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A quem interessar a Legislação Agrícola desde o tempo do
Império, deve consultar a obra em 3 volumes publicada pela
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DECRETO N. 7.909, DE 17 DE MARÇO DE 1910

Dá regulamento para concessão dos favores destinados á cultura da oliveira e outras.

O Presidente da Repubilca dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a necessidade de dar execução ás disposições que
contém a lei n. 2.049, de 31 de Dezembro de 1908, combinadas
com o art. 30, alinea b) da lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de
1909, com referencia á concessão de prémios e outros favores
ás culturas de trigo, do cacáueiro, da olircira, e outras culturas
novas,
Resolve f..pprovar o regulamento que a este acompanha, assignado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura,
'Industria e Commercio.
Rio de janeiro, 17 de Março de 1910 89° da Independência
e 22° da .Republica.
XILO PEÇANHA.
'Rodolpho Nogueira da Roclia Miranda.

Regulamento a que se refere o decreto n. 7.909, de 17 de Março de 1910

i

Art. i.° Será concedida a subvenção annual de T5:ooo$ooo,
pagamento em prestações trimiestraes, durante o prazo de cinco
annos, a contar da publicação do presente regulamento, de acordo com a lei n. 2.049, de 31 de Dezembro de 1908. combinada
com o art. 30, alinea b) da lei n. 2.221. de 31 de Dezembro
de 1909:
o) a syndicatos e cooperativas agrícolas organizadas, respectivamente, conforme o decreto n. 6.532. de 20 de Junho de
1907, lei n. 1.637, c'e 5 de Janeiro do mesmo anno;
b) ao agricultor que satisfizer as prescripções da lei n.
2.049, de 31 de Dezembro de 1908, embora não esteja filiado
a syndicato ou cooperativa agrícola;
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c:) aos immigrantes, localizados em núcleos coloniaes. que
se dedicarem á cultura do trigo e puderem, por associação de
esforços entre si, preencher as condições, estabelecidas no presente regulamento;
d) a quem estabeleça .moinho hydraulico. a vapor ou melhor
systema e moer, pelo menos, 4.000 hectolitros de trigo colhido
em lavoura própria.
Art. 2." Para effectividade da subvenção de que trata o
art. i", devem as plantações do trigo satisfazer as seguintes condições :
a) abranger área superior a duzentos hectares;
/;) ser dirigidas por pessoa de reconhecida competência e
pratica comprovada.
Art. 3.° Terão direi-to á subvenção de 2o:ooo$ooo, durante
cinco annos ú contar da publicação do presente regulamento, as
uniões de syndicatos, ou cooperativas, constituídas conforme o
disposto no art. 40 do regulamento a que se refere o decreto
n. 6.532. de 20 de Junho de 1907. quando estabelecerem campos
de experiência e demonstração, laboratórios de entomologia, phytopathologia, microbiologia. physica, chhnica e meteorologia*
agrícola.
Paragrapho único. Os programmas desses laboratórios devem
ser modelados pelos dos laboratórios congéneres fundados pelo
Governo Federal, quando os houver, ou serão submettidos á
approvação do Ministro da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 4." Aos syndicatos, cooperativas, agricultores e immigrantes localizados em núcleos coloniaes, que se dedicarem á
cultura do cacáueiro e oliveira, em zonas onde n no se cultivam
systematicamente essas plantas, será concedido, de uma só vez.
um prémio de 5OO$ooo por milheiro de cacáueiros e oliveiras,
plantados após a publicação do presente regulamento e logo que
cheguem ao periodo da fructificação.
Art. 5.° No caso de culturas novas que mereçam, por sua
importância económica, ser premiadas, o Ministro arbitrará, na
forma do presente regulamento, os prémios que deverão ser concedidos aos que a ella se dedicarem.
Art. ó.° Gozarão da isenção de impostos aduaneiros, conforme o art. 5° da lei n. 2.049, de 31 de Dezembro de 1908, as
machinas, adubos, insecticidas, etc., de que trata o mesmo artigo,

destinados aos campos de experiência e demonstração, laboratórios, etc., quando fundados de acordo com o art. 3" deste regulamento, mediante requerimentos dos presidentes de uniões de
syndicatos ou cooperativas aos inspectores das alfândegas ou
mesas de rendas.
Art. 7." Um anuo depois de entrar em execução o presente
regulamento o Governo providenciará para que, no Estado onde
existam syndicatos, cooperativas, agricultores ou immigrantes,
localizados em núcleos coloniaes, subvencionados de accôrdo com
a lei n. 2.o_u;. de 31 de Dezembro de 1908, e art. 30, alinea b)
da lei n. 2.221, 'de 30 de Dezembro de 1909, sejam seus productos
preferidos nas concurrencias publicas federaes.
Art. 8." Mediante accôrdo com as estradas de ferro, eniprezas de navegação e outros meios de transporte, o Governo
procurará reduzir os fretes dos productos do trigo.
Art. 9.° O Ministério da Agricultura. Industria e Commercio
fiscalizará a applicação dada ás subvenções e outros favores a
que se refere o presente regulamento por intermédio dos inspe'ctores agrícolas e seus ajudantes.
Art. 10. Na fiscalização a que se refere o artigo anterior,
cabe aos inspectores agrícolas c seus ajudantes:
a) velar pela fiel observância do presente regulamento, tendo
em vista as condições necessárias á concessão das subvenções e
de outros favores de que trata a lei n. 2.049, de 31 de Dezembro
d 1009;
b') attcnder a que o syndicato. cooperativa, agricultor ou
immigrantes localizados em núcleos coloniaes, que tenham ?ido
subvencionados se dediquem ao plantio do trigo, cacáueiro, oliveira ou a culturas novas, como serviço organizado e não como
ensaio de cultura;
L') verificar si são cumpridas as leis que regem os syndicatos
e cooperativas, em relação ás associações subvencionadas;
ri) realizar cursos ambulantes, de feição pratica sobre as
culturas do trigo, cacáueiro, oliveira ou outras culturas novas;
c) fomentar e dirigir a propaganda em favor da cultura do
trigo, ministrando aos agricultores instrucções .praticas sobre a
escolha de terrenos, preparo das terras, variedades e selecção das
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sementes apropriadas, épocas da semeadura, praticas culturaes,
adubação, rotação das culturas, etc.;
/) exercer vigilância sobre a conservação das mattas nas
zonas destinadas ao plantio do trigo, mormente das que occuparem os pontos mais elevados;
g) apresentar, trimensalmente, ao ministro, por intermédio
do director do Serviço de Inspecção, Estatística e Defesa Agricolas, relatório detalhado da fiscalização que lhes é attribuida
pelo presente regulamento.
Art. n. As associações, agricultores ou immigrantes, localizados cm núcleos coloniaes, que receberem subvenção, serão
obrigados a:
a) prestar ao Ministério da Agricultura, Industria e Commercio, á Directoria do Serviço de Inspecção, Estatística e Defesa Agrícolas, á Directoria Geral de Estatística e ao Ministério
da Fazenda, por intermédio dos inspectores agrícolas e seus ajudantes, as informações que lhes forem solicitadas;
b) communicar aos mesmos funccionarios quaesquer observações interessantes, sobre a cultura do trigo, relativamente ás
terras mais apropriadas, ás variedades de sementes que devem*
ser preferidas e tudo que disser respeito ao assumpto;
c) apresentar, annualmente, aos alludidos fiscaes, relatório
minucioso dos serviços executados durante o armo, com informações detalhadas sobre os estudos realizados e os resultados
colhidos;
d) facilitar aos agricultores as visitas aos campos de cultura, laboratórios e postos meteorológicos, prestando-lhes informações detalhadas, sobre todos os assumptos que se relacionem
com a cultura do trigo.
Art. -12. A fiscalização a que se refere o art. 9° poderá ser
exercida, a juízo do ministro, por um fiscal e um ajudante, especialmente nomeados, para esse fim, os quaes ficarão dependentes
da Directoria de Inspecção, Estatística e Defesa Agrícolas.
Art. 13. O fiscal e ajudante de que trata o artigo
anterior, perceberão, respectivamente, os vencimentos annuaes
de 12:000.^00 e 8:ooo$ooo, com direito á diária de io$ooo, o
primeiro, e de 8$ooo, o segundo, quando em viagem por motivo
de seirviço.

Art. 14. As duvidas que se suscitarem' na execução deste
regulamento, serão resolvidas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 17 de Março de 1910. — Rodolpho Miranda.

DECRETO N. 3.058, DE 29 DE DEZEMBRO

DE 1915

Determina que as machinas destinadas ao
beneficiamento do coco da palmeira conhecida
por Babassú, paguem 8 % ad-valorem.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
pAaço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. i.° Pagarão 8 % ad-valorem as machinas destinadas ao
beneficiamento do coco da palmeira conhecida por Babassú
(Arbiguia Martimana) e outras do mesmo género, importadas
quer pelos governos dos Estados, quer por particulares.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1915, 94 da Independência e 27° da Republica.
WENCKSI.AU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogcras.

DECRETO N. 12.274, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1916

Abre ao Ministério da Fazenda, o credito
especial de 15 :225$369 para restituição aos Srs.
Marceliino Gomes de Almeida & Cia., de São
Luiz do Maranhãoi, de direitos alfandegários
que os mesmos pagaram pela importação de
cem machinas para quebrar coco de babassx'i,
distribuídas gratuitamente aos lavradores.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da atlribuição constante do art. 104, n. 12, da lei n. 3.089.
de 8 de Janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na forma do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo
n. 392, de 8 cie Outubro de 1896.
Resolve abrir ao Ministério da Fazenda, o credito especial
de i5:225$3Ó9, papel, para restituição aos Srs. Marceliino Gomes
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de Almeida & Cia., de São Luiz do Maranhão, de direitos alfandegários que os mesmos pagaram pela importação de cem machinas de quebrar coco babassú, distribuídas gratuitamente aos
lavradores.

Paragrapho único. C) saldo devido á companhia será empregado exclusivamente no apparelhamento e movimentação das suas
diversas usinas e fabricas para que estas entrem quanto antes
em franca operação. C) Banco do Brasil como agente financeiro
do Thesouro receberá do mesmo a importância de 3.436:928$326
desse saldo, logo que a companhia der cumprimento ao exigido
no art. 3" desta lei, e lhe dará applicação de accôrdo com a companhia beneficiaria para aquefle fim principal.
Art. 3." Em garantia do empréstimo total de réis
7.236 :Q28$32Ó, a companhia dará ao Governo Federal primeira
hypotheca de todas as suas actuaes usinas, fabricas e estações
experimentaes nos quatro Estados do nordeste—Pernambuco,
Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará—montadas de accôrdo
com n s disposições dos contractos citados. Estes serão considerados prorogados até á liquidação do empréstimo, sem comtudo
ficar a companhia com direito a receber qualquer outro empréstimo para execução de novas obras. A companhia fará a inscripcão hypothecaria de seus bens nos Registros de Hypothecas
regionaes, logo qu efôr promulgada a presente lei e aberto o
«credito, para ser, sem demora, lavrado a mesma nos termos do
artigo 2°.
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 1929, 108° da Independência e 41° da Republica.

Rio de Janeiro. 23 de Novembro de 1916, 95° da Independência e 28° da Republica.
WEXCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandui Calogcras.

DECRETO N. 5.728, DE 15 DE OUTUBRO DE 1929
Autoriza o Poder Executivo a abrir.
pelo Ministério da Agricultura, Industria e
Commorcio, o crqdito especial de réis
3.436:928$326, para completar o empréstimo
autorizado pelo art. 90. n. 20, da lei n. 4.SSS.
de 10 de Agosto de 1922 em favor da Companhia Industrial de Algodão e Óleos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. i.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por
Intermédio do Ministério da Agricultura, Industria e Commercio
o credito de 3.436:9281326, para completar o empréstimo autorizado pelo art. 99, n. 20, da lei n. 4.555, de 10 de Agosto de
1922. em favor da Companhia Industrial de Algodão e Óleos.
Art. 2.° A importância desse credito, reunida n quantidade
3.800 :ooo$ooo emprestados aos antecessores da companhia, inclusive j'.ooo:ooo$ooo adeantados do Banco do Brasil, constituirá um empréstimo unificado de 7.236:9281326 • de que a
companhia será devedora, na forma da lei n. 4.555, de 10 de
Agosto de 1922. Para a sua amortização, até final liquidação,
descontados os juros da lei, a companhia entrará para os cofres
públicos, por intermédio do Banco do Brasil e suas agencias,
com a importância de dez por cento (10 %) das contas de vencia
á vista ou a prazo, e das rendas diversas de seus estabelecimentos
industriaes em qualquer das suas dependências, a contar do prazo
de seis (6) meses, após a regularização do empréstimo autorizado pela presente lei.

WASHINGTON Luís P. DK SOUZA.
Lyra Castro.
DECRETO N. 19.017, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1929
Abre ao Ministério da Agriculltura, Industria e Commercio, o credito- especial de
3.436:928§326, de accôrdo com o decreto legislativo n. S.728, de 15 de Outubro de 192!),
afim de completar o empréstimo de que trata
o art. 99, n. 20. da lei n. 4.555, de 10 de
Agosto de 1922!, em faor da Companhia Industrial de Algodão e Óleos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5.728,
de 15 de Outubro de 1929, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
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na forma do do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Publica, e no n. IX do art. 32 do regulamento do mesmo tribunal,
resolve abrir ao Ministério da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 3.436.'928$326 (três mil quatrocentos e trinta e seis contos novecentos e vinte e oito mil tresentos
e vinte e seis réis), afim de completar o empréstimo de que
trata o art. 99, n. 20, da lei n. 4.555, de 10 de Agosto de 1922,
em favor da Companhia Industrial de Algodão e Óleos.
Rio de Janeiro, 3 de Dezembro de 1929, 108° da Independência e 41° da Republica.

WASHINGTON Luís P. DE SOUZA.
Geminiono Lyra Castro.
DECRETO N. 20.428, DE 22 DE SETEMBRO DE 1931
Dá nova organização ao Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados.,
annexo á Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária, que passa a denominarse "Instituto de Óleos", e approva o respectivo regulamento.

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados
Unidos do Brasil, attendendo ao que propoz o Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura na exposição que a este acompanha, e usando das attribuições que lhe competem na forma do
decreto n. 19.398, de n de Novembro de 1930, decreta:
Art. i.° O curso de especialização em óleos vegetaes e derivados, mantido pelo Ministério da Agricultura, passa a denominar-se Instituto de Óleos e reger-se-ha, daqui por deante,
pelo regulamento annexo ao presente decreto.
Art. 2.° Os agrónomos e chirnicos industriaes que fizerem o
curso de especialização no Instituto de Óleos, terão preferencia
para exercer a fiscalização das fabricas de óleos vegetaes e
substancias derivadas que gozarem de favores da União, e, em
igualdade de condições, para occupar os cargos technicos de sua
especialidade nos institutos de ensino e laboratórios de analyses
mantidos ou subvencionados pelo Governo Federal.
Art. 3." As despesas decorrentes do regulamento a que se
refere o art. I o serão attendidas, no actual exercido, por conta
dos saldos da verba destinada ao custeio do curso de especiali-
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ração em óleos vegetaes e derivados, podendo o Ministério da
Agricultura applicar, nas mesmas despesas, o saldo da sub-consignação n. 2— "Material"-— da verba 3a do respectivo orçamento, até o máximo de quinze contos de réis.
Art. 4.° Para os effeitos do artigo anterior fica autorizado
o Ministro da Agricultura a distribuir as importâncias a que se
refere o mesmo artigo por novas sub-consignações de "pessoal"
c "material", de accôrdo com as necessidades do serviço; continuando á disposição <la Commissão de Compras a parte reservada às acquisições de material.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 1931, 110° da Independência e 43° da Republica.

GETULTO VARGAS.
/. F. de Assis Brasil.
Regulamento do Instituto de Óleos a que se refere o decreto n. 20.428, de
22 de Setembro de 1931

CAPITULO I
DO INSTITUTO E SEUS FINS

Art. i.° O Instituto de Óleos, com sede no Districto Federal,
têm por fim ministrar a alta instrucção profissional technica especializada, referente á industria de óleos vegetaes e substancias
derivadas, aos agrónomos, chimicos e engenheiros-agronomos,
diplomados pelas escolas mantidas ou reconhecidas pela União,
e manter uma secção de pesquisas scientificas relativas a estes
assumptos e a outros de interesse da chimica industrial agrícola.
Art. 2.° Para o fim acima indicado os laboratórios pertencentes ao mesmo Instituto, deverão estar sempre apparelhados
de installações capazes de corresponder ás exigências do ensino;
assim sob o ponto de vista de pesquizas scientificas, como sob
o de pesquizas technicas industriaes.

CAPITULO II
DOS CURSOS, DA MATRICULA E DO SEU REGIMEN

Art. 3.° O Instituto manterá dois cursos de especialização,
o de óleos vegetaes e substancias derivadas, e o de tintas e vernizes, sendo cada um ensinado em um anno.
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Art. 4.° O anno -lectivo começará a i de Abril e terminará
a 2$ de Novembro com 15 dias de ferias, de 16 a 30 de Junho.
Art. 5.° As matriculas estarão abertas de 16 a 31 de Março
até ao meio dia, na Secretaria do Instituto.
Paragrapho único. Não haverá alumnos ouvintes.
Art. 6.° Para ser admittido á matricula o candidato deverá
provar: primeiro, ser vaccinado e não soffrer de doença contagiosa ; segundo, ser diplomado em agronomia, engenharia agronómica ou chimica, e terceiro, não ter commettido nenhuma falta
que possa influir na disciplina ou na idoneidade do Instituto.
Paragrapho único. O alumno do ultimo anno dos cursos de
chimica e de engenharia agronómica mantidos ou reconhecidos
pela União, poderá obter matricula em um dos cursos de especialização, ou nos cursos auxiliares, mantidos pelo Instituto,
desde que faça prova daquella circumstancia.
Art. 7.° Terão preferencia á matricula os candidatos já diplomados, não podendo o numero de matriculados exceder de
dez, em cada curso de especialização e de quinze nos cursos
auxiliares.
(
§ i." Depois de 1932, o numero de alumnos matriculados
será estipulado, annualmente. pelo Ministro, tendo sempre em
vista a capacidade dos laboratórios e a efficiencia do ensino.
§ 2° No caso de haver maior numero de alumnos para a
matricula do que o estipulado, terão preferencia os que apresentarem melhores certificados de conhecimentos scientificos e fácil
manejo das linguas franceza e ingleza ou alemã.
§ 3-° Quando o numero de candidatos para cada curso exceder de cinco, serão todos submettidos a exame vestibular, cabendo
a preferencia para a matricula aos que revelarem maior competência.
§ 4.° Para a realização desse exame será constituída uma
banca examinadora, designada pelo director do Instituto.
Art. 8.° Poderão ter matriculas, alumnos ou diplomados
estrangeiros quando os certificados ou títulos por elles apresentados forem equivalentes aos exigidos dos nacionaes, a juizo
do director com recurso para o Ministro.
Paragrapho único. Quando se tratar de technicos estrangeiros, enviados officialmente, pelos seus governos, a matricula

nos cursos só poderá ser effectivada mediante determinação do
Ministro da Agricultura.
Art. 9.° A matricula será feita por meio de requerimento
ao director do Instituto, assignado pelo próprio candidato, pae
ou tutor, ou por procurador legalmente constituído, salvo caso
do paragrapho único do artigo nono.
Art. 10. A matricula em qualquer dos cursos do Instituto
será gratuita, devendo porém o candidato indemnizar prejuízos
causados em apparelhos, machinas, vidrarias, drogas e demais
materiaes de laboratório, a juizo do director technico.
§ i.° O alumno na ultima quinzena de Julho, receberá a
conta de seu debito para com o Instituto, afim de que possa,
até o dia 30 de Agosto, no máximo, satisfazer o pagamento do
mesmo.
§ 2° O alumno é responsável por todos os prejuízos causados, por sua culpa ou negligencia, aos laboratórios do Instituto, não podendo receber qualquer certificado emquanto não
saldar o seu debito.
Art. li. A frequência em qualquer dos cursos é obrigatória,
não podendo nenhum alumno submetter-se a exame ou receber
qualquer certificado do curso, sem que tenha completado todos
os trabalhos práticos determinados,, com gráo superior a cinco,
que será também, o mínimo, para os relatórios, provas escriptas,
questionários, exposições sobre experiências .ou trabalhos realizados sobre as excursões, provas praticas, orais, etc.
Art. 12. Ao alumno matriculado será expedido um cartão
de identidade com a indicação do curso, assignado pelo director
do Instituto e pelo secretario.
Art. 13. Os estudos constarão de licções theoricas e aulas
praticas, quer nos laboratórios do Instituto, quer em visitas ás
fabricas e excursões scientificas, conferencias ou cursos auxiliares sobre assumpto de interesse para cada curso.
Art. 14. As licções theoricas, em numero de duas ou três,
por semana, serão dadas em dias alternados e deverão durar
45 minutos.
Art. 15. Os trabalhos de laboratório terão de duração quinze
horas, no mínimo, por semana, quando se tratar de especialidade.
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Art. 16. Os prograinmas dos cursos serão apresentados ao
director do Instituto e, depois de por este approvados, publicados
em folhetos.
Art. 17. Os alumnos dos cursos, quando em excursões ou
em estágios, terão direito além do transporte, a uma diária estipulada pelo Ministro.
Art. 18. Haverá tantas provas escriptas e oraes, questionários, etc., quantas forem julgadas necessárias para o conhecimento do aproveitamento dos alumnos, cujas notas serão expressas em gráos com os seguintes valores: 0 3 3 , nota má; 4 a 5,
soffrivel; 6 a 9 boa; 10 óptima.
§ i.° Ao alumno, que faltar a qualquer das provas, será
dado gráo zero, salvo motivo justo, a juizo do professor do
curso.
§ 2° Quando o alumno faltar a uma das provas por motivo
justificado, ser-lhe-ha^concedido fazel-a em dia previamente marcado, de modo que tenha cada alumno, o niesmo numero de notas.
Art. 19. No calculo das médias finaes, as fracções serão
computadas, para classificação dos alumnos.
Paragrapho único. O alumno que tiver média inferior a'
cinco, perderá o armo, não podendo fazer exame em segunda
época.
Art. 20. As médias annuaes influirão no julgamento dos
exames, da maneira indicada no capitulo seguinte.
Art. 21. Os alumnos dos cursos, são obrigados a fazer excursões praticas em estabelecimentos industriaes, laboratórios
especializados, etc., que tenham relação com as suas especialidades.

