

Art. 2 1 . Havendo quorum ,o Director declarará 
aberta  a sessão, e o Secretario procederá á leitura da 
acta da ultima sessão, a qual, depois de discutida e 
approvada, com emendas ou sem ellas, será assignada 
pelo D irector e lentes presentes. O Director exporá, 
em resumo, nos casos de sessões extraordinarias, o 
objecto da reunião, e, pondo-o em discussão, dará a 
palavra aos lentes pela ordem em que a pedirem. No 
caso de conter o objecto partes distinctas poderá 
qualquer dos lentes requerer que cada um a seja d is
cutida e votada separadamente.

Ari. 22.Durante a discussão nenhum  lente poderá 
falar mais de meia hora de cada vez, nem mais de 
duas vezes sobre a materia de que se tratar, salvo si 
tiver por fim requerer que se m antenha a ordem dos 
trabalhos ou dar alguma explicação. No primeiro 
caso limitar-se-á a reclamar em poucas palavras o 
cum prim ento das disposições em vigor ou a propor 
e desenvolver a lgum a questão de ordem, sem discutir 
a principal; no segundo, aos term os razoaveis de um a 
explicação.

Art. 23. Finda a discussão de cada objecto, o 
Director o sujeitará á votação, que, quando nominal, 
principiará  pelo substituto mais moderno. As deli
berações da Congregação serão tom adas por maioria 
de votos.

Art. 24.O Director votará tam bem  e, em caso de 
empate, terá o voto de qualidade, salvo o caso do a r 
tigo 26. O lente que assistir á sessão da Congregação 
não pode deixar de votar, e o que se retirar antes de 
findos os trabalhos, sem justificação apreciada pelo 
Director, incorrerá  em falta -egual a que daria, si 
deixasse de comparecer.

Art. 25. Nas questões em que fôr particularmente 
in teressado algum lente poderá este assistir á dis
cussão e nella tom ar parte; abster-se-á, porem, de 
votar e re tira r-se-á  da sala nessa occasião. Será  então 
a votação feita por escrutino secreto, em que não ha-



verá voto de qualidade, prevalecendo a opinião mais 
favo ravel ao interessado.

Art. 26. Resolvendo a Congregação que fique em 
segredo algum a de suas deliberações, lavrar-se  á 
delia um a acta especial, que será fechada e seilada 
com o sello do estabelecimento. Sobre o envolucro o 
Secretario lançará a declaração, assignada por elle 
e pelo Director, de que o objecto é secreto e notará o 
dia em que assim se deliberou. Esta  acta  ficará sob a 
guarda e responsabilidade do Secretario.

Art. 27. Antes, porem, de se fechar a acta de que 
trata o artigo antecedente se ext rali irá delia um a 
copia para ser im mediatamente levada ao conheci
mento do Governo, que poderá o rdenar a sua publi
cidade por intermedio da Congregação. A mesma 
Congregação poderá egualmente, quando lhe parecer 
opportune, o rdenar sua publicidade.

Art. 28. Esgotado o objecto principal da sessão, os 
lentes terão o direito de propor, si restar  tempo, o que 
lhes parecer conveniente á boa execução dos estudos 
do estabelecimento, ao desempenho do serviço, ao 
progresso e aperfeiçoamento do ensino e á repressão 
de abusos introduzidos ou praticados por lentes, em 
pregados  ou estudantes.

Art. 29. Si alguma das questões propostas não 
puder ser decidida, por falta de tempo, na m esm a 
sessão, ficará adiada até o- proximo dia de sessão or
dinária, ou, em caso de urgência, até o dia que fôr 
designado pela Congregação para continuar-se  a 
discussão, avisando-se para  isso os lentes que não 
estiveram presentes.

Art. 30, O Secretario deverá lançar por extenso na 
acta de cada sessão as indicações propostas e o re 
sultado das votações, e por extm cto os requerim entos 
das partes e mais papeis submettidos ao conheci
mento da Congregação, assim  como as deliberações 
tomadas, as quaes serão, alem d ’isso, transcrip tas  em 
forma de despachos nos proprios requerim entos, para  
serem arcliivados ou restituídos ás partes, conforme 
o seu objecto. Não obstante esta disposição, poderá a 
Congregação m andar inserir  por extenso os papeis



que, por s u t  im portância, en tender deverem ficar assim 
regeitados.

Art. 31. Compete á Congregação, além de outras 
a ttribu ições que por este Regulam ento lhe são con
feridas:

1.° O rgan isar ,annu lm ente ,os p rogram m as das lições 
de cada cadeira  e aula e dos exercícios práticos, re 
gu lar  o horário para  as lições das cadeiras de todos 
os cursos, para  as aulas, trabalhos práticos de labo
ra to ries  e gabinetes, observações e cálculos astrono- 
micos;

2.? Organisai' as listas de pontos para  os concursos;
3.° P ropor ao Instituto, no caso de vaga, as pessoas 

que por sua m oralidade e aptidão scientifica estejam 
cm condições de exercer o m agistério  interinamente;

4.° E x e rce r  inspecção scientifica, por si só ou por 
in term edio  de com m issões, sobre os methodos de 
ensino; e exercer, conjunctam ente com o Director, a 
p rec isa  vigilancia, para  que os p rogram m as das lições 
não sejam modificados;

5.° P ropor ao Instituto todas as m edidas que forem 
aconselhadas pela experiencia, quer  para m elhorar a 
organização scientifica do estabelecim ento, quer para 
aperfeiçoar os m ethodos de ensino;

6.° Inform ar ao Instituto sobre o merito dos lentes 
contractados, quando tiverem elles de se rsubm ettidos  
aos m esm os onus e vantagens dos outros m em bros 
do corpo docente;

7.°  Inform ar ao Instituto sobre a conveniência e 
vantagens da troca de cadeiras entre  lentes effectives 
do mesmo curso ou entre lentes effectives de cursos 
differentes^ sem pre que for isto reclamado pelas n e 
cessidades  do ensino;

8.° P ropor ao Instituto, quando ninguém  se inscrever 
para  o concurso  ou não queira  elle contractar, a pessoa 
que deva preencher  in terinam ente a vaga annunciada;

9.° E leger todas as com m issões que forem rec la
m adas pelas exigencias do ensino e necessidades dos 
concursos;

10. E leger em sua  prim eira  reunião, depois da aber
tu ra  dos cursos, aquelle de seus  m em bros que deva



redigir a M em oria histórica  dos mais notáveis acon
tecimentos escolares de cada anno;

1 1 .P res ta r  todo o auxilio ao Director para  que se 
m antenha no estabelecimento um exellente regimen 
disciplinar e para  que a policia acadêm ica seja exer
cida com a m axim a regularidade:

12.O rganisar todos os regulam entos especiaes na 
parte docente e quaesquer program m as, que forem 
necessários para  boa intelligencia destes Estatutos.

Art. 32. A Congregação corresponder-se-ha  com o 
Governo da União e do Estado, corn as au toridades  e 
com o Instituto por interm edio do Director.

CAPITULO IV  

DOS LENTES E AUXILIARES DO ENSINO

Art. 33. O corpo docente da escola com põe-se dos 
lentes cathedraticos e substitu tos e dos professores.

Art. 34. Os lentes cathedraticos e substitu tos, bem 
como os professores, são vitalícios desde a data da 
posse e exercício; e não poderão perder seus lugares 
sinão na  fórma das leis penaes e das disposições 
deste regulamento.

Art. 35. Incumbe ao lente cathedratico:
§ 1.° R eger sua cadeira conforme o program m a e 

horário adoptados.
§ 2 .°Dirigir os trabalhos práticos relativos á sua 

cadeira, bem como as excursões scientifícas ou exer
cícios práticos, quando fôr para  isso designado.

§ 3.° Comparecer ás sessões da Congregação e de
sem penhar as commissões de que for incumbido.

Art. 36. Ao substituto incumbe:
§ 1.° S ubstitu ir  os lentes da respectiva secção nos 

casos de impedimento.
§ 2.°Fazer os cursos com plem entares, theoricos ou 

práticos, que a congregação designar quando taes 
cursos forem julgados necessários, conforme ind ica
ção do respectivo lente, que designará o assum pto  
sobre que devem elles versar, bem como o program m a 
a seguir.
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§ 3.° A uxiliar os lentes nos trabalhos de laboratorio 
ou gabinete e nas excursões scientificas dos alumnos, 
ou dirigil-os, si para  isso forem designados.

Art. 37. O lente substitu to  é obrigado a fazer os 
cu rsos  com plem entares  para  que houver sido desi
gnado, em bora esteja na regencia  da cadeira.

Art. 38*. O professor é obrigado á regencia das 
respectivas aulas.

Art. 39. O lente cathedratico, substitu to  ou profes
sor, que, alem do desem penho de seo cargo, reger 
in terinam ente  um a ou mais cadeiras  ou aulas, em vir
tude do im pedim ento  ou falta do respectivo ca thed ra
tico ou professor, ou exercer funcções de substituto 
por im pedim ento  deste, perceberá, alem de seos ven
cim entos, a gratificação inheren te  a cada um desses 
cargos.

Art. 40. O lente cathedratico  substituto ou p ro 
fessor, que, alem do exercicio de suas  funcções, accu- 
m u la r  o da regencia  interina de um a ou mais cadei
ras  ou au las  vagas, perceberá, alem dos vencimentos

âue lhe forrm proprios, o ordenado de cada um a ca- 
e ira  ou aula.
Art. 41. Os lentes ca thedraticos e substitutos, bem 

como os professores, são obrigados a tom ar parte  
nos outros actos escolares, de accordo com as d is 
posições dos regulam entos respectivos; nesses  actos 
terão precedencia os ca thedra ticos  aos substitu tos 
estes aos professores, e entre uns e outros os mais 
antigos, contada a an tiguidade do dia em que com eça
ram  a fazer parte do corpo docente.

P a rag rap h e  unico. Tendo havido mais de um a 
posse no m esm o dia, regu lará  p a ra  a antiguidade a 
data  do decreto, e, sendo esta a m esm a, regu lará  a 
data da graduação  e por u ltim a a idade.

Art. 42. Q ualquer m em bro do magistério, que 
com puzer tra tados, com pêndios ou m em órias sc ien 
tificas im portan tes  sobre as d isciplinas ensinadas no 
estabelecim ento, terá direito á im pressão de seu 
trabalho por conta do Instituto, si a congregação o 
ju lgar  de utilidade para o ensino, não excedendo a 
1:000 o num ero  de exem plares im pressos  á custa  dos



cofres do Instituto ficando este com o direito de re 
servar para  si dez por cento da edição, pertencendo 
o restante ao auctor da obra.

Art. 43. Si a obra ap resen tada  for considerada 
pela Congregação como sendo de grande merito e de 
grande vantagem para o progresso do ensino e da 
sciencia, além da im pressão em num ero m aior de 
exemplares, te rá  o auctor direito a um premio 
arbitrado pelo Instituto , mediante informação do 
director, premio nunca inferior a 1:000$000, nem 
superior a 3:000$000.

Art. 44. P cd erá  o Instituto, como recom pensa ao 
merecimento, m andar um m em bro do corpo docente 
em viagem de instrucção aos paizes mais adeantados, 
conceder-lhe os meios necessários á sua subsistência, 
transporte e pesquizas. A indicação se rá  sem pre 
feita pelo director, a quem compete dar as devidas 
instrucções.

Art. 45. E ’ licito aos lentes cathedraticos perm u
tarem as respectivas cadeiras, comtanto que haja 
requerimento ao Instituto e approvação da Congre
gação quanto á vantagem e conveniência da perm uta , 
de arccordo com o art. 31 deste regulamento.

Art. 46. Os auxiliares do ensino são os preparadores, 
em num ero igual ao dos gabinetes e laboratorios, 
e os auxiliares, propriamente ditos, que serão tantos 
quantos forem precisos, a juizo da Congregação e do 
Instituto.

Art. 47. Incum be ao preparador:
§ 1.° Dispor o necessário para  as dem onstrações 

em aula e investigações do cathedratico ou quem 
suas vezes fizer.

§ 2.° Exercitar  os alum nos no manejo dos in s tru 
mentos nos laboratorios e gabinetes, e guial-os nos 
respectivos trabalhos práticos, segundo as instrucções 
do lente da cadeira.

Art. 48. Incumbe ao conservador:
§ 1.° Auxiliar os preparadores em todos os seus 

trabalhos.
§ 2.° Zelar pela conservação dos laboratorios e 

gabinetes.
I. 3



• Art. 49. Os preparadores são vitalícios nos seus 
cargos e s ó  os perderão nos seguintes casos:

§ l .°  Falta de cum prim ento dos deveres a seu 
Cargo, ou outra c ircum stancia especial allegada pelo 
cathedratico ou substituto, e, após inquérito, julgado 
o facto provado pela Congregação que o levará 
ao conhecimento ao Instituto por intermedia do 
director.

§ 2 .°Faltas  não justificadas por mais de 30
dias.

Art. 50. Os lentes da Escóla perdem os seus 
logares, sempre que for provado soífrerem de moléstia 
incurável, que os impossibilite de exercer o m agis
tério, ou forem condemnados por sentença, passada 
em julgado, em qualquer das penas, que pelo codigo 
crim inal imponham perda de emprego.

