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§	 — A acta. se approvada sem emenda ou
reclamacio, sera assignada pelo secretario c pelo
presidents.

§ 2 • — A acta que der logar a emends, leva.
ri, logo apes a assignatura do secretar:o. a declare-
;So de que houve emenda e deverei, alCrn de assi-
gns& pelo director-technlco. ser assigned!' per to-
dos os leaks que estiveram presentes a reuniAce da
dual se lavrou a referida acts, fazendo o lente re-
clamante a declaracao de resalva.

§ 3? — As reclamacOes e emendas apresenta-
das A acta da sessaa anterior. se approvadas. cleat-
deo coaster da acts da sessao em funrcionamento.

Art 5.° — A chscussão e votacito de qualquer
assumpto serelo feitas por partes, podendo qualquer
lente requerer preferencia pare a discesslo e vo-
tacdo de qualquer assumpto da- ordem do dia.

Art. b.°	 Qualquer Iente podeni represenlar.
tome procurador, urn ou no teazle& doffs knees em
effectivo exercicio, que elan tenham podido compa-
recer a reunite° da congregacao, votando em nome
delles, excepto nn sessees pars a reforma deste Regi-
mento ou dos Estatutos, ou quando se ;rater de lute-
resse propdamente pessoal em rein& a algum lente.

Art. 7. • — Exgotlados os assumptos pare que
Wirer side convocada a sessào da eongregacao, seed
permIttido a qualquer lente apresentar indicacites,
requerimentos ou propostas, telerentes ao ensino,
discipline escolar, ao services administrative, etc.:
mas a respective diseussAo, so em caso excepcional
e por votaclo da congregacao. podera ser tette eta
referida sesstio, sendo ordinariamente adiada pare a
sets& segulnle,de cuja ordem do dia deverit constar.

Art. 8.° — Se, per qualquer motive, algum dos
assumptos constantes da ordem do dia de uma ses-
sit° ciao Scar suIllelentemente dlscutido, ou nao hear
votado, sera adiada a discussAo para a segulnle
sessAo.

Art. 9. — Da acta de cada sess3o clever&
coaster, alem do resumo das discussOes, extractos
dos papeis lidos no expediente, 0, per extenso, as
indicacoes e propostas apresentadas pelos lentes e
as resolueOes da Congregacao.
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CAPITUI.0 II

Do pessoal admmistrativo

Art. 10? - 0 pessoal administrative poderi ser
demittldo em qualquer tempo.

Art.	 — Ao porteiro compete :
a) — Providenciar pare que seje abeno o ectiff-

clo da [stole antes de iniciados os trabalhos do
dia e fechado is horas regulamentares:

6) — Perntanecer Illa sale de entrada, ou nas
suss proximidades, todo o tempo cm que estiver
aberto o estabelecimento;

— Zelar cuidadosamente pelo asseio inferno
In editicio e pela boa conservaclo de todos as

objectos que ciao estejam a cargo direct° dos en-
earregados dos gabinetes, laboratories e demals de-
pendencias ;

— Conserear fechadas Lodes as poems dos
gabinetes, laboratoeios e bibliothecas, reel permitlindo
relies o Ingres:: 0 de alumnos;

e) — Cetlocar no devido logar sodas as shaves
do estabelecimento

e) — Sao permit& que se varram as sales an-
tes das 16 horas, nos dias de aula ;

— Conservar aberto o estabelecimento das •
7 as 16 hones nos elites de aulas, e das 7 As 14 ho-
ras nos dlas santificados e feriados;

-- Cumpnr quaesqucr ordens que, em Feta-
cAo aos services por sue immediate direccao, ins-
peccao e fiscalisacho, !he sejam transmittidas.