§ i.° Quando o alumno de um dos cursos de especialização
pertencer ao corpo discente de outra escola offkial ou officializacla, o director do Instituto poderá solicitar que essa escola
designe um professor para fazer parte da banca.
§ 2° A presidência das bancas de exames e de defesa de
theses, caberá ao Ministro ou ao seu representante.
Art. 24. Q exame final constará de uma porva pratica e
oral, sobre o relatório da pratica e de uma these que versará
sobre um problema previamente distribuído pelo professor do
curso, devendo o alumno apresental-a até o -dia 15 de Março,
acompanhada de documentação comprobativa de todas as experiências realizadas para alcançar a conclusão final.
Art. 25. A prova pratica precederá a oral, e será eliminatória, durando o tempo que for julgado necessário pela banca
examinadora.
Art. 26. As provas serão julgadas separadamente por todos
os membros da banca examinadora, dando cada qual sua nota,
tirando-se a média pela nota parcial de cada prova que será
registrada no livro competente, para entrar no julgamento final
•do exame.
Art. 27. Terminada a discussão da these. a commissão examinadora procederá ao julgamento, da seguinte maneira:
a) dará a nota á these e depois á defesa do candidato, tirando
a média;
b) ajuntará á média da these a do exame pratico e a do
curse», dividindo o resultado por três, sendo o quociente o gráo
definitivo do alumno. salvo quando este trouxer média annual
boa e que por suas provas praticas e de defesa de these mereça
distincção, caso em que a commissão poderá, independentemente da média, conferir a nota distincta merecida pelo exame.
Art. 28. A arguição da these será feita por todos os membros da banca examinadora, em presença do Ministro da Agricultura, ou do seu representante, podendo cada examinador arguir
o candidato durante 15 minutos.
Art. 29. As notas do exame serão lançadas em um livro '
especialmente destinado a esse fim, contendo o nome por extenso dos examinadores, a data da realização das provas e todos
os factos que com ellas se relacionem.
§ i.° Para cada prova será feita uma acta especial.

CAPITULO

III

DOS EXAMES

Art. 22. Haverá duas épocas de exames finaes, começando
uma no primeiro dia útil de Dezembro e a outra, na segunda
quinzena de Março.
Paragrapho único. Os exames oraes e práticos, terão inicio
no primeiro dia útil de Dezembro, e o de these na segunda quinzena de Março.
Art. 23. A banca examinadora será constituída de professores e technicos do Instituto e de especialistas extranhos ao
mesmo, convidados pelo director.
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§ 2." O livro de actas ficará archivado na secretaria do
Instituto, e será tirada cópia das actas de exames, as quaes, depois
de authenticadas, serão enviadas ao Ministro da Agricultura.
Art. 30. Os exames de segunda época são destinados somente aos alumnos que se encontrarem nas seguintes condições:
§ i.° Aos que, tendo estado em condições regulamentares de
fazer exame em primeira época, não tenham podido comparecer
por motivo justo.
§ 2° Aos que. havendo satisfeito todas as exigências do
curso, tenham tido o seu exame f i n a l (pratico e oral) julgado
com gráo inferior acinco.
Art. 31. Os alumnos que obtiverem no exame de these nota
inferior a cinco, só depois de seis mezes poderão entrar com uma
nova these, sendo indispensável o certificado de frequência nos
laboratórios do Instituto.

trabalhos especiaes, como também pelos apparelhos ou machinas
especiaes indispensáveis ás suas. pesquisas;
4." Os nomes dos technicos e auxiliares serão sempre submetticlo a aprovação do director do Instituto;
5." O Instituto fornecerá a esses technicos e auxiliares laboratório e material de uso commum nos laboratórios de pesquisas,
bibliotheca e outras facilidades que permitiam os trabalhos em
realização, constantes do programma anteriormente approvado;
6.a Os problemas de pesquisas devem ser orientados de modo
que não haja duplicidade de actividades, podendo entretanto, um
ou mais investigadores se occupar da resolução de um único
assumpto;
7.a Os technicos do Instituto ou os technicos particulares
que estiverem nesta secção deverão consagrar todo o seu tempo
aos trabalhos da mesma, sem prejuízo, porém, de três horas por
semana, que dedicarão a trabalhos dos cursos do Instituto, si
forem para isto designados pelo director.
8.a O horário da secção deverá ser organizado de accôrdo
com o numero de horas adoptado em outros institutos congéneres.
Art. 34. Para o provimento de logares de chefes technicos
ou auxiliares dos serviços desta secção deverão ter também preferencia os graduados por este Instituto, que demonstrarem maior
capacidade scientifica, conhecimento de línguas estrangeiras,
melhor comprehensão da honestidade scientifica e particular.
§ i.° Os togares de chefes technicos, previstos neste artigo
e nos posteriores, serão providos por profissionaes graduados
pelo Instituto e, excepcionalmente, na falta destes, por technicos
nacionaes que tenham se especializado no estrangeiro, em um
dos ramos da chimica industrial agrícola, connexo á especialidade a que se consagra a secção, ou interinamente, por especialistas estrangeiros contractados, os quaes, neste caso, deverão
ter sempre como auxiliares, graduados pelo Instituto.
§ 2.° O provimento dos logares de chefes technicos por
profissionaes nacionaes ou estrangeiros, a que se refere o paragrapho anterior, será feito por indicação do director, em relatório '
dirigido ao Ministro, no qual mencionará os titulos e trabalhos
do candidato.
Art. 35. Aos profissionaes diplomados em agronomia e chimica por escolas reconhecidas pela União, que não puderem fazer

CAPÍTULO IV
DA SECÇÃO DE PESQUISAS, DOS SEUS FINS E DO SEU REGIMEN

Art. 32. O Instituto manterá uma "Secção de Pesquisas",
não só concernente aos assumptos constantes das especialidades
dos seus cursos, como aos outros de interesse industrial agrícola,
a qual funccionará nos seus laboratórios, ou em cooperação com
institutos de ensino, serviços federaes, estaduaes ou municipaes,
museus, e demaes estabelecimentos technicos e industriaes, nacionaes ou estrangeiros, que mantenham serviço de cooperação
com o Instituto.
Art. 33. A Secção de Pesquisas, e tudo que com ella se
relacionar, será orientada pelo systema já em vigor em institutos
de pesquisas, que tenha serviço de cooperação, não só com escolas como com industrias, nacionaes ou estrangeiras, devendo
para isto o director do Instituto baixar instrucções especiaes,
obedecidas as seguintes bases geraes:
i.u As pesquisas deverão visar exclusivamente o aproveitamento dos productos agrícolas brasileiros, sob aspecto industrial;
2." O .período mínimo de permanência de qualquer technico
nesta secção deverá ser de um anno;
3." A escola, serviço, empreza ou fabrica que mantiver o
technico nesta secção não só se responsabilizará pelo pagamento
deste e dos auxiliares que forem julgados necessários aos seus
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um dos cursos do Instituto, será permittido trabalhar nesta secção, durante o período mínimo de um anno, a juizo do director,
ouvido o technico sob as ordens do qual tiver de servir.
Paragrapho único. Só no caso em que os problemas de
pesquisas não tenham relação com os assumptos leccionados nos
cursos do Instituto, é que poderá ser dada a permissão prevista
neste artigo.
Art. 36. O Instituto poderá manter, mediante accôrdo com
os governos ou instituições estaduaes, um serviço de cooperação
scientifica e technico-industrial, visando o aproveitamento dos
productos da região em que se encontrarem e nas dos listados
que lhe são circumvizinhos, estabelecendo outrosim o controle
technico dos seus laboratórios e do seu pessoal, assim como fiscalizará do ponto de vista technico a applicação de qualquer
auxilio que lhe for concedido pelo Ministério da Agricultura.
Art. 37. O Instituto poderá contracta r outros serviços de
cooperação scientifica, dentro dos recursos que para tal fim lhe
forem concedidos, com firmas industriaes ou commerciaes.

CAPITULO V
DOS PROFESSORES E SEUS AUXILIARES TECHNICOS

Art. 38. O corpo docente do Instituto compõe-se de dois
professores cathedraticos, sendo um para óleos vegetaes e
substancias derivadas, e o outro para tintas e vernizes, e do
chefe da secção de pesquisas industriaes agrícolas.
Art. 39. Compete ao professor catheclratico:
i°, elaborar o programma da especialidade da qual for professor e executal-o. uma vez approvado pelo conselho dos professores e technicos do Instituto;
2°. ministrar o ensino theorico e pratico dentro do programma approvado e dirigir os trabalhos technicos que lhe forem
confiados, tendo em vista as instrucções approvadas;
3°, indicar ao director os seus auxiliares technicos, escolhendo-os dentre os graduados pelo Instituto;
4°. apresentar, annualmente, antes do inicio do curso, um
relatório minucioso ao director, expondo as vantagens obtidas
pelos alumnos e os meios necessários para a exacta realização
dos fins do curso;
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5°, enviar, antes do inicio do curso, ao director, uma lista
especificando todo o material permanente e de consumo necessário aos trabalhos, de uma maneira clara, trazendo o nome do
fabricante ou catalogo em que é encontrado, preço, etc.;
6°, ter sob a sua fiscalização todo o material que lhe foiçou fiado;
7°, auxiliar a manutenção da disciplina, do espirito de "'Alma
Mater" dos seus alumnos e technicos sob a sua direcção;
8°, tomar parte em todas as reuniões dos professores e technicos do Instituto, quando for avisado, por escripto, pelo
director, inclusive nas mesas de exames, reuniões de formatura
de alumnos, etc.;
9°, assignar, diariamente, o livro de frequência no Instituto;
10, representar o Instituto e o director, quando for por este
designado;
11, cooperar em todos os seus actos para elevar sempre o
nome do Instituto, quer sob o ponto de vista scientifico, quer
sob o ponto de vista moral.
Art. 40. Os logares de professores cathedraticos e de chefe
da secção de pesquisas serão preenchidos mediante concurso de
títulos e documentos, em que o candidato prove não só ter feito
a especialidade a que se propõe ensinar, em uma escola, instituto,
laboratório ou estabelecimentos reconhecidos, mas também que
os trabalhos apresentados se referem aos assumptos da especialidade.
Paragrapho único. Só poderão inscrever-se no concurso os
agrónomos, chimicos c engenheiros agrónomos.
As primeiras nomeações, entretanto, serão feitas exclusivamente de accôrdo com o § i° do art. 34.
Art. 41. Os concursos do Instituto serão julgados pelo seu
corpo de professores, chefe da secção de pesquisas e pesquisadores que nella trabalhem e professores ou technicos de outras
escolas ou institutos de reconhecido valor na especialidade.
Paragrapho único. A presidência da banca examinadora *
caberá ao Ministro ou ao seu representante.
Art. 42. Os professores cathedraticos são os chefes de laboratórios das suas especialidades e os guias dos pesquisadores ou
auxiliares technicos que tiverem sob a sua direcção.
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Art. 43. O chefe de secção de pesquisas incumbir-se-ha dos
outros problemas de pesquisas, referentes ás industrias agrícolas,
e terá um corpo de auxiliares technicos de accôrdo com o desenvolvimento dos trabalhos technico-industriaes do Instituto.
Art. 44. Os auxiliares technicos do Instituto são os únicos
que poderão candidatar-se aos logares de professores e chefes
effectivos de laboratório, devendo porém ter exercido os seus
logares. no mínimo, durante cinco annos consecutivos.
Art. 45. Comprehende-se por auxiliares technicos do Instituto, os assistentes, os auxiliares technicos. os analistas, os
technicos mantidos pelos serviços, officiaes ou particulares, emprezas ou fabricas, cujas funcçÕes e obrigações, eerão fixadas
em instrucções, .pelo director, tendo sempre em vista o melhor
aproveitamento technico dos seus serviços, não só nos laboratórios
mas ainda como auxiliares da administração.
Paragrapho único. Os auxiliares technicos acima mencionados só poderão ser effectivados nestes cargos, por meio de concurso de trabalhos e títulos, após uma permanência constante de
dois annos, no minimo, nos laboratórios do Instituto, tendo sempre em vista a especialidade de cada um.
Art. 46. O Instituto terá um mecanico-electneista a quem
compete:
1) comparecer, diariamente, ao Instituto, afim de dispor,
segundo as deterrninações dadas, tudo quanto for necessário para
as demonstrações, trabalhos e exercicios práticos, demorando-se
o tempo preciso para cabal desempenho dos serviços a seu cargo:
2) apresentar, sempre que lhe for exigido, um relatório referente aos seus trabalhos, de accôrdo com as instrucções e modelos que forem expedidos;
3) zelar pelo asseio das secções ou laboratórios que estiverem ao seu cargo, bem como pela conservação dos instrumentos,
machinas e demais apparelhos, sendo obrigado a repor ou indemnizar os que forem inutilizados por neglicencia ou erro de officio. a juizo do director;
4) auxiliar os technicos do Instituto, quando =e tornarem
necessários os seus serviços, por determinação do director;
5) incumbir-se dos serviços de electricidade, da conservação
e montagem das machinas, motores, caldeiras e demais machinarias existentes nos laboratórios do Instituo;

6) ter sob sua guarda e responsabilidade o material que lhe
for confiado e o que houver requisitado para os serviços que
lhe incumbem;
7) fiscalizar o serviço do foguista e conservador de machinas, serventes e operários e encerrar o ponto dor- mesmos.
Art. 47. O Instituto terá um desenhista-photographo, a
quem compete:
i ) executar o trabalho de desenho para zincographia e lytographia, os de aquarella, cartographia, photographiu e microphotographia, e os que lhe forem determinados uelo director,
além dos previstos nos números, i, 2, 3, 4 e 6 do art. 46.

CAPITULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO

Art. 48. O Instituto de Óleos será dirigido por um director
que será o professor cathedratico de óleos vegetaes e substancias
derivadas, sem prejuízo das funcções previstas no art. 39 deste
regulamento.
Art. 49. Além do director, terá o Instituto os seguintes au'xuliares effectivos. administrativos, que deverão saber, além do
portuguez, o francez e o inglez.
i — secretario;
i — bibliothecario;
i — escrevente encarregado do material, e
i — escrevente-dactylographo.
Paragrapho único. As nomeações para os cargos acima serão
feitas obrigatoriamente em caracter interino, não podendo nenhum funccionario ser effectivado sem contar pelo menos dois
annos consecutivos de exercicio no cargo. Decorrido este prazo,
o director constituirá uma commissão composta de três membros,
da qual será presidente, para julgar do merecimento do candidato á effectivação tendo em vista a sua competência, tirocínio,
assiduidade e comportamento.
Ficam resalvados os direitos somente quanto ao tempo de
serviço, dos actuaes auxiliares do Curso de Especialização em
Óleos Vegetaes e Derivados.
Art. 50. Todos os demaes logares (serão preenchidos, de
accôrdo com o quadro approvado pelo Ministro da Agricultura
e com o decreto n. 18.088, de 27 de Janeiro de 1928.
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Art. 51. Compete ao director:
1) dirigir todos os trabalhos do Instituo;
2) manter a disciplina e zelar pela fiel observância do regulamento e das instrucções que forem baixadas:
3) ser o intermediário entre os professores, chefes do serviço, auxiliares technicos e administrativos, e o Ministro;
4) indicar ao Ministro o pessoal para os cargos previstos no
presente regulamento;
5) elaborar o orçamento annual do Instituto e submetter á
approvação do Ministro;
6) apresentar, annualmente, antes do inicio dos trabalhos do
Instituto, um relatório minucioso ao Ministro, expondo as vantagens obtidas pelos alumnos e technicos, e os meios necessários
para a exacta realização dos fins do Instituto;
7) orientar e fiscalizar, rigorosamente, o serviço do Instituto, propondo ao Ministro todas as medidas que julgar necessárias, executando as de urgência reconhecida;
8) applicar as penas disciplinares, que estiverem de accôrdo
com as suas funcções e previstas nos regulamentos dos Institutos
congéneres;
9) assignar todos os documentos que, por sua natureza, exijam essa formalidade;
i o) designar o seu substituto dando-lhe instrucções;
u) baixar instrucções para regerem todos os trabalhos e
funcções não previstas neste regulamento, submetendo-as íi
approvação do Ministro cia Agricultura;
12) permanecer, durante o período escolar, no mínimo, dezoito horas por semana no Instituto.
Art. 52. Ao secretario compete:
1) fazer a correspondência do Instituto, em portuguez,
f rancez e inglez ;
2) traduzir para o portuguez, a correspondência do Instituto em f rancez e inglez ou do portuguez para o f rancez e inglez;
3) ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os documentos do Instituto;
4) organizar todo o serviço da secretaria por meio de fichas
e de accôrdo com as determinações do director;
5) escripturar todos os livros concernentes ao serviço do
Instituto, que estiverem, ao seu cargo;
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6) extrahir certidões, processar contas, informar petições e
outros papeis que lhe forem distribuídos pelo director e executar
todo o serviço de escripta e redacção official de que o director
o incumbir; '
7) fazer o serviço de dactylographia que l"he competir;
8) fiscalizar rigorosamente todo o serviço dos auxiliares
administrativos e dos demaes que ficarem sob a sua fiscalização;
9) desempenhar as funcções de secretario nas reuniões dos
professores do Instituto e desempenhar commissões que o director determinar, em funcção do cargo.
Art. 53. Ao bibliothecario incumbe:
1) catalogar e ter sob a sua guarda e responsabilidade todos
os livros, revistas, documentos e objectos pertencentes á bibliotheca, velando pela conservação dos mesmos;
2) organizar as fichas da bibliotheca em portuguez, f rance/:
e inglez. de accôrdo com as instrucções e modelos recebidos;
3) traduzir para o portuguez as fichas, artigos, noticias, etc..
^) dirigir todo o serviço da bibliotheca, de accôrdo com as
instrucções baixadas pelo director:
5) fazer toda a correspondência concernente á bibliotheca,
inclusive a de acquisição de livros e periódicos, de accôrdo com
as instrucções recebidas;
6) substituir o secretario nos seus impedimentos, quando
for designado.
Art. 54. Os livros e consultas da bibliotheca serão pedidos
em recibos assignados pelo consultante e lidos na sala de leitura.
§ i.° Fica prohibida a sahida de qualquer livro da bibliotheca, salvo para technicos e auxiliares do Instituto, mediante
recibo e pelo prazo de 15 dias a juizo do director.
§ 2.° Findo o prazo e não tendo sido entregue o livro constante do recibo, o bibliothecario avisará ao assignatario do recibo
para entrar com a obra levada), dentro de cinco dias, e findo este
prazo, no caso do seu não recebimento, communicará ao director
para que faça com que dê entrada na bibliotheca a obra retirada.
§ 3.° No caso de perda de qualquer livro ou documento, o
consulente será obrigado a effectuar o seu pagamento dentro do
prazo máximo de 30 dias, podendo o director prohibil-o de retirar
outro qualquer livro da bibliotheca.
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§ 4-" ^"° caso de n^° ser feito o pagamento previsto no paragrapho anterior, serão pedidas ao Ministro as providencias para
o caso, ficando, entretanto, o funccionario suspenso das suas funcções até resolução final do Ministro.
Art. s5- O horário e orientação da bibliotheca serão organizados pelo director tendo sempre em vista os interesses do
Instituto.
Art. 56. Tara os logares de secretario e bibliotbecario terão,
também, preferencia os graduados pelo Instituto.
Art. 57. Ao escrevente-encarregado do material incumbe:
1) receber o material destinado ao Instituto, escripturando-o
de accôrclo com os modelos adoptados no Instituto e as instrucções emanadas da Directoria Geral de Contabilidade do Ministério ;
2) registrar nos livros competentes os pedidos de material
declarando a data dos mesmos e as entrada e da descarga, de
accôrdo com as instrucções recebidas;
3) entregar o material que estiver sob a sua guardjjBmediante pedido visado pelo director ou auxiliar por elle designado;
4) acompanhar, annualmente, com os auxiliares technicos o
inventario mandado levantar pela Directoria Geral de Contabilidade do Ministério!, do material existente no Instituto;
5) confeccionar as fichas do material, de accôrdo com as
instrucções e modelos recebidos;
6) incumbir-se da organização da lista geral de pedidos de
material, que deva ser adquirido pelo Instituto;
7) extrahir os empenhos de despesa e registrar contas de
material;
8) fazer o serviço de dactylographia que lhe competir;
9) trazer sempre em dia toda a escripta do material e ter
sob sua guarda os livros e documentos do Instituto, que lhe
forem confiados;
10) coadjuvar o bibliothecario e o secretario sempre que
isso se tornar necessário para a boa marcha do serviço e quando
lhe for determinado pelo director.
Art. 58. Ao logar de encarregado de material poderá também concorrer um graduado pelo Instituto.
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Art. 59. Ao escrevente-dactylographo incumbe:
1) executar o serviço de dactylographia do Instituto em portuguez, francez e inglez, quando for assim determinado;
2) coadjuvar, o secretario, o bibliothecario e o escreventeencarregado do material, quando isto se tornar necessário á boa
marcha do serviço;
3) seguir as instrucções baixadas pelo director.

