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DECRETO N. 1546 — d e  18 d e  s e t e m b r o  d e  1893

Approva o regulo mento para a Escola de Minas

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição que lhe faculta o n . 4 do a rt. 3° da lei 
n . 26 de 30 de dezembro de 1891, resolve approvar para a Escola 
de Minas o regulamento que a este acompanha assignado pelo 
Ministro de Estado Dr. Fernando Lobo.

Capital Federal, 18 de setembro de 1893, 5o da Republica.

F l o r i a n o  P e ix o t o .

Fernando Lobo.

Regulamento a que se refere o decreto n. 1548  
desta data

C A P I T U L O  I

DA ESCOLA E SEUS CURSOS

Art. l .° A  Escola de Minas tem por fim preparar engenheiros 
para a lavra das minas, para os estabelecimentos metallurgicos 
e para os diversos ramos da engenharia civil.

A rt. 2.° Os cursos desta Escola são gratuitos.
Art. 3.° O ensino da Escola comprehende: um curso funda

mental e um curso especial.
Art. 4.° O curso fundamental é constituído pelas seguintes 

cadeiras, distribuídas em très annos de estudos:

i° anno

Ia cadeira— arithm etica, algebra e geometria ( revisão e 
complementos) ; theoria das derivadas.

Trigonometria rectilínea eesplierica. Geometria analytica a 
duas dimensões: noções fundamentaes, linha recta e curvas do 
2o gráo.

2a cadeira — physica: gravidade, hydrostatica, calor e acús
tica. Chimica: metalloides.

3a cadeira — geometria descriptiva: linha recta e plano.
4a cadeira — noções de topographia.
5a c a ie ira— botanica geral.
Trabalhos práticos de botanica, physica e chimica.
Idem de topographia.
Desenho de imitação e topographico.— Epuras.



2° anno

Ia cadeira — theoria geral das equações, resolução das equa
ções numéricas. Analyse infinitesimal. Geometria analytica a 
duas e a tres dimensões.

2a cadeira — mecanica geral: elementos.
3a cadeira — topographia.
4a cadeira — physica: optica, electricidade, magnetismo o 

meteorologia. Chimica: metaes.
5a cadeira — zoologia g e ra l.
Epuras. O lente ou o substituto da cadeira de geometria descri- 

p ti va fará lições dessa materia, relativas á resolução de problemas 
usuaes sobre as superficies estudadas em geometria elem entar.

Trabalhos práticos de physica e chimica.
Idem idem de zoologia e botanica.
Idem idem de topographia.

3 ° anno

Ia cadeira—mecanica geral. Estudo summario dos mecanis
mos e machinas.

2a cadeira — elementos de astronomia e geodesia.
3° cadeira — geometria descriptiva : planos tangentes e

intersecções de superficies; perspectiva e sombras ; projecções 
cotadas.

4a cadeira — chimica organica.
5a cadeira — zoologia e botanica systematicas.
Epuras.
Trabalhos práticos de chimica.
Idem idem de astronomia, geodesia e topographia.
Trabalhos práticos e excursões de zoologia e botanica.
Revisões e arguições, feitas pelos substitutos, das matérias que 

fazem parte do concurso.
A rt. 5.° O curso especial ó constituído pelas seguintes 

cadeiras, distribuídas em très annos de estudos:

i° anno

Ia cadeira — mineralogia.
2a cadeira—docimasia ; physica e chimica industriaes.
3a cadeira—lavra de minas ( I a parte ). Metallurgia 

( Ia parte ).
4a cadeira— stereotomia e madeiramento.
5a cadeira — hydraulica e therm odynam ica. Machinas.
Trabalhos práticos de m ineralogia.
Idem idem de docimasia.
Excursões mineralógicas.
Visitas a fabricas e a minas.
Epuras e desenho de machinas.



2°  anno

Ia cadeira — geologia : phenomenos actuaes, petrographia ; 
estudo das jazidas metalliferas.

2a cadeira — m etallurgia ( 2a parte ) e lavra de minas 
( 2a parte ).

3a cadeira — resistência dos materiaes e estabilidade das con- 
strucções ; estudo dos materiaes e processos geraes de construc
ção. Construcção de machinas.

4a cadeira — estradas de ferro e de rodagem.
O lente ou substituto de topographia fará lições de topographia 

subterrânea e dirigirá os trabalhos práticos correspondentes.
Trabalhos práticos de geologia.
Projectos de metallurgia e de machinas.
Excursões geologicas.
Visitas a minas, usinas e oíficinas. »
Desenhos de machinas.

5° anno

Ia cadeira — geologia : descripção dos terrenos e dos princi- 
paes fosseis que os caracterisam.

2a cadeira — pontes e viaduetos.
3a cadeira — abastecimento de aguas, esgotos, navegação 

interior, portos de mar e hydraulica agrícola.
4a cadeira — legislação de terras e de minas. Economia 

politica, direito administrativo, estatística.
5a cadeira —architectura.
Trabalhos práticos de geologia e excursões geologicas. — 

Desenho de architectura. — Projectos de lavra de minas e metal
lurgia, estradas de ferro, pontes e viaduetos e architectura.— 
Vistias a minas e usinas, estradas de ferro, pontes e viaduetos 
e obras hydraulicas.

CAPITULO II

DO PESSOAL DOCENTE

A rt. 6.° O pessoal docente compõe-se de :
Um lente de mineralogia e geologia.
Um lente de metallurgia e lavra de minas.
Um lente de hydraulica e thermo-dynamica ; machinas ; abas

tecimento de aguas, esgotos, navegação interior, portos de mar 
e hydraulica agricola.