Art. 12.0 — Au continuo incumbe:
— Comparecer dlarlamente antes da horn das

aulas afim de dispor e repairer, segundo as deter-
tuinadOes dos lentes. tudo quanto for necessarlo para
as denionstracees, trabalhos e exercicios praticos ;

- Demorar-se diariamente em cadet goei-
nete o tempo preciso pars o cabal desempenho dos
servicos a seu cargo, a juizo dos respectivos lefties;

c) — Dispor tudo quanto Ihe for determinado
para as investigacoes dos lentos e executer os tra-
bathos que forma designados, mesmo nos periodos
de ferias;
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— Ter sob sua guards e responsabilidade o
material technico dos laboratorlos, gr.b • ceses e bi-
blIothece, c adder da conservacao dos apparelhos
insuumentos, machines. livros e denials objectos.
quer durante o anno lectivo, quer nos periodos it
ferias;

— Proceder no Ma do anno k• ave.. a urn
inventario do material que lute estiver conned°. apre-
sentando este inventario ao secretario da Escola, pe-
ren:e o qual sere elle direetamente retponsavel, sen-
do obrigado a substiluir a sua custa os objectos que
torero inutilizados ou que desapparecerem por ne-
glIgencla sua, a Juizo do director-administrative;

,f) - Fiscalizer o trabalho dos serventes, fa-
zendo corn que estes cuidem do esselo do recinto,
novels e objectos utilizados nos cursor* theorleos e
prestos;

— Verificar sea horn competente sacs le-
chadas as janellas e pones dos gabinetes;

— Prevenlr opporlunamente ao secreted° de
tudo quanlo posse !altar aos gabinetes. laboratories
e dependencies, pelos quaes e responsavel ;

1) — Cumpra as determarecOes do secretarlo
da Escola ao gust c immediatarnenle subordinado.

Art. 13? — Ao bibliothecario compete:
— Zelar pets conserve* dos livros, obras,

mopes c demais publscacees que exlstam na blblio•
theca on em qualquer sale do eslabeleclmento ;

— Organizer os catalogos necessaries;
c) — Observer c fazer cumprir este reginsento

em ludo que ease: respeito i bibllotheca ;
— Organizer e remetter annuaimente ao

director-administrative, por intermedlo do secretaria
da Escola, um relatorio detelhado sobre os move's.
livros, publics/0es, etc.. existentes na bibliotheca.
indicando as [Halides que posse sugerir ou que
gar convenientes para o suelhosamenlo do blb11°-
theca.

Art. 14.° — Ao servente incumbe
a) — Cumprir as determinaeOes do continuo

ao qual 6 immediatamente subordinado, ouvindo
sempre o secretarlo da Escola, Ce quern depends:
todo o pesScal inferior;
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b) — Auxiliar o continuo em todos os seus
SCI vi Cos ;

c) — Limper, com o devido faith/do, o recinto,
movers e objectos ullbzsees nos curses theosicos e
preticos;

dl — Fechar as aortas e janellas dos gabinetes
e bibliotheca e entregar as chaves 00 continuo on
entredal•as na secretaria, collocando•as na podaria

e) — Ter sob sua guards Os utensilios que She
torem entregues para o servico Ce limpeza.

Art. 15 • • Emquanto ntio Immo provides os
logares de centinuo e de servente. seran riles at-
cumulados pelo porteiro. que ter.; as sues altribut-
cOes e encargos. scm andmento de vencimentes-

CA I) IT 1,1 I. 0 III

Do pesscal administrativo

Art. 16? — A secretaria da Escola eslara aber-
ta aides os dies. corn excepcao dos domIngos, das
7 as IU horn e des 11 is 16 horn.

§ unico. -- Nos dies feriados e santillcados u
expedients sere suspenso n 14 horn c en* fecha-
do o estabeiecimento.

Art. 17? — Os requerlmentos se* entregues
na secretaria, sendo nht examinados. prolocolndos.
carimbados, numerados e entregues ao dIrector-te-
chnico

Art. 18? — A secretaria, alem dos livros neces-
saries pare o expedients, a juizo dos directores;
era Os segulnles livros :

Duce pare os termos de posse dos funecionarios;
i onvocacao das reunibes de Congregac5o;
Inscripcão das masticates dos alumncs;

•	 nos eXIMICS
as actas dos exames realizados;
registro dos Mulcts expedidos ;
inventario dos move's e utensillos;
ponto dos lentes :
as actas das sessOes da Congregacao;
a contabilidade da Escola e prestacdo

de conies.
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§ unico. — Todos esses !t yros selao abertes,
encerrados e rubricados pelo dIrector . technIco ou
director-admnistrativo, conforme a especialidade.

Art. 19.° — 0 archivo devere ser confrado ao
secretario da Escola que 6 por cite responsavel, em-
quanta a Escola rift° possuir urn anianuense ou es-
crevenle proprio.