CAPITULO

VII

DO SYMBOU), DO DIPLOMA E DO CERTIFICADO

Art. 6o. O syrnbolo do Instituto será constituído por uma
medalha de quarenta millimetros de diâmetro, tendo no anverso,
um circulo com os seguintes dizeres: Instituto de Óleos e dentro
do circulo uma roda dentada, na qual se vêem entrelaçadas duas
folhas de palmeira, ladeando uma Candeia e uma Retorta. No
reverso: Republica dos E. U. do Brasil — Ministério da Agricultura-— ao a l u m n o . . . matriculado sob n . . . . curso completado e m . . . .
Paragrapho único. Só os alumnos graduados pelo Instituto
poderão usar as medalhas, como acima descriptas. ( ) s professores
e demaes technicos e auxiliares poderão usar as medalhas, tendo
no reverso o nome, cargo que occupa e o anno de entrada para
o Instituto.
Art. 61. A bandeira do Instituto terá as seguintes dimensões : dois metros de largura sobre três de comprimento, e será
de cor azul tendo atravessada em diagonal uma faixa branca de
setenta centímetros de largura, com os dizeres em azul—Institituto de Óleos — cujas letras deverão ter trinta centimetros de
dimensão.
Art. 62. Aos alumnos que terminarem o curso, em que
estavam matriculados
será expedido o diploma de especialista
no assumpto em que cursou.
Paragrapho único. Os alumnos ou os technicos que terminarem os trabalhos de pesquisas determinados, após terem sido
acceitos pelo Instituto, receberão um certificado, em que constará
o ramo de pesquisas escolhido.
Art. 63. O diploma ou certificado e a medalha serão conferidos, solemnemente, em dia que será amplamente divulgado,
podendo ser dada a essa solemnidade o caracter festivo.
o. v. 3
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Art. 64. Iniciado o acto solemne, serão chamados os graduados, afim de receberm, um por um, a Medalha, o Diploma ou
o Certificado. O primeiro dos chamados fará a seguinte declaração :
"Prometto no exercício da minha especialidade só executar
actos dictados pela consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi, a confiança dos meus concidadãos, cooperar
sempre para o progresso do Instituto de Óleos, e fazer quanto
em mim couber pela grandeza moral e material do Brasil".
Os demais dirão apenas: "assim prometto".
Art. 65. O director do Instituto de Óleos ou o Ministro
ou o seu representante, depois da promessa do graduado, pronunciará as seguintes palavras: "em nome do Governo da Republica,
eu (nome) director (etc.), entrego ao Sr. (nome do graduado)
o diploma ou o certificado de especialista e m . . . e a medalha
dístinctiva do Instituto.
Art. 66. Os alumnos que não puderem, por motivo justificado, a juizo do director, receber o diploma ou certificado em
acto solemne, só depois deste receberão, em dia que o director
julgar conveniente e em presença dos professores e technicos
do Instituto.
Art. 67. De todos os actos de entrega de diploma ou do
certificado e medalha será lavrado termo especial, assignado pelo
Ministro da Agricultura ou seu representante, pelo director do
Instituto, pelo secretario, pelos alumnos e pelas demaes pessoas
presentes ao acto, dando-se delle copia authentica ao Ministério
da Agricultura.
Art. 68. Os diplomas ou certificados outorgados após os
exames finaes do curso, terão as armas da Republica, o sello do
Instituto e os seguintes dizeres: "Republica dos Estados Unidos
do Brasil", Ministério da Agricultura, Instituto de Óleos. Em
nome do Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
eu (nome e títulos do director do Instituto de Óleos), tendo
presente a acta de exames finaes do Curso de Especialização
em
realizados no dia
de
pelo Sr
,
natural cie
nascido em
d e . . . . de
mandei passar-lhe, em virtude da autoridade que me confere o
respectivo regulamento, este Diploma de especialista em
afim de que possa exercer a sua especialidade nos Estados Unidos

do Brasil, com os direitos e prerogativas inherentes á mesma.
Data e assignatura do director do Instituto de Óleos, do
alumno e do secretario.
Art. 69. Os alumnos dos Cursos de Chimica receberão, logo
que terminarem os seus exames finaes no Curso do Instituto,
um attestado dos exames feitos com as respectivas médias do
curso e as dos exames oraes e a de these e da sua discussão,
para que possam, mediante apresentação desse attestado, ser dispensados dos exames de especialização constituinte do seu quarto
anno e receber o diploma pela escola onde se acharem matriculados.
Pargrapho único. O attestado será passado gratuitamente.

CAPITULO

VIII

DOS PRÉMIOS I< AUXÍLIOS

Art. 7°- Os professores e technicos effectivos do Instituto
escolhidos pelo Governo para fazerem estagio no estrangeiro,
com o fim de adquirir maiores conhecimentos das suas especialidades, receberão uma gratificação em moeda ouro, estipulada
pelo Ministro da Agricultura, além dos seus vencimentos integraes em moeda papel, e passagem de ida e volta do porto do
Rio de Janeiro á cidade do paiz a que se destinar.
Art. 71. Os alumnos que terminarem os seus cursos, com
gráo superior a seis poderão continuar os seus trablhos na Secção
de Pesquisas do Instituto, na qualidade de auxiliares-technicosalumnos, por um anno, recebendo os melhores alumnos uma gratificação mensal de seiscentos mil réis ou uma outra que será
estipulada pelo Ministro, tendo em vista o orçamento do Instituto.
1) terminado o interstício anterior, serão escolhidos para
fazer estagio no estrangeiro, os alumnos que melhores trabalhos
apresentarem e demonstrarem melhores conhecimentos do idioma,
do paiz para o qual deverão se dirigir.
2) passarão de um a dois annos no estrangeiro, sujeitos ás
instrucções que lhe serão dadas pelo Instituto, e receberão uma
mensalidade em moeda ouro, estipulada pelo Ministro da Agriculturaj, tendo em consideração a vida em cada paiz, e passagem
de ida e volta do porto do Rio de Janeiro á cidade do paiz a
que se destinarem.
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Art. 72. Os alumnos diplomados, pelos cursos de agricultura e chimica das escolas mantidas ou subvencionadas pelo Governo da União, que obtiverem durante o curso as melhores notas
em chimica e uma vez recommcndados pelas congregações das
escolas a que pertencerem, para fazer um dos cursos do Instituto,
receberão, a titulo de auxilio, uma gratificação mensal de quatrocentos mil réis durante o período de um anno, de I de Abril
a 31 de Março, do anno seguinte, e a passagem de ida e volta
da cidade em que a escola se encontra a esta Capital.
Paragrapho único. Perderão as gratificações os que não estiverem satisfazendo ás exigências do curso ou ás previstas pelas
instrucções baixadas pelo director e approvadas pelo Ministro.
Art. 73. O Instituto ainda estipulará outros prémios escolares para os melhores alumnos e prémios especiaes para o seu
corpo technico.

CAPITULO IX
DO BOLETIM E. DAS PUBLICAÇÕES

Art. 74. O Instituto manterá um boletim sob a denominação
de Boletim do Instituto de Óleos, que não só publicará os trabalhos e pesquisas originaes do seu corpo technico (professores
e technicos), como todos os outros de interesses para o ensino
e para as industrias que se acham ao seu encargo, inclusive resumos bibliographicos, revistas geraes, traducções, etc.:
1) a direcção do boletim ficará a cargo do director ou de
outro technico por clle designado, tendo os auxiliares julgados
necessários, para que possa satisfazer os seus fins;
2) os artigos scientificos ou technicos industriaes ou outros
também de interesse para o paiz, deverão ser publicados na secção
competente do Boletim, não só em portuguez como em inglez ou
francez para que possam ter maior divulgação;
3) o Boletim será publicado animal ou semestralmente, podendo ser até mensalmente, quando o seu desenvolvimento assim
exigir.
Art. 75. Nenhum membro do Instituto ou alumno poderá
divulgar qualquer trabalho technico realizado nos laboratórios e
demaes dependências do Instituto senão atravéz do boletim, salvo
autorização especial do director e devidamente justificada ao Ministro da Agricultura.

Paragrapho único. O membro do Instituto ou alumno que
proceder ao contrario do estipulado no presente artigo será automaticamente suspenso das suas funcções pelo prazo de quinze
dias, no mínimo, podendo esta penalidade ser ampliada pelo Ministro, por proposta do director.
Art. 76. Todos os membros do Instituto são obrigados a
prestar cooperação no Boletim.
Art. 77. O Instituto publicarei também, monographias, livro;
didácticos applicados aos seus cursos e á secção de pesquisas,
depois de approvados pelo seu corpo technico.
Art. 78. Quando o trabalho previsto no artigo anterior for
da autoria de qualquer membro do Instituto, será feita a impressão
pelo próprio Instituto, não devendo a edição ser inferior a seiscentos exemplares, dos quais dois terços serão de propriedade
do autor, sendo cedido ao Instituto sem nenhuma retribuição
pecuniária o terço restante.
Paragrapho único. Só se fará esta impressão, quando o trabalho for recommendado por dois terços dos membros technicos
do Instituto, devendo qualquer voto contrario ser justificado por
escripto.
Art. 79. Quando o trabalho for julgado de mérito excepcional, o Instituto poderá tirar uma outra edição em lingua
estrangeira, sendo preferíveis a ingleza e a franceza. e solicitará
ao Governo um prémio pecuniário para o autor.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 8o. Xão haverá expediente no Instituto no dia 15 de
Maio, data anniversaria do Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados, que ora passa a constituir o Instituto de
Óleos, mas será realizada, em sua sede, uma conferencia publica,
por um de seus technicos, sobre os principaes trabalhos scientificos e industriaes, publicados ou executados durante o anno
anterior, concernentes ás especialidades de que se occupa o Instituto.
Art. 81. O Conselho de Professores e Technicos do Instituto, a que se refere o numero i do art. 39, será constituído,
apenas, pelos professores e chefes technicos do Instituto. Este
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Conselho technico terá suas funcções regulamentadas em instrucções approvadas pelo Ministro.
Art. 82. Quando o Governo quizer confiar, em casos especiaes, ao Instituto, a execução de qualquer trabalho não previsto
neste regulamento, depois de approvado o respectivo programma
dará um credito especial para ser empregado na sua execução.
Art. 83. O Instituto de Óleos não se incumbirá do ensino
de nenhuma outra especialidade senão as previstas neste regulamento e a sua Secção de Pesquisas será organizada de maneira
que não realize nenhuma pesquisa industrial agrícola a cargo
de outro serviço da União.
Paragrapho único. O Ministro da Agricultura baixará uma
portaria determinando quaes os assumptos industriaes agrícolas,
que ficarão subordinados á Secção de Pesquisas do Instituto de
Óleos, tomando-se por base o que propuzer nesse sentido, o
Conselho Technico a que se refere o art. 81.
Art. 84. O curso da especialidade, tintas e vernizes entrará em funccionamento em 1932.
Art. 85. O Instituto manterá cursos auxiliares, scientificos
ou technicos industriaes, cujo período será calculado pelo numero
de aulas e horas de trabalho necessários a cada uma das matérias
que o constituírem no intuito de completar o conhecimento de
assumptos necessários ao melhor aproveitamento da especialidade e das suas finalidades.
§ i.° Para esse fim poderá o Ministro da Agricultura contractar profisskmaes especialistas em agronomia, chimica e engenharia, nacionaes ou estrangeiros, tendo em vista a especialidade
do curso a realizar.
§ 2.° O director poderá solicitar ao Ministro da Agricultura a designação, annualmente, de funccionarios technicos do
Ministério, especialistas em agronomia, chimica e engenharia,
para ministrarem cursos auxiliares.
§ 3.° Os technicos contractados ou designados deverão executar os programmas approvados pelo director do Instituto,
ouvido o conselho-technico.
§ 4.° As notas de exames desses cursos auxiliares entrarão
no calculo da média final do curso de especialização, em que o
alumno se encontrar matriculado.
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§ 5.° Os alumnos destes cursos ficarão sujeitos ás mesmas
obrigações dos demaes alumnos dos cursos regulares e terão os
mesmos direitos conferidos áquelles, quando em excursões, etc.
§ 6.° Findo o curso, realizar-se-ha o exame final dos alumnos perante o director, professores e technicos do Instituto,
seguindo a orientação já prevista para os exames, e o resultado
final será registrado no livro competente.
Art. 86. O Instituto manterá, permanentemente, um Curso
auxiliar de óptica applicada.
Art. 87. O Instituto organizará, também, cursos em conferencias, relativos aos seus fins, convidando para isto, sem direito
a nenhuma remuneração, scientistas ou technicos de reconhecido
valor.
Art. 88. De accôrclo com os recursos orçamentarios ou créditos especiaes destinados ao Instituto e com as leis que regularem a sua applicação, caberá ao director promover todos os
fornecimentos indispensáveis ao serviço, admittir ou dispensar
o pessoal mensalista, conceder passagens e transportes, requisitar
pagamentos e adeantamentos, e propor ao Ministro arbitramento
de diárias e ajudas de custo e as distribuições de créditos que
forem necessárias.
Art. 89. O provimento dos logares de professores cathedraticos e chefe da Secção de Pesquisas, e de auxiliares technicos,
excluidas as primeiras nomeações, terá sempre caracter interino,
devendo, porém, ser effectivados nos respectivos cargos os que
contarem dois annos consecutivos de exercício, julgados previamente por uma commissão com posta de três membros especialistas, da qual será presidente o director, a actuação e o merecimento do serventuário no desempenho das suas funcções.
Art. 90. Os professores, chefe da Secção de Pesquisas e
auxiliares technicos trabalharão no systema de tempo integral,
quando isso for adoptado para os professores das escolas superiores e chefes de laboratórios e auxiliares technkros dos institutos congéneres, e perceberão os mesmos vencimentos que tiverem estes últimos.
Art. 91. Os profesores e demaes technicos do Instituto não
poderão acceitar commissões technicas em assumptos que não
sejam estudados no Instituto, salvo autorização especial do Ministro da Agricultura.
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Paragrapho único. O director deverá sempre justificar ao
Ministro, com minudencia, as vantagens ou desvantagens dessa
autorização.
Art. 92. Os professores e demaes technicos do Instituto de
Óleos terão as mesmas vantagens estipuladas para os demaes
professores das escolas superiores mantidas pela União e technicos dos institutos congéneres, nos casos que não affectarem
o presente regulamento.
Art. 93. O pessoal do Instituto, inclusive os auxiliares technicos. gratuitos, quando em serviço fora da sede, terão direito
a ajudas de custo e diárias, de accôrdo com o que regular o
assumpto e for determinado pelo Ministro da Agricultura.
Art. 94. Os auxiliares do Instituto, a juizo do director e
tendo em vista os interesses do mesmo, poderão frequentar as
conferencias, cursos auxiliares e demaes trabalhos dos laboratórios, sem prejuízo das suas funcções. recebendo um attestado
do seu aproveitamento, após a terminação dos trabalhos feitos,
que será junto á sua fé de officio.
Art. 95. O pessoal technico e administrativo do Instituto,
a juizo do director, poderá ausentar-se durante o período de
férias e por um prazo por elle determinado, uma vez que a ausência não traga prejuízos ao serviço a seu cargo.
Art. 96. Os professores e technicos contractados do Instituto contarão, depois de effectivados, o tempo de serviço em que
exercerem suas funcções como contractados em estabelecimentos
federaes de chimica ou de ensino.
Art. 97. O horário dos trabalhos do Instituto e o dos seus
cursos será organizado pelo director tendo em vista a conveniência do ensino e a do serviço, obedecendo, porém, ás leis
em vigor.
Art. 98. Quando o interesse do serviço o exigir, a juizo
do director poderá ser permittido o trabalho nas dependências
do Instituto, durante as horas e dias não marcados no horário,
ficando responsável pelos damnos causados aquelle que tiver
permissão de nellas trabalhar.
Art. 99- O livro ponto dos funccionarios será encerrado,
impreterivelmente, % de hora após as marcadas para inicio dos
trabalhos, pelo auxiliar designado pelo director.
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Art. 100. Haverá no Instituto um relógio registrador para
assignalar a hora da entrada e a da sabida no fim do serviço
do pessoal technico, administrativo e aluirmos.
Paragrapho único. Uma vez assignado o ponto de entrada
nenhum funccionario poderá ausentar-se das dependências do
Instituto sem motivo justo, a juizo do director.
Art. 101. Emquanto o Museu do Instituto não exigir um
encarregado especial ficará sob o encargo do desenhista-photographo.
Art. ]O2. O Instituto providenciará para enviar ao estrangeiro, por um prazo de dois annos, seus auxiliares e graduados,
no intuito de aperfeiçoarem os seus conhecimentos nos assumptos
de interesse do Instituto ficando elles obrigados ao regressar a
servirem no Instituto durante dois annos, como auxiliares-technicos ou assistentes, tendo em vista o aproveitamento de
cada um.
Paragrapho único. Os que não quizerem servir no Instituto,
caso possam ser aproveitados logo depois de seu regresso, serão
obrigados a restituir aos cofres públicos todas as mensalidades
recebidas.
Art. 103. Os auxiliares mencionados no artigo anterior,
terão direito, além das passagens do porto desta Capital á cidade
a que se destinarem, a um auxilio mensal, que será estipulado
pelo Ministro.
Paragrapho único. A despesa correrá pela verba que for
estipulada no orçamento do Instituto para tal fim.
Art. 104. É expressamente prohibida a entrada a pessoas
estranhas no Instituto, nas suas dependências, sem prévia autorização.
Art. 105. O Iiistituto de Óleos poderá ter. como auxiliarestechnicos extranumerarios, officiaes do Exercito e da Marinha,
pharmaceuticos-chimicos, quando forem para este fim designados
pelos ministros respectivos sem prejuízo das exigências do paragrapho 2° do art. 7°.
Paragrapho único. Os pharmaceuticos-chimicos, officiaes,
civis e militares, poderão fazer os cursos auxiliares do Instituto,
sem prejuízo do paragrapho 2" do art. 7°.
Art. 106. O Instituto de Óleos poderá manter um serviço
especial de analyses para attender ás requisições de industriaes
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ou outros interessados, de accôrdo com a tabeliã fixada pelo
Ministro da Agricultura.
Paragrapho único. Da renda deste serviço serão deduzido?
25 % para serem applicados na acquisição de material de laboratório e publicações scientificas de interesse para o Instituto e o
saldo restante será assim distribuído: 25 % para o director. 30 %
para os technicos incumbidos do trabalho. 20 % para os estudantes em serviço, a juizo do director.
Art. 107. A renda disponível do Instituto, proveniente das
analyses, multas e donativos que receber, será applicada na constituição de uma caixa especial, para auxilio de estudantes que a
elle fizerem jús. a juizo do director e approvação do Ministro
da Agricultura.
Art. 108. Emquanto a bibliotheca do Instituto não tiver dois
mil volumes, ficará a cargo do secretario, que terá o numero de
auxiliares extranumerarios contractados ou mensalistas, que for
necessário.
Art. 109. Os casos não previstos neste regulamento deverão
constar das instrucções que forem baixadas e approvadas pelo
Ministro da Agricultura, á medida das necessidades.
Art. 110. O quadro do pessoal effectivo será constituído de
um director e professor catbedratico de óleos vegetaes e derivados, de um professor cathedratico de tintas e vernizes, um
chefe de secção de pesquisas industriaes agrícolas, quatro auxiliares technicos. um secretario, um bibliothecario. um mecanicoelectricista, uni desenhista-photographo, um escrevente encarregado do material e um escrevente dactylographo.
Art. i i i . O professor cathedratico de óleos vegetaes e derivados, que é o director do Instituto, perceberá além dos vencimentos de cathedratico mais uma gratificação, pela funcção de
director.
Art. 112. O pessoal administrativo do Institcto será o que
pertence actualmente ao Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados e perceberá, os vencimentos da tabeliã annexa.
Paragrapho único. As nomeações desse pessoal serão em
caracter interino, dependendo a sua effectivação do preenchimento das exigências do art. 49.
Art. 113. Revogam-se as disposições em contrario.