Um lente de resistência dos materiaes, estabilidade das con- 
strucções, materiaes e processos geraes de construcção ; con
strucção de machinas e architectura.

Um lente de estradas de ferro e de rodagem, pontes e via
duetos.

Um lente de chimica organica, docimasia, chi mica e physíca 
industriaes.



Um lente de geometria descriptiva, stereotomia e madei
ramento.

Um lente de legislação de terras e de minas, economia política, 
direito administrativo e estatística.

Um lente de arithmetica, algebra e geometria e noções de geo
metria analytica.

Um lente de theoria geral das equações, resolução das equa
ções numéricas, analyse infinitesimal e geometria analytica.

Um lente de elementos de mecaniea e de mecanica geral.
Um lente de topographia, elementos de astronomia e geodesia.
Um lente de physica e chi mica inorganica.
Um lente de zoologia e botanica.
Um lente substituto de mineralogia, geologia, zoologia e bota

nica ( Ia secção ).
Um lente substituto de metallurgia, lavra de minas, economia 

politica, direito acfministrativo, estatística, legislação de terras 
e de minas ( 2a secção).

Um lente substituto de mecanica e machinas (3a secção).
Um lente substituto de estradas de ferro e de rodagem, pontes 

e viaductos, resistência dos materiaes, processos geraes de 
construcção, construcção de machinas e architectura ( 4a secção ).

Um lente substituto de physica e chimica, docimasia, physica 
e chimica industriaes (5a secção ).

Um lente substituto de geometria descriptiva, stereotomia e 
madeiramento, topographia, elementos de astronomia e geodesia 
(6a secção ).

Um lente substituto de arithmetica, algebra, geometria, tr i
gonometria, analyse infinitesimal e geometria analytica (7a 
secção ).

Um professor de desenho de imitação, topographico e de 
machinas.

A rt. 7.° As nomeações para os logares do magistério serão 
feitas por decreto, mediante concurso, guardadas as disposições 
do Capitulo III.

A rt. 8.° Os lentes cathedraticos são obrigados :
1°, a reger suas cadeiras conforme o horário e programmas 

adoptados ;
2°, a redigir no fim de cada anno lectivo e apresentar à Con

gregação os programmas dos cursos que lhes incumbem ;
3°, a dirigir os diversos trabalhos relativos ás suas cadeiras, 

as excursões scientificas, que poderão ser feitas durante as 
férias, e desempenhar outras commissões, relativas ao serviço da 
escola, para as quaes tenham reconhecida competência, ajuizo 
da Congregação.

A rt. 9.° Os lentes substitutos são obrigados :
1°, a substituir os lentes das suas secções em seus impedi

mentos ;
2o, a repetir as matérias das suas secções, que forem designadas 

pela Congregação, conforme indicação do lente respectivo ;



3o, a auxiliar os lentes nas excursões scientificas dos alumnos, 
ou dirigi 1-as, si forem para isso designados ;

4°, a fiscalisar os trabalhos práticos e desenhos dos alumnos, 
conforme as indicações dos lentes ;

5°, a executar, com o auxilio dos empregados sob suas ordens, 
as preparações e demonstrações que o lente ju lgar necessárias ;

6o, a velar pela conservação e boa ordem dos laboratorios e 
collecções, e a formar no ultimo mez de cada anno lectivo o cata
logo de todos os apparelhos, instrum entos, reactivos e amostras, 
sendo auxiliados pelo conservador.

A rt. 10. Os substitutos ensinarão um a das matérias das ca
deiras das secções a que pertencerem, quando isto for conveniente 
para o ensino, a juizo da congregação e sob proposta dos lentes.

A rt. 1 1 .0  professor de desenho deve dirigir os trabalhos de 
desenho de imitação e topo^raphico, os de croquis  e desenho 
de machinas, e auxiliar o substituto da 6a secção nos trabalhos 
práticos.

CAPITULO III

DO CONCURSO PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO

Á rt. 12. A commissão de concurso, que será presidida pelo 
director, se comporá de todos os lentes e Afectivos e contractados, 
quando o logar pertencer ao curso fundamental, e dos lentes 
eíTectivos e contractados, cujos diplomas corresponderem á habi
litação nas m atérias do concurso, quando o logar pertencer ao 
curso especial.

A rt. 13. A Congregação determ inará o dia em que deve co
meçar o concurso.

A rt. 14. As provas para os logares de lentes cathedraticos 
consistirão em :

1", uma dissertação escripta ;
2 \ uma prelecção oral sobre ponto tirado á sorte com 24 horas 

de antecedencia ;
3o. uma prova pratica, salvo quanto á cadeira de legislação 

de terras e de m inas, direito adm inistrativo, economia politica 
e estatística ;

4°, uma prova oral de improviso ;
5°, uma arguição pela commissão exam inadora.
A rt. 15. As provas para os logares de substituto serão as 

mesmas que para os de lente cathedratico, com excepção da prova 
oral de improviso, que não será exigida, sendo a prova pratica 
a que deveria fazer um dos lentes da respectiva secção, conforme 
a sorte designar.



A rt. 16. As provas para o logar de professor de desenho con
sistirão em:

Io, uma prelecção oral sobre um ponto tirado á sorte, com 24 
horas de antecedencia, de geometria descriptiva, stereotomia, 
madeiramento ou topographia ;

2o, duas provas praticas ;
3o, uma arguição pela commissão examinadora.
A rt. 17. O ponto ou pontos de cada prova serão communs a 

todos os candidatos e tirados á sorte pelo prim eiro inscripto, ou 
no caso do a r t. 21 pelo primeiro de cada tu rm a.