Art. 51. Considera-se abandonada a cadeira, e por 
este  facto renunciado o logar de lente cathedra
tico, substituto ou preparador: 1.° quando o lente, 
substitu to  ou preparador deixar de comparecer, 
sem justificar a ausência, pelo praso de um mez;
2.° quando deixar de com parecer por quinze dias, 
além do praso da licença obtida; 3.0 quando deixar 
de tom ar posse no praso que fôra marcado, salvo o 
caso de força maior; 4.° quando não tiver domicilio na 
com arca da capital, ou m udar este domicilio.

Art. 52. No caso de faltas reiteradas, no exercício 
do magistério, de m aus hábitos, ou m aus exemplos, o 
d irector advertirá' o professor, cham ando-o ao cu m 
primento de seus deveres.

Si não for bastante esta  advertência, o director, 
ouvindo a Congregação, o com m unicará ao Instituto 
propondo que sejam applicadas as penas de suspensão 
de tres mezes a um anno com privação dos vencimen
tos, e observará o que a tal respeito fôr pelo mesmo 
Instituto determinado, com audiência da Congregação.

Art. 53. Qualquer divergência que a respeito do 
serviço do estabeliclmonto houver entre o director e 
algum  lente cathedratico, substituto ou professor deve 
por aquelle ser  presente á Congregação.

Art. 54. Si algum lente, nos actos do estabeleci



mento, faltar aos seus deveres, o director levará ao 
conhecimento da Congregação o facto ou factos p ra 
ticados.

Neste caso a Congregação nom eará um a com m issão 
para syndicar dos ditos factos e m andará  que o accu- 
sado responda dentro de 15 dias.

Art. 55 Dentro do m esm o prazo, com a resposta 
do lente ou sem ella, deverá a commissão apresen tar  
o seu parecer motivado.

A’ vista do parecer da com m issão e da resposta do 
aceusado, a Congregação deliberará  si este deve 
ser advertido cam arariam ente, ou soffrer a s  penas 
deste regulamento.

Art. 56. Os lentes e professores <árão as prelecções 
sobre compêndios de sua livre escolha, e poderão e n 
sinar quaesquer  doutrinas, um a vez que não offendam 
as leis e bons costumes.

Art. 57. Quando os a lum nos não com prehenderem  
algum ponto poderão propor ao lente, verbalmente ou 
por escripto, as duvidas que lhes occorrerem , O lente 
as resolverá no mesmo dia ou na  seguinte lição.

CAPITULO V

DO PROVIMENTO DOS LOGARES DO CORPO DOCENTE  
E SEUS AUXILIARES

SECÇÃO I

DO CORPO DO CENTE

Art. 58. O logares de lentes, substitutos e p ro 
fessores serão providos por nomeação do Instituto , 
mediante concurso.

Paragrapho unico. Havendo substituto, nomeado 
por concurso, e vagando algum a cadeira, será  
nomeado para ella, independente de novo concurso, 
o substituto da secção.



SECÇÃO II

0\SINSC R IPÇÕ ES

Art. 59. T rès  dias depois da verificação da vaga, 
m andará  o d irec tor annunc ia r  o concurso na folha 
official do Estado, m arcando para a inscripção dos 
cand ida tos  o praso de tres mezes.

A publicação do edital será  repetida em cada um 
dos últim os oito dias do prazo das inscripções; e, si 
este  exp irar  durante  as férias, conservar-se-ha  aberta  
nos tres  prim eiros dias uteis que se seguirem  ao 
term o delias, procedendo-se ao encerram ento  no 
terceiro , ás 2horas da tarde.

Art. 60. No caso de haver m ais  de um a vaga, a 
congregação  resolverá qual a ordem  em que devem 
se r  subm ettidas a concurso. O prazo de inscripções 
do segundo com eçará  a co rre r  dous mezes depois da 
abe r tu ra  das inscripções do prim eiro  e assim  por 
deante , de sorte que haja um concurso  especial para 
cad a  vaga.

Art. 61. Poderão  ser adm ittidos a concurso:
1) os brasile iros que estiverem  no goso dos direitos 

civis e politicos e possuírem  titulos scientificos obtidos 
nas  Escolas  Polytechnicas da Bahia, Rio 
de Janeiro  ou em outros estabelecim entos de m struc- 
ção áquelles equiparados, ou, que, tendo esses titulos 
por academ ias estrangeiras, se houverem  habilitado 
perante  a Escola com os docum entos necessários.

2 ) os es trangeiros  que, possuindo algum d’aquelles 
titulos, fallarem correctam ente o portuguez e se 
houverem  habilitado perante a  Escola  com os d o cu 
m entos necessários.
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Art. 62. P a ra  provarem as condições exigidas, os 
candidatos deverão ap resen ta r  á secre tar ia  do es ta 
belecimento. no acto da inscripção, e por meio de pe
tição ao director, seus diplom as e titulos, ou publicas



fórmas destes, justificada a impossibilidade da
apresentação dos originaes, o folha corrida.

Art. 63. Si no exame dos docum entos exigidos 
suscitar-se duvida sobre a validade ou im portância  
de qualquer delles, ouvido o in teressado, o director 
convocará im m ediatam ente a congregação, que deci
dirá no praso de tres dias. A deliberação da congre
gação será  sem dem ora transm ittida  pelo secretario  
a todos os candidatos e publicada pela im prensa.

Art 64. Obtido despacho favo ravel, o candidato se 
apresentará na secretaria, afim de a s s ig n a rse u  nome 
no livro destinado á inscripção dos concurrentes . 
Neste livro se lavrará para  cada concurso  um termo 
de abe r tu ra  e outro de encerram ento  no tempo 
proprio, os quaes serão assignados pelo director.

Art. 65. Na mesm a occasião da inscripção poderão 
os candidatos, além dos docum entos especificados no 
Art. 62, apresen tar  quaesquer  outros que ju lgarem  
convenientes, como titulos de habilitação ou prova 
de serviços prestados á sciencia ou ao paiz, passando- 
lhes o secretario um recibo, no qual declare o num ero  
e natureza de taes documentos.

Art. 66. A inscripção poderá ser  feita por p rocu
rador, si o candidato tiver justo  impedimento.

Art. 67. No dia fixado para o encerram ento  das 
inscripções reúniv-se-á a congregação ás 2 horas da 
tarde, e, lidos pelo secretario  os nomes dos cand ida
tos inscriptos e os docum entos por elles exhibidos, 
decidirá, por maioria devo tos, correndo a votação 
nominal sobre cada um, si existem ou não todas as 
condições scientificas e m oraes nos concurrentes . No 
primeiro caso m anterá a inscripção feita; no segundo 
m andará excluir da lista o oppositor indebitam ente 
insçripto.

Art. 68. Ta.nto,do acto do direector recusando  in s 
cripção, como" a ò ' acto dã' éongréga'çâo m andando 
excluir da respectiva lista, é facultado o direito de 
recurso, na prim eira hypothèse, para  a congregação 
e na segunda, para  o Instituto.

§Unico. O recurso será  interposto dentro de tres



dias  contados da data em que fôr proferido o despa
cho ou tom ada a  deliberação.

Art. 69. F iado  o praso das inscripções e lavrado 
pelo secretario  o term o de encerram ento, na reunião 
de que tra ta  o art. 67, nenhum  candidato poderá se r  
admittido, salvo o caso de provimento ao recurso  a 
que se refere o art. 68.

Art. 70. A decisão dos recursos  in terpostos  pelos 
candidatos  não adm ittidos á inscripção ou delia ex
cluídos será  dada dentro de seis d ias, contados da 
data  da rem essa  dos papeis, e, findo esse praso sem  
que solução a lgum a seja proferida, repu ta r-se -á  não 
provido o recurso.

Art. 71. Expirado o praso de que tra ta  o artigo an 
tecedente, o d irector fará ex trah ir  pelo secretario  
duas  listas dos candidatos inscrip tos, um a das quaes 
m an d ará  publicar e outra rem ette rá  ao Instituto.

Art. 7 2 . No caso de esgotar-se  o praso das in sc r i
pções, sem que se haja inscripto candidato algum , o 
d irector deverá espaçal-o por egual tempo.

SECÇÃO III

D O S A C TO S DO S CO NC U R SO S

Art. 73. Si não for possivel, p a ra  os actos dos con
cursos, reun ir  congregação por falta de num ero  de 
lentes, o d irector com m unicará  ao Institu to  para ser  
auctorisado  a convidar os lentes antigos que pude
rem com parecer, ou, na falta destes, os profissio- 
naes  que regerem  cursos particulares; e, constitu í
da assim  a congregação, dará  de tudo parte im m e- 
d ia tam ente  ao Instituto.

Art. 74. Si algum  concurrente  for accom m ettido de 
m oléstia  antes de tira r  o ponto, de modo que fique 
inhabilitado para fazer qualquer das provas, poderá 
justificar o im pedim ento perante  a Congregação, que 
si o ju lgar  legitimo, espaçará  o acto atè oito dias.

Da decisão em contrario  poderá haver recurso  para 
o Instituto, in terposto dentro de 24 horas.

Art. 75. Havendo um sõ candidato, o concurso será
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adiado pelo tempo que á Congregação parecer  suffi- 
ciente, até 30 dias.

Art. 76. No caso de já  haver sido tirado o ponto, 
dar-se-ha outro em occasião opportuna, observando- 
se novamente o pm cesso  respectivo.

Art. 77. O candidato que, m esm o por motivo de 
moléstia, re tira r-se  de qualquer das provas depois de 
começadas, ou não com pletar o tempo m arcado para 
a prova oral, ficará excluido do concurso.

Art. 78. Aos concurren tes  bacharéis  que forem h a 
bilitados nas provas do concurso  ou nom eados sem 
concurso, conferirá a Congregação o gráo do doutor, e 
no caso de não serem bacharéis, o titulo da Escola  
relativo ao curso  de que forem institu ídos lentes.

DA,S PR O V A S

Art. 79. As provas de concurso  para p reen ch i
mento das vagas de substitu to  serão as seg u in 
tes:

I a) These e dissertação;
2a ) Prova escripta;
3a) Prova oral ou prelecção.
4a) Prova pratica.
Art. 80. As provas para preenchim ento  das vagas 

de professores constarão do seguinte:
I) Execução de épuras  e respectivo relatorio;
II) Prelecção;
III) Prova pratica.

D A S T H E SE S E D ISSE R TA Ç Ã O

Art. 81. No dia seguinte ao do encerram ento  das 
inscripções, salvo si estiver pendente de decisão 
algum recurso, cada um dos candidatos ap resen ta rá  
na secretaria do estabelecim ento 100 exem plares  de 
um trabalho original, im presso, com prehendendo tres  
proposições sobre cada um a das m atérias  da secção, 
onde se der a vaga, e um a dissertação, tam bem  á  es
colha do candidato, sobre um a das m esm as m até
rias. .



Art. 8.2; No dia da entrega das theses, o secretario  
lavrará  um  term o, que o d irector assignará , d ec la ran 
do quaes  os candidatos  que as ap resen taram .

Art. 83. Serão  excluídos do concurso  os que não 
‘ap resen ta rem  as th eses  no dia m areado.

Art. 84, Logo depois de lavrado o term o a que se 
refere o art. 82, o secre tario  m an d ará  en tregar  a to 
dos os candidatos  um exem plar e outro  a cada lente 
ca thedra tico  e substitu to .

A rt. 85. O secretario  officiará igualm ente  aos can 
didatos, partic ipando, com an tecedencia  de 48 horas, 
o dia, logar e hora em que deve effectuar-se cada 
u m a  das provas do concurso .

Art. 86. Oito dias depois da apresen tação  das the
ses  rea lisa r -se -h a  a defesa.

Art. 87. A defesa das theses  se rá  feita por arguição  
reciproca entre os candidatos, e, no caso de haver 
u m  só concurren te , será  elle a rgu ido  por cinco lentes 
eleitos pela Congregação.

Art. 88. No caso de arguição reciproca nas theses 
de concurso  ou de arguição feita pelos lentes, n e 
n h u m a  argu ição  e a respectiva defesa poderão d u 
ra r  m ais  de u m a  hora.

Art. 89. Si o num ero  dos co n cu rren tes  exceder de 
dous, con tinuará  a arguição nos dias seguintes.

Art. 90. A arguição  será  sem pre  feita segundo a 
ordem  da inscripção  dos candidatos e em presença 
da Congregação.

DA PRO V A  E SC R IP TA

Art. 91. No segundo dia depois da defesa das the
ses, reun ida  a  Congregação, os lentes da secção 
onde se der a vaga form ularão um a lista de 20 pon
tos sobre cada  um a das m até ria s  da m esm a secção.

Art. 92. Em  seguida  subm etterâo  á Congregação 
os pontos que houverem  organisad.o; e, approvados 
ou substitu ídos  por  esta, serão  pelo d irector n u m era 
dos, escrevendo o secre tario  os núm eros  co rres 
pondentes em pequenas  tiras  de papel, iguaes  em



tamanho e fórma, as quaes, depois de dobradas, 
serào lançadas em um a urna.

Art. 93. L ançará  em seguida em outra  u rn a  t i ra s  
de papel com os nomes dos lentes que se a c h a re m  
presentes; dessa u rn a  o lente m ais antigo ext rah irá  * 
quatro tiras, escrevendo-se os nom es dos lentes á 
proporção que forem sorteados.

Art. 94. Serão logo depois adm ittidos os candida
tos; o primeiro, na ordem  da inscripçâo, tirará  um 
numero da u rna  dos pontos, e, lido pelo director em 
voz alta o ponto correspondente , o secre tario  dará  
uma cópia delle a cada candidato.