Art. 20.° — A bibliotheca estarri oberta dlaria-
mente das oito as dez horn.

Art. 21? — !Coverer ne bibliotheca dois catalogos :
urn das obras pela especialidade de que Imam ;
um das obras pelos names de seus respectivos

autores.
Art. 22.' — Haveri no bibliotheca urn livro no

qual scr3o Inscriptos os names das pesrons que 1i-
zerem donativos de obras, corn indlcaolo do assum-
pto sabre que versarem.

Art. 23' — Aos lentes a nos alumnos sere per-
mItlido requisilar por escripto, cm lino pars isso de-
signado, qualquer obra pare consults, n3o podendo
reter nenhum livro por prazo excedente de urn Inez.

Art. 24? — Revere na bibliotheca urn !Iwo de
registro pare os tilulos das obras que torero adqui-
ridas. corn indiction° da epoca da entrails e do n.*
de volumes do cada uma.

CAPITULO IV

Do regimen escolar

Art. 213' — Estar3o abestas de I a 31 de marco
as matrIculas nos differences cursos.

Art. 26? — 0 anno lectivo decorre de I de abril
a 10 'dc novembro.

Art. 27.*— Alein dos din de festa national ou
Into, dos domingos e Bias santilIcados. nao funccio-
nar3o as miles:

— Nos' dins comprehendidos entre 20 de de-
zembro e I.' de abril ;

b)-- No period() de frias do Inez de jutho
(2 • quInzena);

c):— No die ern que occorrer lallecimento de
lull alumno ou lente de Escola ;
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d)—No dia 17 de agosto — commemoracrio do

lundacrlo da Escola.
Art. 28.' — Para older matricula em qualtker

dos cursos da Escola. deven) o candidate apresen-
tar reqtrerlmento instruido com :

a) Certiticado de approvacao em todas as ca-
deltas, auks c exercicios praticos do anno ou anilOS
precedentes;

6) — Recibo de pagamento da respective taxa
de matricula e texas supplementares.

§ unIco — A secretana tido recebere nenlium re-
querlmento sem que o requerente esteia quite corn
a Escola.

Art. 29.'-0 candidate a exame de admisslio
que for reprovado cm Portuguez on Arithmetka, crijas
proves precederao as denials. nit° loaders ser sub-
mellido es owns provas.

Art. 30? — Ao alumna matriculado. a secreia-
ria entregarri carte:re de matricula com declaraciro
do antra e do ....urso em que o portador liver etre-
clued° matricide, numerad0 de accordo corn o livro
de tcrmos de matricula, corn o retrato do portador,
e assignado peln secreted() da Escola.

Art. r11. 6 — Havers, de accordo com os Esla-
tutos, dues epocas de exames:

A I.'. de 20 de novembro a 20 de dezembro
e a 2.', de I a 31 de marco. podendo esses perio-
dos ser prolongados por mais 15 dies. quando ne-
cessario.

Art. 32? —1Invere provas escriptas obrigatorks
durante a I? qulnzena do mez de julho.

Art. 33? —Não poderao prestar exames em 1.'
6poca os alumnos que lallarem a mais de 1,:, dos
antes dades durante o anno lectivo. se estas laltas
forem InjustIficavels, ou a mais de dois quintos, se
forem justiticaveis, a crIterio da Congregac3o.

Art. 34.*— Nenhum alumno poderri prestar exa-
mes em primeira Cone des cadeiras nas quaes era
tenha obtldo approve,* nes provns escriptas de
julbo.

Art. 35? — Para poder prestar exame de uma
cadeira que depeicia de dcsenho, sera Indispensa-
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vel qua o candIdalo lento approvacio no respecti-
vo desenho.

Art. 16? — Pout as 'novas graphicas de julho
peveri o alumno apresentar 3	 desenhos differentes,
e para as provas graphicas linaes deverA apresentar
outros 5 desenhos. oaten) differ:rites.

Arl. 37?-0 alumno que, par motivo justifies-
do, Ira° tenha podido rester nenhum exerne em
epoca ou que nä° tenha a necessaria frequencia, pres-
tige cm 2.' epoca os exames - do anno cm que esti-
Ver matriculado.

Art. 343.- — 0 alunino reprovado cm uma unica
materia ou aids em	 epoca. poderd prestar em
epoca esse exame.