Tabeliã de vencimentos a que se refere o art. 110
F=>essoal

Ordenado

CralificaçSo

Vencimento

24:0001000

12:0005000

36:000$000

19:200$ 000

9:6005000

28:8005000

19:2005000

9: 6003000

28:8005000

Director professor cathedratico de óleos vegetaes e

Chefe de secção de pesquisas industriaes agrícolas...

7:200$000

3 : 600$ 000

21:6005000

6 ' 4005COO

3 '2005000

9 ' 6005000

5 : 6005000

2:8005000

8:4005000

8'000$000

4 : 0005000

12:000$000

5 ' 600SOOO

2:8005000

8' 400$ 000

5:600$000

2:8005000

8:4005000

Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 1931.
/. F. rfr Assis Brasil.
Ministro de listado da Agricultura.

Exposição a que se refere o decreto n. 20.428, de 22 de Setembro de 1931

Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisório: — Entre os productos naturaes do paiz que já concorrem poderosamente para o
equilíbrio da nossa balança comercial, avultam, de modo considerável, como é sabido, as plantas oleaginosas. A variedade e a
quantidade dessas plantas, e a sua riqueza, em óleo, excedem,
entre nós, e especialmente na região amazonica. a tudo quanto
se conhece a esse respeito em qualquer outra parte do globo.
Mas essa immensa riqueza está longe de ser conhecida e apreciada em seu justo valon porque raros e insufficientes teem
sido os estudos e analyses chimicas assim como as pesquisas
scientificas visando a applicação industrial e o uso alimentar dos
numerosos vegetaes oleiferos que a constituem e se encontram
em zonas vastíssimas do território nacional. Não obstante o estado rudimentar, póde-se assim dizer, da exploração dessas
plantas, a exportação a que ellas deram logar no quinquennio de
1925 a 1929 (frutos oleaginosos, óleos vegetaes e cera de carnaúba) já subiu a mais de quatrocentos e cincoenta mil toneladas,
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correspondendo a uma importância superior a 250 mil contos de
réis. Isso, porém, não impediu que importássemos no ultimo quinquénio cerca de 163 mil contos de óleos vegetaes e productos
derivados, cabendo, nesse total, cerca de 127 mil contos ao azeite
de oliveira e de 33 mil contos ao óleo de linhaça, para os quaes,
entretanto, possuímos no paiz magníficos succedaneos.
Esses algarismos mostram, por um lado, a importância que
poderá adquirir a exportação de nossos fructos oleaginosos e productos delles derivados, quando a exploração de uns e outros,
realizada em condições económicas, assentar no conhecimento
exacto do seu valor industrial. Por outro lado, assignalam a
urgência de augmentarmos, no paiz, o emprego dos nossos finíssimos óleos vegetaes e das tortas e farellos oleaginosos, com o
fim de restringirmos, quanto possível, a sabida de ouro em troca
de productos estrangeiros que, sem nenhuma desvantagem, podem
ser substituídos por productos nacionaes.
Para conseguirmos esse 'desideratum e ao mesmo tempo desenvolvermos a nossa exportação, não temos outro caminho a
seguir senão o que é trilhado pelos paizes, cuja exploração agrícola já attingiu o maior gráo de aperfeiçoamento.
No caso especial dos óleos vegetaes deveremos desde já nos
preparar para estudar em laboratórios devidamente apparelhados
e servidos por pessoal technico especializado no assumpto, a composição chimica, de cada qual, em todas as suas minúcias, como
base de outros estudos e pesquisas tendo por fim determinar a
utilidade industrial e o valor económico das diversas espécies
oleaginosas já conhecidas e que forem sendo descobertas.
A par disso urge preparar o pessoal technico indispensável
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de taes estudos e pesquisas e ao serviço das usinas de óleos e fabricas de productos
derivados.
É sabido que essas fabricas, com raras excepções, acham-se
confiadas a mestres formados empiricamente e a práticos sem
a cultura scientifica e os conhecimentos technicos que a industria
moderna reclama cada vez mais para que possa corresponder ás
suas finalidades.
Os cursos agronómicos e de chimica-industrial já fornecem
technicos com os conhecimentos geraes necessários á formação
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dos especialistas de que está precisando a no?sa incipiente industria de óleos.
Mas a especialização só poderá ser feita em estabelecimentos
a esse fim destinados e para isso devidamente apparelhados.
Este Ministério iniciou a installação ha poucos annos, de
um Curso com esse destino, annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Mas a experiência demonstrou
a insufficiencia dessa tentativa nos moldes em que foi organizada.
Foi, por isso, elaborado um projecto de remodelação do
dito Curso mediante a sua transformação num Instituto autónomo em que o ensino theorico teria de ser feito cumulativamente
com a aprendizagem pratica. Ao mesmo tempo manteria o Instituto, uma Secção de pesquisas scientificas relativas a óleos
vegetaes e substancias derivadas e outros assumptos de interesse da chimica industrial agrícola e faria um serviço de coope
ração scientifica e technico-industrial com outros institutos de
ensino federaes, estaduaes ou particulares, museus e demaes estabelecimentos technicos occupados com os mesuras assumptos.
Esse projecto foi, em tempo, publicado no Diário Official
com o intuito de se tornar conhecido de todos os especialistas e
interessados na matéria e com a declaração de que, durante determinado prazo, seriam recebidas observações ou suggestÕes
tendentes a corrigil-o, amplial-o ou melhoral-o, e varias foram
as observações e suggestões apresentadas nesse sentido.
É esse projecto, convenientemente modificado e adaptado ás
condições financeiras do momento, que ora tenho a honra de
propor a V. Ex. para servir de regulamento do Instituto de
Óleos, em que ficará transformado o antigo Curso de Especialização em Óleos e Derivados.
A despesa decorrente dessa transformação continuará a
correr por conta da própria verba do Curso de especialização,
accrescida apenas da importância de I5:ooo$ooo, deduzida de
outra verba orçamentaria e que se destina á installação, desde já,
da secção de pesquisas scientificas acima alludida.
Rio de Janeiro, 22 de de Agosto de 1931.
/. F. de Assis Brasil.

— 46 DECRETO N. 20.518, DE 13 DE OUTUBRO DE 1931
Substitua por outro o regulamento do
Jnstituto de Óleos, approvado pelo decreto
n. 20.428, de 22 de Setembro de 1931.

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados
Unidos do Brasil, usando das attribuições contidas no decreto
n. 19.398, de ii de Novembro de 1930, resolve:
Artigo único. Para execução do decreto n. 20.428, de 22
de Setembro de 1931, deve ser observado o regulamento que a
este acompanha, assignado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, em substituição ao que se encontra annexo
ao decreto n. 20.428, citado.
Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1931, no" da Independência e 43° da Republica.
GÊTULIO VARGAS.
/. F. de Assis Bras-il.
Regulamento do Instituto de Óleos a que se refere o decreto n. 20.518, de
»
13 de Outubro de 1931

CAPITULO I
DO INSTITUTO E SEUS FINS

Art. i.° O Instituto de Óleos, com sede no Districto Federal,
têm por fim ministrar a alta instrucção profissional technica especializada, referente á industria de óleos vegetaes e substancias
derivadas, aos agrónomos, chimicos e engenheiros-agronomos,
diplomados pelas escolas mantidas ou reconhecidas pela União,
e manter uma secção de pesquisas scientificas relativas a estes
assumptos e a outros de interesse da chimica industrial agrícola.
Art. 2.° Para o fim acima indicado -os laboratórios pertencentes ao mesmo Instituto, deverão estar sempre apparelhados
de installações capazes de corresponder ás exigências do ensino;
assim sob o ponto de vista de pesquizas scientificas, como sob
o de pesquizas technicas industriaes.

CAPITULO II
DOS CURSOS, DA MATRICULA E DO SEU REGIMEN

Art. 3.° O Instituto manterá dois cursos de especialização,
o de óleos vegetaes e substancias derivadas, e o de tintas e vernizes, sendo cada um ensinado em um anno.
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Art. 4.° O anno lectivo começará a i de Abril e terminará
a 23 de Novembro com 15 dias de ferias, de 16 a 30 de Junho.
Art. 5.° As matriculas estarão abertas de 16 a 31 de Março
até ao meio dia, na Secretaria do Instituto.
Paragrapho único. Não haverá alumnos ouvintes.
Art. 6.° Para ser admittido á matricula o candidato deverá
provar: primeiro, ser vaccinado e não soffrer de doença contagiosa; segundo, ser diplomado em agronomia, engenharia agronómica ou chimica, e terceiro, não ter commettido nenhuma falta
que possa influir na disciplina ou na idoneidade do Instituto.
Paragrapho único. O alumno do ultimo anno dos cursos de
chimica e de engenharia agronómica mantidos ou reconhecidos
pela União, poderá obter matricula em um dos cursos de especialização, ou nos cursos auxiliares, mantidos pelo Instituto,
desde que faça prova daquella circumstancia.
Art. 7.° Terão preferencia á matricula os candidatos já diplomados, não podendo o numero de matriculados exceder de
dez, em cada curso de especialização e de quinze nos cursos
auxiliares.
§ i." Depois de 1932, o numero de alumnos matriculados
será estipulado, annualmente, pelo Ministro, tendo sempre em
vista a capacidade dos laboratórios e a efficiencia do ensino.
§ 2.° No caso de haver maior numero de alumnos para a
matricula do que o estipulado, terão preferencia os que apresentarem melhores certificados de conhecimentos scientificos e fácil
manejo das línguas franceza e ingleza ou alemã.
§ 3.° Quando o numero de candidatos para cada curso exceder de cinco, serão todos submettidos a exame vestibular, cabendo
a preferencia para a matricula aos que revelarem maior competência.
§ 4.° Para a realização desse exame será constituída uma
banca examinadora, designada pelo director do Instituto.
Art. 8.° Poderão ter matriculas, alumnos ou diplomados
estrangeiros quando os certificados ou títulos por elles apresentados forem equivalentes aos exigidos dos nacionaes, a juizo
do director com recurso para o Ministro.
Paragrapho único. Quando se tratar de technicos estrangeiros, enviados officialmente, pelos seus governos, a matricula
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nos cursos só poderá ser eífectivacla mediante determinação do
Ministro da Agricultura.
Art. 9.° A matricula será feita por meio de requerimento
ao director do Instituto, assignado pelo próprio candidato, pae
ou tutor, ou por procurador legalmente constituído, salvo caso
do paragrapho único do artigo nono.
Art. 10. A matricula em1 qualquer dos cursos do Instituto
será gratuita, devendo porém o candidato indemnizar prejuízos
causados em apparelhos, machinas, vidrarias, drogas e demais
materiaes de laboratório, a juizo do director technico.
§ i.° O alumno na ultima quinzena de Julho, receberá a
conta de seu debito para com o Instituto, afim de que possa,
até o dia 30 de Agosto, no máximo, satisfazer o pagamento do
mesmo.
§ 2.° O alumno é responsável por todos os prejuízos causados, por sua culpa ou negligencia, aos laboratórios do Instituto, não podendo receber qualquer certificado emquanto não
saldar o seu debito.
Art. li. A frequência em qualquer dos cursos é obrigatória,
não podendo nenhum alumno submetter-se a exame ou receber
qualquer certificado do curso, sem que tenha completado todos
os trabalhos práticos determinados,, com* gráo superior a cinco,
que será também, o mínimo, para os relatórios, provas escriptas,
questionários, exposições sobre experiências ou trabalhos realizados sobre as excursões, provas praticas, orais, etc.
Art. 12. Ao alumno matriculado será expedido um cartão
de identidade com a indicação do curso, assignado pelo director
do Instituto e pelo secretario.
Art. 13. Os estudos constarão de licções theoricas e aulas
praticas, quer nos laboratórios cio Instituto, quer em visitas ás
fabricas e excursões scientificas, conferencias ou cursos auxiliares sobre assumpto de interesse para cada curso.
Art. 14. As licções theoricas, em numero de duas ou três,
por semana, serão dadas em dias alternados e deverão durar
45 minutos.
Art. 15. Os trabalhos de laboratório terão de duração quinze
horas, no mínimo, por semana, quando se tratar de especialidade.

Art. 16. Os programmas dos cursos serão apresentados ao
director do Instituto e, depois de por este approvados, publicados
em folhetos.
Art. 17. Os alumnos dos cursos, quando em excursões ou
em estágios, terão direito além do transporte, a uma diária estipulada pelo Ministro.
Art. 18. Haverá tantas provas escriptas e oraes, questionários, etc., quantas forem julgadas necessárias para o conhecimento do aproveitamento dos alumnos, cujas notas serão expressas em gráos com os seguintes valores: 0 3 3 , nota má; 4 a 5,
soffrivel; 6 3 9 boa; 10 óptima.
§ i.° Ao alumno, que faltar a qualquer das provas, será
dado gráo zero, salvo motivo justo, a juizo do professor do
curso.
§ 2.° Quando o alumno faltar a uma das provas por motivo
justificado, ser-lhe-ha concedido fazel-a em dia previamente marcado, de modo que tenha cada alumno, o mesmo numero de notas.
Art. 19. No calculo das médias finaes, as fracções serão
computadas, para classificação dos alumnos.
Paragrapho único. O alumno que tiver média inferior a
cinco, perderá o anno, não podendo fazer exame em segunda
época,
Art. 20. As médias annuaes influirão no julgamento dos
exames, da maneira indicada no capitulo seguinte.
Art. 21. Os alumnos dos cursos, são obrigados a fazer excursões praticas em estabelecimentos industriaes, laboratórios
especializados, etc., que tenham relação com as suas especialidades.

CAPITULO

III

DOS EXAMES

Art. 22. Haverá duas épocas de exames finaes, começando
uma no primeiro dia útil de Dezembro e a outra, na segunda
quinzena de Março.
Paragrapho único. Os exames oraes e práticos, terão inicio
no primeiro dia útil de Dezembro, e o de these na segunda quinzena de Março.
Art. 23. A banca examinadora será constituída de professores e technicos do Instituto e de especialistas extranhos ao
mesmo, convidados pelo director.
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§ i.° Quando o alumno de um dos cursos de especialização
pertencer ao corpo discente de outra escola official ou officializada, o director do Instituto poderá solicitar que essa escola
designe um professor para fazer parte da banca.
§ 2.° A presidência das bancas de exames e de defesa de
theses, caberá ao Ministro ou ao seu representante.
Art. 24. O exame final constará de uma porva pratica e
oral, sobre o relatório da pratica e de uma these que versará
sobre um problema previamente distribuído pelo professor do
curso, devendo o alumno apresental-a até o dia 15 de Março,
acompanhada de documentação comprobativa de todas as experiências realizadas para alcançar a conclusão final.
Art. 25. A prova pratica precederá a oral, e será eliminatória, durando o tempo que for julgado necessário pela banca
examinadora.
Art. 26. As provas serão julgadas separadamente por todos
os membros da banca examinadora, dando cada qual sua nota,
tirando-se a média pela nota parcial de cada prova que será
registrada no livro competente, para entrar no julgamento final
do exame.
Art. 27. Terminada a discussão da these, a commissão examinadora procederá ao julgamento, da seguinte maneira:
o) dará a nota á these e depois á defesa do candidato, tirando
a média;
ò) ajuntará á média da these a do exame pratico e a do
curso,, dividindo o resultado por três, sendo o quociente o gráo
definitivo do alumno, salvo quando este trouxer média annual
boa e que por suas provas praticas e de defesa de these mereça
distincção, caso em que a commissão poderá, independentemente da média, conferir a nota distincta merecida pelo exame.
Art. 28. A arguição da these será feita por todos os membros da banca examinadora, em presença do Ministro da Agricultura, ou do seu representante, podendo cada examinador arguir
o candidato durante 15 minutos.
Art. 29. As notas do exame serão lançadas em um livro
especialmente destinado a esse fim, contendo o nome por extenso dos examinadores, a data da realização das provas e todos
os factos que com ellas se relacionem.
§ i.° Para cada prova será feita uma acta especial.

§ 2.° O livro de actas ficará archivado na secretaria do
Instituto, e será tirada cópia das actas de exames, as quaes, depois
de authenticadas, serão enviadas ao Ministro da Agricultura.
Art. 30. Os exames de segunda época são destinados somente aos alumnos que se encontrarem nas seguintes condições:
§ i.° Aos que, tendo estado em condições regulamentares de
fazer exame em primeira época, não tenham podido comparecer
por motivo justo.
§ 2.° Aos que, havendo satisfeito todas as exigências do
curso, tenham tido o seu exame final (pratico e oral) julgado
com gráo inferior a cinco.
Art. 31. Os alumnos que obtiverem no exame de these nota
inferior a cinco, só depois de seis mezes poderão entrar com uma
nova these, sendo indispensável o certificado de frequência nos
laboratórios do Instituto.

CAPITULO IV
DA SECÇÃO DE PESQUISAS, DOS SEUS FINS E DO SEU REGIMEN

Art. 32. O Instituto manterá uma "Secção de Pesquisas",
não só concernente aos assumptos constantes das especialidades
dos seus cursos, como aos outros de interesse industrial agrícola,
a qual funccionará nos seus laboratórios, ou em cooperação com
institutos de ensino, serviços federaes, estaduaes ou municipaes,
museus, e demaes estabelecimentos technicos e industriaes, nacionaes ou estrangeiros, que mantenham serviço de cooperação
com o Instituto.
Art. 33. A Secção de Pesquisas, e tudo que com ella se
relacionar, será orientada pelo systema já em vigor em institutos
de pesquisas, que tenha serviço de cooperação, não só com escolas como com industrias, nacionaes ou estrangeiras, devendo
para isto o director do Instituto baixar instrucções especiaes,
obedecidas as seguintes bases geraes:
i." As pesquisas deverão visar exclusivamente o aproveitamento dos productos agrícolas brasileiros, sob aspecto industrial;
2.a O período mínimo de permanência de qualquer technico
nesta secção deverá ser de um anno;
3.a A escola, serviço, empreza ou fabrica que mantiver o
technico nesta secção não só se responsabilizará pelo pagamento
deste e dos auxiliares que forem julgados necessários aos seus
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trabalhos especiacs. como também pelos apparelhos ou machinas
especiaes indispensáveis ás suas. pesquisas;
4-a Os nomes dos technicos e auxiliares serão sempre submettido a aprovação do director do Instituto;
5-!l O Instituto fornecerá a esses technicos e auxiliares laboratório e material de uso commum nos laboratórios de pesquisas,
bibliotheca e outras facilidades que permitiam os trabalhos em
realização, constantes do programma anteriormente approvado;
6.a Os problemas de pesquisas devem ser orientados de modo
que não haja duplicidade de actividades, podendo entretanto, um
ou mais investigadores se occupar da resolução de um único
assumpto;
7.a Os technicos do Instituto ou os technicos particulares
que estiverem nesta secção deverão consagrar todo o seu tempo
aos trabalhos da mesma, sem prejuízo, porém, de três horas por
semana, que dedicarão a trabalhos dos cursos do Instituto, si
forem para isto designados pelo director.
S.a O horário da secção deverá ser organizado de accôrdo
com o numero de horas adoptado em outros institutos congéneres.
Art. 34. Para o provimento de logares de chefes technicos
ou auxiliares dos serviços desta secção deverão ter também preferencia os graduados por este Instituto, que demonstrarem maior
capacidade scientifica, conhecimento de línguas estrangeiras,
melhor comprehensão da honestidade scientifica e particular.
§ i.° Os logares de chefes technicos, previstos neste artigo
e nos posteriores, serão providos por profissionaes graduados
pelo Instituto e, excepcionalmente, na falta destes, por technicos
nacionaes que tenham se especializado no estrangeiro, em um
dos ramos da chimica industrial agricola, connexo á especialidade a que se consagra a secção, ou interinamente, por especialistas estrangeiros contractados, os quaes, neste caso, deverão
ter sempre como auxiliares, graduados pelo Instituto.
§ 2.° O provimento dos logares de chefes technicos por
profissionaes nacionaes ou estrangeiros, a que se refere o paragrapho aMerior, será feito por indicação do director, em relatório
dirigido ao Ministro, no qual mencionará os títulos e trabalhos
do candidato.
Art. 35. Aos profissionaes diplomados em agronomia e chimica por escolas reconhecidas pela União, que não puderem fazer

l
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um dos cursos do Instituto, será permittido trabalhar nesta secção, durante o período mínimo de um anuo, a juizo do director,
ouvido o technico sob as ordens do qual tiver de servir.
Paragrapho único. Só .no caso cm que os problemas de
pesquisas não tenham relação com os assumptos leccionados nos
cursos do Instituto, é que poderá ser dada a permissão prevista
neste artigo.
Art. 36. O Instituto poderá manter, mediante accôrdo com
os governos ou instituições estaduaes, um serviço de cooperação
scientifica e technico-industrial, visando n aproveitamento dos
productos da região em que se encontrarem e nas dos Estados
que lhe são circumvizinhos, estabelecendo outrosim o controle
technico dos seus laboratórios c do seu pessoal, assim como fiscalizará do ponto de vista technico a applicação de qualquer
auxilio que lhe for concedido pelo Ministério da Agricultura.
Art. 37. O Instituto poderá contractar outros serviços de
cooperação scientifica, dentro dos recursos que para tal fim lhe
forem concedidos, com firmas industriaes ou commerciaes.