Art. 95. Os candidatos recolher-se-hão , im m ediata-  
mente, a um a sala, onde terão para d isse rta rem  so 
bre o ponto sorteado o. prazo de 4 horas, e farão suas  
provas escrip tas  deixando em cada meia folha de pa 
pel uma pagina em branco.

Art. 96. A cada periodo de 2 horas desse trabalho 
assistirão dous lentes dos 4 sorteados, na  ordem  em 
que estiverem os seus nomes, afim de observar-se  o 
silencio necessário, e evitar-se que qualquer dos con
currentes consulte livros ou papeis ( salvo os perm itti-  
dos pela congregação) que lhes possam servir de a u 
xilio, ou tenham  commuriicação com quem quer que 
seja.

Art. 97. Term inado o prazo, serão todas as folhas da 
prova de cada um rubricadas no verso pelos dous len
tes que tiverem assitido ao trabalho da ultim a hora 
e pelos outros candidatos.

Art. 98. F echada  e lacrada cada um a das provas e 
escripto no envoltorio o nome do seu autor, serão to
das encerradas pelo secretario  em um a u rna  de tres 
chaves, um a das quaes será  guard ad a  pelo director,e  
as outras duas pelo dous lentes a que se refere o a r t i 
go antecedente.

Art. 99. A u rna  será  tambem cerrada  com o sello 
do estabelecimento, im presso em lacre sobre um a 
tira de papel rubricada  pelo director e pelos dous 
referidos lentes.

I. 4



D \ PRELECÇÃO

Art 100. No segundo dia depois da prova escripta, 
reunida a congregação, o primeiro candidato na ordem 
da inscripão tira rá  um ponto da m esm a lista de 20 
já organisada. Um a cópia do ponto será fornecida a 
cada candidato, ficando-lhes m arcado o praso de 24 
horas para  serem  ouvidos em prelecção.

Art. 101. Findo o praso do artigo antecedente, 
com eçará, dando-se a cada candidato o espaço de 
uma hora para fazel-a, sempre na  ordem da inscri- 
pção. Em quanto fallar um candidato, os que lhe 

e segui ram estarão recolhidos a um a sala, de onde não 
possam ouvil-o e onde estarão incommunicaveis.

Art. 102. Na hypothèse de haver mais de très can
didatos, serão divididos em duas ou mais turmas, 
que tirarão pontos diversos.

Art. 103. A divisão das tu rm as  se fará pela ordem 
da inscripçao.

Art. 104. A turm a designada para o segundo logar 
t ira rá  ponto no dia da prelecção da primeira, seguin
do-se em tudo as mesmas disposições.

DA PROVA. PRATICA

Art. 105. No segundo dia depois da prova oral 
reun ir-se-á  a congregação afim de trac tar  da prova 
pratica.

Os lentes da secção a que pertencer a vaga, 
organisarão os pontos sobre cada um a das cadeiras 
da secção, procedendo-se a tal respeito do mesmo 
modo que para os pontos das outras provas.

Em seguida a congregação elegerá um a commissão 
de tres lentes cathedraticos, incum bida de fiscalisar 
a prova, sendo logo depois admittidos a tirar 
ponto, o que será  feito na ordem de inscripção. O 
secretario entregará um a copia á commissão da 
prova pratica.

Em  acto continuo, a commissão formulará as 
questões relativas ao ponto, que serão as mesmas 
para  todos os candidatos.



Art. 106. A prova pratica se verificará em um a ou 
mais sessões, a juizo da com m issão dentro do limite 
determinado no program m a especial, que a respeito  
do modo pratico de proceder for pela congregação 
adoptado.

§ 1’. Será  a prova pratica feita s im ultaneam ente 
pelos candidatos, providenciando-se de modo que os 
concurrentes não tenham  com m unicacão entre si ou 
com quem quel*que seja, sendo-lhes, porém, facultada 
a consulta de livros e notas.

§ 2 \Todos os docum entos resu ltan tes  desta prova 
serão no acto^da entrega rubricados pela com m issão 
e pelos candidatos, e, depois do exam e feito pela 
commissão, lacrados e guardados na secretaria , afim 
de serem exhibidos com o parecer da m esm a,

DAS PRO VAS PARA A Y i \G A  0 8  P R O F E S S O R

Art. 107. A prim eira prova p a ra  a vaga de professor 
será a execução de epuras sobre problemas de 
geometria descriptiva e suas applicações e respectivo 
relatorio, conforme o curso a que a vaga pertencer. 
Na organisação dos pontos seguir-se-á  a m esm a 
ordem indicada nos arts. 91 e 92, e, na m esm a occasião 
em que se tractar  dos pontos, e leger-se-á  um a com 
missão de 3 lentes, sendo pelo menos dous do curso 
a que pertencer a vaga, incum bida de fiscalisar a 
prova e providenciar sobre o que occorrer  no acto da 
mesma.

Art 108. Term inada esta prova, será  ella lacrada e 
guardada na secretaria  para ser  apresentada á co ngre
gação na acto do ju lgam ento, procedendo então cada 
candidato á leitura de seu relatorio, do mesm o modo 
que em re lação  ás provas escrip tas  para as vagas de 
lenies.

Art. 109. Nesta prova o ponto será  o m esm o para 
todos os candidatos, e estes o executarão no m esm o 
dia, tendo para  isso 4 horas no maximo.

Art. 110. Quanto á s  outras provas seg u ir-se -á  o 
mesmo processo que para as vagas de lentes.



SECÇÃO IV

DO JU LG A M EN T O  DO S C O N C U R SO S

Art. 111. Concluída a u ltim a pro va, reun ir-se -á  a 
congregação no prim eiro  dia util em sessão publica 
e, na  sua  presença, se rã  aberta  a u rna  das provas 
escrip tas. Recebendo cada candidato  a que lhe per
ten ce r  a lerá em voz alta, guardada  a ordem  d a in sc r i-  
pção.

Art. 112.. O candidato que n essa  ordem  se seguir 
ao que estiver lendo, velará sobre a fidelidade da leitu
ra, fiscalisando o primeiro inscripto a do ultimo. Si 
houver um  só candidato, a fiscalisação caberá  a 
um  dos lentes, que o d irector designar.

Art. 113. F inda  a.leitura, re tira r-se-ão  os cand ida
tos e espectadores, e se p rocederá  á  votação, em que 
tom arão  parte todos os lentes.

Art. 114. Não poderão tom ar parte na votação os 
lentes que tenham  faltado a a lgum as das provas 
o raes, incluida a de defesa de theses, ou não tenham  
ouvido a le itura  da prova escripta.

Art. 115. O ju lgam ento se fará por votação nom i
nal e versará, prim eiram ente, sobre a habilitação de 
cada  candidato, ficando excluídos os que não obtive
rem  a m aioria  dos votos presentes .

Art. 116. Q uando houver um só candidato, deverá 
este reun ir  dous terços dos votos presentes para 
que seja considerado  habilitado.

Art. 117. Ju lg a rá  depois a congregação, egualm ente, 
por votação nom inal, mas sem que seja precisa  m aio
ria abso lu ta  de votos, qual dos candidatos hab ilita
dos deverá se r  proposto ao Institu to .

Art. 118. No caso de em pate entre dous cand ida
tos, por haver cada um obtido egual num ero  de votos, 
serão  am bos subm ettidos á segunda  votação, e, veri
ficado novo em pate, o d irector te rá  voto de qualidade.

Art. 119. F inda a votação, o secretario  lavrará um a 
acta, em que se achem  referidas to d as  as c ircum stan- 
cias occorridas.



SECÇÃO V

D A S  NOM EAÇÕES DO CORPO D OCENTE

Art. 120. Concluídas as provas do concurso, o d i
rector officiará ao Instituto, no dia seguinte, a p re 
sentando ern nome da congregação a proposta para  
a nomeação.

Art. 121. O officio de que tra ta  o artigo an tece
dente será  acom panhado de copia au thentica  das actas 
do processo do concurso, das provas escriptas, e, alem 
disto, de um a informação official reservada attinente 
á moralidade dos candidatos, sobre todas as cireum s- 
tancias occorridas, com especial menção da m aneira  
por que se houveram os concurren tes  durante  as 
provas, de sua  rep.utação litteraria, de quaesquer  t í
tulos de habilitação que tenham  apresentado, e dos 
serviços que porventura hajam  prestado.

Art. 122. A congregação proporá  ao Institu to  o 
concurrente mais votado na  qualificaçao por ordem 
do merecimento. Si, porem, o Instituto en tender que 
o concurso deva ser annullado, por se terem  nelle 
peterido formalidades essenciaes, o fará, justificando 
a sua decisã®, e m andará  proceder a novo concurso.

SECÇÃO VI

A U X IL IA R E S DO E NSINO

Art. 123. O cargo de preparador s e rá  sem pre pro
vido mediante concurso entre  os candidatos que te 
nham pelo menos approvação nos prepara tórios  exi
gidos para a matricula no prim eiro anno do curso  
geral e na m ateria de ensino do respectivo gabinete 
ou laboratorio.

O de auxiliar mediante a nom eação do d irector e 
proposta do lente da cadeira.

Art. 124. O concurso para p reparadores  cons ta rá  
de tres provas: escripta, oral de arguição e pratica.

Essas provas serão prestadas perante um a com m is-
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são exam inadora, composta do lente da cadeira, ou 
no caso de vaga ou impedimento deste, do substituto 
ou de um  dus lentes da secção a que a cadeira per
tencer, e de dois lentes eleitos pela congregação no 
dia do encerram ento das inscripções.

Sobre as inscripções segu ir-se-ha  o mesmo pro
cesso, que para  as vagas de lente substituto, no que 
lhes fôr applicavel.

Art. 125. Verificadas as habilitações dos candidatos 
ao concurso, a com m issão organ isará  im m ediata- 
m ente o respectivo programma, designando os dias e 
horas  em que deverão ter logar as provas, sendo a 
p rim eira  posterior ao terceiro dia util depois do encer
ramento, e as outras nunca antes do segundo dia 
util depois da precedente.

Art. 126. P a ra  cada um a das provas a commissão 
organ isará  em sessão prévia no dia, em que tenha 
ella de ser prestada, uma lista de vinte pontos, que 
collocará num a urna para serem  tirados á sorte pelos 
concurren tes .

Art. 127. Os pontos para as pro vas escripta e p ra ti
ca serão os m esm os para todos os candidatos; o da 
pro va oral será  um para cada candidato.

N a prova oral a com m issão tambem poderá 
a rg u i r e m  generalidades da m ateria  da • cadeira.

Art. 128. A duração das provas, e ou tras  condi
ções a ellas referentes, serão determ inadas de con
formidade como disposto para  o concurso á vaga de 
lente substituto.

CAPITULO VI 

DO REGIMEN ESCOLAR  

SECÇÃO I

DA A B E R T U R A  E E N C E R R A M E N T O  DO S CURSOS

Art. 129. O anno lectivo da Escola Polytechnica da 
Bahia se contará  de 15 de Março a 15 do mesmo mez 
do anno seguinte.



A abertura dos cursos far-se-ha  no dia 15 de 
março e o encerramento no dia 30 de Outubro.

O restante do tempo será  destinado aos exames, 
exercícios práticos e ferias, sendo estas contadas 
entre o encerramento dos exam es da prim eira época 
e tres dias antes do começo dos da segunda.

Art. 130. Para os cursos haverá inscripção de m atri
cula, de exames e de exercícios práticos.

SECÇÃO II

DAS INSCR1PÇÕES DE M ATRICULA

Art. 131. A inscripção de m atricu la  com eçará  no dia 
15 de Fevereiro e term inará no dia seguinte áquelle 
em que Analisarem os exam es da segunda  época, mas, 
em caso algum, antes de 15 de Março.

Paragrapho unico. Fóra  desse praso só a co n g re 
gação poderá admittir á m atricu la  os candidatos que 
allègarem motivo attendivel, antes, porém, de decor
ridos 40 dias uteis.

Art. 132. P ara  ser  admittido á m atricu la  no pri
meiro anno do Curso Geral, ou em qualquer cadeira , 
aula ou exercício pratico do m esm o anno, será  neces
sário requerimento ao d irector e provar por docu
mentos:

1 °  Ter pago a taxa de 100$000;
2.° A identidade de pessoa:
3.° Certidão de edade, ou docum ento que a sup- 

pra;
4.° Ter sido vaccinado com bom resultado;
5.° Ter os estudos secundários ou titulo de b a c h a 

rel de accordo com os Arts. 38 e 39 do decreto  n. 981 
do 8 de Novembro de 1890 e Art. 181 do codigo das 
disposições communs ás instituições de ensino su p e 
rior, admittidas ás restricções ou ampliAcações em 
vigor na Escola Potvthechnica da Capital F ed e 
ral .

Art. 133. Para a m atricula em qualquer outro anno 
dos cursos geral ou especiaes, e bem assim  em qual-



quer de suas cadeiras, aulas ou exercício práticos, 
será mister o respectivo requerimento e

1.° Está approvado nas matérias do anno anterior, 
inclusive exercícios práticos;

2.° apresentai conhecimento de haver pago a taxa 
de 100$000.

Art. 134. A taxa de matricula só dá direito a esta 
no anno lectivo em que tor paga.

Paragraphe unico. A inscripção de matricula poderá 
ser feita por procurador, no caso de impedimento do 
requerente, a juizo do director.