A rt. 18. A dissertação escripta versará sobre um dos pontos 
que a commissão houver organisado no mesmo dia, antes da hora 
fixada para começo da prova. Taes pontos não excederão a 20, 
e abrangerão todas as m atérias do ensino correspondentes á ca
deira ou logar vago.

Para  as provas de matliematicas poder-se-ha addicionar à 
questão theorica um problema concernente a estas m atérias.

Os candidatos terão o espaço de 4 horas para a composição ; 
deixarão em cada meia folha de papel um a pagina ,em branco e 
não poderão consultar notas nem livros. O papel para a prova 
ser-lhes-ha dado na occasião, convenientemente rubricado. Os 
membros da commissão julgadora fiscalisarão o trabalho pela 
maneira que entre si combinarem.

A rt. 19. Cada prova escripta será datada e assignada por seu 
autor e rubricada no verso de todas as folhas pelos demais con
currentes e pelo presidente do acto.

Si houver um só candidato, a respectiva prova, depois de 
datada e assignada por elle, será rubricada no verso de todas as 
folhas pela commissão julgadora.

Fechada cada um a das composições em envoltorio lacrado, no 
qual o autor escreverá o nome de cada um  dos candidatos, bem 
como os membros da commissão, a rubrica, serão todas as provas 
convenientemente guardadas.

Terminado este trabalho, a commissão extrahirá do programma 
de ensino correspondente ao logar vago, excluída a m ateria a 
que pertence o ponto sorteado para a prova escripta, os pontos 
destinados à prelecção oral, em numero não superior a 20, e m ar
cará a hora em que, dous dias depois, se fará esta prova sobre 
ponto tirado á sorte, com 24 horas de antecedencia.

A rt. 20. A prelecção oral será feita publicamente, dando-se a 
cada candidato o espaço de uma hora e meia.

Aos candidatos serão dados os apparelhos, reactivos, fosseis, 
mineraes e mais objectos necessários ás experiencias ou demons
trações que lhes parecerem uteis apresentar.

A rt. 21. Si por causa do numero dos candidatos não se puderem 
concluir no mesmo dia as provas oraes, dividir-se-hão aquelles 
em tantas turm as quantas forem necessárias. A divisão se fará 
por sorte no primeiro dia em que se houverem de effectuai* as 
provas, e para cada tu rm a se escolherão pontos, excluido o que 
já  tiver sido tirado.



A rt. 22. Nenhum candidato ouvirá  a  exposição dos que o 
precederem no mesmo dia, e, em sala reservada, os concurren tes 
aguardarão , pela ordem em que se acharem  inscriptos, a hora da 
exhibição de sua p ro v a .

A rt. 23. A p rova p ra tica  constará :
1.° Quanto á Ia cadeira do Io anno. Ia do 2o anno e I a do 3° 

anno do curso especial, da determ inação especifica de dez fosseis, 
dez rochas e seis m ineraes, p a ra  o que se concederão seis horas ;

2.° Quanto á 3a cadeira do 1° anno, e 2a do 2° anno do 
curso especial, da redacção de um  esboço de projecto sobre dados 
fornecidos pela commissão, p ara  o que se concederão seis horas ;

3 .°  Quanto á 4a cadeira do 3° anno do curso fundam ental, e 2 a 
do Io anno do curso especial, da analyse q u a lita tiv a  de um a 
m istu ra  de dous saes, do ensaio de um  m inério e de um a p repa
ração de chimica organica, para  o que se concederão seis horas ;

4 .°  Quanto á 5a cadeira do 1° anno e 3a do 3° anno do curso 
especial, da solução de um  problem a concernente ás m atérias 
do respectivo ensino e de um  esboço de projecto sobre dados for
necidos pela commissão, p ara  o que se concederão sete horas ;

5.° Quanto á 3a cadeira do 2° anno e 5a do 3° anno do curso 
especial, da solução de um  problema sobre resistência e estabi
lidade das construcções e de um  esboço de projecto de archi- 
tec tu ra , p a ra  o que se concederão sete horas ;

6.° Quanto â 4a cadeira  do 2° anno e 2a do 3° anno do curso 
especial, da solução de um problema concernente ás m atérias do 
respectivo ensino e de um  esboço de projecto, para  o que se con
cederão sete horas ;

7 .° Q uanto á 3a cadeira do 1° anno, 3a do 3° anno do curso fu n 
dam ental e 4a do 1° anno do curso especial, da execução de um a 
ep u ra , p a ra  o que se concederão seis horas ;

8.° Quanto á 4a cadeira do 1° anno, 3a do 2° e 2a do 3° anno do 
curso fundam ental, de um  trabalho  pratico, para  o que se conce
derão oito horas, e da resolução de um  problema, p ara  o que se 
concederão quatro  horas ;

9.° Quanto á I a cadeira do 1° anno, I a do 2° anno, I a do 3° 
anno e 2a do 2° anno do curso fundam ental, da solução de um  ou 
mais problemas concernentes ás m atérias do respectivo ensino, 
para  o que se concederão quatro  horas ;

10. Quanto á 2a cadeira do 1° anno e 4a do 2o anno do curso fun
dam ental, de um a experiencia de physica, que cornprehenderá a 
verificação de um a lei ou a determ inação de um a propriedade 
physica, de duas preparações de chim ica e da analyse qualita tiva  
de um a m istu ra  de dous saes com o mesmo acido, para  o que se 
concederão sete horas ;

11. Quanto á 5a cadeira do 1° anno, 5a do 2° anno e 5a do 3o 
anno do curso fundam ental, de uma preparação de zoologia e 
um a de botanica, e da determ inação especifica de dous anim aes e 
duas p lan tas, p a ra  o que se concederão sete horas ;

12. Quanto ao logar de professor de desenho, as duas provas 
praticas constarão: a  prim eira, de um a ep u ra  de geom etria d e -  
scrip tiva , e a segunda, de um  desenho de imitação ou de um  de



senho de machina, para cada uma das quaes se concederão quatro 
horas.