CAPITULO V
DOS PROFIÍSSOKF.S K A U X I L I A R E S TECHNICOS

Art. 38. O corpo docente do Instituto compõe-se de dois
professores cathedraticos, sendo um para óleos vegetaes e
substancias derivadas, e o outro para tintas e vernizes, e do
chefe da secção de pesquisas industriaes agrícolas.
Art. 39. Compete ao professor cathedratico:
i°, elaborar o programma da especialidade da qual for professor e executal-o, uma vez approvado pelo conselho dos professores e technicos do Instituto;
2°, ministrar o ensino theorico e pratico dentro do programma approvado e dirigir os trabalhos technicos que lhe forem
confiados, tendo em vista as instrucções approvadas;
3°, indicar ao director os seus auxiliares technicos. escolhendo-os dentre os graduados pelo Instituto;
4°. apresentar, annualmente, antes do inicio do curso, um
relatório minucioso ao director, expondo as vantagens obtidas
pelos alumnos e os meios necessários para a exacta realização
dos fins do curso;
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5°, enviar, antes do inicio do curso, ao director, uma lista
especificando todo o material permanente e de consumo necessário aos trabalhos, de uma maneira clara, trazendo o nome do
fabricante ou catalogo em que é encontrado, preço, etc. ;
6°, ter sob a sua fiscalização todo o material que lhe for
confiado;
7°, auxiliar a manutenção da disciplina, do espirito de "Alma
Mater" dos seus alumnos e technicos sob a sua direcção;
8°, tomar parte em todas as reuniões dos professores e technicos do Instituto, quando for avisado, por escripto, pelo
director, inclusive nas mesas de exames, reuniões de formatura
de alumnos, etc.;
9°, assignar, diariamente, o livro de frequência no Instituto;
10, representar o Instituto e o director, quando for por este
designado;
n, cooperar em todos os seus actos para elevar sempre o
nome do Instituto, quer sob o ponto de vista scientifico, quer
sob o ponto de vista moral.
Art. 40. Os logares de professores cathedraticos e de chefe
da secção de pesquisas serão preenchidos mediante concurso de
títulos e documentos, em que o candidato prove não só ter feito
a especialidade a que se propõe ensinar, em uma escola, instituto,
laboratório ou estabelecimentos reconhecidos, mas também que
os trabalhos apresentados se referem aos assumptos da especialidade.
Paragrapho único. Só poderão inscrever-se no concurso os
agrónomos, chimicos e engenheiros agrónomos.
As primeiras nomeações, entretanto, serão feitas exclusivamente de accôrdo com o § i° do art. 34.
Art. 41. Os concursos do Instituto serão julgados pelo seu
corpo de professores, chefe da secção de pesquisas e pesquisadores que nella trabalhem e professores ou technicos de outras
escolas ou institutos de reconhecido valor na especialidade.
Paragrapho único. A presidência da banca examinadora
caberá ao Ministro ou ao seu representante.
Art. 42. Os professores cathedraticos são os cLefes de laboratórios das suas especialidades e os guias dos pesquisadores ou
auxiliares technicos que tiverem sob a sua direcção.

Art. 43. O chefe de secção de pesquisas incumbir-se-ha dos
outros problemas de pesquisas, referentes ás industrias agrícolas,
e terá um corpo de auxiliares technicos de accôrdo com o desenvolvimento dos trabalhos technico-industriaes do Instituto.
Art. 44. Os auxiliares technicos do Instituto são os únicos
que poderão candidatar-se aos logares de professores e chefes
effectivos de laboratório, devendo porém ter exercido os seus
logares, no mínimo, durante cinco annos consecutivos.
Art. 45. Comprehende-se por auxiliares technicos do Instituto, os assistentes, os auxiliares technicos. os analistas, os
technicos mantidos pelos serviços, officiaes ou particulares, emprezas ou fabricas, cujas funcções e obrigações, cerão fixadas
em instrucções, pelo director, tendo sempre em vista o melhor
aproveitamento technico dos seus serviços, não só nos laboratórios
mas ainda como auxiliares da administração.
Paragrapho único. Os auxiliares technicos acima mencionados só poderão ser effectivados nestes cargos, por meio de concurso de trabalhos e títulos, após uma permanência constante de
dois annos, no minimo, nos laboratórios do Instituto, tendo sempre em vista a especialidade de cada um.
Art. 46. O Instituto terá um mecanico-electncista a quem
compete:
1) comparecer, diariamente, ao Instituto, afim de dispor,
segundo as determinações dadas, tudo quanto for necessário para
as demonstrações, trabalhos e exercícios práticos, demorando-se
o tempo preciso para cabal desempenho dos serviços a seu cargo:
2) apresentar, sempre que lhe for exigido, um relatório referente aos seus trabalhos, de accôrdo com as instrucções e modelos que forem expedidos;
3) zelar pelo asseio das secções ou laboratórios que estiverem ao seu cargo, bem como pela conservação dos instrumentos,
machinas e demais apparelhos, sendo obrigado a repor ou indemnizar os que forem inutilizados por neglicencia ou erro de officio. a juizo do director;
4) auxiliar os technicos do Instituto, quando c e tornarem
necessários os seus serviços, por determinação do director;
5) incumbir-se dos serviços de electricidade, da conservação
e montagem das machinas, motores, caldeiras e demais machinarias existentes nos laboratórios do Instituo;

'
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6) ter sob sua guarda e responsabilidade o material que lhe
for confiado e o que houver requisitado para os serviços que
lhe incumbem;
7) fiscalizar o serviço do foguista e conservador de machinas. serventes e operários e encerrar o ponto dos mesmos.
Art. 47. O Instituto terá um desenhista-photographo, l
quem compete:
i) executar o trabalho de desenho para zincographia e lytographia, os de aquarella, cartographia, photographia e microphotographia, e os que lhe forem determinados uelo director,
além dos previstos nos números, i, 2, 3. 4 e 6 do art. 46.

CAPITULO

VI

L>A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO

Art. 48. O Instituto de Óleos será dirigido por um director
que será o professor cathedratico de óleos vegetaes e substancias
derivadas, sem prejuízo das funcçÕes previstas no art. 39 deste
regulamento.
Art. 49. Além do director, terá o Instituto os seguintes auxuliares effectivos, administrativos, que deverão saber, além do
portuguez, o francez e o inglez.
i — secretario;
i — bibliothecario;
i — escrevente encarregado do material, e
i — escrevente-dactylographo.
Paragrapho único. As nomeações para os cargos acima serão
feitas obrigatoriamente em caracter interino, não podendo nenhum funccionario ser effectivado sem contar pelo menos dois
annos consecutivos de exercício no cargo. Decorrido este prazo,
o director constituirá uma commissão composta de três membros,
da qual será presidente, para julgar do merecimento do candidato á effectivação tendo em vista a sua competência, tirocínio,
assiduidade e comportamento.
Ficam resalvados os direitos somente quanto ao tempo de
serviço, dos actuaes auxiliares do Curso de Especialização em
Óleos Vegetaes e Derivados.
Art. 50. Todos os demaes logares i serão preenchidos, de
accordo com o quadro approvado pelo Ministro da Agricultura
e com o decreto n. 18.088, de 27 de Janeiro de 1928.

Art. 51. Compete ao director:
1) dirigir todos os trabalhos do Instituo;
2) manter a disciplina e zelar pela fiel observância do regulamento e das instrucçÕes que forem baixadas;
3) ser o intermediário entre os professores, chefes do serviço, auxiliares technicos e administrativos, e o Ministro;
4) indicar ao Ministro o pessoal para os cargos previstos no
presente regulamento;
5) elaborar o orçamento annual do Instituto e submetter á
approvação do Ministro;
6) apresentar, annualmente, antes do inicio dos trabalhos do
Instituto, um relatório minucioso ao Ministro, expondo as vantagens obtidas pelos aluirmos e technicos, e os meios necessários
para a exacta realização dos fins do Instituto;
7) orientar e fiscalizar, rigorosamente, o serviço do Instituto, propondo ao Ministro todas as medidas que julgar necessárias, executando as de urgência reconhecida;
8) applicar as penas disciplinares, que estiverem de accordo
com as suas funcções e previstas nos regulamentos dos Institutos
congéneres;
9) assignar todos os documentos que, por sua natureza, exijam essa formalidade;
10) propor ao Sr. Ministro o seu substituto eventual, no
caso de impedimento;
11) baixar instrucçÕes- para regerem todos os trabalhos e
funcções não previstas neste regulamento, submetendo-as á
approvação do Ministro da Agricultura;
12) permanecer, durante o periodo escolar, no mínimo, dezoito horas por semana no Instituto.
Art. 52. Ao secretario compete:
1) fazer a correspondência do Instituto, em portuguez,
francez e inglez;
2) traduzir para o portuguez, a correspondência do Instituto em francez e inglez ou do portuguez para o francez e inglez;
3) ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os documentos do Instituto;
4) organizar todo o serviço da secretaria por meio de fichas
e de accordo com as determinações do director;
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5) escripturar todos os livros concernentes ao serviço do
Instituto, que estiverem ao seu cargo;
6) extrahir certidões, processar contas, informar petições e
outros papeis que lhe forem distribuídos pelo director e executar
todo o serviço de escripta e redacção official de que o director
o incumbir;
7) fazer o serviço de dactylographia que lhe competir;
8) fiscalizar rigorosamente todo o serviço dos auxiliares
administrativos e dos demaes que ficarem sob a sua fiscalização;
9) desempenhar as funcções de secretario nas reuniões dos
professores do Instituto e desempenhar commissões que o director determinar, em funcção do cargo.
Art. 53. Ao bibliothecario incumbe:
1) catalogar e ter sob a sua guarda e responsabilidade todos
os livros, revistas, documentos e objectos pertencentes á bibliotheca, velando pela conservação dos mesmos;
2) organizar as fichas da bibliotheca em portuguez, f rance/í
e inglez. de accôrdo com as instrucções e modelos recebidos;
3) traduzir para o portuguez as fichas, artigos, noticias, etc..
escriptas em francez e inglez, quando lhe for determinado;
4) dirigir todo o serviço da bibliotheca. de accôrdo com as
instrucções baixadas pelo director;
5) fazer toda a correspondência concernente á bibliotheca,
inclusive a de acquisição de livros e periódicos, de accôrdo com
as instrucções recebidas;
6) substituir o secretario nos seus impedimentos, quando
for designado.
Art. 54. Os livros e consultas da bibliotheca serão pedidos
em recibos assignados pelo consultante e lidos na sala de leitura.
§ i.° Fica prohibida a sahida de qualquer livro da bibliotheca, salvo para technicos e auxiliares do Instituto, mediante
recibo e pelo prazo de 15 dias a juizo do director.
§ 2.° Findo o prazo e não tendo sido entregue o livro constante do recibo, o bibliothecario avisará ao assignatario do recibo
para entrar com a obra levada;, dentro de cinco dias, e findo este
prazo, no caso do seu não recebimento, communicará ao director
para que faça com que dê entrada na bibliotheca a obra retirada.
§ 3.° No caso de perda de qualquer livro ou documento, o
consulente será obrigado a effectuar o seu pagamento dentro do
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prazo máximo de 30 dias, podendo o director prohibil-o de retirar
outro qualquer livro da bibliotheca.
§ 4.° No caso de não ser feito o pagamento previsto no paragrapho anterior, serão pedidas ao Ministro as providencias para
o caso, ficando, entretanto, o funccionario suspenso das suas funcções até resolução final do Ministro.
Art. 55. O horário e orientação da bibliotheca serão organizados pelo director tendo sempre em vista os interesses do
Instituto.
Art. 56. Para os logares de secretario e bibliothecario terão,
também, preferencia os graduados pelo Instituto.
Art. 57. Ao escrevente-encarregado do material incumbe:
1) receber o material destinado ao Instituto, escripturando-o
de accôrdo com os modelos adoptados no Instituto e as instrucções emanadas da Directoria Geral de Contabilidade do Ministério ;
2) registrar nos livros competentes os pedidos de material
declarando a data dos mesmos e as entrada e da descarga, de
accôrdo com as instrucções recebidas;
3) entregar o material que estiver sob a sua guarda, mediante pedido visado pelo director ou auxiliar por elle designado;
4) acompanhar, annualmente, com os auxiliares technicos o
inventario mandado levantar pela Directoria Geral de Contabilidade do Ministério, do material existente no Instituto;
5) confeccionar as fichas do material, de accôrdo com as
instrucções e modelos recebidos;
6) incumbir-se da organização da lista geral de pedidos de
material, que deva ser adquirido pelo Instituto;
7) extrahir os empenhes de despesa e registrar contas de
material;
8) fazer o serviço de dactylographia que lhe competir;
9) trazer sempre em dia toda a escripta do material e ter
sob sua guarda os livros e documentos do Instituto, que lhe
forem confiados;
10) coadjuvar o bibliothecario e o secretario sempre que
isso se tornar necessário para a boa marcha do serviço e quando
lhe for determinado pelo director.
Art. 58. Ao logar de encarregado de material poderá também concorrer um graduado pelo Instituto.
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Art. 59. Ao escrevente-dactylographo incumbe:
1) executar o serviço de dactylographia do Instituto em portuguez, francez e inglez, quando for assim determinado;
2) coadjuvar, o secretario, o bibliothecario e o escreventeencarregado do material, quando isto se tornar necessário á boa
marcha do serviço;
3) seguir as instrucções baixadas pelo director.

CAPITULO

VII

DO SYMBOLO, DO DIPLOMA E DO CERTIFICADO

Art. 6o. O symbolo do Instituto será constituído por uma
medalha de quarenta millimetros de diâmetro, tendo no anverso,
um circulo com os seguintes dizeres: Instituto de Óleos e dentro
do circulo uma roda dentada, na qual se vêem entrelaçadas duas
folhas de palmeira, ladeando uma Candeia e uma Retorta. No
reverso: Republica dos E. U. do Brasil — Ministério da Agricultura— ao alumno... matriculado sob n . . . . curso completado em. . . .
Paragrapho único. Só os alumnos graduados pelo Instituto
poderão usar as medalhas, como acima descriptas. Os professores
e demaes technicos e auxiliares poderão usar as medalhas, tendo
no reverso o nome, cargo que occupa e o anuo de entrada para
o Instituto.
Art. 61. A bandeira do Instituto terá as seguintes dimensões : dois metros de largura sobre três de comprimento, e será
de cor azul tendo atravessada em diagonal uma faixa branca de
setenta centímetros de largura, com os dizeres em azul — Institituto de Óleos — cujas letras deverão ter trinta centímetros de
dimensão.
Art. 62. Aos alumnos que terminarem o curso, em que
estavam matriculados será expedido o diploma de especialista
no assumpto em que cursou.
Paragrapho único. Os alumnos ou os technicos que terminarem os trabalhos de pesquisas determinados, após terem sido
acceitos pelo Instituto, receberão um certificado, em que constará
o ramo de pesquisas escolhido.
Art. 63. O diploma ou certificado e a medalha serão conferidos, solemnemente, em dia que será amplamente divulgado,
podendo ser dada a essa solemnidade o caracter festivo.

Art. 64. Iniciado o acto solemne, serão chamados os graduados, afim de receberm, um por um, a Medalha, o Diploma ou
o Certificado. O primeiro dos chamados fará a seguinte declaração :
"Prometto no exercício da minha especialidade só executar
actos dictados pela consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi, a confiança dos meus concidadãos, cooperar
sempre para o progresso do Instituto de Óleos, e fazer quanto
em mim couber pela grandeza moral e material do Brasil".
Os demais dirão apenas: "assim prometto".
Art. 65. O director do Instituto de Óleos ou o Ministro
ou o seu representante, depois da promessa do graduado, pronunciará as seguintes palavras: "em nome do Governo da Republica,
eu (nome) director (etc.), entrego ao Sr. (nome do graduado)
o diploma ou o certificado de especialista e m . . . e a medalha
distinctiva do Instituto.
Art. 66. Os alumnos que não puderem, por motivo justificado, a juizo do director, receber o diploma ou certificado em
acto solemne, só depois deste receberão, em dia que o director
julgar conveniente e em presença dos professores e technicos
do Instituto.
Art. 67. De todos os actos de entrega de diploma ou do
certificado e medalha será lavrado termo especial, assignado pelo
Ministro da Agricultura ou seu representante, pelo director do
Instituto, pelo secretario, pelos alumnos e pelas demaes pessoas
presentes ao. acto, dando-se delle copia authentica ao Ministério
da Agricultura.
Art. 68. Os diplomas ou certificados outorgados após os
exames finaes do curso, terão as armas da Republica, o sello do
Instituto e os seguintes dizeres: "Republica dos Estados Unidos
do Brasil", Ministério da Agricultura, Instituto de Óleos. Em
nome do Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
eu (nome e títulos do director do Instituto de Óleos), tendo
presente a acta de exames finaes do Curso de Especialização
em
realizados no dia
de
pelo Sr
natural de
nascido em
de
de
mandei passar-lhe, em virtude da autoridade que me confere o
respectivo regulamento, este Diploma de especialista em
afim de que possa exercer a sua especialidade nos Estados Unidos
do Brasil, com os direitos e prerogativas inherentes á mesma.
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Data e assignatura do director do Instituto de Óleos, do
alumno e do secretario.
Art. 69. Os alumnos dos Cursos de Chimica receberão, logo
que terminarem os seus exames finaes no Curso do Instituto,
um attestado dos exames feitos com as respectivas médias do
curso e as dos exames oraes e a de these e da sua discussão,
para que possam, mediante apresentação desse attestado, ser dispensados dos exames de especialização constituinte do seu quarto
anno e receber o diploma pela escola onde se acharem matriculados.
Paragrapho único. O attestado será passado gratuitamente.

Art. 72. Os alumnos diplomados, pelos cursos de agricultura e chimica das escolas mantidas ou subvencionadas pelo Governo da União, que obtiverem durante o curso as melhores notas
em chimica e unia vez recommendados pelas congregações das
escolas a que pertencerem, para fazer um dos cursos do Instituto,
receberão, a titulo de auxilio, uma gratificação mensal de quatrocentos mil réis durante o periodo de um anno, de I de Abril
a 31 de Março, do anno seguinte, e a passagem de ida e volta
da cidade em que a escola se encontra a esta Capital cujo numero será previsto no orçamento do Instituto.
Paragrapho único. Perderão as gratificações os que não estiverem satisfazendo ás exigências do curso ou ás previstas pelas
instrucções baixadas pelo director e approvadas pelo Ministro.
Art. 73. O Instituto ainda estipulará outros prémios escolares para os melhores alumnos e prémios especiaes para o seu
corpo technico.

CAPITULO

VIII

DOS PRÉMIOS F, AUXÍLIOS

Art. 70. Os profesisores e technicos effectivos do Instituto
escolhidos pelo Governo para fazerem estagio no estrangeiro,
com o fim de adquirir maiores conhecimentos das suas especialidades, receberão uma gratificação em moeda ouro, estipulada
pelo Ministro da Agricultura, além dos seus vencimentos integraes em moeda papel, e passagem de ida e volta do porto do
Rio de Janeiro á cidade do paiz a que se destinar.
Art. 71. Os alumnos que terminarem os seus cursos, com
grão superior a sete poderão continuar os seus trabalhos na Secção
de Pesquisas do Instituto, na qualidade de auxiliares-technicosalumnos, por um anno, recebendo os melhores alumnos uma gratificação mensal de seiscentos mil réis ou uma outra que será
estipulada pelo Ministro, tendo em vista o orçamento do Instituto.
1) terminado o intersticio anterior, serão escolhidos para
fazer estagio no estrangeiro, os alumnos que melhores trabalhes
apresentarem e demonstrarem melhores conhecimentos do idioma,
do paiz para o qual deverão se dirigir.
2) passarão de um a dois annos no estrangeiro, sujeitos ás
instrucções que lhe serão dadas pelo Instituto, e receberão uma
mensalidade em moeda ouro, estipulada pelo Ministro da Agricultura, tendo em consideração a vida em cada paiz, e passagem
de ida e volta do porto do Rio de Janeiro á cidade do paiz a
que se destinarem.