Art. 135. Exhibindo os documentos a que se refere 
o Art. 132, o secretario fará a matricula no livro res
pectivo, mencionando o nome do alumno, sua filiação, 
naturalidade e edade, pela fórma que fòr indicada em 
modelo ap provado pelo director.

Art. 136. Somente serão considerados alum nos 
do estabelecimento os que se houverem nelle matri- 

.culado.
Art. 137. No dia determinado para se fecharem as 

inseripç-ões de matricula o secretario lavrará, depois 
da inscripção do ultimo nome, um termo de encer
ramento e o assignarácom o director.

Art. 138. Sã;0 nu lias as inscripções de matricu
las feitas com documento ou nome tálso, assim como 
nullos são todos as actos que de taes mat riculas decor
rerem.

Art. 139. E’ admittida a matricula de ouvintes para 
os que não puderem preencher todas as exigencias 
do Art. 132 no praso damatricula, obrigando-se acum- 
pril-as para as matriculas de exame, sob pena de 
perda da taxa paga.

SECÇÃO III

• OA INSCRIPÇÃO OE EXAMES

Art. 140. Haverá na Escala Polytechniça da Bahia 
duas epocas de exame: a primeiry, a partir do ter
ceiro dia posterior ao encerramento das aulas/ a se
gunda a' começar no dia 15 de Fevereiro do anno se-



guinte, devendo terminar, salvo caso de força maior, 
até o dia 15 de Março.

Art. 141. As inscripções para os exarnos da l . a época 
se*effectuará de 15 a 30 de Outubro, c a inscripção 
para os exames da 2.a época de 1 a 15 de Fevereiro 
do anno seguinte, não sendo absolutamente permit- 
tida a inscripção de exame tora das épocas men
cionadas.

Art. 142. As inscripções dos exames das duas 
épocas deverão ser annunciadas com 15 dias de ante- 
cedencia pela imprensa c por editaes affixados no 
edifício da escola.

Art. 143. As pessoas que quizerem inscrever-se 
para exame de qualquer anno, cadeira, aula ou 
exercício pratico deverão dirigir requerimento ao 
director e satisfazer as seguintes condições:

1.a habilitação nas matérias do anno anterior, 
inclusive exercícios práticos, ou tratando-se do pri
meiro anno do Curso Geral ou de Cadeira, aula ou 
exercício pratico desse anno, approvação nos prepara
tórios exigidas para a matricula nesse anno.

2.a provara identidade de pessoa;
3.a ter pago a importencia da taxa, que será de 

100$000 por anno, cadeira, aula ou exercício pratico 
para os que tiverem pago a de matricula, e de 200$000 
para os que não se houverem matriculado; '

4.* apresentar attestado de vaccina.
Art. 144. Os alumnos já matriculados em qualquer 

anno, cadeira, aula ou exercício pratico, de accordo 
com o art. 132 ou o art. 135, somente serão obriga
dos, quando requererem o exame, ao pagamento da 
taxa de 100$00(), sendo dispensados das outras con
dições.

Art. 145. A inscripção para exame de uma cadeira 
dá direito á dos exercícios práticos corresponden
tes.

Art. 146. Nenhum exame de exercícios práticos 
poderá ser prestado sem previa ap provação na ca
deira.

Art. 147. A inhabilitação n’uma cadeira nos exames 
da 2.a época, ou a não prestação do exame da cadeira 
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na mesma época, importa a perda dos exercícios prá
ticos a cila relativos.

Art. 148. O pagamento da taxa de exame s*ó dá di
reito a este na época em que tiver sido requerido, 
qualquer que seja o motivo allegado para o contrario.

SECÇÃO IV

DA INSCRIPÇÃO DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Art. 149. São considerados inscriptos para os exer
cícios práticos de qualquer anno ou cadeira os alum- 
nos que tiverem pago a matricula nesse anno ou ca
deira, mesmo quando na primeira época sejam inha- 
bilitados, ou deixem de fazer ou completar os exames 
do anno ou cadeira a que se referirem os exercícios 
práticos.

Art. 150. Fóra deste caso só poderá ser permittida 
a frequencia, como ouvinte, em qualquer dos exercí
cios práticos, aos alumnos que o requerem depois 
dos exames da primeira época, e que tenham appro- 
vação em todas as cadeiras do anno anterior.

SECÇÃO V

DAS LIÇÕES E INSTRUCÇÃO.PRATICA

Art. 151. Os alumnos matriculados terão direito a 
frequentar, dentro do respectivo anno lectivo, todos os 
trabalhos escolares concernentes ás lições, instrucção 
praticadas cadeiras, trabalhos graphicos das aulas e 
exercícios práticos a que referir-se a matricula.

Será permittido, entretanto, ao alumno que assim 
o prefira ou que não esteja nas condições exigidas 
para a matricula, e também desde que pague taxa 
igual á da matricula, a qualquer pessoa estranha á es
cola, frequentar como ouvinte os trabalhos das ca
deiras e aulas, mediante requerimento ao director, 
dentro do prazo marcado para as matriculas e até 
quarenta dias depois da terminação delle de accordo



com o disposto no art. 181 ficando o ouvinte sujeito á 
mesma disciplina dos alumnos matriculados.

Fóra destes casos, não será permittida á pessoa 
alguma a frequencia aos trabalhos práticos de qual
quer cadeira ou aos trabalhos graphicos das aulas.

Art. 152. Haverá em cada uma das cadeiras da 
escola, lição oral, de uma hora, pelo lente cathedra- 
tico respectivo, nos dias e horas marcados no horá
rio que a congregação approval-; lição que será rigoro
samente feita segundo o programma tambem appro- 
vado pela congregação.

Art. 153. O professor de trabalhos' graphicos fará 
igualmente as suas lições nos dias e horas marcados 
no horário e executará o programma approvado pela 
congregação, adoptando o mothodo de ensino que 
maior aproveitamento possa trazer aos alumnos.

Art. 154. Haverá tambem para os alumnos e soba 
direcção dos lentes cathedratieos, segundo o horário 
e os programmas approvados pela congregação, ins- 
trucção pratica em todos os laboratorios e gabinetes da 
escola, assim como pratica de astronomia no obser- 
vatorio astronomico dependente da escola.

Do mesmo modo haverá, sob a direcção dos substi
tutos, por indicação dos cathedratieos, recordações 
oraes, desenvolvimento das matérias dadas pelo lento 
cathedratico, ou cursos complementares thooricos ou 
práticos relativos á cadeira.

Art. 154. A instrucção pratica será feita com tal de
senvolvimento, que todas as medidas, cálculos, veri
ficações, analyses, ensaios, observações, trabalhos 
graphicos e quaesquer outras operações sejam reali- 
sadas com regularidade e do modo completo. Taes 
trabalhos poderão effectuar-se fóra do gabinete ou 
laboratorio, nesta capital, si o lente cathedratico jul
gar necessário, e assim fôr autorisado pelo director.

Art. 155. Dos dias marcados no horário para a 
instrucção pratica poderão ser mensalmente desi
gnados pelo lente cathedratico um ou dous destina
dos exclusivamente a nelles realisarem-se arguições 
oraes, exercícios escriptos ou graphicos e concursos



sobre assumptos theoricos ou práticos já ensinados e 
relativos á cadeira.

Os alumnos matriculados ou ouvintes que compa
recerem ficarão obrigados a tomar parte nos referi
dos trabalhos escolares, cabendo aos lentes cathe- 
draticos o "lireito de arguil-os e de exigir quer 
apresentação dos exercícios escriptos ou graphicos 
e concursos, quer a realisação dos trabalhos práti
cos, bem assim o de proceder ao respectivo julga
mento.

Art. 156. Os professores procederão do mesmo 
modo quanto aos trabalhos graphicos executados 
por cada alumno durante o anno.

Art. 157. Cabe ao lente ou professor o direito de 
considerar como realisado o trabalho que lhe compe
tir em qualquer dia do horário, quando deixar d.e fa- 
zel-o devido a falta de auditorio.

Art. 158. Para as pesquizas scientificas, o ensino 
experimental e a instrucção pratica dos alumnos,quer 
durante o periodo das lições,quer dos exames e exer
cícios práticos, todas as cadeiras dos cursos geral e 
especiaes da Escola terão gabinetes ou laboratorios, 
havendo além disso para o estudo pratico de astrono
mia um obsorvatorio annexo ao respectivo gabinete.

SECÇÃO VI

DO TEMPO DOS TRABALHOS E EXERCÍCIOS ESCOLARES

Art, 159. Quinze dias antes da abertura das aulas 
a congregação se reunirá para distribuir as horas 
das aulas, verificar a presença dos lentes, designar 
os substitutos, e. na falta destes, os que devam reger 
as cadeiras, cujos lentes se acharem impedidos. O 
horário, que fôr approvado no principio do anno le
ctivo, só póde ser alterado corn a approvação da 
congregação, si assim o exigirem as conveniências 
do ensino. O director fará publicar por edital e pela 
imprensa o resultado desta sessão da congre
gação.



Art. 160. Quando a vaga ou impedimento de que 
trata o artigo anterior occorrerno decurso do anno, 
qualquer que seja o motivo que o determine, cabe ao 
director fazer, em qualquer hypothèse, a designação 
de quem deva regeras respectivas cadeiras.

Art. 161. Cada lente cathedratico ou quem o esti
ver substituindo será obrigado a apresentar á congre
gação, na sessão de abertura dos trabalhos, para ser 
por ella approvado, o programma de ensino de sua 
cadeira, dividido em partes ou artigos distinctos. 
Sem haver cumprijdo essa obrigação nenhum lente 
assumirá o exercício de respectiva cadeira, cuja re- 
gencia será confiada ao competente substituto.

Art. 162. Apresentados os programmas, o director 
nomeará uma commissão de très membros para uni- 
formisal-os, com os da Escola Polytechnica Federal 
de modo que exprimam o ensino completo das ma
térias professadas nesse estabelecimento.

Art. 163. A commissão apresentará seu parecer 
motivado em sessão da congregação, que deverá 
effectxiar-se 8 dias antes da abertura das aulas, e 
esse parecer será discutido e approvado na mesma 
sessão.

Art. 164. Os programmas, depois de approvados 
pela congregação, serão impressos e distribuídos, e 
só poderão ser alterados na primeira sessão do se
guinte anno lectivo, cumprindo aos lentes preenchel-os 
até o dia do encerramento das aulas.

Art. 165. Os programmas approvados em um anno 
poderão servir paraosannos seguintes, si a congre
gação, por si ou por proposta dos respectivos lentes 
não julgarem necessário alteral-os. Em toda o caso, 
deverá o lente proceder á leitura do respectivo pro
gramma, afim de ser enviado á commissão de que tra
ira o art. 162.

Art. 166. Os cathedraticos, quando impedidos, ha
bilitarão os substitutos com os esclarecimentos neces
sários sobre o estado do ensino das respectivas 
cadeiras.

Art. 167. Além dos domingos, serão feriados:
a) os dias de festa nacional;



b) os dias de festa do Estado da Bahia.
c) os dias de carnaval;
d) a semana santa.
e) de 15 de Dezembro e 15 de Janeiro.

SECÇÃO VII

DOS EXAMES

Art. 168. Os exames serão prestados por cadeira 
perante uma commissão detres lentès nomeados pelo 
director, da qual deverá, sempre que fôr possível, 
fazer parte o lente que tiver regido a cadeira sobre a 
qual versar o exame.

Art. 169. O exame de cada cadeira constará de uma 
prova escripta e de uma oral, bem como das provas 
praticas que forem precisas, feitas estas simultanea
mente com a prova escripta ou oral, salvo o caso 
de haver conveniência em fazel-as separadamente, a 
juizo do lente da cadeira e resolução do director.

Art. 170. A prova escripta será commum para todos 
os alumnos da mesma cadeira, a oral será prestada 
por turmas de quatro a seis alumnos, as praticas 
versarão sobre a instruccão a que se refere o art. 154.

Todas estas provas effectuar-se-hão sobre pontos 
designados pela sorto uma hora antes de começar o 
exame, para a prova escripta, e duas horas para a oral 
e constantes da tabella organisada pelo lente cathe- 
dratico e approvada pela congregação.

Art. 171. O praso marcado para a prova escripta 
não exçederá de quatro horas, sendo expressamente 
vedado aos examinandos durante a prova, communi- 
car-se entre si, e, salvo sendo permittido pelo lente 
da cadeira e commissão examinadora, consultar livros 
ou notas.

O alumno que infringir esta disposição será cha
mado á ordem pela commissão examinadora, e, no 
caso de reincidência, perderá o .direito de prestar 
exame nessa época.

Ao entregarem as suas provas os alumnos assi-



gnavão, peraate a commissão examinadora, um termo 
desse acto.

Art. 172. A arguição de cada examinâdor na prova 
oral durará, no maximo, trinta minutos, excepto se o 
examinando não tiver tomado parte nos trabalhos 
escolares a qiie se refere o art. 155, em cujo caso o 
praso maximo de arguição para cada examinador será 
levado a uma hora.

O presidente do acto também poderá arguir, quando 
lhe seja necessário para bem ajuizar das habilitações 
do examinando. e

Nesta prova poderá a commissão examinadora 
arguir o examinando nas generalidades da cadeira, 
as quaes sob o nome de parte vaga deverão vir con
signadas em annexo á tabella de pontos de que trata 
o art. 170.

A arguição sobre generalidades da cadeira será 
obrigatória em relação aos examinandos que não 
tenham tomado parte nos trabalhos escolares constan
tes do art. 155.