A rt. 24, No segundo dia u til depois da prelecção oral compa
recerão os candidatos para a prova pratica, ás 10 horas da 
m anhã.

Antes se reunirá  a commissão, afim de escolher os pontos, os 
quaes não serão menos de seis nem mais de doze. No caso de 
duas provas praticas, a segunda se fará no dia immediato áquelle 
em que ficou concluída a prim eira.

Quando não se puder realizar cada prova em um só dia por 
causa do numero dos candidatos, dividir-se-hão estes em turm as 
conforme o disposto no a rt. 21.

A commissão julgadora inspeccionará o trabalho e o ordenará 
pela melhor fórma.

A rt. 25. No segundo dia u til depois da prova pratica se fará 
a prova oral de improviso, que versará sobre um dos pontos, que 
no maximo, em numero de 20, a commissão houver organisado 
no mesmo dia antes da hora fixada para começo da prova, tendo 
em vista que se prestem a considerações geraes acerca das 
m atérias a que se referem . O ponto será tirado á sorte, com duas 
horas de antecedencia.

A rt. 26. No caso de não se poderem concluir as provas no 
mesmo dia, observar-se-ha o processo indicado no a r t .  21.

A rt. 27. Do ponto tirado pelo candidato inseripto em primeiro 
logar, os outros,que ficarão em sala reservada, só terão conhe
cimento, cada um por sua vez, duas horas antes da exhibição da 
prova. Durante este prazo, concedido ao candidato para a co
ordenação das idéas, não poderá elle recorrer a nenhum livro ou 
outro qualquer auxilio.

A rt. 28. No seguodo dia util, depois da prova oral de impro
viso, comparecerão os candidatos ás 10 horas da manhã, afim de 
serem arguidos por membros da commissão examinadora sobre 
assumptos dos programmas de ensino correspondentes ao logar 
em concurso.

Os candidatos serão chamados na ordem das inscripções, e para 
cada um a arguição durará uma hora.

A rt. 29. No caso em que estas ultim as provas não possam ser 
concluídas no mesmo dia, por causa do numero dos candidatos, 
observar-se-ha o processo indicado no a r t. 21.

Art. 30. No primeiro dia u til depois das provas de arguição 
se procederá publicamente, ás 10 horas da manhã, á leitu ra da 
dissertação escripta. Cada candidato lerá sua prova sob a 
inspecção do que se lhe seguir na ordem da inscripção, e o ultimo 
sob a do primeiro. Quando houver só um , o presidente designará 
um dos membros da commissão afim de acompanhar a leitura ; 
em seguida se procederá ao julgam ento do concurso na fórma 
do a rt. 109 e seguintes do Codigo de disposições communs ás 
instituições de ensino superior.



CAPITULO IV

D A  M A T R I C U L A

A rt. 31. A inscripção de matricula começará no dia 15 de 
agosto e term inará no dia 31 do mesmo mez.

Fóra dessa época, só a Congregação poderá adm ittir á ma
tricula os candidatos, que allegarem motivo attendivel, antes de 
decorridos quarenta dias u teis.

A rt. 32. Para ser admittido â m atricula do Io anno do curso 
fundamental deverá o candidato apresentar exames das seguintes 
m atérias: portuguez, francez, inglez ou allemão, historia, geo- 
grapliia, cosmographia, historia do Brazil, mathematicas ele
mentares, desenho geometrico, noções de pliysica, chimica e 
historia natural, sendo que os de mathematicas elem entares, 
desenho geometrico e noções de physica, chimica e historia na
tu ra l serão prestados na Escola de Minas, perante commissões 
de lentes, substitutos ou professores designados pelo director, 
servindo nestes exames o processo adoptado pela Congregação, 
que organisará os respectivos programmas. Começarão elles na 
segunda quinzena de agosto.

A rt. 33. A’ m atricula no 10 anno do curso especial, a qual 
será obtida por meio de concurso, se adm ittirá o numero de 
alumnos que o Ministro da Justiça e Negocios Interiores fixar 
cada anno, em vista das informações do director.

Art. 34. Os que apresentarem certidões de approvação em 
exames das matérias do curso fundamental desta Escola feitos na 
Escola Polytechnica, na de Marinha ou na Militar, ou nas es
colas estrangeiras cujo ensino fór julgado equivalente, a juizo 
da Congregação, assim como os de que tra ta  o a r t .  181 do Codigo 
approvado pelo decreto n . 1159 de 3 de dezembro de 1892, serão 
admittidos ao concurso.

A rt. 35. O concurso realizar-se-ha, perante uma commissão 
nomeada pelo director, composta de lentes cathedraticos ou 
substitutos da Escola.

A rt. 36. Os candidatos aptos para entrarem  em concurso en
tregarão, até o dia 13 de junho, na secretaria da Escola de Minas, 
os seus requerimentos acompanhados dos documentos a que se 
refere o a rt. 34.

A rt. 37. O concurso constará de provas escriptas, praticas e 
oraes.