CAPITULO IX
DO BOLETIM E DAS PUBLICAÇÕES

Art. 74. O Instituto manterá um boletim sob a denominação
de Boletim do Instituto de Óleos, que não só publicará os trabalhos e pesquisas originaes do seu corpo technico (professores
e technicos), como todos os outros de interesses para o ensino
e para as industrias que se acham ao seu encargo, inclusive resumos bibliographicos, revistas geraes, traducções, etc.:
1) a direcção do boletim ficará a cargo do director ou de
outro technico por elle designado, tendo os auxiliares julgados
necessários, para que possa satisfazer os seus fins;
2) os artigos scientificos ou technicos industriaes ou outros
também de interesse para o paiz!, deverão ser publicados na secção
competente do Boletim, não só em portuguez como em inglez ou
francez para que possam ter maior divulgação;
3) o Boletim será publicado annual ou semestralmente, podendo ser até mensalmente, quando o seu desenvolvimento assim '
exigir.
Art. 75. Nenhum membro do Instituto ou alumno poderá
divulgar qualquer trabalho technico realizado nos laboratórios c
demaes dependências do Instituto senão atravéz do boletim, salvo

— 64

autorização especial do director e devidamente justificada ao Ministro da Agricultura.
Paragrapho único. O membro do Instituto ou aluinno que
proceder ao contrario do estipulado no presente artigo será automaticamente suspenso das suas funcções pelo prazo de quinze
dias, no mínimo, podendo esta penalidade ser ampliada pelo Ministro, por proposta do director.
Art. 76. Todos os membros do Instituto são obrigados a
prestar cooperação no Boletim.
Art. 77. O Instituto publicará, também, monographias, livros
didácticos applicados aos seus cursos e á secção de pesquisas,
depois de approvados pelo seu corpo teclmico.
Art. 78. Quando o trabalho previsto no artigo anterior for
da autoria de qualquer membro do Instituto, será feita a impressão
pelo próprio Instituto, não devendo a edição ser inferior a seiscentos exemplares, dos quais dois terços serão de propriedade
do autor, sendo cedido ao Instituto sem nenhuma retribuição
pecuniária o terço restante.
Paragrapho único. Só se fará esta impressão, quando o trabalho for recommendado por dois terços dos membros technicos
do Instituto, devendo qualquer voto contrario ser justificado por
escripto.
Art. 79. Quando o trabalho for julgado de mérito excepcional, o Instituto poderá tirar uma outra edição em língua
estrangeira, sendo preferíveis a ingleza e a franceza, e solicitará
ao Governo um prémio pecuniário para o autor.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 8o. Não haverá expediente no Instituto no dia 15 de
Maio, data anniversaria do Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados, que ora passa a constituir o Instituto de
Óleos, mas será realizada, em sua sede, uma conferencia publica,
por um de seus technicos, sobre os principaes trabalhos scientificos e industriaes, publicados ou executados durante o anno
anterior, concernentes ás especialidades de que se occupa o Instituto.
Art. 81. O Conselho de Professores e Technicos do Instituto, a que se refere o numero i do art. 39, será constituído,
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apenas, pelos professores e chefes technicos do Instituto. Este
Conselho technico terá suas funcções regulamentadas em instrucções approvadas pelo Ministro.
Art. 82. Quando o Governo quizer confiar, em casos especiaes, ao Instituto, a execução de qualquer trabalho não previsto
neste regulamento, depois de approvado o respectivo programma
dará um credito especial para ser empregado na sua execução.
Art. 83. O Instituto de Óleos não se incumbirá do ensino
de nenhuma outra especialidade senão as previstas neste regulamento e a sua Secção de Pesquisas será organizada de maneira
que não realize nenhuma pesquisa industrial agrícola a cargo
que não realize nenhuma pesquisa industrial agrícola que não esteja de accôrdo com a sua finalidade.
Paragrapho único. O Ministro da Agricultura baixará uma
portaria determinando quaes os assumptos industriaes agrícolas,
que ficarão subordinados á Secção de Pesquisas do Instituto de
Óleos, tomando-se por base o que propuzer nesse sentido, o
Conselho Technico a que se refere o art. 81.
Art. 84. O curso da especialidade, tintas e vernizes entrará em funccionamento em 1932.
Art. 85. O Instituto manterá cursos auxiliares, scientificos
ou technicos industriaes, cujo período será calculado pelo numero
de aulas e horas de trabalho necessários a cada uma das matérias
que o constituírem no intuito de completar o conhecimento de
assumptos necessários ao melhor aproveitamento da especialidade e das suas finalidades.
§ i.° Para esse fim poderá o Ministro da Agricultura contractar profis-sionaes especialistas em agronomia, chimica e engenharia, nacionaes ou estrangeiros, tendo em vista a especialidade
do curso a realizar.
§ 2.° O director poderá solicitar ao Ministro da Agricultura a designação, annualmente, de funccionarios technicos do
Ministério, especialistas em agronomia, chimica e engenharia,
para ministrarem cursos auxiliares.
§ 3.° Os technicos contractados ou designados deverão executar os programmas approvados pelo director do Instituto,
ouvido o conselho-technico.
o. v. 5
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§ 4-° As notas de exames desses cursos auxiliares entrarão
no calculo da média final do curso de especialização, em que o
alumno se encontrar matriculado.
§ S-° Os aluirmos destes cursos ficarão sujeitos ás mesmas
obrigações dos demaes aluirmos dos cursos regulares e terão os
mesmos direitos conferidos áquelles, quando em excursões, etc.
§ 6." Findo o curso, realizar-se-ha o exame final dos alumnos perante o director, professores e technicos do Instituto,
seguindo a orientação já prevista para os exames, e o resultado
final será registrado no livro competente.
Art. 86. O Instituto manterá, permanentemente, um Curso
auxiliar de óptica applicada.
Art. 87. O Instituto organizará, também, cursos em conferencias, relativos aos seus fins, convidando para isto, sem direito
a nenhuma remuneração, scientistas ou technicos de reconhecido
valor.
Art. 88. De accôrdo com os recursos orçamentados ou créditos especiaes destinados ao Instituto e com as leis que regularem a sua applicação, caberá ao director promover todos os
fornecimentos indispensáveis ao serviço, admittir ou dispensar
o pessoal mensalista, conceder passagens e transportes, requisitar
pagamentos e adeantamentos, e propor ao Ministro arbitramento
de diárias e ajudas de custo e as distribuições de créditos que
forem necessárias.
Art. 89. O provimento dos logares de professores cathedraticos e chefe da Secção de Pesquisas, e de auxiliares technicos,
excluídas as primeiras nomeações, terá sempre caracter interino,
devendo, porém, ser effectivados nos respectivos cargos os que
contarem dois annos consecutivos de exercício, julgados previamente por uma commissão composta de três membros especialistas, cia qual será presidente o director, a actuação e o merecimento do serventuário no desempenho das suas funcções.
Art. 90. Os professores, chefe da Secção de Pesquisas e
auxiliares technicos trabalharão no systema de tempo integral,
quando isso for adoptado para os professores das escolas superiores e chefes de laboratórios e auxiliares technicos dos institutos congéneres, e perceberão os mesmos vencimentos que tiverem estes últimos.
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Art. 91. Os profesores e demaes technicos do Instituto não
poderão acceitar commissões technicas em assumptos que não
sejam estudados no Instituto, salvo autorização especial do Ministro da Agricultura.
Paragrapho único. O director deverá sempre justificar ao
Ministro, com minudencia, as vantagens ou desvantagens dessa
autorização.
Art. 92. Os professores e demaes technicos do Instituto de
Óleos terão as mesmas vantagens estipuladas para os demaes
professores das escolas superiores mantidas pela União e technicos dos institutos congéneres, nos casos que não affectarem
o presente regulamento.
Art. 93. O pessoal do Instituto, inclusive os auxiliares technicos, gratuitos, quando em serviço fora da sede, terão direito
a ajudas de custo e diárias, de accôrdo com o que regular o
assumpto e for determinado pelo Ministro da Agricultura.
Art. 94. Os auxiliares do Instituto, a juizo do director e
tendo em vista os interesses do mesmo, poderão frequentar as
conferencias, cursos auxiliares e demaes trabalhos dos laboratórios, sem prejuízo das suas funcções, recebendo um attestado
do seu aproveitamento, após a terminação dos trabalhos feitos,
que será junto á sua fé de officio.
Art. 95. O pessoal technico e administrativo do Instituto,
a juizo do director, poderá ausentar-se durante o periodo de
férias e por um prazo por elle determinado, uma vez que a ausência não traga prejuízos ao serviço a seu cargo.
Art. 96. Os professores e technicos contractados do Instituto contarão, depois de effectivados, o tempo de serviço em que
exercerem suas funcções como contractados em estabelecimentos
federaes de chimica ou de ensino.
Art. 97. O horário dos trabalhos do Instituto e o dos seus
cursos será organizado pelo director tendo em vista a conveniência do ensino e a do serviço, obedecendo, porém, ás leis
em vigor.
Art. 98. Quando o interesse do serviço o exigir, a juizo
do director poderá ser permittido o trabalho nas dependências
do Instituto, durante as horas e dias não marcados no horário,
ficando responsável pelos damnos causados aquelle que tiver
permissão de nellas trabalhar.
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Art. 99. O livro ponto dos funccionarios será encerrado,
impreterivelmente, ]/\ de hora após as marcadas para inicio dos
trabalhos, pelo auxiliar designado pelo director.
Art. 100. Haverá no Instituto um relógio registrador para
assignalar a hora da entrada e a da sabida no fim do serviço
do pessoal technico. administrativo e aluirmos.
Paragrapho único. Uma vez assignado o ponto de entrada
nenhum funccionario poderá ausentar-se das/ dependências do
Instituto sem motivo justo, a juízo do director.
Art. 101. Emquanto o Museu do Instituto não exigir uni
encarregado especial ficará sob o encargo do desenhista-photographo.
Art. 102. O Instituto providenciará para enviar ao estrangeiro, por um prazo de dois annos, seus auxiliares e graduados,
no intuito de aperfeiçoarem os seus conhecimentos nos assumptos
de interesse do Instituto ficando elles obrigados ao regressar a
servirem no Instituto durante dois annos, como auxiliares-technicos ou assistentes, tendo em vista o aproveitamento de
cada um.
Paragrapho único. Os que não quizerem servir no Instituto,
caso possam ser aproveitados logo depois de seu regresso, serão
obrigados a restituir aos cofres públicos todas as mensalidades
recebidas.
Art. 103. Os auxiliares mencionados no artigo anterior,
terão direito, além das passagens do porto desta Capital á cidade
a que se destinarem, a um auxilio mensal, que será estipulado
pelo Ministro.
Paragrapho único. A despesa correrá pela verba que for
estipulada no orçamento do Instituto para tal fim.
Art. 104. É expressamente prohibida a entrada a pessoas
estranhas no Instituto, nas suas dependências, sem prévia autorização.
Art. 105. O Instituto de Óleos poderá ter. como auxiliarestechnicos extranumerarios, officiaes do Exercito e da Marinha,
pharmaceuticos-chimicos, quando forem para este fim designados
pelos ministros respectivos sem prejuízo das exigências do paragrapho 2° do art. 7°.
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Paragrapho único. Os pharmaceuticos-chimicos, officiaes,
civis e militares, poderão fazer os cursos auxiliares do Instituto,
sem préjuizo do paragrapho 2" do art. 7°.
Art. 106. O Instituto de Óleos poderá manter um serviço
especial de analyses para attender ás requisições de industriaes
ou outros interessados, de accôrdo com a tabeliã f i x a d a pelo
Ministro da Agricultura.
Art. 107. Emquanto a bibliotheca do Instituto não tiver dois
mil volumes, ficará a cargo do secretario, que terá o numero de
auxiliares extranumerarios contractados ou mensalistas, que for
necessário.
Art. 108. Os casos não previstos neste regulamento deverão
constar das instrucçÕes que forem baixadas e approvadas pelo
Ministro da Agricultura, á medida das necessidades.
Art. 109. O quadro do pessoal effectivo será constituído de
um director e professor cathedratico de óleos vegetaes e derivados, de um professor cathedratico de tintas e vernizes, um
chefe de secção de pesquisas industriaes agrícolas, quatro auxiliares technicos, um secretario, um bibliothecario, um mecanicoelectricista, um desenhista-photographo, um escrevente encarregado do material e um escrevente dactylographo.
Art. 110. () professor cathedratico de óleos vegetaes e derivados, que é o director do Instituto, perceberá além dos vencimentos de cathedratico mais uma gratificação, pela funcção de
director.
Art. i i i . O pessoal administrativo do Instituto será o que
pertence actualmente ao Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados e perceberá, os vencimentos da tabeliã annexa.
Paragrapho único. As nomeações desse pessoal serão em
caracter interino, dependendo a sua effectivação do preenchimento das exigências do art. 49.
Art. 112. Revogam-se as disposições em contrario.
Tabeliã de vencimentos a que se refere o art. 109
Director e professor cathedratico de óleos vegetaes
e derivados
Professor cathedratico de tintas e vernizes
Chefe de secção de pesquisas industriaes agrícolas
Um auxiliar technico
Um auxiliar..

Vencimentos

24:000$000
18:000$000
18:000$000
10:800f000
8 :400$000
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Mccanico-electricista
Desenhista-photographu
Secretario
Escrevente encarregado do material.
Escrevente dactylographo

9:600$000
7:200$000
8 :4QO$000
8:400$000
8:400$000

Agricultura e Medicina Veterinária e ao qual se refere o art. 6°,
lei n. 5.619, de 24 de Dezembro de 1928, nas instrucções que com
esta baixam, assignadas pelo director da mesma escola.
Rio de Janeiro, 8 de Março de 1929. — Gcnriniano Lyra
Castro.

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1931.
J. P. de Assis Brasil.
Ministro de listado da Agricultura.

DECRETO N. 20.750, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1931

Abre ao Ministério da Agricultura o credito espetíial de l :120$000, para indemnizar o
Hospital de Prompto Soccorro, de despesas
feitas com o tratamento e hospitalização do
auxiliar technico do Curso de Especialização
em Óleos Vegetaes e Derivaldos, Osório Cost's,
em consequência de accidente de trabalho.

O Chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados
Unidos do Brasil, usando das attribuiçÕes contidas no art. Io do
decreto n. 19.398, de n de Novembro de 1930, decreta:
Artigo único. Fica aberto ao Ministério da Agricultura o
credito especial de i :i2O$ooo (um conto e cento e vinte mil
réis), afim de indemnizar o Hospital de Prompto Soccorro, de
despesas feitas com o tratamento e hospitalização do auxiliar
technico do Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados,, annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária, Osório Costa, em consequência de accidente de trabalho.
Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 1931, 110° da Independência e 43° da Republica.
(ii-.Tuuo VARGAS.
J. F. de Assis Brasil.
PORTARIAS :

O Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, Industria e Commercio, em nome do Presidente da Republica:
Resolve approvar, para regerem o Curso de Especialização
de Óleos Vegetaes e Derivados, annexo á Escola Superior de

Tendo o Congresso Nacional consignado verba, no exercício de 1929, destinada ao pagamento do pessoal technico contractado para o Curso de Especialização de Óleos Vegetaes e
Derivados, e para o funccionamento do Laboratório de Óleos,
annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária,
conforme consta do art. 6°, da lei n. 5.619, de 24 de Dezembro
de 1928, resolve baixar as seguintes instrucções pelas quaes se
regerá o funccionamento do respectivo curso e do laboratório:
Art. i.° O Curso de especialização em Óleos Vegetaes e
substancias derivadas, com sede na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária tem por fim ministrar a alta instru(cão profissional technica especializada, referente á industria dos
óleos vegetaes e substancias derivadas, aos agrónomos, chimicoí
industriaes e engenheiros-agronomos diplomados pelas escolas
reconhecidas pela União.
Art. 2.° Será ministrado no Laboratório de Óleos, annexo,
que deverá estar sempre apparelhado de installações capazes de
corresponderem as exigências do ensino, quer sob o ponto de
vista de pesquisas scientificas, quer sob o ponto de vista de pesquisas technico-industriaes.
Art. 3." A direcção do Laboratório de Óleos, annexo, ficará
subordinada ao technico especialista, para dar o Curso de Especialização em Óleos Vegetaes .e substancias derivadas.
Art. 4.° O anno lectivo começará a T de Abril e terminará
a 23 de Novembro com 10 dias de férias, de 20 a 30 de
Junho.
Art. 5.° As matriculas estarão abertas de 16 a 31 de Mraço
Paragrapho único. Não haverá alumnos ouvintes.
Art. 6.° Para ser admittido á matricula, o candidato deverrí
provar:
i°, ser vaccinado e não soffrer de doenças contagiosas:
2°, ter sido diplomado em agronomia, engenharia agronómica ou chimica industrial.
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Paragrapho único. O alumno do 4° anno do Curso de Chimica Industrial poderá também obter matricula para o effeito
• da especialização a que se refere o regulamento do alludido curso,
desde que faça prova daquella circumstancia.
Art. 7.° Terão preferencia á matricula os candidatos já diplomados e que não poderão passar de 10, nos dois primeiros
annos.
Art. 8." A matricula do Curso de Especialização será gratuita, devendo, entretanto, o candidato depositar na Secretaria
da Escola, a quantia de 100$ (cem mil réis), para satisfazer aos
prejuízos causados em apparelhos, machinas, vidrarias, drogas
e demais material de laboratório.
§ i.° O alumno, na ultima quinzena de Julho receberá contn
de seu debito para com o Laboratório, para que possa até o dia
10 de Agosto, no máximo, completar o novo deposito, que poderá continuar a ser o primeiro, no caso de nada ter que descontar.
§ 2° O alumno é responsável por todos os prejuizos causados, por elle ou por culpa ou negligencia sua, ao Laboratório
de Óleos, não podendo receber o certificado do curso emquanto
não saldar o seu debito com a escola.
Art. 9." A frequência do curso é obrigatória, não podendo
nenhum alumno submetter-se a exame ou receber qualquer certificado do curso, sem que tenha completado e sido acceitos todos
os trabalhos práticos determinados, com gráo superior a cin o,
que será, também!, o mínimo para os relatórios, provas escriptas,
questionários, exposições sobre experiências ou trabalhos realizados, sobre excursões, provas praticas, oraes, etc.
Paragrapho único. O alumno poderá fazer o exame fina!
para obtenção do certificado do curso, em segunda época, uma
vez que tenha satisfeito, em primeira época, todas as exigências
para inscripção do exame final.
Art. 10. O exame final constará de uma demonstração pratica feita pelo candidato, que deverá responder aos problemas
apresentados e á arguição feita, no sentido de bem demonstrar
o seu aproveitamento na especialidade; e de uma these que versará sobre um problema, previamente distribuído pelo lente do
curso, devendo o alumno apresental-a, acompanhada de documeu-
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tacão comprobativa de todas as experiências realizadas para alcançar a conclusão final.
Art. ii. Os alumnos do curso são obrigados a fazer excursões praticas em estabelecimentos industriaes de óleos e substancias derivadas.
Art. 12. Ao technico especialista, que é o lente do curso e
director technico do Laboratório de Óleos, annexo, compete:
a) elaborar o programma do curso e executal-o, uma vez
examinado e discutidos pelo director da escola e approvado pelo
Ministro da Agricultura;
b) Ministrar o ensino theorico e pratico, e dirigir todos os
trabalhos concernentes ao Curso e Laboratório a elle subordinado;
c) indicar os auxiliares necessários ao bom funccionamentci
do Curso e Laboratório de Óleos, auxiliando a administração da
escola na manutenção da disciplina e do bom funccionamento
do curso;
d) apresentar, annualmente, antes do inicio do curso, uin
relatório minucioso ao director, expondo as vantagens obtidas
pelos alumnos e os meios necessários para a exacta realização
dos fins do curso;
c~) orientar e fiscalizar, rigorosamente, o serviço do Laboratório de Óleos;
/) ter sob a sua fiscalização todo o material do laboratório;
(j) submetter ao director da Escola os casos não previstos
nestas instrucções, que dependem da sua approvação, devidamente informados.
Art. 13. Ao assistente technico incumbe:
i°, comparecer diariamente ao laboratório, a f i m de dispor,
segundo as determinações do technico especialista!, tudo quanto
for necessário para as demonstrações, trabalhos e exercidos
práticos, permanecendo no laboratório o tempo preciso para o
cabal desempenho dos serviços a seu cargo;
2°, assistir as aulas theoricas e praticas, realizando as demonstrações experimentaes determinadas;
3°. executar os trabalhos práticos que lhes forem cDmmettidos, mesmo no período de férias;
4°, guiar e fiscalizar os alumnos em seus trabalhos práticos,
seguindo as instrucções que lhes forem ministradas;
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5°, apresentar diariamente o relatório, referente aos trabalhos dos aluirmos, seguindo as instrucções e modelos recebidos:
6". zelar pelo asseio do laboratório1, bem como pela conservação dos instrumentos e apparelhos, sendo obrigado a substituir os (|ue forem inutilizados por negligencia ou erro do officio,
a juizo do technico;
7°, auxiliar o technico especialista na fiscalização de todos
os seus serviços no laboratório de óleos, de accõrdo com as itistrucções por elle dadas ;
8°, substituir o technico especialista em seus impedimentos
seguindo as instrucções por elle dadas ;
9°, repetir os assumptos desenvolvidos em aulas theoricas
e praticas, quanto for por elle assim determinado, de accrrdo
com as instrucções recebidas;
10. ter sob a sua guarda todo o material do laboratório.
Art. 14. Ao auxiliar-technico compete:
i°, comparecer, diariamente, ao Laboratório, afim de dispor,
segundo as determinações dadas, tudo quanto for necessário para
as demonstrações, trabalhos e exercícios práticos, demorando-se
no laboratório o tempo preciso para o cabal desempenho dos serviços a seu cargo;
2°, apresentar, diariamente, o relatório, referente a seus trabalhos, de accõrdo com as instrucções e modelos recebidos;
3", zelar pelo asseio do Laboratório, bem como pela conservação dos instrumentos, machinas e demais apparelhos, sendo
obrigado a substituir os que forem inutilizados por negligencia
ou erro de o f f i c i o , a juízo do director technico;
4°. auxiliar o technico especialista e o assistente-technico nos
seus trabalhos ;
5°, incumbir-se dos serviços de electricidade, da conservação
e montagem das machinas, motores, caldeiras e demais machinario existente no Laboratório;
6°, ter sob a sua guarda e responsabilidade o material que
lhe for confiado.
Art. 15. Ao auxiliar-archivista incumbe:
i", confeccionar as fichas do laboratório, de accòrdo com as
instrucções e modelos recebidos;
2°. organizar, em livro especial, uma relação dos| objectos
pertencentes ao laboratório e registrar em outro livro, os pedidos,
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declarando a data dos mesmos e as da entrada e da descarga, de
accõrdo com as instrucções recebidas;
3°, incumbir-se de todo o archivo do Curso e Laboratório ;
4°, auxiliar o auxiliar-dactylographo quando isso se tornai
necessário para a boa marcha do serviço.
Art. 16. Ao auxiliar-dactylographo incumbe:
i°, executar o serviço de dactylographia. do curso e laboratório, em portuguez, francez e inglez, quando for assim determinados ;
2°, coadjuvar o auxiliar-archivista, quanto isso se tornar necessário á boa marcha do serviço.
Art. 17. Os casos não previstos nestas instrucções poderão
ser resolvidos pelo director da escola, com recurso obrigatório
para o Ministro. — L>r. Artidonio Pítnijiloiia, director.
O Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, Industria e Commercio, em nome no Presidente da Republica: ('*)
Resolve, tendo em vista o art. 6° da lei n. 5.610, de 24 de
Dezembro de 1928 e art. 6° da lei n. 5.753, de 27 de Dezembro
de 1929, approvar as instrucções para regerem o Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados, annexo á Escola
Superior de. Agricultura e Medicina Veterinária, que com esta
baixam assignadas pelo director da referida escola, ficando sem
effeito as instrucções anteriores.
Rio de Janeiro, 12 de Março de 1930. — Gcininiano Lyra
Castro.
Instrueções para regerem o Curso de especialização em Óleos Vegetaes e Derivados, annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária

CAPITULO J
J)0 Cl-RSO li SKCS F I N S

Art. i." O Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e
Derivados, annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária, com sede no Districto Federal, tem por fim ministrar
a alta instrucção profissional technica especializada, referente á
industria dos óleos vegetaes e substancias derivadas, aos agro
(*) Diário Official de 13 de Mnrço de 1929;.
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nomos, chimicos industriaes e engenheiros agrónomos diplomados
pelas escolas reconhecidas pela União.
" Art. 2." Será ministrado nos laboratórios pertencentes ao
mesmo Curso, os quaes deverão estar sempre apparelhados de
installações capazes de corresponder ás exigências do ensino,
assim sob o ponto de vista de pesquisas scientificas. como sob o
de 'pesquisas technico-industriaes.