Art. 173. No julgamento dos exames finaes prestados 
pelos alumnos que tiverem tomado parte nos traba
lhos escolares a que se refere o art. 155, serão levadas 
cm conta as notas obtidas nos mesmos trabalhos 
escolares; no dos demais alumnos ter-se-ha unica
mente em consideração as provas dadas nos exames 
finaes.

Art. 174. Concluída a prova oral de cada dia, e em 
acto continuo, a commissão examinadora procederá 
por escrutínio secreto a uma primeira votação, 
para decidir si o examinando cleverá ou não ser 
approvado. No caso affirmativo, procederá tambem 
por escrutínio secreto a uma segunda votação, para 
indicar a qualidade da approvação, que será plena, 
si houver unanimidade de votos, e simples na hypo
thèse contraria.

No casó de approvação plena, si qualquer dos exa
minadores, incluido o presidente, o requerer, se proce
derá ainda a uma terceira votação e si ainda obtiver o 
examinando totalidade de espheras brancas, terá a 
nota—approvado com distineção.



Art. 175. Os exames de trabalhos graphicos serão 
prestados erp turmas de quatro a oito alumnos perante 
uma commissão de tres professores, daqual fará parte, 
sempre que fôr possível, o da aula, tomando por 
base os originaes executados pelos alumnos durante 
o anno, os quaes serão apresentados á commissão 
examinadora pelo respectivo professor no acto do 
exame, e constarão mais de uma arguição oral sobre 
as matérias ensinadas na aula.

Para os alumnos que não tenhajn effectuado traba
lhos graphicos durante o anno, haverá, antes do 
exame oral, uma prova graphica commum, realisada 
no minimo de seis c no maximo de doze sessões de 
quatro horas cada uma, a juizo da commissão exami
nadora, sobre ponto sorteado dentre os da tabella 
organisada pelo respectivo professor e approvada 
pela congregação.

Art. 176. Terminados em qualquer cadeira ou aula 
todos os exames da mesma turma, a commissão exa
minadora dará o gráo que cada alumno merecer, 
sendo para distineção o gráo 10, para plenamente o 
gráo 6 a 9, para simplesmente o gráo 1 a 5, e para 
inhabilitado o gráo 0.

Art. 177. Nenhum alumno será chamado mais 
de duas vezes para tirar o ponto de exame oral em 
qualquer cadeira ou aula numa mesma época de 
exames; si faltar a prova escripta ou ás duas chamadas 
para a prova oral, só poderá ser-lhe concedido o 
exame na mesma época, justificando perante o dire
ctor motivo de moléstia provada, ouvida a commissão 
examinadora.

Art. 178. O alumno que, salvo justificação apresen
tada ao director e acceita pela commissão examina
dora, depois de tirar o ponto, não comparecer ao 
exame respectivo, ou que, tendo comparecido, 
pretextar motivo para não prestar o acto, ou não 
terminal-o, será considerado como não tendo mais 
direito a novo exame na mesma época.

Nesta ultima hypothese cabe á commissão exami
nadora, si assim o entender, o direito de julgar o 
alumno.
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Art. 179. Os pontos dos exames serão tirados em 
presença de um lente, sendo o numero e o objecto 
do ponto da prova oral consignados em uma notà 
rubricada pelo secretario ou por quem suas vezes 
fizer.

SECÇÃO VÍII

DOS EXERCÍCIOS p r á t i c o s

Art. 180. Os exercícios práticos serão executados 
durants as ferias, e durarão dous mezes, de accordo 
com o regulamento especial, que a tàl respeito a 
congregação organiser.

Art. 181. Os exercícios práticos serão dirigidos 
pelos membros do corpo docente, de conformidade 
com os Arts. 14 § 17, e 35 § 2 0 deste Regulamento.

Art. 182. Os programmas destes exercícios serão 
organisados pelos lentes das respectivas cadeiras e 
approvados pela congregação, assim como executados 

t> pelos directores dos exercícios, nos logares que estes 
indicarem, de accordo com os respectivos programmas 
e com o director da Escola. 

o Art. 183. Estes exercícios constarão de trabalhos de 
campo na Capital ou fóra delia; de excursões, obser
vações e pratica em estabelecimentos públicos ou 
particulares; de projectos, plantas ou planos, e de 
um relatorio em que serão feitas descripções cireum- 
stanciadas dos trabalhos e resolvidas questões 
numéricas ou graphicas propostas pelos directores 
das turmas sobre assumpto relativo aos mesmos 
trabalhos.

Art. 184. Cada director de turma terá direito á uma 
gratificação especial, arbitrada pelo director, além das 
passagens e de uma ajuda de custo proporcional 
ao numero de dias de excursões fóra da Capilal, 
assim como de uma quantia fixá para transporte dos 

. instrumentos e do servente ou guarda.
Art. 185. Aos alumnos inscriptos para exercícios 

práticos serão dadas todas as despezas de transporte. 
Será, outrosim. posta á disposição do director da 
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turma uma quantia variavel segundo o numero de 
alumnos e de dias de excursão tora da Capital, des
tinada a auxiliar as despezas dos alumnos inscriptos 
que assim o necessitarem.

Art. 186. Ao director da Escola, afim de percorrer 
os trabalhos de exercícios práticos, serão daaas todas 
as vantagens dos directores de turma, quan.to á 
gratificação mensal e á ajuda de custo.

Art. 187. Ao preparador que tiver de acompanhar 
nas excursões a turma de alumnos, afim de augmentai* 
as colleções dos respectivos gabinetes ou laboratorios, 
serão dadas as passagens e uma ajuda de custo 
dependente das circumstancias e fixada pelo director 
da Escola.

Art. 188. Os exames de exercícios práticos serão 
prestados por turmas de seis a dez alumnos e julgados 
de conformidade com o estatuído para os das cadeiras 
por uma commissão de tres lentes cathedraticos ou >
substitutos, da qual fará parte o director da turma, 
á vista dos trabalhos exhibidos pelo alumno e de 
arguição oral sobre os mesmos.

Art. 189. A falta de comparecimento por parte do 
alumno a todos os exercícios práticos de uma cadeira 
determina a sua exclusão do respectivo exame e • 
julgamento.

Art. 190. Terminados todos os exames de exercícios ^
práticos da mesma turma, a commissão examinadora 
procederá de accordo com o art. 176, e, além disso, 
escolherá os trabalhos de mais merecimento para 
serem encadernados e depositados na bibliotheca, de 
sorte a prestarem-se á consulta.

Os outros trabalhos ficarão depositados no archivo 
da secretaria, até que os alumnos terminem o curso 
e obtenham o respectivo titulo, em cujo caso serão 
dados ao consumo ou entregues aos alumnos que os 
reclamarem.

Art. 191. O resultado dia rio do julgamento dos 
exames em cada cadeira, aula ou exercícios práticos, 
será immediatamente lavrado sem rasuras, emendas 
e entrelinhas com as respectivas notas escriptas por 
extenso, pela commissão examinadora, em cardeneta



especial devidamenie paginada e com o termo de 
abertura e encerramento assignado pelo director da 
Escola.

Será depois apregoado pelo guarda respectivo, e 
mandado publicar na imprensa diaria, sem a decla
ração, porém, dos nomes dos alumnos inhabi- 
litados e dos que não compareceram ou se retira
ram do exame.

Art. 192. Terminados todos os exames da cadeira, 
aula ou exercícios práticos, a mesma commissão 
organisará a classificação final com as respectivas 
notas e gráos, e a lavrará na caderneta de que trata o 
artigo precedente, extrahindo a secretaria uma cópia 
para ser affixada na portaria da Escola e outra para 
ser publicada no Diário Offiobservada nesta a
disposição final do artigo anterior.

Art. 193. Se lavrará o termo desta classificação em 
livro especial da secretaria, por meio de cópia 
fiel do que registrarem as cadernetas, e o secre
tario assignará o termo, confirmando a sua exa
ctidão.

SECÇÃO IX

DOS GRAOS, TÍTULOS, CARTAS B DEFESA OE THESES

Art. 194. Os alumuos que terminarem o curso 
geral terão direito ao titulo de agrimensor.

Art. 195. Os que terminarem qualquer dos cursos 
especiaes terão direito ao titulo de engenheiro civil, 
engenheiro de minas, engenheiro industrial, enge
nheiro mecânico e engenheiro agronomo, conforme 
a especialidade do curso cujos estudos tiverem 
concluído.

Art. 196. Os engenheiros que tiverem obtido appro
vações plenas ou com distincção em todas as cadeiras, 
aulas e exercícios práticos do curso geral e do curso 
especial em que for passado o titulo, terão direito ao 
gráo de bacharel em sciencias physicas e mathema- 
ticas, tratando-se dos quatro primeiros cursos espe-



cíaes e ao de bacharel em sciencias physicas e naturaes 
tratando-se do ultimo curso especial.

Art. 197. Os bacharéis em sciencias physicas e 
mathematicas ou em sciencias phisicas naturaes que 
defenderem these e forem nella approvados, terão 
direito ao gráo de doutor nas mesmas sciencias.

Art. 198. As theses versarão sobre doutrinas impor
tantes relativas ás sciencias do gráo e escriptas 
sofòré‘ Juntos'escolhidos pelo1 candidato dentre os que 
forem com antecedencia organisados e approvados 
pela congregação.

No programma marcar-se-lia o prazo concedido 
para escrever e entregar impressa a these.

Art. 199. O bacharel que pretender defender these 
o requererá ao director, instruindo o requerimento 
com a sua carta de bacharel, ou respectiva publica- 
fórma.

Art. 200. A defesa de these terá logar em sessão 
publica da congregação, sendo o doutorando arguido 
por uma commissão de quatro lentes, segundo a ordem 
crescente de sua antiguidade, sob a presidência do 
director, a quem caberá igualmente o direito de 
arguir. ]

Art. 201. O julgumento será feito logo depois de 
terminada a arguição, em sessão da congregação, por 
votação nominal dos membros presentes e por pro
cesso semelhante ao estatuído no art. 174.

Art. 202. O bacharel que fôr inhabilitado na defesa 
de these, não poderá defender nova these sinão depois 
de decorridos tres annos.

Art. 203. A collação do gráo de bacharel será feita 
com solemnidade em sessão publica da congregação, 
em dia marcado para esse fim, de accorao com o 
programma adoptado pela congregação, sendo no acto 
por parte dos bacharelandos prestado o respectivo 
compromisso, e bem assim serão conferidos os titulos 
de engenheiro.

O gráo de doutor será conferido com a maxima 
solemnidade em presença da congregação, na forma 
do programma especial por ella adoptado.



0 titulo de agrimensor será conferido sem forma
lidade alguma.

Art. 204. Todos os titulos serão conferidos pelo 
director, em nome da congregação.

Art. 205. O agi imensor receberá a carta de seu titulo; 
o engenheiro, além da carta, o annel distinctivo; o 
bacharel—carta, annel e borla; o dontor — carta, 
annel, borla e capello.

Art. 206. A pedra do annel será a saphira, cravada 
em ouro com o distinctivo na cravação que a congre
gação approvar e variavel conforme o titulo.

Esses distinctivos serão entregues pelo candidato 
ao director da Escola, para lhe serem conferidos no 
acto da entrega do titulo ou collação do gráo.

Art. 207. As cartas de bacharel e doutor, e os titulos 
de engenheiro, impressos em pergaminho, terão o 
mesmo formato e serão assignados pelo director, 
lente mais antigo da Escola, segundo o curso, pelo 
secretario e pelo proprio diplomado.

Art. 208. O titulo de agrimensor, impresso em papel, 
será de formato differente e mais simples e assignado 
pelo director, lente mais antigo do curso geral, secre
tario e pelo titulado.

Paragrapho unico. Todos estes documentos serão 
registrados em livros especiaes.

Art. 209. Aos lentes cathedraticos e substitutos, 
logo que tomem posse do cargo, será, em virtude da 
these defendida em concurso, conferido o gráo de 
doutor em scieucias physicas e mathematicas ou em 
sciencias physicas e naturaes, conforme o curso a que 
pertencerem.

CAPITULO X
D O S  A U X I L I A R E S  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O

SECÇÃO I

DA SECRETARIA E DO SECRETARIO

Art. 210. Para auxiliarem a administração da Escola 
terá ella os seguintes empregados:



Um secretario.
Um bibliothecario.
Amanuenses, conservadores, guardas, contínuos e 

bedeis, em numero marcado pelo director, de accordo 
com as necessidades do serviço escolar.

Um porteiro.
Árt. 211. Haverá uma secretaria, que estará aberta 

em todos os diasuteis, das 10 horas da manhã ás 3 da 
tarde, podendo ser prorogada a hora do expediente 
quando o serviço assim o exija.

Art. 212. A secretaria além do necessário para o 
expediente terá os seguintes livros:

a)para os termos de posse do director, lentes e 
empregados;

b)para o registro dos titulos do pessoal do 
estabelecimento;

c)para a inscripção de matricula e para a dos 
respectivos exame;

a)para os termos de exames;
e)para o registro dos diversos diplomas, cartas 

titulos ou licenças expedidas pelo estabelecimento;
J) para os termos de defesa de theses;

g)para os concursos;
h)para apontamento das faltas dos lentes;
i)para o inventario dos moveis do estabelecimento ;

j )para lançamento de livros e papeis entregues pela
secretaria á bibliotheca;

k)para lançamento do inventario do archivo;
l)para registro de licenças concedidas pelo Insti- 

,ituto;
m)para registro de termos de posse e formatura.