Art. 38. As provas escriptas e praticas far-se-hão a partir de 
15 de junho, e constarão de:

Uma composição de mathematica ;
Uma epura de geometria descriptiva ;
Um calculo de trigonometria ;
Um trabalho pratico de topographia ou astronomia ;
Um trabalho pratico de physica e chimica.



Os candidatos terão quatro  horas para  cada uma das duas p ri
meiras provas, duas horas para o calculo de trigonom etria e seis 
horas para cada prova pratica.

A rt. 39. O trabalho das provas escriptas e praticas será cm 
cada hora fiscalisado por utn membro da commissão exam ina
dora, a qual, nos dias em que houverem de verificar-se aquellas 
provas, escolherá, para cada uma, uma épura e uma ou mais 
questões que se refiram ao program m a do curso fundamental da 
escola.

A rt. 40. Os candidatos não poderão fazer uso de notas, nem 
de livros, excepto de taboas de logarithmes ; munir-se-hão dos 
instrumentos para a execução do desenho de geometria descri- 
ptiva, e receberão da commissão que houver de fiscalisai1 o t r a 
balho o papel necessário, rubricado pelo respectivo presidente.

A rt. 41. Concluida cada prova, será ella rubricada pelo 
membro da commissão que a estiver fiscalisando, e, depois de 
fechada e lacrada, entregue ao director para ser julgada oppor- 
tunam ente.

A rt. 42. As provas oraes começarão no primeiro dia util, 
depois de term inadas as escriptas e praticas, á hora em que a 
commissão julgadora annunciar.

As m atérias sobre que deverão versar as provas oraes serão 
repartidas entre os examinadores pelo modo seguinte:

1) Algebra, analyse infinitesimal e geometria analytica.
2) Mecanica geral, astronomia e geodesia.
3) Trigonometria e geometria descriptiva.
4) Chimica, physica, zoologia e botanica.
A rt. 43. Os exames serão vagos, durarão pelo menos tres 

quartos de hora e se farão segundo o programma do curso fun
dam ental.

A rt. 44. As notas serão expressas, relativam ente a cada ma
teria , por algarismos de 0 a 20.

Considerar-se-ha inhabilitado o candidato que em qualquer 
das provas obtiver nota inferior a 5.

Cada «ma das notas obtidas pelos candidatos será multiplicada 
por um coefíiciente cujo valor a Congregação previamente fixará. 
A classificação dos candidatos se fará  segundo a somma dos pro- 
duetos das notas multiplicadas pelos respectivos coeíficientes.

A rt. 45. Concluídas todas as provas, os examinadores pro
cederão ao julgamento e organisarão uma lista dos candidatos 
com as competentes notas nos termos do artigo anterior.

Lavrada no livro respectivo a acta do exame, e assignada esta 
e a referida lista pelos examinadores, o director da Escola com- 
municará ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores o resul
tado do concurso.

Art. 46. Os nomes dos candidatos approvados, segundo a or
dem da sua classificação, até o numero a que se refere o a r t . 33, 
serão proclamados na sala dos exames e depois publicados no 
Diário Official.

A cada um dos candidatos approvados se dará um attestado 
conforme o modelo n . 1.
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A rt. 47. Só serão considerados alumnos da Escola os m atri
culados, e somente estes poderão p restar os exames dos diversos 
annos que constituem os cursos fundamental e especial da Escola, 
salvo o disposto no a r t .  34.

CAPITULO V

DOS EXERCÍCIOS e s c o l a r e s

A rt. 48. O anno lectivo será de nove mezes e meio, contados 
de 1 de setembro a 15 de junho.

Os cursos da Escola deverão term inar até  o dia 8 de maio ; os 
exames finaes começarão no dia 15 de maio e lindarão no dia 15 
de junho, salvo caso de força maior.

A rt. 49. A Congregação m arcará, duran te o anno lectivo, 
duas épocas de exames parciaes, depois dos quaes se seguirão 
ferias de oito dias, destinadas especialmente a excursões e traba
lhos práticos dos alumnos. Estes exames serão feitos para cada 
cadeira pelo lente e substituto respectivos e consistirão em 
provas escriptas ; as notas das duas provas escriptas parciaes e a 
da prova escripta ou pratica flnal darão uma média que será a 
nota do exame escripto ou pratico dessa m ateria.

A rt. 50. As lições durarão  pelo menos hora e meia. Os lentes 
destinarão parte do tempo para arguirem  os alumnos sobre as 
m atérias leccionadas anteriorm ente e lhes darem exercícios n u 
méricos, assim como problemas concernentes ao objecto das li
ções. Estes trabalhos deverão ser entregues pelos alumnos, na 
época que lhes for marcada.

A rt. 51. Além das arguições de que tra ta  o artigo antece
dente, todas as semanas, nos dias determinados no horário, os 
lentes substitutos examinarão os alumnos nas m atérias ensina
das pelos lentes cathedraticos.

A rt. 52. Para cada cadeira e aula de desenho haverá um 
livro especial que, antes de começar a lição ou trabalho, o por
teiro entregará ao lente ou professor atim de escrever o ponto 
sobre que versará a lição ou trabalho, os nomes dos alumnos que 
faltarem , as notas conferidas aos alumnos que forem arguidos e 
a dos exercícios e problemas a que se refere o a r t .  50.

A rt. 53. Haverá, segundo o horário e os programmas que 
forem adoptados, trabalhos práticos em todos os laboratorios e 
gabinetes da Escola durante o anno lectivo ; assim como haverá 
pratica de astronoim correspondente ao curso, no observatorio 
astronomico dependente da Escola.