§ 2." No caso de haver maior numero de alumnos para a
matricula do que o estipulado, terão preferencia os que apresentarem melhores certificados de conhecimentos scientificos e fácil
manejo das línguas estrangeiras.
l "ara o julgamento dessa condição, será designada, pelo dirertor da Escola uma banca examinadora, com approvação do
Ministro da Agricultura.
Art. 8.° Poderão ter matricula alumnos ou diplomados estrangeiros quando os certificados ou títulos por elies apresentados
forem equivalentes aos exigidos dos nacionaes, a juízo do director!, com recurso para o Ministro.
Paragrapho único. Quando se tratar de technicos estrangeiros, enviados officialmente, pelos seus governos, a matricula
do Curso só poderá ser effectivada mediante determinação >lo
Ministro da Agricultura.
Art. 9.° A matricula será feita por meio de requerimento
ao director da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, assignado pelo próprio candidato, pae ou tutor, ou por
procurador legalmente constituído, salvo o caso do paragrapho
único do art. 8°.
Art. 10. A matricula do Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados, annexo, será gratuita, devendo, entretanto,
o candidato depositar no Laboratório de Óleos, a quantia de
TOO$OOO (cem mil réis), para satisfazer aos prejuízos causados
em apparelhos. machinas, vidrarias,, drogas c demais material de
laboratório, a juizo do technico.
§ i.° O alumno. na ultima quinzena de Julho, receberá conta
do seu debito para com o Laboratório, a f i m de que possa, i.'fo dia 10 de Agosto, no máximo, completar o novo deposito, que
poderá continuar a ser o primeiro no caso de nada ter que descontar.
§ 2." O alumno é responsável por todos os prejuízos causados, por elle ou por culpa ou negligencia sua, aos laboratórios
do Curso, não podendo receber qualquer certificado, emquanto
não saldar o seu debito.
Art. ii. A frequência do Curso é obrigatória, não podendo
nenhum alumno sumetter-se a exame ou receber qualquer ceitificado do Curso, sem que tenha completado e sido acceitos todos
os trabalhos práticos determinados, com gráo superior a cinco,

CAPITULO JI
DA DIRECÇÃO

Art. 3." A direcção do Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados, annexo, será exercida pelo technico especialista, para isso contractado, com o titulo de director technico.

CAPITULO III
DA MATRICULA E DO REGIMEN DO CURSO

Art. 4.° O anno lectivo começará a i de Abril e terminará
a 23 de Novembro, com 15 dias de férias, de 16 a 30' de Junho.
Art. 5.° As matriculas estarão abertas de 16 a 31 de Março.
até ao meio dia, na Secretaria da Escola Superior de Agricultura
e Medicina Veterinária.
Paragrapho único. Não haverá alumnos ouvintes.
Art. 6." Para ser admittido á matricula, o candidato deverá provar:
i*, ser vaccinado e não soffrer de doenças contagiosas;
2", ser diplomado em agronomia, engenharia agronómica ou
chimica industrial.
Paragrapho único. O alumno do 4° anno dos cursos de
Chimica Industrial mantidos ou subvencionados pelo Governo ta
União, poderá obter matricula para o effeito da especialização a
que se refere o regulamento do alludido curso, desde que faca
prova daquella circumstancia.
Art. 7." Terão preferencia á matricula os candidatos já diplomados, não podendo o numero de matriculado passar de dez,
nos dois primeiros annos.
§ i.° Depois de 1931, o numero de matriculados será estipulado, annualmente, pelo Ministro, tendo sempre em vista a
capacidade dos laboratórios e a efficiencia do ensino.

— 78 —

que será, também, o minimo para os relatórios, provas escriptas,
questionários, exposições sobre experiências ou' trabalhos realizados, sobre as excursões, provas praticas, oraes, etc.
Art. 12. Ao alumno matriculado será expedido um cartão
de identidade, com a indicação do Curso e assignado pelo direccor
da Escola, pelo director technico do Curso e pelo secretario da
Escola.
Art. 13. Os estudos constarão de licções theoricas e aulas
praticas, quer nos laboratórios do Curso, quer em visitas a fabricas e excursões sicentificas, conferencias ou cursos trimestraes
sobre assumpto de interesse para o Curso.
Art. 14. As licções theoricas, em numero de três por semana,
serão ciadas em dias alternados e deverão durar 45 minutos.
Art. 15. Os trabalhos de laboratório terão a duração de dez
horas, no minimo, por semana, quando se tratar da especialidade.
Art. 16. O programma do Curso será apresentado á Dírectoria da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária,
para os effeitos do § i° do art. 31.
Art. 17. Os alumnos do Curso, quando em excursões ou em
estágios, terão direito, além do transporte, a uma diária estipulada pelo Ministro.
Art. 18. Haverá tantas provas escriptas e oraes, questionários, etc., quantos forem julgados necessários para o conhecimento do aproveitamento dos alumnos, cujas notas serão expressas em; gráos com os seguintes valores: o a 3, nota má;
4 a 5, sof frivel 5 6 3 9 , boa; 10, óptima.
§ i.° Ao alumno, que faltar a qualquer das provas, será
dado gráo zero, salvo por motivo justo, a juizo do lente.
§ 2.° Quando o alumno faltar a uma das provas por motivo justificado, scr-lhe-ha concedido fazel-a em dia previamente
marcado, de modo que tenha cada alumno o mesmo numero de
notas.
Art. 19. No calculo das médias, as fracções serão computadas para classificação dos alumnos.
Paragrapho único. O alumno que tiver média inferior a
cinco, perderá o anno, não podendo fazer exame ern segunda
época.
Art. 20. As médias annuaes influirão no julgamento das
exames, da maneira indicada no capitulo seguinte.

Art. 21. Os alumnos do curso são obrigados a fazer excursões praticas em estabelecimentos industriaes de óleos e substancias derivadas, laboratórios especializados, etc.

CAPITULO IV
DOS EXAMES

Art. 22. l l a \ e r á duas épocas de exames, começando uma no
primeiro dia útil de Dezembro e a outra na segunda quinzena
de Março.
Paragrapho único. Os exames práticos e de the?e terão inicio, impreterivelmente, no primeiro dia útil de Dexembro.
Art. 23. A banca examinadora será constituída do lente do
Curso, do director de estudo do Curso de Chimica Industrial cia
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, fie n n:
de um professor do Curso, designado pela directoria da Escola
ou do próprio director, caso elle o perfira.
§ i." Quando o alumno do Curso de Especialização, anncxo,
pertencer ao corpo discente de outra escola official ou officializada, o director poderá solicitar que essa escola designe um
professor para fazer parte da banca.
§ 2.° A presidência da banca de defesa de these caberá ao
Ministro ou ao seu representante.
Art. 24. O exame final constará de uma prova pratica e de
uma these que versará sobre uni problema previamente distribuído pelo lente do Curío. devendo o alumno apresental-a até
o dia 14 de Novembro, acompanhada de documentação comprobativa de todas as experiências realizadas para alcançar a conclusão final.
Art. 25. A prova pratica precederá a oral e será eliminatória, durando o tempo que for julgado necessário pela banca
examinadora.
Art. 26. As provas serão julgadas separadamente por todos
os lentes da commissão examinadora, dando cada qual sua nota,
sendo tirada a média pela nota parcial de cada prova.
. Art. 27. Terminada a discussão da these, a commissão examinadora procederá ao julgamento dos alumnos. da seguinte
maneira:
a) dará a nota á these e depois á defesa do candidato, tirando a média;
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b) ajuntará a média da these á do exame pratico e â do
curso, d i v i d i n d o o resultado por três, sendo o quociente o giáo
definitivo do alumno, salvo quando este trouxer média annual
boa e que por suas provas praticas c de defesa de these mereça
distincção. caso em que a commissão poderei, independentemente
da média, conferir a nota distincta merecida pelo exame.
Art. 28. A arguição da these será feita por todos os membros da banca examinadora, em presença do Ministro da Agri.xaltura ou cio seu representante, podendo os examinadores arguir
o candidato durante 15 minutos cada um.
Art. 29. As notas dos exames serão lançadas eir um livro
especialmente destinado a esse fim. contendo o nome por extenso
dos. examinadores, a data cia realização das provas e todos os
factos que com ellas se relacionem.
§ i.° Fará cada prova será feita uma acta especial.
§ 2." ( ) livro de actas será enviado á Secretaria da Escola
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária para ser tirado
cópia das actas de exames, depois de authenticadas, serão devolvidas ao archivo do curso, onde ficarão archivadas.
Art. 30. Os exames de segunda época são destinados somente aos alumnos que se encontrarem nas seguintes condições:
§ i.° Aos que, tendo estado em condições regulamentares
de fazer exame de primeira época, não tenham podido comparecer por motivo justo.
§ 2." Aos que havendo satisfeito todas as exigências do
curso, tenham tido a sua these julgada com gráo inferior a cinco
em primeira época, devendo entregar uma nova these até o dia
15 de Março.

3°, indicar os auxiliares necessários ao funccionamento do
curso;
4°, auxiliar a administração da escola na, manutenção da
disciplina;
5°, apresentar, annualmente, antes do inicio do curso um
relatório minucioso ao director, expondo as vantagens obtidas
pelos alumnos e os meios necessários para a exacta realização
dos fins do curso;
6°. orientar e fiscalizar, rigorosamente, o servço do curso
inclusive examinar as contas de fornecimentos e visal-as, para
serem remettidas á directoria da escola, depois de convenientemente registradas nos livros competentes, quando este material
for adquirido pela sub-consignação votada pelo Congresso Nacional, para, manutenção do curso e laboratórios;
7°, requisitar ao director todo o material necessaro aos trabalhos cio curso, pela sub-consignação 1 competente ;
cS°, ter sob a sua fiscalização todo o matéria] dos laboratórios ;
9°. communicar ao director da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária as faltas disciplinares dos alumnos
e as dos auxiliares do Curso, para que lhes sejam applicadas as
^enas regulamentares, com recurso para o Ministro da Agricultura, quando se fizer necessário;
TO. assignar toda a correspondência e documentos do Curso
e laboratórios;
11. submetter, por intermédio do director da Escola, ao
Ministro da Agricultura, os casos não previstos nestas instrucções, que dependem da sua approvação, devidamente informados ;
12, tomar parte na reunião do conselho dos professores do
curso de chimica industrial agrícola da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, quando convidado pelo director
da escola.
Art. 32. Ao assistente technico compete:
i", comparecer diariamente ao laboratório1, afim de dispor,
segundo as determinações do lente do Curso, tudo quanto for
necessário para as demonstrações, trabalhos e exercícios práticos, permanecendo no laboratório o tempo preciso para o caba',
desempenho dos serviços a seu cargo;

CAPÍTULO V
DO TECHNICO E DOS AUXILIARKS

Art. 31. Ao technico especialista, que é o lente e director
technico do Curso de Óleos, annexo, compete:
i°, elaborar o programma do curso e executal-o. uma vez
examinado e discutido pelo director da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e approvado pelo Ministro da
Agricultura;
2", ministrar o ensino theorico e pratico e dirigir todos os
trabalhos concernentes ao curso;

o. v- 6
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2°, assistir as aulas theoricas e praticas, realizando as demonstrações experimentaes determinadas;
3°. executar os trabalhos práticos que .lhe forem commettidos.
mesmo no periodo das férias;
4", guiar e fiscalizar os alumnos em seus trabalhos práticos,
seguindo as instrucções que lhe forem 1 ministradas;
5°, apresentar, diariamente, o relatório referente aos trabalhos dos alumnos. seguindo as instrucções e modelos recebidos:
6°, zelar pelo asseio do laboratório, bem como pela conservação dos instrumentos e apparelhos, sendo obrigado a substituir
os que forem inutilizados por negligencia ou erro do officio, a
juizo do technico;
7°. auxiliar o technico especialista na fiscalização de todos
os seus serviços no Curso, de accôrdo com as instrucções por elle
dadas;
8°, substituir o technico especialista em seus impedimentos,
seguindo as suas instrucções; .
9°, repetir os assumptos desenvolvidos em aulas theoricas e
praticas quando pelo technicol, for assim determinado, de accôrdo
com as instrucções recebidas;
10, ter sob a sua guarda e responsabilidade todo o matéria'
c|iie lhe for confiado;
u. acompanhai", annualmente, o levantamento do inventario
de todo o material pertencente ao Curso, com o auxiliar archivista, de accôrdo com as instrucções emanadas da directoria da
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.
Art. 33. Ao auxiliar technico compete:
i°, comparecer, diariamente, ao laboratório, afim de dispor
segundo aos determinações dadas, tudo quando for necessário
para as demonstrações, trabalhos e exercícios práticos, demorando-se o tempo preciso para o cabal desempenho dos serviços a
seu cargo;
2°. apresentar, sempre que for preciso, um relatório referente a seus trabalhos, de accôrdo com as instrucções e modelos
recebidos;
3°, zelar pelo asseio do laboratório, bem como pela conservação dos instrumentos, machinas e demais apparelhos, sendo
obrigado a substituir os que forem inutilizados por negligencia
ou erro do officio, a juizo do director technico;
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4°, auxiliar o technico especialista e o assistente technic>>
nos seus serviços;
5°, incumbir-se dos serviços de electricidade, da conservação
e montagem das machinas, motores, caldeiras e demais machi
nario existente nos laboratórios do Curso;
6°, ter sob a sua guarda e responsabilidade o material que
lhe for confiado;
7". fiscalizar o serviço do foguista e conservador de machinas. serventes e operários e encerrar o ponto dos mesmos.
Paragrapho único. Os paragraphos 5" e 7° só se referem ac
auxiliar technico que for incumbido dos serviços nelles concernentes.
Art. 34. Ao auxiliar da Bibliotheca e Museu,, incumbe:
i", catalogar e ter sob a sua guarda e responsabilidade todos
os livros, revistas, documentos e objectos pertencentes a Bibliotheca, zelando pela conservação dos mesmos;
2°, organizar as fichas da bibliotheca em portugeuz, francez
e inglez, de accôrdo com as instrucções e modelos recebidos;
3°, traduzir para o portuguez as fichas, artigos, noticias,
etc., escriptas em francez e inglez, quando lhe for determinado;
4°. organizar o Museu do Curso, de accôrdo com as instrucções dadas;
5°, extrahir certidões technicas e informar papeis que lhe
forem distribuídos pelo director-technico;
6°, fazer a correspondência do Curso, de accôrdo com as
instrucções dadas pelo director-technico.
Art. 35. Ao auxiliar-archivista, incumbe:
i°, receber o material destinado ao curso, escripturando-c
de accôrdo com as instrucções emanadas da Directoria Geral
de Contabilidade do Ministério;
2°, registrar nos livros competentes os pedidos de material,
declarando a data dos mesmos e as da entrada e da descarga,
de accôrdo com as instrucções recebidas;
3°, entregar o material que tiver sob a sua guarda, mediante
pedido visado pelo technico especialista;
4°, acompanhar, annualmente, com o assistente technico, o
inventario mandado levantar pelo director da Escola Superior
Agricultura e Medicina Veterinária, do material existente no
Curso;
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5°, confeccionar as fichas dos laboratórios de accôrdo com
as instrucções e modelos recebidas;
6°, incumbir-se de todo o archivo do Curso e laboratórios;
7°, coadjuvar o auxiliar da bibliotheca e museu, sempre que
isso se tornar necessário para a boa marcha do serviço e quando
lhe for determinado pelo technico especialista.
Art. 36. Ao auxiliar-dactylographo incumbe:
i", executar o serviço de dactylographia, do Curso e laborarios. em porínguez, francez e inglez. quando for assim determinado ;
2°, traduzir para o portuguez. a correspondência do Curso,
em f rancez e inglez ou do portuguez para o f rancez e o inglez;
3", coadjuvar o auxiliar da bibliotheca e museu e o auxiliararchivista, quando isso se tornar necessário á boa marcha do serviço e lhe for indicado pelo technico especialista.

do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi, a confiança
dos meus concidadãos, cooperar sempre para o progresso (Io
Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados, e fazer
quando em irijim couber pela grandeza moral e prosperidade do
Brasil". Os demais dirão apenas: "assim prometto".
Art. 41. A directoria da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária ou o Ministro da Agricultura ou o seu
representante, depois da promessa do graduado, pronunciará as
as seguintes palavras: "em nome do Governo da Republica, eu
( n o m e ) director (etc.), entrego ao Sr. (nome do graduado) o
certificado de especialista em óleos vegetaes e derivados, e a
medalha distinctivo do seu cargo.
Art. 42. Os r,lumnos que não puderem, por motivo justificada, a juízo do director, receber o certificado em acto solemne,
só depois deí-ie o receberão, em dia que o director julgar conveniente e em presença do director-technico do Curso e de dois
orofessores da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.
Art. 43. De todos os actos de entrega de certificado e medalha será lavra,do termo especial, assignado pelo Ministro da
Agricultura ou pelo seu representante, pelo director da Escola,
pelo director-technico do Curso, pelo secretario, pelos aluirmos
e pelas as demais pessoas presentes ao acto, dando-se delle cópia
authentica ao archivo do Curso.
Art. 44. Os certificados outorgados após os exames finaedo Curso e recepção da medalha terão as armas da Republica,
o sello do curso e os seguintes dizeres: ''Republica dos Estados
Unidos do Brasil. Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e
Derivados annexo á Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária. Em nome do Governo da Republica dos Estados.
Unidos do Brasil, eu (nome e títulos do director da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária), tendo presente
a acta dos exames finaes do Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados,, realizados no d i a . . . d e . . . Pelo Sr....
natural d e . . . nascido e m . . . d e . . . d e . . . . ma.ndei passar-lhe,
em virtude da autoridade que me conferem as respectivas Instrucções,. este certificado de especialista em óleos vegetaes e
derivados, a f i m de que possa exercer a sua especialidade nos

CAPITULO VI
DO SYMTiOLO E DO C E R T I F I C A D O

Art. 37. O symbolo do Curso será constituído por uma medalha de quarenta millimetros de diâmetro, tendo no anverso uni
circulo com os seguintes dizeres: Curso de Especialização em
Óleos Vegetaes e Derivados, e dentro do circulo uma roda, dentada, na qual se vê entrelaçadas duas folhas de palmeiras, ladeando uma Candeia e uma Retorta. No reverso: Mmisterio da
Agricultura, Industria e Commercio— Ao alumiio Matriculado
sob o n . . . . Curso completado e m . . .
Paragrapho único. Só os aluirmos graduados por este Curso
poderão usar as medalhas, como acima descriptas.
Art. 38. Aos aluirmos que terminarem o curso será expedido o respectivo certificado de especialista em óleos vegetaes e
substancias derivadas.
Art. 39. O certificado e a medalha serão conferidos solemnemente, em dia que será amplamente divulgado, podendo os
alumnos, se quizerem, dar a essa solemnidade o caracter festivo.
Art. 40. Iniciado o acto solemné, serão chamados os graduados, afim de receberem, um por um, a medalha e o certifica,do. O primeiro dos chamados fará a seguinte .declaração:
"Prometto no exercício da minha especialidade em óleos
vegetaes e derivados só executar actos dictados pela consciência
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Data e assignatura do director da Fscola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, do director-technico do curso,
do alumno e do secretario da Escola.
Art. 45. Os aluirmos dos cursos de chi mica industrial, mantidos ou subvencionados pelo Governo da União, receberão, logo
que terminarem os seus exames finaes no Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e Derivados, um a,ttestado do exame
feito com as respectivas médias do curso e dos exames práticos
da these e da sua discussão, para que possam, mediante apresentação desse attestado. serem dispensados dos exames de especialização constituinte do seu quarto anno e receber o diploma de
chimico industrial, pela escola onde se acharem matriculados.
Paragrapho único. O attestado será passado gratuitamente.
CAPITULO Vil
DISPOSIÇÕES GIÍRAES