Art. 213. Além dos livros especificados, poderá o 
director, por si ou por deliberação da congregação ou 

- proposta do secretario, crear os que julgar conveni
entes ao serviço do estabelecimento.

Art. 214. Quando algum estudante quizer retirar da 
secretaria quaesquer documentos essenciaes. que a 
elle pertençam, poderá fazel-o, deixando certidão pelo 
qual pagará o séllo marcado no respectivo regulamento.

Art. 215. Ao secretario, que deverá ser profissional 
e cuja nomeação poderá recahir na pessoas de algum



dos lentes, ou professores da Escola, o qual exercerá 
essa funcção sem prejuizo da regencia da sua cadeira, 
compete fazer e mandar fazer a escripturação propria 
da secretaria, cumprindo-lhe igualmente a guarda 
conservação e arrecadação dos moveis e objectos a ella 
pertencentes.

Art. 216. Na faltado secretario será elle substituído 
pelo bibliothecario e, na falta deste, pelo lente ou 
professor que, para isso, for designado pelo director.

Art. 217. O secretario cujos actos ficam sob a imme- 
diata fiscalisação do director do estabelecimento, a 
quem explicará o motivo de suas faltas, è o chefe da 
secretaria e lhe são subordinados, não só os em
pregados desta, como todos os mais empregados su
balternos do estabelecimento.

Art. 218. Na ausência do director ou de quem suas 
vezes fizer, nenhum dos empregados a que se refere o 
artigo antecedente, poderá abandonar o serviço, 
antes de terminar a hora, sem copsentimento do 
secretario, ao qual dará os motivos porque precise 
retirar-se afim de que este, quando comparecer o di
rector, possa fazer-lhe a necessaria communicação.

Art. 219. Compete tambem ao secretario:
§1.° Exercer a policia, não só dentro da secretaria, 

fazendo sahir os que perturbarem a boa ordem dos 
trabalhos, como, em geral, em todo o edifício da 
Escola, fiscalisando o serviço de todos os empregados, 
afim de dar circumstanciadas informações ao 
director;

§ 2.° Redigir e fazer expedir toda a correspondência 
do director, inclusivel os officios de convocação para 
as sessões da congregação.

§ 3.° Comparecer ás sessões da congregação, cujas 
actas lavrará, e das quaes fará leitura na occasião 
opportuna;

§ 4.° Abrir e encerrar, assignando-os com o 
director, todos os termos referentes a concurso e 
inscripções para matricula e exame dos alumnos.

§ 5.° Lavrar e assignai* com o director, todos os 
termos, não só de formaturas, como de posse dos 
empregados;



§ 6.° Lavrar o termo de posse do director e lentes;
§ 7.° Lavrar todos os termos de exames;

8.° Fazer as folhas de vencimentos do director 
lentes e empregados, remettendo-a ao Instituto, 
assignada pelo director, no ultimo dia de cada mez ou 
no primeiro do seguinte;

§ 9.° Encarrpgar-se de toda a correspondência do 
estabelecimento, que não fôr da exclusiva compe
tência do director;

§ 10. Informar por escripto todas as petições que 
tiverem de ser submettidas a despacho do director ou 
da pongregação;

§ 11. Lançar e subscrever todos os despachos da 
congregação;

§ 1 2 .Prestar nas sessões da congregação as infor
mações que lhe forem exigidas, para o que o director 
lhe dará a palavra, quando julgar conveniente, não 
podendo, entretanto, discutir nem votar, salvo sendo 
lente, além do mais que deve ser tratado pela secre
taria.

SECÇÃO II

DA 8I8LI0THECA E DO BI8LIOTHECARIO

Art. 220. Terá a Escola uma bibliotheca que será 
a mesma do Instituto, destinada especialmente ao 
uso dos lentes e dos alumnos, e membros do Instituto, 
mas que será franqueada a todas as pessoas decentes 
que a quizerem consultar.

Art. 221. A bibliotheca será de preferencia formada 
de livros, mappas, memórias e quaesquer impressos 
ou manuscriptos relativos ás sciencias professadas 
na Escola.

Art. 222. Haverá na bibliotheca um livro em que 
se inscreverão os nomes de todas as pessoas que fize
rem donativos de obras, indicando-se o objecto sobre 
que versarem.

Art. 223. A bibliotheca estará aberta em todos os 
: dias uteis; das 9 horas da manhã ás duas da tarde e 
das 6 ás 9 da noite. Nos dias em que houver sessão de



congregação* a bibliotheca não será fechada senão 
depois de terminados os trabalhos da sessão. r- 

Art. 324. Haverá na bibliotheca quatro catalagos: 
—das obras, pela especialidade de que tratarem:
—das obras pelos nomes de seus autores;
—dos dictionaries; .>
—das publicações periódicas.
Art. 225. Em hypothese alguma sahirão da biblio

theca livros, folhetos, impressos ou manuscriptos.
Art. 226. Haverá na bibliotheca um livro especial 

de registros para.se lançar o titulo de cada obra que 
for adquirida, com indicação da epocha da entrada e 
do numero dos volumes, afim de conhecer-se o total 
dos volumes obtidos.

Art. 227. Na bibliotheca propriamente dita só é 
facultado ingresso aos membros do corpo docente e 
seus auxiliares e aos empregados da Escola e aos 
membros do Instituto. Para os estudantes e pessoas 
que queiram consultar obras, haverá uma sala con
tígua destinada á leitura, onde se acharão apenas, 
em logar apropriado, os catalogos e informações 
necessárias ao consultante.

Art. 228. Um dos guardas do estabelecimento dé ve 
permanecer nasala da leitura e será responsável, por 
todos os estragos que se derem nos livros e objectos 
ali existentes.

Art. 229. O pessoal da bibliotheca constará de um 
bibliothecario, um amanuense, um guarda e um 
servente.

Art. 230. Ao bibliothecario, que será um profissional 
incumbe:

1.° Conservar-se na bibliotheca emquanto estiver 
aberta.

2.° Velarsobre a conservação das obras.
3.° Organisar os catalogos especificados neste regu

lamento, segundo o systema que estiver em uso nas 
bibliothecas mais adeantadas, de accordo também 
com as instrucções que a congregação ou director lhe 
transmittir.

4.° Observar e fazer observar este regulamento 
em tudo que lhe disser respeito, •
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5.° Communicar diariamente ao director as occur- 
rericias que se derem na bibliotheca.

6.- Apresentar ao director o orçamento mensal das 
despezas da bibliotheca.

7.° Propor ao director a compra de obras e a assi- 
gnatura de jornaes, dando preferencia ás publicações 
periódicas que versarem sobre matérias ensinadas no 
estabelecimento e procurando sempre completar as 
obras ou collecções existentes.

8.- Providenciar para que as obras sejam imme- 
diatamente entregues ás pessoas que as pedirem.

9.- Fazer observar o maior silencio na sala da leitura, 
p,vovi(ienciando para que se retirem as pessoas que 
pertubarem a ordem e recorrendo ao director quando 
não fôr attendido.

10. Apresentar notas mensaes do movimento da bi
bliotheca e um relatorio annual de seos trabalhos, 
além das mais informações que lhe forem ordena
das pelo director.

11. Substituir o secretario nos seus impedimentos 
ou faltas, preparando, no caso de substituição por 
mais de 3 mezes, um relatorio circumstanciado de 
todos os factos occorridos na secretaria, para apre
sentar ao secretario quando terminar o impedi
mento.

Art. 231. Quando o bibliothecario servir de secre
tario ou estiver impedido, o director designará quem 
o substitua.

SECÇÃO III

DOS AMANUENSES E DEMAIS EMPREGADOS

Art. 232. Aos amanuenses incumbe executar todo 
o serviço que lhes fôr distribuído ou determinado 
pelo secretario ou bibliothecario, conforme o logar 
em que servirem.

Art. 233. Compete ao porteiro:
1.° Ter a seu cargo as chaves do edifício, abrin

do-o e fechando-o, ás horas determinadas.
2.° Receber os officios, requerimentos e mais papeis



dirigidos á secretaria, e entregal-os ás partes, quando 
assim fôr ordenado.

2.° Cuidar do asseio interno de toda a casa, em
pregando para esse fim os serventes que fôrem de
signados,

4.° Velar na guarda e conservação dos moveis e 
objectos que estiverem fóra da secretaria e da biblio- 
theca.

5.° Entregar ao secretario uma relação delles para 
ser transmittida ao director.

6.° Escripturar o livro da porta, registrando nelle 
as petições, officios e representações sujeitos a des
pacho e fazendo um resumo succinto e clara de seu 
objecto, bem como lançar os despachos que tiverem, 
com declaração do destino que lhes fôr dado.

7.° Cumprir quaesquer ordens relativas ao serviço, 
que lhe forem dadas pelo director ou secretario.

Art. 234. Aos contínuos e bedeis incumbe:
1 °  Fazer a chamada diaria dos alumnos e notar as 

faltas de comparecimento ás aulas.
2.° Cumprir as ordens dos lentes, professores e 

auxiliares do ensino, quanto ás mesmas aulas.
3.° Organizar mensalmenle os quadros das faltas, 

dos alumnos.
4.° Levar ao seu destino a correspondência official 

da Escola.
5.° Cumprir quaesquer ordens que lhe sejam dadas 

por seus superiores com relação aos serviços que lhes 
estão affectos.

Art. 235. Aos conservadores de gabinetes cumpre 
ter todos os objectos a seu cargo catalogados e dis
postos na melhor ordem e estado de asseio e fazer o 
inventario geral dos mesmos, logo que tomarem posse 
dos empregos.

Art. 236. Os guardas e serventes, subordinados im- 
mediatamente ao porteiro, executarão as ordens e 
determinações que por este lhes forem dadas em re
ferencia ao serviço da Escola.



C A P I T U L O  V I I I

DA POLICIA ACADÉMICA

Art. 237. O alumno que perturbar o silencio, causar 
desordens dentro da aula ou n’ella proceder mal, 
será reprehendido pelo lente ou professor. Si não se 
contiver, o lente ou professor o fará immediatamente 
sahir da sala e levará o facto ao conhecimento do di
rector. Si vir que a ordem não póde ser restabelecida, 
suspenderá a licção e dará parte do occorrido ao 
director.

Art. 238. O director assim que tiver noticia do facto, 
nas duas ultimas hypotheses do artigo precedente, 
fará vir á sua presença o culpado ou culpados, e, de
pois de 1er publicamente a parte dada pelo lente e o 
termo lavrado pelo guarda, convocará immediata
mente a congregação, que imporá por votação nomi
nal, ouvido o delinquente a pena de suspensão até o 
maximo de dous annos de estudos, conforme a gra
vidade do facto.

Art. 239. Sia desordemrealisar-se dentro do edi
fício, porém fóra da aula, qualquer lente ou empre
gado que presente se achar, procurará conter os 
auctores. No caso de não serem attendidas as admo
estações, ouseo successo fôr de natureza grave, o 
lente ou empregado que o presenciar deverá imme
diatamente communicaro facto ao director.

Art. 240. O director, logo que receber a participa
ção ou ex-officiotiver noticia dó occorrido, tomará
de tudo conhecimento, fazendo comparecer na se
cretaria perante si o alumno ou alumnos indigita
dos.

Art. 241. Si, depois das indagações a que proceder, 
o director achar que o alumno merece maior cor
recção do que uma simples advertência feita em par
ticular, o reprehenderá publicamente.

Art. 242. A reprehensão será n’este caso dada na 
secretaria em presença de dous lentes, dous empre
gados e quatro ou seis alumnos pelo menos, ou na 
aula a que o estudante pertencer, presentes o lente ou



professor e os outros estudantes da mesma aula, qiie 
se conservarão nos respectivos logares.

Art. 243. Si a perturbação do silencio, a falta de 
respeito ou a desordem fôr praticada em acto de 
exame ou em qualquer acto publico do estabeleci
mento, se procederá pela maneira declarada nos cita
dos artigos..

Art. 244. Si algum dos factos de que se trata no ar
tigo antecedente e na primeira parte do artigo 238 
fôr praticado por estudante que já tenha feito a sua 
ultima serie de exames, o lente ou director deverá 
levar tudo ao conhecimento da congregação, a qual 
poderá substituir a pena de reprehensão publica pela 
do espaçamento da época para as formaturas, ou pela 
retenção do diploma até um anno.

Art. 245. Sio director entender que o delicto, decla
rado no artigo239, merece, pelas circumstancias que 
o acompanharam, mais severa punição do que a do 
artigo 241 dará conhecimento á congregação, a qual 
depois de empregar os meios necessários para co
nhecer a verdade, condemnará o delinquente á pena 
de perda, até dous annos de estudos, conforme a gra
vidade do delicto.

Art. 246. O alumno que intencionalmente quebrar, 
estragar, inutilisar os instrumentos, apparelhos, mo
delos, mappas, livros ou moveis, será obrigado a 
restituir o objecto por elle estragado; e, na reinci
dência, além da restituição, será admoestado pelo 
director, á vista da participação do lente ou autori
dade competente, ou sujeito a pena de suspensão, 
áté dous annos de estudos, segundo a gravidade do 
delicto.

Art. 247. Sempre que verificar-se qualquer desap- 
parecimento de objectos, tanto da secretaria como 
das demais dependencias do estabelecimento, o se
cretario, recebida a communicação, participará por 
escripto ao director, o qual nomeará umacommissão 
para proceder á minuciosa syndicancia do facto. 
O bibliothecario levará igualmente ao conhecimento 
do director quaesquer subtracções occorridas na bi-



bliotheca, e a tal respeito se praticará o que fica 
acima determinado.