A rt. 54. Quer no decurso do anno lectivo, quer durante as 
ferias, haverá para os alumnos exercícios práticos, excursões 
seien ti ficas, visitas a minas, estabelecimentos m e ta llu rg ies e
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fabricas, que serão dirigidos pelos lentes cathedraticos ou substi
tu to s . Os lentes e alum nos terão direito ao transporte por conta 
do Governo.

A rt. 55. Os alumuos são obrigados a assistir a todos os cursos 
da Escola, aos trabalhos práticos, e a tom ar parte nos exercícios 
práticos e excursões scientificas. No prazo marcado pelo lente, 
apresentarão um relatorio com desenho sobre as minas, vias fér
reas e estabelecimentos que tiverem visitado, assim como sobre a 
constituição geologica e mineralógica da região que houverem 
percorrido.

Os alumnos do curso especial deverão tambem entregar, nos 
prazos marcados pelos lentes, os projectos que serão dados succes- 
sivamente.

A nota inferior a 5, obtida em qualquer projecto, obrigará o 
alumno á confecção de um outro que lhe será indicado pelo 
respectivo len te .

Os desenhos que os alumnos forem obrigados a executar du
ran te  o anno lectivo deverão ser feitos na Escola e entregues nos 
prazos marcados pelos lentes ou professores.

A rt. 56. Durante as férias, dentro de um prazo marcado pela 
Congregação e que não excederá de um mez, os alumnos do curso 
especial serão obrigados a acompanhar trabalhos diversos públi
cos ou particulares, sob as vistas dos engenheiros encarregados 
desses trabalhos; e os do curso fundamental a executar trabalhos 
práticos de topograph ia, geodesia e astronomia, sob as vistas de 
engenheiros chefes de commissões que se encarreguem  desses tra 
balhos.

Os alumnos apresentarão sens relatorios, de accordo com as 
instrucções que receberem dos lentes, assim como um attestado 
dos chefes dos serviços que os tenham acompanhado. O relatorio 
te rá  um a nota especial, e da sua apresentação depende a m atri
cula no dia seguinte.

O transporte dos alumnos será g ra tu ito .
A rt. 57. Os alumnos deverão te r cadernos especiaes onde 

tom arão notas relativas ás lições de cada uma das cadeiras dos 
cursos da Escola ou dos trabalhos práticos.

Quando forem arguidos pelos lentes, ou á requisição destes, 
apresentarão os seus cadernos para que elles corrijam os erros 
que tenham sido commettidos na redacção das mesmas notas.

A rt. 58. Um numero de faltas, não justificadas, igual á quinta 
parte das lições, aulas de desenho e exercícios, determ inará a 
perda do anno

Só serão justificadas, a juizo do respectivo lente e com recurso 
para a Congregação, as faltas por causa de moléstia, provada me
diante attestado medico, ou por causa de nojo.

Determinará igualm ente a perda do anno um numero de faltas, 
embora justificadas, correspondente a duas quintas partes das 
lições, aulas e exercícios.
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CAPITULO VI

DOS EXAMES

A rt. 59. Haverá duas épocas de exames para as differentes 
cadeiras dos diversos cursos : a prim eira a p a rtir  de 15 de maio e 
a segunda a começar no dia 1 de setembro, devendo finalisai*, 
salvo caso de força maior, durante os quinze prim eiros dias deste 
mez.

A rt. 60. Os exames finaes do Io e 2° anno do curso funda
mental e os dos tres annos do curso especial continuarão a ser 
vagos ; os examinadores arguirão os alum nos, sobre questões do 
programma da respectiva m ateria na prova oral, e escolherão o 
assumpto da prova esciipta ou p ratica .

A rt. 61. Os exames comprehenderão:

Curso fundamental 

Io anno

Ia cadeira — prova oral e escripta de arithm etica, algebra e 
geom etria.

idem de trigonom etria e geometria analytica.
2a cadeira — prova oral de physica.

idem de chimica.
prova pratica de physica e chimica,

3a cadeira — prova orai e pratica de geometria descriptiva. 
4a cadeira — prova oral de topograph ia.
5a cadeira — prova oral e escripta de botanica. 

prova pratica de desenho.

2o anno

Ia cadeira — prova oral e escripta de analyse infinitesimal, 
theoria geral das equações e resolução das 
equações numéricas, 
idem de geometria analytica.

2a cadeira — idem de elementos de mecanica.
3a cadeira — prova oral e pratica de topographia.
4a cadeira — prova oral de physica.

prova oral de chimica.
prova pratica de physica e chimica.

5a cadeira — prova oral e escripta de zoologia.
prova oral de geometria descriptiva.
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Curso especial

Io anno

Ia cadeira — prova oral e pratica de mineralogia.
2a cadeira — prova pratica de docimasia.

provas [oraes de docimasia, physica e chi mica 
industriaes.

3a cadeira — prova oral e escripta de m etallurgia.
prova oral de lavra de minas.

4a cadeira — prova oral e pratica de stereotomia e madei
ramento.

5a cadeira — prova oral e escripta de hydraulica, termo- 
dynamica e machinas.

2o anno

Ia cadeira — prova orale pratica de geologia.
2a cadeira — prova oral de m etallurgia.

prova oral e escripta de lavra de m inas.
3a cadeira — prova oral e escripta de resistência dos mate- 

riaes, etc.
4a cadeira — idem de estradas de ferro e de rodagem.

prova oral de topographia subterrânea.

3o anno

Ia cadeira — prova oral e pratica de geologia.
2a cadeira — prova oral e escripta de pontes e viaduct os.
3a cadeira — idem de abastecimento de aguas, esgotos, na

vegação interior, portos de m ar e hydraulica 
agricola.