Art. 46. É expressamente prohibida a entrada de pessoas esestranhas ao Curso, nas suas dependências, sem prévia autorização.
Art. 47. O horário dos trabalhos do curso, laboratórios, bi •
bliotheca e archivo, será approvado pelo Ministro da Agricultura,
tendo em vista a conveniência do ensino e a do serviço, quande
tiver de approvar o progranima do Curso, de accôrclo com c
§ i" do art. 31.
Art. 48. O livro do ponto será encerrado, impreterivelmente,
YÍ, de hora após a marcada para inicio dos trabalhos, pelo assistente-technico e, na falta deste, pelo auxiliar designado pelo
director-technico.
Art. 49. Os livros a consultar na Bibliotheca serão pedido.;
em recibo assignado pelo consulente e lidos na sala de leitura.
§ i." Fica expressamente prohibida a sabida de qualquer
livro da bibliotheca. salvo para os technicos e auxiliares, do Curso,
mediante recibo e pelo prazo máximo de 15 dias, a juizo do
director-technico.
§ 2.° Findo o prazo de 15 dias e não tendo sido entregue o
livro constante no recibo, o auxiliar da bibliotheca e museu avisará ao assignatario do recibo para entrar com a obra levada
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dentro de 5 dais e indo este prazo, no caso do seu não recebimento, communicará ao director-technico para que faça com que
dó entrada na Bibliotheca a obra retirada.
§ 3.° No caso de perda de qualquer livro ou documento o
consulente será obrigado a effectuar o seu pagamento dentro dT
prazo máximo de 30 dias, podendo o director-technico prohibil-o
de retirar outro qualquer livro da bibliotheca.
§ 4." No caso de não ser feito o pagamento do paragrapoh
anterior, serão pedidas ao director da Escola providencias para c
caso, podendo ser mesmo levado ao conhecimento do Ministro
da Agricultura, sempre que for necessário.
Art. 50. Não haverá expediente 110 Curso c laboratórios no
dia 15 de Maio, data anniversaria da sua inauguração.
Art. 5 1 . Quando o interesse do ensino exigir, a juizo do
director-technico do Curso, poderá ser permittido o trabalho nas
dependências deste durante as horas e dia,s não marcados no horário, ficando responsável pelos damnos causados, o auxiliar ou
alumno que tiver permissão de nellas trabalhar.
Art. 52. Haverá no curso um relógio registrador para assignalar a hora de entrada e a da sabida no f i m do serviço, dos
alumno» e dos auxiliares.
Paragrapho único. Uma vez a,ssignado o ponto de entrada
não poderá nenhum auxiliar ou alumno ausentar-se das dependências do Curso sem motivo justo, a juizo do director-technico.
Art. 53. Os graduados no Curso de Especialização em Óleos
Vegetaes e Derivados, pagarão por seus certificados e "medalha
distinctivo" á Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, apenas as despezas com a impressão e cunhagem das
mesmas.
Art. 54. As funcções de secretario do Curso serão desempenhadas pelo s,uxiliar da bibliotheca e museu, e no'seu impedimento pelo auxiliar-archivista.
Art. 55. O sello do Curso a ser empregado nos certificados
será idêntico ao "distinctivo-medalha" descripto no capitulo
posterior.
Art. 56. Os auxiliares do Curso, a juizo do director-technico
e, tendo em1 vista os interesses do mesmo, poderão frequentar as
conferencias, cursos trimestraes e demais trabalhos dos laboratórios, recebendo um attestado do seu aproveitamento, após a
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terminação dos trabalhos feitos, que será junto á sua fé de
officio.
Art. 57, Os auxiliares- do Curso mencionados nestas Instrucções, a juizo do director-technico, poderão ausentar-se durante o período de férias e por um prazo por elle determinada,
uma vez que a ausenca não traga prejuízos ao serviço sob seu
cargo.
Art. 58. Por proposta do drector technico, o Ministro da
Agricultura poderá designar, annualmente, funccionarios technioos especialistas do Ministério da Agricultura ou contractar
profissionaes especialistas em agronomia, chimica e engenharia,
tendo em vista a especialidade de cada um, para dar durante
periodo de três mezes, no máximo, sem prejuízo das suas fun
ecoes, aulas no Curso de Especialização em Óleos Vegetaes e
Derivados, no intuito de completar o conhecimento de assumpto^
necessários ao melhor aproveitamento da especialidade c ás finalidades do Curso.
§ i.° Os technicos designados só poderão executar os programmas approvados pelo director-technico e visado pelo director
da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.
§ 2.° As notas desses cursos entrarão no calculo da média
final do curso geral.
§ 3.° Findo o curso, o technico designado ou contractado,
realizará uma arguição geral dos seus alumnos, perante o dircctor-technico e do director da Escola, sendo a média das notas
obtidas pelo alumno, registrada no livro competente e enviada
ao director da Escola e ao Ministro da Agricultura, acompanhada
de um relatório do technico sobre o aproveitamento dos alumno.1:
e das observações do director-technico sobre o curso.
Paragrapho único. A gratificação mensal será proposta pelo
diretor-technico do Curso, ao Ministro, correspondente ao n u mero de aulas e horas de trabalho.
Art. 59. Terão preferencia para exercer os cargos mencionados nestas Instrucções, os alumnos diplomados pelo Curso,
reservados os direitos dos a,ctuaes contractados.
Art. 6o. Os casos não previstos nestas Instrucções poderão
ser resolvidos pelo director da Escola, com recurso obrigatório
para o Ministro. — Artidonio Pamplona, director da Escola.
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O Ministro de listado dos Negócios da Agricultura, Industria e Commercio, em nome do Presidente da Republica:
Resolve:
Tendo em vista em vista o § i°, do art. 31, e art. 47, das
Instrucções que baixaram com a portaria de 12 de Março ultimo,
approvar o programma e o horário para o Curso de Especialização de Óleos Yegetaes e Derivados annexo á Escola Superior
de Agricultura e Medicina Veterinária, que com esta baixam.
Rio de Janeiro. 4 de Abril de 1930. — Gcnimiano Lyra
Castro.
CURSO DE ESPECIALISAÇÃO EM ÓLEOS VEGETAES E DERIVADOS

LABORATÓRIO DE ÓLEOS
PROGRAMMA PARA O ANNO ESCOLAR DE 1930

PRIMEIRA

PARTE

Estudo geral dos óleos, gorduras e ceras. suas propriedades,
composições e classificações.
Exame analytico, physico e chimico, dos óleos e gorduras
e o dos seus constituintes.
Interpretação dos resultados analyticos.
No laboratório os alumnos farão analyses physicas e chimicas dos óleos e gorduras,, de sementes e coquilhos oleaginoso^, etc.

SEGUNDA

PARTE

Estudo geral e applicado das machinas empregarias na industria de óleos vegetaes e derivados.
Organização de uma installação e typos de installação.
Estudo das principaes substanciais gordurosas vegetaes e
applicação dn toda matéria anteriormente estudada.
Algodão — Composição chimica da planta — Importância de
cada elemento constitutivo da planta.
Fibra — Aproveitamento •— Descaroçadores e suas applica •
coes industriaes — Eu fardamento.
Semente—Composição — Causas que influem na sua composição— Operações industriaes para o seu aproveitamento. Interpretação industrial das analyses e processos que devem ser
empregados para a melhoria das operações.

— 90 Óleos—Composição do óleo — Causas que influem na sua
composição. Refinação — Methodos empregados. Classificação
industral dos óleos refinados e causas da. preferencia industriai.
Descoloração — Methodos empregados e seus valores industriaes.
Filtrin/cni — Theoria da filtração, typos de filtros e seu*
valores indusíriaes.
A[>plicacõcs analíticas da Calorimetria — Tintometria e Photometria — Raios Ultra r violetas.
Apjilicacõcs do frio — Óleo de inverno — Valor industrial,
Rancidc."-- Causas do rancido e meios de evital-o.
Desorídação— Methodos empregados.
Interpretação industrial das analyses de óleos e suas applicuçõis
Resíduo da refinação (Soap-stock)—Composição e valor
económico -- - Seu aproveitamento industrial.
Torta c farcllo — Composição e classificação — Utilização
pa.ra a alimentação dos animaes domésticos e para adubação —
Considerações económicas — Interpretação industrial das analysse—Regras de commercio dos sub-productos de algodão e interpretação dos contractos.
Xo laboratório os alumnos analysarão as sementes e os óleos
de algodão, sob o ponto de vista physico e sob o ponto de vis ia
cbimico. Farão trabalhos experintentaes de extracção', refinação,
descoloração e desocloridação t anajyticos industriaes especialmente determinados.
Esta mesma orientação será seguida no estudo das outras
substancias gordurosas.
Amendoim — Estudo da planta, da moagem, do óleo, da
fabricação da manteiga do amendoim e da sua importância.
Cacau — Estudo da p l a n t a , do fructo e da gordura.
Palmeira — Cocos nucifera — Estudo da p l a n t a , do coco e
da gordura de cuco — Bacaba, /labussú. 1'indobass::. Patauíi,
Uricury, cie.
Linhada—Estudo cia planta, da semente, do óleo, da acção
dos seccadorcs metallicos e do óleo de oiticica.
Mamona — Estudo da planta, da baga e do óleo.
Tortas e farcllos—Estudos comparativos das tortas e farellos, anteriormente estudados — Estudo physico: microscópico,
colorimetrico e photometrico. Estudo chimico: analyse das torta*
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puras e misturadas, interpretação das analyses e do seu valoi
económico.
Applicação das tortas e farellos na alimentação humana e
na do gado, e na adubação.
Divisão fjcral— Applicação de tudo que foi estudado para
conhecimento de outros óleos e gorduras, também, explorados no
nosso paiz.

7 RRCEIRA PARTE
Hydrogenaçõo dos óleos — Histórico — Agentes catalyzadorés — Divisão—Preparação — Methodos de hydrogenação das
substancias gordurosas — Cuidados necessários — Importancn
desta industria no Brasil.
Trabalhos de laboratório — Fabricação de uma gordura hydrogenada e analyses deste producto ; assim como, analyses de
outras gorduras hydrogenadas — Interpretação das analyses.
Mantciç/as vcyctacs — Os óleos vegetaes como alimentos e
suas características—Digestibilidade das substancias gordurosas
vegetaes comparadas com a dos animaes — Vitaminas.
Cêras — Estudo geral e technologico — Trabalhos analyticos.
Sabões — Theoria da formação dos sabões — Elementos que
entram na sua fabricação — Estudo e applicações de cada elemento — Emulsiíicação dos óleos e gorduras pelos sabões —
Espuma e sua formação—Cálculos para producção de sabão,
de glycerina e da alkalis necessárias para netralização dos ácidos
gordurosos — Perfumes naturaes e syntheticos usados na f a b r i cação dos sabões — Machinas usadas na fabricação dos sabões —
Technologia dos sabões — Característicos dos sabões estudados
— Glycerina — Velas.
No laboratório os alumnos fabricarão diversos typos de
sabões, inclusive os originados dos óleos sulphonados e analyzarão os productos por elles fabricados, assim como, as amostras
recebidas.
Margarina — Estudo geral dos óleos e gorduras empregada:
na fabricação da margarina — Technologia da margarina —
Valor nutritivo.
No laboratório os alumnos analysarão amostras de margarina e óleo—Margarina, inclusive, os productos que entrarem
na sua composição.
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Os livros recommendados para este curso só os seguintes:
Lewkwitsch — Chemical Technology and Analys isof Ooils,
Fats and YVaxes 6° end; Fryer and Weston-Oils, Fats aivi
Waxes; E. Richards Bolton. Oils, Fats and Fatty Foods. 1928,
os "Methodo of Analysis of the Association of Official Agricultura! Chemists" 1925; Joaquim Bertino de Moraes Carvalho.
"Notas sobre a Industriar de Óleos Vegetaes no Brasil"
e "Questões Technico Jndustriaes" e os Annaes do Primeiro e
Segundo Congressos de Óleos.
Nos trabalhos analyticos serão preferidos os methodos descriptos pelos Methodos Officiaes (Official Methods) e pelas
associações technicas especializadas.
Os alumnos são obrigados a consultar a litteratura existente
sobre os assumptos especializados, que lhe forem determinados
e a preparar todas as soluções e reactivos necessários aos seus
trabalhos.
De 24 de Agosto em diante, os alumnos receberão revistas
e catálogos technicos especializados para analyzarem os artigos
e machmas a elles recommendados, devendo fazer em aula, uma
exposição methodica das suas observações, dando-lhe o caracter
de uma licção.
Divisão do curso (Aulas theoricas) •—A primeira parte
será dada em 26 aulas, a segunda em 32 aulas e a terceira erb
32 aula?. Xessa divisão acham-se incluídas as horas de aulas
destinadas ás arguições, exames escriptos, prelecções dos alumnos
e demais exigências do curso.

HORÁRIO
Aulas theoricas: 3 horas por semana, das 9 ás TO horas.
Aulas praticas: das 10 ás 15 horas, tendo uma hora e mek
para almoço, das 12 ás 13 y* horas.
Dias de aulas: terças, quintas-feiras e sabbados.
Horário do curso e laboratórios:
O horário do cur?o, ficará assim determinado, de i de Abril
a 23 de Novembro*
Assistente technico — Nos dias de aula. das 8 J/> ás 16
horas; nos outros dias, das 12 ás 17 horas.
Auxiliar de bibliotheca e museu e auxiliar archivista — Das
ii ás 16 horas.
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Serventes — Diariamente das 8 ás 17 horas, tendo uma hora
para almoço. No período de férias o horário será feito de accôrdo
com as necessidades do curso e laboratórios.
QUADRO GERAL DAS AULAS
DIAS

Abril

f
j

Stlembro Outubro

Novemhro Soturna

3

1

5

2

1

4

8

(12)
_

9

7

11

7

16

14

18

5

2

15

(13) •>

(17)

15

1

22

20

(24)

22

19

23

21

6

i

29

29

29

26

30

28

-

7

3

(1)

—

3

—

—

2

6

10

8

5

10

7

4

9

11

16

r

i
l

Sabbados

6

Agosto

Julho

10

1
8

Quintas

Junho

Maio

(15)

12

13

6

20

6

-

5

4

(D

4

U

8

8

<

17

i

24

22

(19)

24

21

18

l

-

29

(26)

31

28

25

íj

5

(3)

-

5

2

-

12

10

7

12

9

6

s

19

17

14

19

13

18

i

26

24

(21)

26

23

20

25

31

(28)

—

30

27

—

14

10

13

13

l
Total das aulas

—

13

10

6

17

(14)

(16)

4
7

—

30

(15)
22
—
8

6
8
3
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Os números em parenthesis indicam que nesses dias nãj
haverá aulas theoricas e praticas, sendo facultativo aos alumnos
trabalharem no laboratório mediante licença especial. Durante
as férias de (unho* será feita a visita ás fabricas de óleos de
Recife. No mez de Agosto realizar-se-hão excursões ás fabricas
do Estado de São Paulo, que sejam de interesse para o curso.
Os alumnos deverão estar em São Paulo, no dia n pela manhã.
Nos outros dias da semana, os alumnos empregarão todo o seu
tempo em trabalhos práticos nas diversas secções dos laboratórios
do curso, de accôrdo com as instrucções que lhe forem dadas
Neste horário não está incluído o concernente aos cursos
trimestraes de physica applicada, botânica e desenho.
Rio de Janeiro, 18 de Março de 1930.—Artidonjo Pamplona, director da Escola.
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ESTADO DO MARANHÃO
LEI N. 1.243 DE 11 DE ABRIL DE 1925
Concede favores á firma Beringer & Co.,
desta Capital, para a montagem neste Estado,
de uma fabrica com machinismos modernos,
para a extracção de Óleos vegetaes.

O Dr. Godofredo Mendes Vianna, Presidente do Estado do
Maranhão:
Faço saber a todos os seus habitantes que o Congresso decreta e eu sancciono a lei seguinte:
Art. i.° O Presidente do Estado é autorizado a conceder á
f f r m a Beringer & Co., de Capital, para montagem], neste Estado,
de uma fabrica com machinismos modernos, para extracção de
óleos vegetaes, os seguintes favores:
i.° Isenção dos impostos estaduaes de importação para os
materiaes que importar para a construcção' da fabrica e montagem desta, inclusive os machinismos e seus accessorios;
2° Isenção por dez annos dos impostos de importação para
o -material que importar para emballagem dos productos de sua
fabrica e também para extracção e preparo não só do óleo, como
dos productos refinados do mesmo, e, findo esse prazo, reducção
por cinco annos, de 50 % dos impostos que estão a vigorar sobre
a importação do referido material ;
3.° Isenção por dez annos, do imposto de producção para o
óleo produzido e purificado na sua fabrica, desde que pague o
imposto das sementes oleaginosas taxadas em lei;
4.° Não concessão de favores superiores a estes a qualquer
outra pessoa, sociedade ou empreza que se proponha a explorar
a mesma industria, obrigando-se a firma requerente a iniciar os
trabalhos da installação da fabrica, dentro de dois annos a contar
da data desta concessão.
Art. 2.° Ficam concedidos iguaes favores á firma Lisboa
& Co. Limitada de Guajurutina, Município de Cururupú, e ao
cidadão J. A. Barbosa de Góes de Itauna, município de Alcântara, e a isenção do imposto de industria e profissão, por cinco
annos, á fabrica São Clemente1, de propriedade da firma Clemente Cantanhede & Co., de Caxias.
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Art. 3.° Fica também o Governo autorizado a conceder ao
Dr. L. R. de Britto Passos, para sua fabrica destinada ao quebramento mecânico de babassú e seu aproveitamento industrial.
a) isenção de impostos estaduaes e municipaes por espaço
de 20 annos, para as fabricas que se destinarem ao quebramento
mecânico do coco de babassú e ao seu aproveitamento industria',
quer sejam situadas na Capital, quer no interior do Estado;
b) isenção dos mesmos impostos para barcos, vapores, laachas e quaesquer embarcações destinadas ao transporte de babassú em ca>ca, quer em amêndoas e bem assim para caminhões
tractores com reboques, e para officinas e fundições de ferro.
e bronze destinadas a construcção e reparo de embarcações;
c) manter os impostos de producção e exportação pagos annualmente por kilo de amêndoas ou litro de óleo, não podendo
estes impostos soffrerem aumento algum durante o período da
isenção;
d) manter livre de qualquer imposto, como actualmente é,
durante o mesmo período, a entrada do babassú em casca, para
as fabricas cm que tenham de ser beneficiado;
e) isenção de direitos de producção e exportação, ou de
outros quaesquer, por espaço de dez annos, ( u m a vez que não
existe actualmente producção ou exportação de semelhante prcducto) para as fibras de pericarpo para o fubá de mesocarpo e
para a farinha alimentícia do babassú, e bem assim para a casca
briquetada para combustível, e para os sub-productos das cinzas
e resíduos de fabricação;
/) isenção dos direitos de importação para todas as machinas, utensílios e apparelhos destinados exclusivamente á industria do babassú e a sua cultura;
ff) concessão durante -20 annos, para fazer a exploração dnpalmeiraes existentes nas terras devolutas, comprehendidas entre
os rios Grajr.hu e Mearim, limitadas ao nascente pela linha telegraphica que passa por Bacabal e ao poente pela parallela tirada
a 30 kilometros da mesma linha, ficando o concessionário com
direito exclusivo do trafego sobre as estradas que abrir para
exploração dos palmeiraes.
Art. 4." Iguaes favores aos do art. 3° e suas alineas, terá todo
aquelle que por si ou empreza que venha a organizar se pró
ponha a fazer installações de fabricas na Capital e no interior
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do Estado, para o quebramento mecânico do coco babassú e demais derivados da sua industria e cultura.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente lei pertencerem, que a cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como nella se contém.
( ) Secretario de Estado da Fazenda a faça imprimir, publicar
e correr.
Palácio da Presidência do Estado do Maranhão, em São
Luiz, ii de Abril de 1925, 37° da Republica.
Godofredo Mendes 1'ianna.
Alberto Correia Lima.
Publicada na Secretaria de Estado da Fazenda, em São
Luiz, ii de Abril de 1925.
Aldcbaro d'Albuquerque.
OFPICIAL DE GABINETE

(*) O contracto desta concessão foi publicado no Diário Official do Estado (n. 111),
de 21 do M:úo de 1918.
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