Art. 39.° — 0 alumno que for reprovado em tuna
sr) cadeira Cu aula poderi mauler/tar-se, como ou-
visite, no anno seguinte.

Art. 40. 6 -0 alumno que n3o depender de MAN
de 4 preptuatortos poder g niatricular-se como ouvin-
te no curs° annexo.

Art. 41?-03 horarios para os exames e a
constrini55o das bancas examinadoras serno prepa•
rados, ben como o horarlo para as aulas, pelo di-
rector-technic° que os subatertere a approocina da
congregaciio.

Art. 42? — Na, haverA mats de duels provas por
dia para o mesmo eandiclato.

Art. 43 • —Os trabalhos dos exames sertio sts
peritendidos pelo dIrector-tectinico, ao qua! compete:

a) — Installar devIdamente as juntas examina-
doras e presidir ao sortelo dos pontos, que deverao
abranger toda a materia dos programmas

b)— Fiscalizar os trabalhos das juntas examl•
nadoras em qualquer dos provas: escripta. oral, gra-
phics ou pratica;

c) Presidir ao iulgamento dos gaha/hos pra-
tiros finaes;

Resolver sohre	 cesos em que o pre.
sente Regiments ou os Estatutos forem ornIssos:

Substitulr immedletamente o examinador
que revelar falta de idoneidade no julgamento dos
prey/Is;

n—Suspender, total ou	 parcialmente, os tra-

i t

bathos dos exames logo que verifique violacAo de
quelques prccetto legal ;

gl — Nomear substitute) para qualquer mend's°
das juntas examinadoras que nao eshver presente
tut hora mercada para o inlet° do exame:

h)—Fazer. pats a prove oral. segunda chama-
da dos candidalos que, por motivo justificarlo, tat-
tarem A I • chamada.

Art. 44 • —Os presidentes dos juntas exami-
nadoras sera° indicados pclo director-technico, quen-
do organisar essas juntas.

Art 45? - Ao presidente da junta examinadora
compete:

a) — Faze; a cliamada dos examinandos, regis-
trando i Unto a falta dos que não tesham compa-
crehenlicicoo:e dando disso conhechnento ao director-le-

b)— Rubricar, con) os doing s membros da jum
to, os papels que sc dr:shunt-ern as provas;

Manter a ordem na sala dos exames;
— Excluir da sala dos exames quetquer exa-

minando que se servlr de melos frandulentos, nay.-
do o lente da respectiva cadeira;

c) — Observar aos examinadores que comport)
o praso estipulado pare as provas;

— Argots os examinandos, sempre que julgar
necessarlo;

—Ter sob sea guarda as provas escriptas eu
graphlcas, cntreganio-as ao secretarlo da Escola,
logo que forem julgadas.

Art. 46.' — Os princlpaes erros nos proves es-
criptas ou graphicas serrio assignalados a Onto ou
lapis, e. a margem das provas, Os examinadores lan-
oasis) as notes da escripta e do oral que essas provas
merecerem, notas que serao a media aril/uesca das
3 notas dadas pelos examinadores, Ilranclo-se des-
ses drug notas a media que sere o resultado final do
Momenta.

Art. 47? — A nota que indicar n resultado final
do julgamento sere seguida da date do dia dense
julgamentn e des assignaturas dos examinadores. II-
gurando em ultimo Inger a assignatura do ores)
dente da junta.
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Art. 48 • — Logo nobs 0 julgamento final do
prove, o secretarlo da Escola lavrara a respective
Eta quo sere assignada pelos tees examinadores,
devendo ser a acta da deleze dos trebalhos 	 prati-
cos finaes assignada por lodes os membros da Con-
gregacdo presentcs.

Art. 49? -- Os exames de calla cadeira ou aula
sertio prestados perante unni commIssäo de 3 exa-
minadcres, da qual devera sempre fazer parte o
respectivo lente e a:ouster/10 de proves escripta.
oral. prance e graphics, como comportar a materia
e de accordo corn os programmas.