4a cadeira — prova oral e escripta de legislação de terras e de 
minas, economia política, direito adm inistrativo 
e estatística.

5a cadeira — prova oral e pratica de architectura.
A rt. 62. Os exames serão prestados perante commissões de 

tres membros nomeados pela Congregação e presididas pelos 
lentes das respectivas cadeiras.

A rt. 63. Os alumnos dos differentes annos da Escola não 
serão admit ti dos a exames finaes ou ao concurso sem que tenham 
entregue, até o dia marcado, todos os exercícios, desenhos, pro
jectos e relatorios de que tenham sido encarregados durante o 
anno lectivo.

No caso de moléstia devidamente provada, ou de força maior 
reconhecida pela Congregação, poderá ser-lhes concedido pelos 
respectivos lentes, para concluírem aquelles trabalhos, um prazo 
que não ultrapasse o periodo das férias.
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A rt. 64. Os alumnos que se acharem nas condições do a r 
tigo anterior serão admittidos a prestar exames finaes das ma
térias do anno, ou a concurso para a m atricula no curso especial, 
quando houverem alcançado, durante o anno lectivo, média geral 
não inferior a oito.

A rt. 65. Nos exames finaes do Io e2° anno do curso funda
mental e dos tres annos do curso especial, a nota de exame, 
de qualquer m ateria, inferior a 5, ou a média geral inferior 
a 8, determ inará a perda do anno, sendo o alumno, caso 
queira continuar na Escola, obrigado a repetir todas as ma
térias que constituir em o respectivo anno, ficando nas mesmas 
condições, exactamente, dos novos alumnos que tenham de fre
quentar esse anno, salvo a disposição do artigo seguinte.

A rt. 66. Si, porém, em uma ou duas provas o alumno obtiver 
nota inferior a 5, poderá repetil-as na 2a época de exames desde 
que a média geral de todas as suas provas não seja inferior a 10.

A rt. 67. Nos exames da 2a época só serão admittidos os 
alumnos que estiverem nas condições do artigo an terior ou 
aquelles que, por motivo de força maior reconhecida pela Con
gregação, forem impedidos de prestar todos os exames ou parte 
delles na Ia época.

A rt. 68. As notas dos exames finaes, combinadas com as que 
os alumnos houverem obtido durante o anno, servirão para de
term inar sua classificação e admissão no anno seguinte.

A rt. 69. O alumno, approvado nos exames finaes do 3° anno 
do curso especial, receberá o diploma de engenheiro de minas e 
civil, sellado com as armas da Republica, assignado pelo director 
da Escola e pelo respectivo secretario, de accordo com o modelo 
junto  n . 2.

CAPITULO VII

DOS EMPREGADOS DA ESCOLA, REPARTIÇÕES DEPENDENTES# 
LABORATORIOS, GABINETES E OBSERVATORIO

A rt. 70. O pessoal da secretaria constará de um secretario, 
um amanuense e um continuo.

O secretario, que deverá ser engenheiro pela Escola, ou por 
estabelecimento congenere, será nomeado por decreto ; o ama
nuense por portaria  do Ministro da Justiça e Negocios Interiores, 
e ambos propostos pelo director.

A rt. 71. O secretario é o chefe da secretaria e o secretario da 
Congregação.

A rt. 72. Além da redacção das actas das sessões da Congre
gação e da policia da secretaria e do archivo, incumbe-lhe mais 
entre outros, os seguintes deveres :

Io redigir, na fórma das ordens do director, toda a correspon
dência concernente aos diversos serviços ;



2° organisais no fim de cada mez, as folhas de pagamento do 
pessoal da Escola e das despezas realizadas ;

3° dirigir e ordenar todo o serviço interno da secretaria ;
4o dar direcção conveniente ao archivo e mantel-o na mais 

completa ordem e asseio.
A rt. 73. O amanuense aux ilia rá  o secretario e o substituirá 

em seus impedimentos, fazendo toda a escrip tu ração e outros 
trabalhos que ltie forem determinados, e servirá de sub-biblio- 
thecario.

Art. 74. Haverá mais para o serviço da administração da Escola 
um porteiro e o numero de guardas e serventes que forem p re 
cisos para  os diversos serviços, todos de nomeação do director.

A rt. 75. Haverá um a bibliotheca destinada especialmente para  
uso do pessoal docente e dos alumnos, eum a sala de leitura, que 
será franqueada aos alumnos e a todas as pessoas decentes que, 
devidamente autorisadas pelo director, quizerem consultar obras.

A rt. 76. A bibliotheca estará a cargo de um bibliothecario 
nomeado por decreto, mediante proposta do director, e de um 
sub-bibliothecario que será o amanuense da secretaria.

A rt. 77. Ao bibliothecario e sub-bibliothecario compete: orga- 
nisar os catalogos ; velar pela conservação das obras ; exercer a 
policia de modo que se guarde o maior silencio nas saías; propor 
ao director a compra de livros ( o que é tambem facultado aos 
membros do corpo docente ) ; organisar o orçamento da despeza 
mensal e o mappa dos leitores e das obras consultadas.

Permanecerá sempre na bibliotheca, emquanto aberta, um 
destes dous funccionarios.

A rt. 78. Mediante expressa licença do director, e por tempo 
determ inado, poderão os funccionarios da Escola levar para fóra 
desta as obras de que tenham necessidade, comtanto que passem 
recibo de que se fará menção no registro  das sabidas, e se re
sponsabilisera pela obra com pleta, ainda que só levem parte delia.

Exceptuam-se desta permissão os livros e mappas raros, os 
manuscriptos, diccionarios e publicações periódicas.