Art., 248. Descoberto o auctor do delicto de que trata 
o artigo antecedente, será reprehendido pelo director 
e obrigado á restituição do objecto subtrahido e se 
promoverá o processo criminal, si no caso couber.

Art. 249. Os estudantes que arrancarem, editaes 
dentro do edifício da escola ou praticarem actos in
juriosos dentro do mesmo edifício, por palavras, por 
escriptoou por outro qualquer modo, contra o di
rector, contra os lentes ou contra os professores, 
serão punidos com a pena de suspensão até dous an- 
nos de estudos, conforme a gravidade do caso.

Art. 250. Si praticarem dentro do edifício da Escola 
actos offensives á moral publica, ou por qualquer 
modo que seja dirigirem ameaças, tentarem aggres- 
são ou vias de facto contra as pessoas indicadas no 
artigo antecedente, serão punidos com o dobro da 
pena alli declarada. Si effectuarem as ameaças ou 
realisaremas tentativas, serão punidos com a exclu
são dos estudos em todos os cursos da Escola, o que 
será communicado ás demais Escolas Superiores 
do paiz.

As penas d’este artigo e do antecedente não ex
cluem aquellas em que incorrerem os delinquentes, 
segundo a legislação penal.

Art. 251. Si os delictos dos artigos antecedentes 
forem praticados por estudantes do ultimo anno de 
qualquer curso, serão estes punidos com a suspensão 
de exame, ou, si este já tiver sido feito, com a demora 
ou retenção do diploma, pelo tempo correspondente 
ao das penas marcadas nos mesmos artigos.

A,rt. 252. Das penas de perda do anno de estudo, de 
suspensão do acto, demora ou retenção do diploma, 
se admittirá recurso para o Instituto sendo interposto 
denti o de quinze dias, contados da data da intimação. 
O recurso será suspensivo nos casos de perda de 
anno, de estudos ou de exclusão. O Instituto, a 
quem serão presentes todos os papeis que formarem 
o processo, resolverá confirmando, revogando ou mo
dificando a decisão da congregação.
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Art. 253. O estudante que, chamado pelo director, 
nào comparecer, será coagido a vir á sua presença, 
depois de lavrado o termo de desobediencia pelo em
pregado que o for chamar, e, resistindo ao compri
mento da ordem, incorrerá na perda de suspensão 
por um anno.

Art. 254. Os lentes e professores exercerão a po-? 
licia dentro das respectivas aulas e nos actos acadê
micos que presidirem, e deverão auxiliar o director nq 
manutenção da ordem e do respeito dentro do edi
fício do estabelecimento.

Art. 255. Não estando presente o director, deverão 
substituil-o na manutenção da ordem os lentes cathe- 
draticos e substitutos por ordem da antiguidade, e, 
na falta de todos elles, o secretario quando da conti
nuação de qualquer falta possam resultar inconveni
entes geraes.

Art. 256. O porteiro e os guardas velarão na ma
nutenção da boa ordem e do asseio dentro de edifício 
do estabelecimento, procurando advertir com toda a 
urbanidade os que infringirem esta disposição.

Se as suas advertências não bastarem, tomarão os 
nomes dos infractores e darão parte do occorrido 
immediatamente ao director, e em sua ausência a 
qualquer lente ou ao secretario, afim de providen
ciarem.

Art. 257. Si qualquer pessoa extranha ao estabele
cimento praticar alguns dos actos puniveis por este 
Regulamento, será o facto levado ao conhecimento 
do director afim deque faça tomar por termo o occor
rido e dê de tudo conhecimento a competente auto
ridade policial, para proceder na conformidade das 
leis. Poderá tambem o director prohibir ao auctor 
d’aquelles actos a entrada no edifício do estabeleci
mento.

Art. 258. De todos os actos relativos á disciplina 
escolar lavrará o secretario um termo, para a todo o 
tempo constarem os factos que os determinaram, os 
seos responsáveis e as penas applicadas.

i
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CAPITULO IX

DAS LICENÇAS E FALTAS

Art. 259. O director poderá conceder, dentro de um 
anno, até 15 dias de licença ao pessoal docente oü 
administrativo da Escolgi, sem prejuízo do respectivo 
ordenado.

Art. 260. As licenças excedentes desse prazo só po
derão ser concedidas pelo Instituto.

Art. 261. As licenças concedidas até seis mezes, por, 
motivo de moléstia, dão direito á percepção do orde
nado; as que excederem desse prazo até um anno, 
pelo mesmo mottvo, á metade ao ordenado. As li
cenças concedidas por outro qualquer motivo atten- 
divel, até tres mezes, dão logar ao desconto da quarta 
parte do ordenado; de très a seis mezes da metade do 
ordenado, de seis até nove mezes, das tres quartas 
partes do ordenado; excedendo de nove mezes, de 
todo o ordenado.

Art. 262. A licença em caso algum dará direito á 
gratificação devida ao exercício do cargo, salvo as 
gratificações especiaes, quando existam.

Art. 263. O tempo de prorogração de liçença será 
contado, para todos os effeitos legaes, da data se
guinte áquella em que expirar a primeira licença.

Art. 264. A licença poderá ser gosada onde aprouver 
ao licenciado, mas ficará sem effeito si delia não se 
aproveitar dentro de 30 dias contados da data da 
concessão.

Art. 265. Não poderá obter licença o membro do 
magistério que não houver tomado posse e iniciado o 
respectivo exercício.

Art. 266. E’facultada a renuncia não só da licença, 
mas do resto do tempo de seu goso, uma vez recome
çado logo o exercício; mas si a renuncia não houver 
sido feita antes de começarem as férias o tempo des
tas será considerado como prorogação da licença, 
para dar logar aos descontos ao art. 261.

Art. 267. As disposições dos artigos antecedentes 
applicam-se ao funccionavio que perceber simples

t
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gratificação, ou cujo vencimento for de uma só natu
reza.

Art. 268. Aos funccionarios contratados serão, 
quanto ás licenças, applicadas as disposições refe
rentes aos effectivos, quando desse assumpto não co
gitarem os respectivos contratos.

Art. 269. E’ obrigado ao ponto de entrada e sahida 
todo o corpo docente e seus auxiliares, bem como o 
pessoal administrativo.

Art. 270. A presença dos membros do corpo docente 
será verificada pela sua assignatura no livro de ponto 
e nas actas da congregação.

§ Unico. A presença dos auxiliares do corpo do
cente, bem como ade todos os empregados, será ve
rificada pela sua assignatura no livro do ponto, indi
cando a hora da entrada e sahida.

Art. 271. As faltas dos lentes ás sessões da congre
gação ou a quaesquer actos ou funcções a que forem 
obrigados pelo regulamento, serão consideradas como 
as que derem nas aulas.

§ 1.° Coincidindo no mesmo dia trabalho de aula 
e congregação, a abstenção de um desses serviços 
importará uma falta.

§ 2.° O trabalho de congregação prefere a qualquer 
outro.

Art. 272. Dado o caso de licença concedida a um 
lente cathedratico, assim como no de vaga da cadeira, 
será chamado pelo director um substituto da respecti
va secção para regel-a.

Quando não haja substituto da secção, ou esteja este 
impedido, será convidado por ordem de preferencia 
um outro cathedratico da mesma secção, um substi
tuto de outra secção, um professor e por ultimo um 
cidadão que tiver o gráo ou titulo do mesmo estabe
lecimento ou de seos congeneres, officiaes ou livres, 
na Republica.

Art. 273. O secretario, á vista das notas da cader
neta, das que haja tomado sobre quaesquer actos es
colares, e do livro do ponto, organisará no fim de cada 
mez a lista compléta das faltas e apresentará ao di
rector do estabelecimento que atjendendo aos moti



vos, poderá considerar justificadas até o numero de 
cinco.

Art. 274. As faltas devem ser justificadas até o ul
timo dia do rn-ez.

Art. 275. Terão direito só ao, ordenado os lentes, 
professores e preparadores que faltarem por motivo 
justificado, não lhes sendo abonadas, independente 
de justificação, mais de duas faltas em cada mez.

Art. 276. O lente director estará sujeito ás pres- 
cripções desta lei, como qualquer outro membro do 
corpo docente.

CAPITULO X

DA CORRESPONDÊNCIA

Art. 277. A correspondência entre o director e os 
lentes, professores e substitutos será feita por meio 
de officio; a d’aqüelle com os auxiliares do ensino e 
empregados por meio de portaria.

Art. 278. A Congregação se corresponderá com o 
Instituto por meio do Director.

CAPITULO XI

DAS POSSES

Art. 279. O director tomará posse de seu cargo 
perante a congregação.

Para esse fim deverá enviar uma petição a quem 
estiver exercendo o cargo de director.

Este convocará a congregação para o primeiro dia 
util e participará ao nomeado o dia e a hora em que 
deverá comparecer, para ser-lhe dada a posse. No 
dia e hora indicados, recebido o novo director á porta 
do edifício pelo secretario e mais empregados, e á 
porta da sala das sessões da congregação pelo diretítor 
em exercício e lentes presentes, tomará assento á 
direita do presidente da congregação; e, lido pelo 
secretario o acto da nomeação, tomará posse, do que 
se lavrará um termo, que será assignado por elle "e 
pelos lentes. Tomará logo depois o logar que lhe



compete e dar-se-ha por terminado o acto da posse, 
que será communicaao ao Governo.

Art. 280. Os lentes tomarão posse dos seus logares 
em sessão da congregação, que será convocada para 
esse fim, em dia e tiora designados pelo mesmo 
director.

Art. 281. Si, em qualquer dos casos dos artigos 
antecedentes, não puder reunir-se a maioria da con
gregação, verificar-se-ha o acto da posse com os 
lentes presentes, qualquer que seja o numero.

Disto se fará menção na acta e se dará parte ao 
Instituto.

Art. 282. Os novos lentes serão recebidos á porta do 
edifício pelo porteiro, guardas e contínuos e na sala 
das sessões pelo secretario.

Lavrados os termos, que serão assignados pelo 
director e pelos nomeados, virão estes tomar assento 
nos logares que lhes competirfem.

Art. 283. Si, apezar do disposto no art. 281, não for 
possivel reunir a congregação, tomarão posse os 
lentes perante a directoria do estabelecimento.

Art. 284. Os empregados tomarão posse perante o 
director, do que se lavrará o competente termo.

Art. 285. No acto da posse farão os referidos 
funccionarios as promessas constantes do annexo 
sob n. 3.

CAPITULO XII

DO PATR IM ONIO

Art. 286 A Escola constituirá um patrimonio com 
o que lhe provier de doações, legados, subscripções e 
de outras quaesquer origens, administrando-o o Ins
tituto.

Paragraph o unico. Esse patrimonio será applicado 
na acquisição de seu preHio e gabinetes, convertendo 
o restante em titulos da divida publica, federal ou 
estadoal, sendo os seus rendimentos applicados ao 
custeio e melhoramento do ensino.

Art. 287. As doações e legados com app licação
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especial serão, empregados pela fôrma determi
nada nas respectivas doações e legados.

CAPITULO XIII

DA REVISTA,

Art. 288. A Escola terá uma que será a
mesma do Instituto, onde além do estudo das maté
rias de seus cursos, dar-se-ha um summario das 
decisões da congregação e de todos os actos que 
digam respeito ao estabelecimento.

CAPITULO XIV

O AS C OqMISSÕES E INVESTIGAÇÕES EM BENEFICIO DA SCIENCIA

Art. 289. De tres em tres annos, permittindo as 
condições financeiras da associação, a Congregação 
nomeará um lente cathedratico ou substituto para 
ser encarregado de fazer investigações scientittcas, ou 
para estudar nos paízes estrangeiros os melhores 
methodos de ensino e as matérias das respectivas 
cadeiras, e examinar os estabelecimentos e insti
tuições das nações mais adiantadas da Europa e da 
America.

Art. 290. A Congregação dará por escripto ao 
nomeado instrucções adequadas para o bom desem
penho da commissão, designando a epoca e a duração 
das viagens, e os logares que deverá visitar, impon
do-lhe a obrigação de informar á Escola de tudo que 
possa interessar ao ensino.

Art. 291. A Escola transmittirá ás demais Escolas 
da União as instrucções dadas aos commissionados, 
e as cópias dos relatorios por estes apresentados, 
dividindo entre si os objectos uteis que adquirirem, 
sempre que dos mesmos houverem duplicata.

Art. 292. O Director se corresponderá com os com
missionados acerca de todos os descobrimentos e 
melhoramentos importantes para a sciencia e poderá 
incumbil-os da compra e remessa de objectos para o 
uso da Escola.

/
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Art. 293. No orçamento da Escola incluir-se-ha a 
. quantia necessaria para esse fim.

Art. 294. O Director velará pelo cumprimento das 
instrucções, que forem daaas aos commissionados, 
levando ao conhecimento da Congregação o que 
occorrer durante a commissão, assim como o resul
tado final desta.

A Congregação cassará a nomeação do commis- 
sionado que não cumprir suas obrigações e o mandará 
regressar dentro de praso determinado, findo o qual 
cessarão os supprimentos que lhe forem concedidos.

Art. 295. Oalumno, que tiver completadoos estudos, 
e fôr classificado pela Congregação como o primeiro 
estudante entre os que com elle frequentaram o curso, 
terá direito a um premio.