— A prova escripta sere sempre commune
pare todos os examinandos de mesma cadelra;

— As proves graphicas ore prances setäo
feites em commum 011 nao, a juizo de junta exec
minadera •

— Todas as proves de exame sera° ef-
fectuades sobre	 pantos sortendos dentro do pro-
gramme dodo pelo lente;

— Os pontos pare o exame de	 ou 2.'
epoca deverAo ser tormulados pelos respectivos len-
les e entreaties ao director-technico, em enveloppe
fechado, 24 horas antes do Inicio do exame;

§ 5? — 0 sorteio do pento pare a prove es-
cripla devere realizar-se no sala em que tiver de
ser feito o exame, na horn fixada pare o respectico
inicio; o sorteio dos pontos porn as proves	 oraes
dos examtnandos de cada th yme sera leathern felto
ne mesma sale em que se reallzar 0 exame.

Art. 50.°	 Cada examined°, tere sempre 0
prazo maxim° de 30 minutes pare a arguicao.

Art. 51? — Terao exerciclos praticos as seguln-
tes cadeiras: Physica, Chlmfca, Topographle, Geo-
desia a Astronomia, Mineralogia e Geologia, 	 Estra-
des, Pontes. Navegacao Fluvial, Architecture, Ele-
ctricidade, Agriculture Especial.

I.' — Os	 exercicins praticos se realisartio
durante o anno lectivo ou durante os periodos de
ferias, a juizo do director-technico.

§ 2 • — Os	 exerciclos praticos poderAo ser
realizados onde o respectivo lente julgar convenien-
lc, ouvido o director-technico.
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§ 3: — Os dial de exeursao cm exerciclos pre-
tIcos SCHTIO contados comp se fossem dadas as aulas
quo ales correzponderent polo horario em vigor.

Art. 52 • — TerAo trabalhos proticos finaes (pro-
jector) es seguintes cadeiras: Sancamento. Estradas,
Pontes, Electricidade, do curso de Engenharia Civil
e Electrotechnica: Geodesta e Astronomla, do curso
de Geographos; Agriculture Especial, do curs° de
Agronomla.

Art. 53? — A clefeza oral dos trabalhos prati-
cos filmes pare qualquer dos cursos se fare entre
urn e quinze de Julho.

Art. •4? -- Os alumnos que tenham cursed°
nutras escolas de engenharla, °Incises, equlparadas
ou official.zadas pelo govern() federal, poderao con-
Ilnuar sous estudos em qualquer dos tees cursos des-
la Escola; mum esse fim, os candidatos enderecn-
do ao director-technico urn requerimento no qual
juntuião, atom dos certificados exigidos pelos este-
tidos, um certlfleado des approvEdes oblides na es-
cola que curSeram.

CAPITULO V

Das excursoes

Art. 55 • — llama durante o anno lectivo ou
Meanie o period° de ferias excursees obrigatorits,
salvo motivo justificavel. a criteria do director-le.
clinic°.

Art. 56? — ApOs E exturs6es, determinadas
pelo director-technico, de accord() corn as exigen-
cies do ensino, os alumnos sera° obrigados a apre-
sentar—ern prazo detenninada pelo lente da cadeira
—um relatorio minucioso do que observeram e em
particular:

— desenvolverao os trabalbos sob o ponto
de vista technico;

— Illustraräo esses trabelhos corn croquis,
plantas a desenhos, Moto quanto possivel ;

c) — resoicerão os problemes que flies totem
apresentados polo respectivo Ionic c relativos is
obras visitadas,
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Art. 57.< — Os relatorlos ter5o rota de mere•
cimento que sera compuluda no lim do anno, por
accaslio do exame da respectiva eadeira. recebendo
nota—ZFRO	 a alumna que nao comparecr a ex-
curstio oil gut oda apresentar o trahalho exigido.

Art.	 — Para as excursews, o director•admi-
nistratIvo determinari a verba necessaria, estipulan-
do as dlarias que caberão aos alumnos e ao res-
pectivo lente.

Juiz de Fora, 1 de Abril de ig

Assign ado :

Christiano Becker, director-technico
Christiana Degwert, director-admInistrativo
Americano Florys, secreted° da Cengregacho
Josue Cardoso d'Aflonseca
Carlos Alberto Pinto Coelho
Jurandyr Pires Ferreira
Adalberto Lossio Serblitz
Francisco de Macedo Araujo
Jose da Rocha LagOa
Joao Franca de Carvalho
Jose Eutroplo
Ulysses Fabian() Alves
Gilberto Goulart de Oliveira. secretario da rscola.
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