A rt. 79. Em dezembro de cada anno, o bibliothecario dará 
balanço na bibliotheca, sob as vistas do director, e organisará a 
relação dos livros que tiverem  se extraviado. A respectiva im
portância será proporcionalmente descontada nos vencimentos 
do pessoal da bibliotheca, quando não houver razões que o ju s 
tifiquem.

A rt. 80. Para o desenvolvimento do ensino experim ental e 
instrucção pratica dos alumnos, bem assim para o trabalho de 
pesquizas scientificas, terá a Escola de Minas :

Um laboratorio de chimica ;
Um laboratorio de docimasia ;
Diversos gabinetes ;
Um pequeno observatorio astronomico e meteorologico.
A rt. 81. Haverá para os trabalhos dos laboratorios e conser

vação dos gabinetes um conservador e os auxiliares e serventes 
que forem necessários, sendo todos de nomeação do director.



CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAES

A rt. 82. Dentre os alumnos brazileiros que com pletarem  o 
curso especial, o Governo poderá m andar um  ou dons dos mais 
distinctos aperfeiçoar os seus estudos á custa da União, nos 
Estados Unidos da America do Norte ou na Europa.

A rt. 83. Os alumnos que forem assim premiados com essa 
viagem serão obrigados a rem ette r sem estralm ente um  relatorio 
dos estudos que tiverem  feito, o qual será julgado por um a 
commissão nomeada pela Congregação.

Nos casos de pouco aproveitam ento ou de im pontualidade na 
remessa dos relatorios, o prazo concedido poderá ser reduzido 
pela Congregação, que tambem poderá dar por term inada a 
co*mmissão.

A rt. 84. O alumno de grande aptidão e reconhecida pobreza 
poderá obter do Governo um  auxilio para frequen tar a Escola.

A rt. 85. Poderá haver nos domingos trabalhos de phvsica, 
chimica, zoologia, botanica, m ineralogia e geologia, desde que 
isso se torne necessário para  a conveniente instrucção p ra tica  
dos alum nos.

A rt. 86. Os diplomas serão passados segundo o modelo jun to  
a este regulam ento e impressos em pergam inho, a expensas 
daquelles a quem pertencerem . Os emolumentos dos diplomas 
constam da tabella annexa, sob o n . 2, ao Codigo approvado 
pelo decreto n . 1159 de 3 de dezembro de 1892.

A rt. 87. Os diplomas de pessoas que não se acharem  pre
sentes para  assignai-os peran te  o secretario , serão enviados pelo 
director á autoridade do logar em que estiverem  residindo os 
diplomados, afim de serem por estes assignados em sua presença.

Si, porém, o diplomado não se achar no Estado em que tem 
sua séde o estabelecimento, o director o env iará  ao Governo 
do Estado em que elle resid ir, afim de te r  aquelle destino.

A rt. 88. Não se passará segundo diploma sinão no caso de 
justificada perda do prim eiro e com a competente resalva lan
çada pelo secretario e assignada pelo d irec to r.

A rt. 89. São applicaveis á Escola de Minas todas as disposi
ções do Codigo commuai ás instituições de ensino superior da 
Republica que não forem contrarias ao presente Regulam ento.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

A rt. 90. Os alum nos approvados nas m atérias do ac1 uai curso 
annexo poderão m atricular-se no 1° anno do curso fundam ental 
do corrente anno.

D ecreto  n . 1546 2
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A rt. 91. Em instrucções que a Congregação organisará, e 
submettidas á approvação do Ministro, se indicarão os meios p rá
ticos para  que os alumnos matriculados e approvados nos cursos 
fundamental e especial, possam continuar e concluir seus es
tudos adaptados ao presente Regulamento.

Capital Federa], 18 de setembro de 1893. — Fernando Lobo.

e



Modelos a que se refere o Regulamento da Escola de Minas nos arts. 46 e 69 ,

MODELO N. 1

ESCOLA DE M INAS

Attestaâo para a matricula

A commissão examinadora de que tra ta  o a r t. 35 do Regula
mento annexo ao Decreto n. 1546 de 18 de setembro de 1893,
considerou habilitado a F ........................ d e ......... annos de idade e
natural de....................... , para ser admittido no Io anno do curso
especial da Escola .

E para constar se lhe dá o presente a tte s tad o .
Ouro Preto, e m .. . .  de........................ de___

( Assignaturas )

F .   .................Presidente
F ................... . .F .



MODELO N . 2

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

(Armas da Republica )

ESCOLA DE MINAS

Em nome do Governo da Republica, eu F ...................... ,Director
da Escola de Minas, faço saber que o Sr. F . .  ................ ,nascido
a ...................... ,em .............................. ,foi approvado nas matérias
do curso da Escola de Minas, nos termos do a r t . 69 do Regula
mento annexo ao Decreto n . 1546 de 18 de setembro de 1893, e 
p ^ ta n to  acha-se habilitado para exercer a profissão de Enge- 
uíitiiro de minas e c iv i l , em firmeza do que mandei passar este
diploma, com o qual o dito S r......................gozará dos direitos
inherentes ao mesmo diploma.

Ouro Preto, e m .. . .  de...................... d e . . . .

O Director 

( Assign a tu ra  )

Assignatura do Engenheiro

O Secretario 

( Assignatura )

( O diploma será impresso em pergaminho na Imprensa Nacional 
e terá fita azul e encarnada. )

(Adiante do nome se mencionará a filiação, si for declarada. ) 
( No verso do diploma será transcripto o a r t .  69 deste Regula

mento. )

R io de Janeiro — Im prensa N acional — 1899