Art. 296. A classificação a que se refere o artigo 
antecedente será feita por uma commissão nomeada 
pela Congregação e. composta de tres lentes, a qual, 
colligindo com a maior imparcialidade todos os títu
los, que poderem revelar a capacidade dos alumnos, 
e attendendo ao seu procedimento moral, apresen
tará um relatorio que será em suas conclusões vo
tado em sessão da Congregação.

Art. 297. Não poderá ter esse premio o alumno a 
quem tenham sido infligidas penas escolares quo 

• desabonem sua reputação.
O premio passará para o segundo alumno classifi

cado e assim successivamente; o que tambem se 
observará no caso de recusa por parte do alumno 
designado.

Art. 298. Todas estas resoluções ficarão dependen
tes da approvação do Instituto para os seus effeitos, 
sempre que importarem em despeza.

C A P I T U L O  XV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 299. Serão vitalícios desde a data da respe
ctiva posse todos os lentes, professores, substitutos e 
preparadores da Escola.
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Art. 300. O togar de lente e professor é compatível 
com as funcçôes que, em virtude do mesmo cargo, 
tenha elle de exercer durante o anno lectivo; e incom
patível como õ exercício de profissão inherente ao 
titulo, que perturbe a regencia de sua cadeira ou aula.

Art. 301. O director, os lentes cathedraticos e 
substitutos, os professores, preparadores e mais 
empregados mencionados neste regulamento perce
berão os vencimentos marcados na tabella annexa 
sob n. 1.

As taxas de matriculas e de exames, bem como os 
emolumentos dos diplomas, constam da tabella 
annexa sob n 2.

Art. 30.2 As fórmulas das promessas para posse de 
funccionarios constam da tabella annexa sob n 3.

Art. 303 O lente que, aecidentalmente exercer, acu
mulando, o logar de substituto, si o logar estiver 
vago, perceberá, alem dos seos, dois terços dos venci
mentos do logar vago e um terço, si houver ausência *
legal.

Si a substituição se dér sem accumulação, como 
nas regencias interinas, terá os vencimentos integraes. ”

Esta disposição se estende aos professores.
Art. 304. Nos casos de impedimento por incompa

tibilidade material temporaria perderá o lente, 
substituto ou professor todos os vencimentos, con
servando, entretanto, a propriedade da cadeira ou *-
aula, uma vez justificado o impedimento.

Art. 305. Em hvpothese alguma se permittirá 
duplicata de despeza.

Art. 306. A ausência do lente substituto ou professor 
por mais de sessenta dias, sem causa participada, 
importa em abandono do logar, que será, no fim desse 
prazo, posto em concurso.

Art. 307. Será permittido, a quem o requerer, 
prestar os exames das matérias de qualquer curso 
para a-cquisição de titulo ou diploma; sendo para isso 
nomeada pela congregação uma commissão especial, 
preenchendo o candidato as condições regulamen
tares.

Art. 308. Os diplomas serão passados segundo os



modelos que forem adoptados pela congregação e 
impressos em pergaminho, a expensas d’aquelles a 
quem pertencerem devendo seguir-se, de preferencia-, 
os modelos da Escola Polytechnica.

Art. 309. Os diplomas de pessoas que não se acha
rem presentes para assignal-os perante o secretario-, 
serão enviados pelo director á auctoridade do logar 
em que estiverem residindo os diplomados, afim 
de serem por esses assignados em sua presença. Si, 
porém, o diplomado não se achar neste Estado, o 
director enviará o diploma ao Governo do Estado em 
que residir, afim de ter aquelle destino; ;

Art. 310. Não se passará segundo diploma senão no 
caso de justificada perda do primeiro e sem a compe
tente resalva lançada pelo secretario e assignadà 
pelo director.

Art. 311. Haverá na escola um séllo grande, que 
servirá para os diplomas académicos e sómente poderá 
ser empregado pelo director e outro pequeno para 
os papeis que forem expedidos pela secretaria.

A borla e as fitas das cartas para o sello pendente, 
como o capello, serão da forma e côres adoptados na 
Escola Polytechnica Federal.

Art. 312. No edifício da Escola Polytechnica, 
além das salas para as aulas, para as sessões da con
gregação, para a secretaria, para a bibliotheca, para 
o director e para os lentes, haverá um salão especial 
para o acto solemne de formatura

Art. 313. O porteiro e os guardas usarão, diariamen
te, no recinto do estabelecimento e no exercício de 
suas funcções, de um distinctivo que consistirá em 
uma chapa de metal, collocada ao lado esquerdo da 
gola com a designação de seus empregos.

Art. 314. Durante o tempo feriado, o pessoal do 
corpo docente e administrativo, salvo os funccionarios 
que estiverem no go so de licença, perceberão inte
gralmente seus vencimentos, sem embargo de 
quaesquer impedimentos occasionaes que occorrerem 
no anno lectivo.

Art. 315. O bibliothecario e os mais empregados 
da bibliotheca se conservarão na bibliotheca tanto
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nos trabalhos diurnos como nos trabalhos nocturnos; 
salvo no periodo de ferias em que o serviço será 
revezado.

Art. 316. O ponto diário dos empregados da 
Escola, depois ae encerrado pelo secretario, será 
rubricado pelo director da escola.

Art. 317. Ná época de ferias escolares o director 
procederá de modo que os empregados possam ter 
tambem um periodo de descanço, devendo, comtudo, 
haver sempre na secretaria pelo menos um empre
gado e outros nas dependencias do estabelecimento, 
a cuidar de sua conservação.

Art. 318. Não poderão servir de examinadores os 
lentes, que tiverem com o examinando parentesco até 
o 2.° gráo, nas linhas ascendentes e descendentes ou 
na linha transversal.

Nas questões de interesse pessoal não poderão 
votar conjunctamente lentes que tenham entre si o 
referido parentesco, cabendo em tal caso o voto ao 
mais velno.

Quando o impedimento se dér entre o Director e 
alguns lentes, votará o Director.

Art. 319. Nos casos omissos deste Regulamen to, 
providenciarão o Director, a Congregação e o Instituto 
recorrendo, subsidiariamente, á legislação federal em 
vigor.

CAPITULO XVI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 320. Serão feitas independentemente de con
curso as primeiras nomeações para o corpo docente 
da Escola, as quaes deverão recahir em profissionaes 
de notoria competência.

Installada, porém, a Escola, será exigido o concurso 
para preenchimento de qualquer vaga.

Art. 321. Até o provimento aos logares de substituto, 
que será feito somente por concurso, exercerão as 
substituições os proprios cathedraticos.

Art. 322. Até que se constitua o patrimonio da
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Escola e augmentera os recursos do Instituto, a 
juizo, deste serão pagos por metade os vencimentos 
da tabella n. 1.

Art 393. Revogam-se as disposições em contrario.

Instituto Polytechnico da Bahia, em 6 de De
zembro de 1896.

Arlindo F—Presidente.

s
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A K T N E X O  IST. 1 

Vencimentos do pessoal docente e administrativo

.CARGOS

D ire c to r..............
Lente Cathedratico 
Lente Substituto 
Professor de duas 

aulas . . . .  
Secretario. . . 
Preparador . . 
Bibliothecario. 
Conservador . 
Amanuense. . 
Porteiro. . . . 

tGuardas, b e d e i s  
continuos.............

LO R D ENA D O  GRATIFlfcAÇÃO

4:800$ 4:800$
2:666$ 1:333$ 4:000$
2:000$ 1:000$ 3:000$

2:666$ 1:333$ 4:000$
2:000$ 1:000$ 3:000$
1:333$ 666$ 2:000$
1:333$ 666$ 2:000$
1:066$ 533$ 1:600$
1:066$ 533$ 1:600$
1:066$ 533$ 1:600$

800$ ! 400$ j 1:200$

TOTAL

» Os serventes terão uma diaria de 2$600 rs.

Instituto Polvtechnico da Bahia, em 6 de De
zembro de 1896.

Arlindo F  rago so—Presidente.
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Taxas e emolumentos

DESIGNAÇÃO

Taxa de matricula...................................... 100$000

100$000

200$000

100$000
300$000
200$000
100$000
15$000

5$000 
5$000 

10$000 1 
10$000 . ,

Taxa de exame para quem tiver pago 
matricula. . . '........................ ...

Taxa de exame para quem não tiver
pago matricula. . . ............................ .

Inscripção_ para defeza de theses, èm 
qualquer epoca ......................................

Diploma de doutor ou bacharel . . . .
Titulo de en gen h eiro ..................... , . .
Titulo de agrim ensor...............................
Certidão de approvação por anno . . . 
Certidão de appro vação por cadeira ou 

aula ..............................................................
Certidões de documentos....................
Attestados de qualquer especie . . . .  
Registros, -oor cada................

Instituto Polytechnico da Bahia, em 6 de De 
zembro de 1896.

%■
Arlindo Fragoso.—Presidente. ,
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Formulas das promessas para posse

DO DIRECTOR

Promette ser fiel á causa da Republica, observar e 
fazer observar as suas leis e regulamentos e ser 
exacto no cumprimento dos deveres inherentes a meu 
cargo.

DOS LENTES E PROFESSORES

Promette ser fiel á causa da Republica, observar e 
fazer observar as suas leis e regulamentos e ser 
exacto no cumprimento dos deveres do meu cargo, 
promovendo o adeantamento dos alumnos que forem 
confiados aos meus cuidados.

DO SECRETARIO, B I 8 L I0 T H E C A R I0  E MAIS EMPREGADOS

Prometto ser fiel á causa da Republica e exacto no 
cumprimento dos deveres do meu cargo.

Instituto Polytechnico da Bahia, em 6 de De
zembro de 1896.

Arlindo F—Presidente.
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I N D IC E

Dos Cursos: 
C u r s o  g o r a i .

m

i
%

C u r s o  d e  e n g e n h a r i a  c i v i l .  . .

C u r s o  d e  e n g e n h a r i a  d e  m i n a s .  .  

C u r s o  d e  e n g e n h a r i a  i n d u s t r i a l .  . 

C u r s o  d e  e n g e n h a r i a  m e c a n i c a .  

C u r s o  d e  e n g e n h a r i a  a g r o n o m i c a .

S e c ç õ e s  d i v e r s a s .....................................

Do Director e vice-Directo r. . .
Da Congregação.
Dos Lentes e auxiliares do ensino. 

Do Corpo Docente e seus A uxilia res
D o  c o r p o  d o c e n t e ............................................

D a s  i n s c r i p ç õ e s .............................................

D o s  a c t o s  d o s  c o n c u r s o s .  . .

D a s  p r o v a s ...........................................................

D a s  t h e s e s  o  d i s s e r t a ç ã o .  . . .

D a  p r o v a  e s  c r i p t a .....................................

I ) a  p r e l e c ç ã o ....................................................*

D a  p r o v a  p r a t i c a .  . . . . . .

D a s  p r o v a s  p a r a  a  v a g a  d e  p r o f e s s o r  

D o  j u l g a m e n t o  d o s  c o n c u r s o s .

D a s  n o m e a ç õ e s  d o  c o r p o  d o c e n t e .

A u x i l i a r e s  d o  e n s i n o ..............................

Do Regimen Escolar
D a  a b e r t u r a  e  e n c e r r a m e n t o  d o s  c u r s o s  

D a s  i n s c r i p ç õ e s  d e  m a t r i c u l a .  . . .

D a  i n s c r i p ç ã o  d e  e x a m e ..............................

D a  i n s c r i p ç ã o  d e  e x e r c í c i o s  p r á t i c o s .

P a g i n a s

3

4

5
6

8
10
13
1 7

21
22
24
2 5

2 5

2 6  

2 8  

2 8  

20
3 0

31

31

3 2

3 3

3 4  

3 6
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P a g i n a s

D a s  l e c ç õ e s  e  i n s t r u c ç S o  p r a t i c a  . . . .  36

D o  t e m p o  d o s  t r a b a l h o s  e  e x e r c í c i o s  e s c o 

l a r e s  . . . . . . ...............................................  38

D o s  e x a m e s .  4 0

D o s  e x e r c í c i o s  p r á t i c o s .  ^ ....................................  43

D o s  g r á o s ,  t i t u l o s ,  c a r t i s  e  d e f e z a  d e  t h e s e s  4 5

Dos a u x iliß rcs  da adm inistração
D a  S e c r e t a r i a  e  d o  s e c r e t a r i o .  . . . .  47

D a  B i b l i o t h e c a  e  d o  b i b l i o t h c c a r i o .  . . .  5 0

D o s  a m a n u e n s e s  o  d e m a i s  e m p r e g a d o s .  . 5 2

Da P olicia Acadêm ica    . 5 1

Das Licenças c F altas. . . *" . . . 58

Da Correspondência .........................................................  6 0

Das Posses  #. .................................... ....... 6 0

Do Patrim om o. . .........................................................  61

Dos R e c i s t a . ........................................................................ 62

Das Commissões e Investipações em bene
ficio da sciencia. . . * . . . .  6 2

Disposições geracs  • . ...........................................  63

Disposições tr a n s i tó r ia s ...........................................  6 6

Annexo n. 1
V e n c i m e n t o s  d o  p e s s o a l  d o c e n t e  c  a d m i n i s 

t r a t i v o  .......................................................................  69

Annexo n. 2
T a x a  d e  e m o l u m e n t o s .................................................. 70

A nnexo  n. 3

F o r m u l a s  d a s  p r o m e s s a s ,  p a r a  p o s s e s .  . . 71


